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ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА И ПОЛА ВЪРХУ
АКТИВНОСТТА И ТЕЖЕСТТА НА ТИРЕОИДАСОЦИИРАНАТА ОФТАЛМОПАТИЯ
НИНА СТОЯНОВА, МАРИЕТА КОНАРЕВА-КОСТЯНЕВА, ВЕСЕЛА
МИТКОВА-ХРИСТОВА
Медицински университет – гр.Пловдив, Медицински Факултет, Катедра по очни
болести
nina.st.st@abv.bg, marieta_ikk@abv.bg, vesela_mitkova@abv.bg
Резюме:
Цел: Да се установи влиянието на възрастта и пола върху активността и
тежестта на тиреоид-асоциираната офталмопатия.
Методи: Изследвани са 85 пациенти с ТАО (170 очи), на които се извърши пълен
офталмологичен преглед, тонометрия, екзофталмометрия по Хертел, компютърна
периметрия и компютърна томография на орбити. Активността на заболяването
се определи по скалата за клинична активност (CAS), според която пациентите се
разделиха на две групи – с и без активност. Спрямо тежестта, определена по
NOSPECS-класификацията, пациентите се разпределиха в 6 групи: 1 (О) – само
субективни оплаквания; 2 (S) – симптоми от страна на меките тъкани; 3 (P) –
проптоза; 4 (E) – очедвигателни нарушения; 5 (C) – засягане на корнеята; 6 (Si)–
загуба на зрение.
Резултати: Активност на ТАО се установи при 45 пациенти (12 мъже и 33 жени),
а липса на активност – при 40 (7 мъже, 33 жени). Не се доказа статистическа
значима разлика в активността между двата пола (р=0.277). Средната възраст на
групата с активност е 47.71±11.21г, а на групата без активност – 51.23±10.76г, без
значима разлика (p = 0.145). Според нашите резултати възрастта на пациентите
не оказва влияние върху активността на ТАО (r = – 0.61, p = 0.582, Pearson – r
correlation). При мъжете се откриха по-тежки форми на ТАО в сравнение с
жените (р = 0.024): при клас 4, 5 и 6 – 47.4% са мъже и 18.1% – жени. Не се откри
значима асоциация между тежестта на ТАО и възрастта на пациентите (rs =
0.016, p = 0.885, Spearman correlation).
Изводи: Възрастта на пациентите не оказва влияние върху активността и
тежестта на ТАО, докато полът повлиява тежестта на офталмопатията. Потежките степени на ТАО се срещат при мъжете.
Ключови думи: тироид-асоциирана офталмопатия, активност и тежест на ТАО

INFLUENCE OF AGE AND SEX ON THE
ACTIVITY AND SEVERITY OF THYROIDASSOCIATED OPHTHALMOPATHY

NINA STOYANOVA, MARIETA-KONAREVA-KOSTIANEVA, VESELA
MITKOVA-HRISTOVA
Medical University of Plovdiv, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology
nina.st.st@abv.bg, marieta_ikk@abv.bg, vesela_mitkova@abv.bg

Abstract:
Purpose: To establish the influence of age and gender on the activity and severity of
thyroid-associated ophthalmopathy.
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Methods: 85 patients (170 eyes) with TAO were included in the study. They all underwent
a thorough ophthalmic examination, Goldmann tonometry, Hertel exophthalmometry,
computed perimetry and computed tomography of the orbits. The activity of the disease
was determined on the Clinical Activity Scale (CAS), according to which patients were
divided into two groups – with and without activity. According to the severity determined
by the NOSPECS classification, patients were divided into 6 groups: 1 (‘O’) had only
subjective symptoms, 2 (‘S’) had soft tissue symptoms, 3 (‘P’) – proptosis, 4 (‘E’) – ocular
motility disorders, 5 (‘C’) – corneal damage, and group 6 (‘Si’) – visual impairment;
Results: TAO activity was found in 45 patients (12 men and 33 women) and 40 (7 men, 33
women) showed no TAO activity. No statistically significant difference in activity between
the sexes (p=0.277) was demonstrated. The average age of the activity group was
47.71±11.21 years and the group without TAO activity was 51.23±10.76, with no
significant difference (p = 0.145). According to our results, the age of patients does not
affect the activity of TAO (r = – 0.61, p = 0.582, Pearson – r correlation). In men, more
severe forms of TAO were found compared to women (p = 0.024): in classes 4, 5 and 6 to
47.4% were male and 18.1% - women. No significant association between the severity of
TAO and the age of patients was found (rs = 0.016, p = 0.885, Spearman correlation).
Conclusions: The age of patients does not affect the activity and severity of TAO, while
gender affects the severity of ophthalmopathy. The male sex is associated with more severe
degrees of TAO.
Key words: Thyroid-associated ophthalmopathy, Activity and Severity of TAO

