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ЗАЩО ИЗУЧАВАМЕ РАСТЕНИЯТА В ЛАБОРАТОРИЯТА?



Растенията от природата 
могат да бъдат отглеждани и размножавани 

в лабораторията в стерилни условия 

Седмица
1

Стерилизиране 
на семена

Седмица
3

Седмица
6

Седмица
12

Растение в 
природата

Микроразмножаване на ин витро растения
в лабораторията



за отглеждане и изследване на:

По света и в България 
техниката на микроразмножаване е широко разпространена 

декоративни 
растения 

медицински 
растения 

моделни 
растения 



Микроразмножаването на растения е 
биотехнологичен подход с многообразни приложения

✓ Изследователска система за 
изучаване на растежа и 
продуктивността на растенията

Всеки растителен вид има специфични изисквания за култивиране, 
поради което е необходимо разработване на 
съответен протокол за микроразмножаване

✓ Възможност за 
опазване на 
застрашени видове

✓ Бързо и контролирано 
размножаване на 
растения от интерес 



In vitro култивиране

Какви са неговите предимствата?

• По-бързо

• Спестяване на разходи

• Свободни от болести растения

• Насочен растеж и продуктивност

• Елиминиране на климатични и 
други изменения

• При строго определени и 
контролирани условия

Какво е in vitro култивиране?

• Стерилно и върху 
хранителна среда

• Прилагане на растежни 
регулатори 



В Биологическия факултет в катедра Физиология на растенията 

се развива основно биотехнологично направление, 

насочено към ценни видове медицински растения, характерни за България, 

с цел тяхното опазване и изучаване на потенциала им



Бяла мъртва коприва
(Lamium album)

Котешка мента
(Nepeta nuda)

Планински живовляк
(Plantago atrata)

Странджанско сапунче
(Saponaria stranjensis)

балкански ендемит
уязвим вид 

Тракийски ранилист
(Stachys thracica)

балкански ендемит
рядък вид 

Тракийски равнец
(Achillea thracica)

балкански ендемит
критично застрашен вид 



Получените знания имат приложения 
за разработване на стратегии:

За натурални и ефективни алтернативи 

в здравеопазването и козметиката

За адаптацията на растенията 

към климатичните промени и 

тяхната естествена защита



Има аромат, който привлича котки, кози, мечки

В България, 
котешката мента се среща на цялата територия 

и от ниска до висока надморска височина

Nepeta nuda



Котешка мента (Nepeta nuda)

Медицинско растение, което е обект
на множество изследвания, свързани с
полезните му свойства:

• Защита от свободни радикали, 
предизвикващи клетъчни увреждания

• Защита от бактерии, паразити, вируси



Свободни 
радикали

Обезвреждане Свободни 
радикали

Обезвреждане

Фенолни 
съединения

Намаляват 
оксидативния стрес

Предотвратяват 
клетъчни увреждания

Забавят 
клетъчното стареене

• В имунитет на растенията

• За имунитет и на други 
организми (и човек)

Котешката мента съдържа фенолни антиоксиданти



Котешка мента
(Nepeta nuda)

в in vitro условия

На какви въпроси искаме да отговорим?



Котешка мента
(Nepeta nuda)

в in vitro условия

(светлина, температура)

Сигнали 
по време на развитието 

и от околната среда

(фитохормон)

Химични посредници на 
сигналите в растението

На какви въпроси искаме да отговорим?



На какви въпроси искаме да отговорим?

Котешка мента
(Nepeta nuda)

в in vitro условия

Как се променя съдържанието 
на фенолни антиоксиданти?

Как се променя растежа?
контрола

1 cm калус

с фитохормон

калус

с фитохормон



Nepeta nuda
от природата

Nepeta nuda
ex vitro адаптация

Nepeta nuda
in vitro култивиране

✓цветове
✓листа

фитохормонисветлина и температура

Фитохимичен състав Биологични активностиФизиологично състояние

Акумулиране на фенолни съединения

Модулиране на биоактивния потенциал:

Nepeta nuda таксономия 
чрез ДНК баркодиране

Научна цел – прилагане на интердисциплинарен подход 
за изследване на медицинските растения



УНИВЕРСИТЕТИ НАУЧНИ 
ИНСТИТУЦИИ

УЧИЛИЩА

Разпознаване 
на значението 
на науката

Бъдещи учени ЛИДЕРИМедии Общество

НАУКА

Растенията са важни за живота

Образователни цели – популяризиране на науката



Оранжерията на Биологически факултет

ЦЕЛ: 
Да разработим разнообразни дейности,
свързани с растенията в БФ и с други
потенциални партньори.

ЗАДАЧИ:
1.Адаптиране на растения от
лабораторията в оранжерията и
обратно.

2.Провеждане на учебни демонстрации.
3.Отглеждане и изследване на лечебни и
декоративни растения.

БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ:
Отворени сме за сътрудничество в
образователни, научни, научно-приложни
и приложни насоки. Търсим връзки с
образователни, изследователски, бизнес,
обществени и други институции.



Котешка мента
(Nepeta nuda)

Български ендемити ранилист
(Stachys sp.)

Оранжерията на Биологически факултет -
адаптиране на изследвани медицински растения



Звездно цвете Орхидея бижуКохлерияАфриканска 
теменужка

Алуминиева пилея 
или динена пилея

Кървав лист Полследователнолистна 
кисела трева

Алое Бегония 

Сканирай за каталог

Оранжерията на Биологически факултет – колекция 
от декоративни растения с потенциални приложения



Научната работа се финансира от 

❖ Проект за Nepeta nuda: Фонд „Научни изследвания“ на
Министерство на образованието и науката:
научноизследователски проект КП-06-Н56/9 от 12.11.2021 г.

❖Докторантски проекти: Фонд „Научни изследвания“ на
Софийски университет: научноизследователски проект 80-10-
69 от 11.05.2022 г.

❖Оранжерия: Център за компетентност: BG05M2OP001-
1.002-0012-C01, 2018-2023: „Устойчиво оползотворяване на
био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за
иновативни биоактивни продукти”



В заключение



Растенията ни правят щастливи

За нас науката е и изкуство



За нас науката е и изкуство

персийска теменужка росянка тютюн земна орхидея



За нас науката е и изкуство

Сканирай за видео



Ден на очарование на растенията – 18 май, заповядайте!

Zhiponova MK, Yotovska KS, Iantcheva AV (2020) Fascination of plants day (FOPD) – reality and tradition in 

Bulgaria. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski” Faculty of Biology Book 2 – Botany 104: 85-102. 

https://plantday2015bg.wordpress.com/

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/234599/1560504/version/1/file/Godishnik_Botany_104.pdf
https://plantday2015bg.wordpress.com/


БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ДА СЪЗДАВАМЕ ПРИЯТЕЛСТВА 
И ДА ПРАВИМ НАУКА 
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ!

Биологически факултет