1. Въведение
Тиреоид-асоциираната офталмопатия е
най-честата екстратиреоидна проява при
заболявания
на
щитовидната
жлеза
с
автоимунна генеза. Тя се свързва в най-голяма
степен с Базедова болест и наличния при нея
хипертиреоидизъм (около 85%), но може да се
изяви и при пациенти с еутиреоидизъм или
хипотиреоидизъм, дължащ се на хроничен
автоимунен тиреоидит на Хашимото (5-10%) [1].
Възрастта на поява на офталмопатията е поголяма в сравнение с възрастта, в която се
изявява
тиреоидната
патология
без
офталмопатия. Женският пол е 2.5 до 6 пъти позасегнат, въпреки съобщенията за по-тежки
форми при мъжете [2]. Съотношението
жени:мъже при ТАО е по-малко (2:1 до 3:1) в
сравнение с това при Базедова болест (4:1 до
14:1) [3]. Съществуват и полови различия по
отношение
на
възрастовия
пик
на
заболеваемостта: при жените 40-44г. и втори
пик към 60-64г., а при мъжете съответно 45-49г.
и 65-69г [1]. Клиничните белези се обуславят от
развитието на автоимунен възпалителен процес
в орбиталните меки тъкани и инфилтрацията на
очедвигателните мускули, което води до
увеличаване на техния обем и типично
вретенообразно задебеляване на мускулните
тела. Естествената еволюция на заболяването
включва активна възпалителна фаза, която в
продължение на 6 месеца до 5 години преминава
в неактивна фиброзна фаза. Използването на
CAS (clinical activity score, скала за клинична
активност) дава възможност за оценка
активността на заболяването [4], а NOSPECS
класификацията
–
за
тежестта
на

офталмопатията [5]. Определянето на фазата на
заболяването е от изключително значение за
правилния терапевтичен подход.
Целта на настоящото проучване е да се
установи влиянието на възрастта и пола върху
активността и тежестта на ТАО.
2. Материал и методи
В настоящото проспективно проучване
са включени 85 пациенти (170 очи) с ТАО,
преминали през Университетска очна клиника
Пловдив, за периода
2013 –
2019 год.
Изследването обхваща пациенти с поставена
диагноза ТАО, основана на клинични белези,
КТ-изменения
и
данни
от
клиничнолабораторни тестове. При всички пациенти е
извършен освен пълен офталмологичен преглед
и консултация с ендокринолог. Изключващи
критерии са: наличието на други орбитни
възпалителни или пространство заемащи
процеси
и
травми;
провеждане
на
кортикостероидно лечение към момента на
изследването и до 1 месец преди това;
провеждана
орбитна
декомпресия
или
хирургично лечение на екстраокуларните
мускули (ЕОМ) преди изследването; пациенти с
тироидно заболяване без ТАО; възраст под 18г.
Активността на ТАО се оцени по
скалата за клинична активност (CAS), която
включва 10 признака на възпаление, всеки от
които носи по 1 точка. Съкратената скала
включва 7 белега, а пълната скала е 10-точкова и
включва белези на прогресия. CAS се основава
на определянето на класическите симптоми на
възпаление – болка (2 точки), хиперемия (2
точки), оток (4 точки), нарушени функции (2
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точки). Наличието на 2 и по-малко точки
определя състоянието като неактивно, а на 3 и
повече от 3 точки – за активно.
За оценка на тежестта на заболяването е
използвана NOSPECS класификацията, според
която пациентите са разделени на 6 класа:
Клас 0: N (no signs or symptoms) – няма
оплаквания;
Клас 1: O (only mild symptoms) –
дразнене, съзлене, светлобоязън;
Клас 2: S (soft tissue) – оток на клепачи,
конюнктива, карункула, хиперемия на клепачи,
хемоза; а. лека; b. умерена; c. тежка;
Клас 3: P (proptosis) – екзофталмометрия
по Hertel >20 mm: a. лека (20-23 mm); b. умерена
(24-27 mm) c. тежка (28 mm и повече).
Клас 4: E (extraocular) – очедвигателни
нарушения: a. леко ограничение в една посока
на погледа; b. изразено в една или повече
посоки; c. фиксация на булба.
Клас 5: C (corneal) – засягане на
роговицата: a. точковиден дефект; b. улцерации
c. некроза, перфорация, помътняване;
Клас 6: S (sight loss) – загуба на зрение:
a. оточна папила, дефекти в зрителното поле,
зрителна острота 1.0-0.5; b. зрителна острота от
0.4 до 0.1; c. зрителна острота под 0.1.
Според тази класификация за тежки
форми се приемат следните (клас, степен): 2c,
3b, 3c, 4b, 4c, 5а, 5b, 5c, 6а, 6b, 6c.
На всеки пациент се извърши КТ на
орбити на 16 слайсов компютърен томограф
(Bright Speed, General Electric). На аксиални и
коронарни срезове се измери дебелината на
екстраокуларните мускули и се изчисли
индексът на Барет (процент мускулна заетост от
височината/ширината на орбитата).
За оценка на ВОН се
извърши
апланационна тонометрия по Голдман в първа
позиция на очната ябълка.
На
всеки
пациент
се
извърши
компютърна периметрия на двете очи
(Humphrey Field Analyzer 30-2, Full Threshold), а
екзофталмът
се
оцени
посредством
екзофталмометрия по Хертел.
Всички пациенти с ТАО, включени в
изследването,
са от Кавказката раса и
подписаха информирано съгласие за участие в
проучването.
Статистическият анализ е извършен чрез
програмен пакет SPSS (Statistical Package for
Social Sciences), v. 26.0. Приложени са:
дескриптивен анализ – за описание на
резултатите, които са представени чрез средна
аритметична
стойност
и
стандартното
отклонение (mean±SD); тест на КолмогоровСмирнов – за определяне типа на разпределение

на стойностите на количествените показатели;
Independent samples Т-test – за сравняване на
средните стойности между две групи и ANOVA
– за сравняване на стойностите при повече
групи. За ниво на значимост на нулевата
хипотеза се прие Р<0.05 при интервал на
доверителност 95%.
3. Резултати
В изследваната група участват 85
пациенти с тиреоид-асоциирана офталмопатия
(ТАО) на възраст между 22 и 72 години, със
средна възраст 49.36±11 години, от които 66
(77.60%) жени и 19 (22.40%) мъже.
Относителният дял на двата пола се съпостави
чрез теста на Фишер (Fisher’s exact test), който
показа значимо присъствие на жените, p< 0.001.
Средната възраст при мъжете е 49.84±9.58
години, а при жените – 49.23±11.53 години, без
статистически значима разлика, p = 0.833. При
всички изследвани са засегнати и двете очи.
Спрямо основното заболяване на
щитовидната жлеза се установи следното
разпределение на пациентите: 71 (83.5%) – с
Базедова болест; 13 (15.3%) – с автоимунен
тиреоидит;
1
(1.2%)
–
с
първичен
хипотиреоидизъм,
а
спрямо
тиреоидно
състояние към момента на изследването: 32
(37.6%) пациенти – с хипертиреоидизъм, 10
(11.8%) – с хипотиреоидизъм и 43 (50.6%) – с
еутиреоидизъм.
Възрастта, в която се появава тиреоидасоциирана офталмопатия в цялата извадка,
варира между 22 и 64 години с най-висок
относителен дял (37.50%) на пациентите във
възрастовия диапазон между 41 и 50 години и
най-нисък (5%) – между 60-64 години. Спрямо
пола на пациентите възрастта, в която се появава
тиреоид-асоциирана
офталмопатия,
варира
между 24 и 61 години при мъжете и между 22 и
64 години при жените. При жените най-висок
процент пациенти (41%) с поява на ТАО се
откри във възрастова декада 41-50 години, а при
мъжете най-висок процент (32%) се наблюдава
между 51 и 60 години. При останалите декади,
тенденцията е сходна при двата пола (Фиг. 1).
Активност на ТАО се установи при 45
(53%) пациенти (12 мъже и 33 жени), а липса на
активност – при 40 (47%) болни – 7 мъже и 33
жени. При мъжете преобладаваха пациентите с
активност (63%), докато при жените се установи
равно разпределение: 50% с активност и 50% –
без активност на ТАО. Независимо от разликата,
съпоставката между двата пола не показа
статистическа значимост (p = 0.277) (Фиг. 2).
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Таблица 1. Брой и процент на пациенти
с определени белези на активност на ТАО

Фиг. 1. Разпределение на мъжете и жените по
възрастови диапазони спрямо появата на
тиреоид-асоциирана офталмопатия

Белези на
активност
на ТАО

Общо
брой
(%)

Мъже

Жени

Болка при
движение на
очите
Спонтанна
болка

18
21.2%

3
15.8%

15
22.7%

0.382

36
42.4%

7
36.8%

29
43.9%

0.390

Оток
клепачи

47
55.3%

11
57.9%

36
54.5%

0.503

Хиперемия на
клепачи

37
43.5%

11
57.9%

26
39.4%

0.121

Хемоза

46
54%
50
58.8%
21
24.7%

12
63.2%
14
73.7%
7
36.8%

34
51.5%
36
54.5%
14
21.2%

на

Инекция на
конюнктивата
Хиперемия на
карункулата и
полулунната
гънка

Фишер
(р)

0.264
0.108
0.138

Фиг. 2. Разпределение на пациентите с
активност и без активност на ТАО
в изследваната група и при двата пола
Най-често срещаният обективен белег на
активност в цялата група е (58.8%) е инекцията
на конюнктивата, следван от оток на
клепачите (55.3%), хемоза (54%), хиперемия на
клепачи (43.5%), спонтанна болка (42.4%),
хиперемия на карункулата и полулунната гънка
(24.7%) и болка при движение на очната ябълка
(21.2%). При мъжете и жените се наблюдават
сходни тенденции, без значима разлика според
теста на Фишер (p > 0.05 при всички белези на
ТАО) (Табл.1). По отношение на броя точки на
активност, получени от сумирането на белезите
за активност, не се установи статистически
значима разлика между двата пола (р = 0.951).
При изследване на връзката между
активността на ТАО (представена по точковата
скала от 0 до 7) и възрастта на пациентите чрез
корелационния тест на Пирсън (Pearson – r
correlation) се установи лиспа на асоциация
между двете величини, r = – 0.61, p = 0.582 (Фиг.
3).
Средната възраст на пациентите с
активност на ТАО (3 и повече точки по CAS) е
малко по-ниска (47.71±11.21 години) в
сравнение с групата без активност (51.23±10.76
години), но разликата не достигна статистическа
значимост (p = 0.145).

Фиг. 3. Графика на възрастта на пациентите
спрямо активността на ТАО
В изследваната група, при 62 пациенти
се установи еднаква тежест на ТАО (по
NOSPECS класификацията) при дясно и ляво
око, докато при останалите 23-ма съществуваше
разлика между двете очи. За да проследим
връзката между тежестта на ТАО и величините
пол и възраст, при пациентите с разлика в
тежестта на ТАО между дясно и ляво око се
прие по-тежката степен. Резултатите показват
значима асоциация между пола на пациентите и
тежестта на ТАО (p = 0.024) (Фиг. 4). По-тежка
степен на ТАО (класове от 4 до 6), се установи
при по-висок процент от мъжете (47.4%) в
сравнение с жените (18.1%).
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Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни
оплаквания; 2 – симптоми от страна на меките
тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения;
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение

Фиг. 4. Значима асоциация между тежестта
на ТАО и пола на пациентите
Анализът на връзката между тежестта на
ТАО и възрастта на пациентите се направи чрез
ранговата корелация на Спирмън. Резултатите
показват липса на значима асоциация между
двете величини (rs = 0.016, p = 0.885). Фигура 5
представя графиките на индивидуланите и
средни стойности на възрастта при пациентите с
определена тежест на ТАО.
Между активността и тежестта на ТАО
се установи висока положителна корелация със
статистическа значимост (rs = 0.503, p < 0.001,
Spearman rank – order correlation). По-висока
активност на ТАО (по-голям брой точки за
активност) се наблюдава при по-високите
степени на тежест на ТАО.

Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни
оплаквания; 2 – симптоми от страна на меките
тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения;
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение

Фиг. 5. Липса на значима асоциация между
тежестта на ТАО и възрастта на пациентите

4. Обсъждане
В изследваната група пациенти с ТАО
преобладава Базедовата болест като основно
тиреоидно заболяване (83.5%). По литературни
данни между 77% и 90% от пациентите с ТАО са
с Базедова болест и значително по-малък
процент са с автоимунен тиреоидит. В свое
проучване върху 168 случая с ТАО Savku и
Gündüz установяват Базедова болест при 135 от
пациентите, докато останалите 33 са с тиреоидит
на Хашимото (8.3%), мултинодуларна гуша
(8.3%) или тиреоиден карцином (3%) [6]. В
друго кохортно изследване Bartley и колектив
откриват, че 90% от пациентите са с
хипертиреоидизъм, 3.3% – с тиреоидит на
Хашимото и 5.8% са еутиреоидни [7].
По литературни данни ТАО засяга
женския пол 4 до 5 пъти по-често в сравнение с
мъжкия пол. При жените ТАО започва в поранна възраст, а възрастовият пик на
заболеваемостта при мъжете е изместен с 5 г.
[1]. Според Qian Li и съавтори най-висока
честота на разпространение на ТАО сред жените
е възрастта между 31 и 40 г., а за мъжете – 41-50
г. [8]. В свое проучване авторите установяват
средна възраст при мъжете с ТАО 46.56±11.08
г., а при жените 41.39±12.63 г. Ние изчислихме
най-висок относителен дял на пациентите с
поява на ТАО във възрастовия интервал 41 и 50
години за жените и между 51 и 60 години – за
мъжете, като не отбелязахме статистически
значима разлика в средната възраст между
жените и мъжете в изследваната група пациенти.
В нашата група не установихме
зависимост между възрастта и пола на
пациентите с активността на ТАО, но открихме
значима асоциация между тежестта на ТАО и
пола на изследваните лица. Докато 3-та степен
на тежест на ТАО, с основен белег екзофталм, е
еднакво срещана и за двата пола (52.6% – при
мъжете и 53% – при жените), то по-тежките
степени на офталмопатия (4 до 6 клас по
NOSPECS) се наблюдаваха по-често при мъжете
(47.4%) в сравнение с жените (18.1%). Подобно
на нашите резултати, в свое проучване Savku и
Gündüz установяват, че мъжкият пол е
определящ рисков фактор за тежест на ТАО [6].
Те откриват, че докато 34.5% от леките форми
са при мъже, то този процент нараства на 49.5%
за тежките случаи или съотношението
жени:мъже е 1.9:1 при леките форми и 1:1 – при
тежките. Kendler и колектив също показват
позитивна корелация между тежестта на ТАО и
мъжкия пол [9]. Някои други проучвания
съобщават за по-голяма честота на тежките в
сравнение с леките форми на ТАО при мъжете,
но без статистически значима разлика [10, 11].
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Въпреки, че в литературата се съобщава
за по-тежко протичане на ТАО при по-възрастни
пациенти, ние не установихме статистически
значима асоциация между двете величини
(възраст – тежест). Най-висока средна възраст
получихме при пациентите от 6 клас по тежест,
а най-ниска – при пациентите от 2 клас, но
стойностите не достигнаха статистическа
значимост (rs = 0.016, p = 0.885).
Определянето
на
активността
на
заболяването има значение за индивидуалния
терапевтичен подход при всеки пациент с ТАО.
Скалата за оценка на клиничната активност дава
възможност за определяне на белезите на
възпаление, които са характерни при активен
автоимунен възпалителен процес. В нашата
група най-често срещаният белег на възпаление
беше инекцията на конюнктивата, която се
откри при 58.8%, следвана от оток на клепачите
при 55.3% и хемоза на конюнктивата (54%). В
свое проучване Jankauskiene и Imbrasiene
изследват пациенти с ТАО и установяват, че
най-честите клинични белези за активност са
периорбиталните отоци – в 66.67%, хемоза –
59.26% и инекция на конюнктивата в 45.15% от
случаите [12]. Savku и колеги отчитат
значително по-висок процент клепачен едем –
80.7% и сходен за конюнктивалната хиперемия
– 52.6% като най-чести прояви на ТАО [6]. От
включените в тяхното изследване пациенти
32.6% са били в активна фаза, а 67.4% – в
неактивна [6].
6. Заключение
Възрастта на пациентите не оказва
влияние върху активността и тежестта на ТАО,
докато
полът
повлиява
тежестта
на
офталмопатията. По-тежките степени на ТАО се
срещат при мъжете. Ние определихме висока
положителна корелация между активността и
тежестта на ТАО, като по-висока активност се
наблюдаваше при по-високите степени на
тежест. Това показва необходимостта от
адекватно лечение и строг мониторинг на
пациентите в активна фаза на офталмопатията,
за да не прогресират симптомите до тежки
изяви, застрашаващи зрителните функции, както
и влошаващи качеството на живот на
пациентите
с
тиреоид-асоциирана
офталмопатия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Bartley,
GB.
The
epidemiologic
characteristics and clinical course of
ophthalmopathy
associated
with

autoimmune thyroid disease in Olmsted
County, Minnesota, Trans Am Ophthalmol
Soc, 1994, 92, 477-588.
2. Sahli, E., Gunduz, K. Thyroid-associated
ophthalmopathy, Turk J Ophthalmol, 2017,
47(2), 94–105.
3. Muh-Chiou, L., Feng-Ming, H., YounShen, B., Luo-Ping, G. Age influences the
severity
of
Graves’ophthalmopathy,
Kaohsiung J Med Sci, 2008, 24(6), 283287.
4. Mourits, MP., Koornneef, L., Wiersinga,
WM., Prummel, MF., Berghout, A., van der
Gaag, R. Clinical criteria for the assessment
of
disease
activity
in
Graves’ophthalmopathy: A novel approach,
Br J Ophthalmol, 1989, 73, 639-644.
5. Werner, S. Classification of the eye changes
of Graves’ disease, J Clin Endocrinol
Metab, 1969, 29, 982-984.
6. Savku, E., Gündüz, K. Diagnosis, follow-up
and
treatment
results
in
thyroid
ophthalmopathy, Turk J Ophthalmol, 2015,
45(5), 156-163.
7. Bartley, GB., Fatourechi, V., Kadrmas, EF.,
et al. Clinical features of Graves’s
ophthalmopathy in an incidence cohort, Am
J Ophthalmol, 1996, 121, 284-290.
8. Li, Q., Ye, H., Ding, Y., Chen, G., Liu, Z.,
et al. Clinical characteristics of moderateto-severe
thyroid
associated
ophthalmopathy in 354 Cinese cases, PLoS
ONE, 2017,12(5), e0176064.
9. Kendler, D., Lippa, J., Rootman, J. The
initial clinical characteristics of Graves’
orbitopathy vary with age and sex, Arch
Ophthalmol, 1993, 111, 197-201.
10. Tanda, ML., Piantanida, E., Liparulo, L., et
al. Prevalence and natural history of
Graves’orbitopathy in a large series of
patients
with
newly
diagnosed
Graves’hyperthyroidism seen at a single
center, J Clin Endocrinol Metab, 2013, 98,
1443-1449.
11. Lee, JH., Lee, SY., Yoon, JS. Risk factors
associated with the severity of thyroidassociated orbitopathy in Korean patients.
Korean J Ophthalmol 2010; 24:267-273.
12. Jankauskiené,
J.,
Imbrasiené,
D.
Investigation of ocular changes, extraocular
muscle thickness, and eye movement in
Graves’
ophthalmopathy,
Medicina
(Kaunas), 2006, 42(11), 900-903.

„ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ“ 2020 – ЕСЕН, 06 ноември 2020 година, Пловдив

9

ОСТРА РЕТИНАЛНА НЕКРОЗА СЛЕД
ПРЕКАРАНА ИНФЕКЦИЯ ОТ ХЕРПЕС
ЗОСТЕР
ВЕСЕЛА МИТКОВА-ХРИСТОВА, НИНА СТОЯНОВА
Катедра по Очни болести, Медицински факултет, Медицински университетПловдив
vesela_mitkova@abv.bg, nina.st.st@abv.bg
Резюме:
Въведение: Острата ретинална некроза (ОРН) е опустошителна вирусна
инфекция, която обикновено се асоциира с Варицела-зостер вирус (VZV) и Херпес
симплекс вирус тип 1 и 2 (HSV-1, HSV-2). Типично ОРН засяга индивиди без
нарушения в имунния статус на възраст между 50-70 години. В две-трети от
случаите се наблюдава едноочно ангажиране.
Цел: Да се представят два клинични случая на пациенти с ОРН.
Материал и методи: Представените клинични случаи са мъже съответно на 67 и
54 години, преболедували от кожна форма на VZV преди очната изява. На
пациентите са извършени пълен офталмологичен преглед и изследвания за
доказване на етиологичната диагноза.
Резултати: При прегледа и за двамата пациенти се установи едноочно
ангажиране с леко изразен преден увеит, възпалителна ексудация в стъкловидното
тяло и типичните за ОРН белезникаво-жълтеникави огнища, разположени във
външните слоеве на периферната ретина. Изходната зрителна острота беше
съответно: 0.2 и 0.5. От проведените серологични изследвания се доказаха силно
повишени IgG за VZV по ELISA метода съответно: 3100 и 660 UI/l (референтни
граници: 0 – 100 UI/l). Проведохме терапия с Ацикловир 3х500 mg интравенозно за 7
дни, последвана от перорално приложение с начална доза 5х800 mg и последващо
понижаване на дозата за период от 4 месеца. След проведената терапия
зрителната острота беше: PPLI и за двамата пациенти. Ехографски се установи
организиране на стъкловидното тяло и отлепване на ретината.
Заключение: Зрителната прогноза след преболедуване от ОРН е лоша. В повечето
случаи крайната зрителна острота е по-малка от 0.1. Мъжкият пол и
отлепването на ретината са лош прогностичен белег. При едноочно ангажиране
другото око може да бъде атакувано в интервал от 5 дни до 30 години, което
изисква бързо разпознаване на заболяването и своевременно започване на лечение.
Ключови думи: Остра ретинална некроза, Лечение на херпес-вирустни увеити,
Инфекциозни увеити

ACUTE RETINAL NECROSIS AFTER
SUFFERING FROM HERPES ZOSTER
INFECTION
VESELA MITKOVA-HRISTOVA, NINA STOYANOVA
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv,
Plovdiv, Bulgaria
vesela_mitkova@abv.bg, nina.st.st@abv.bg

Abstract:
Introduction: Acute retinal necrosis (ARN) is a devastating viral infection which is
commonly associated with Varicella zoster virus (VZV) and Herpes simplex virus
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types 1 and 2 (HSV-1, HSV-2). Typically, ARN affects individuals without immune status
disorders between the ages of 50-70. In two-thirds of the cases, one-eye involvement.
Purpose: To present two clinical cases of patients with ARN.
Material and methods: The presented clinical cases are men aged 67 and 54 years, who
suffered from a cutaneous form of VZV before the ocular manifestation. The patients
received full ophthalmological exam and etiological investigation.
Results: Examination of both patients revealed one-eye involvement of mild anterior
uveitis, vitreous inflammation and deep, multifocal, yellowish-white foci, typically
localised in the outer layers of the peripheral retina. The initial visual acuity was: 0.2 and
0.5. Conducted serological tests have shown strongly elevated IgG for VZV by ELISA,
respectively: 3100 UI/l and 660 UI/l (reference range: 0 – 100 UI/l). We performed
therapy with Acyclovir. The initial dose was 500 mg intravenously every 8 hours for 7
days, followed by 800 mg five times daily orally for a period of 4 months. The visual acuity
after treatment was: PPLI for both patients. Using ultrasound we found vitreous
organization and retinal detachment.
Conclusion: The visual prognosis after illness is poor. In most cases, the final visual
acuity is less than 0.1. Male gender and retinal detachment are poor prognostic factors.
With one-eye involvement, the other eye can be attacked in an interval of 5 days to 30
years, which requires rapid recognition of the disease and timely initiation of treatment.
Key words: Acute retinal necrosis; Treatment of herpetic uveitis; Infectious uveitis

1. Въведение
Острата ретинална некроза (ОРН) е рядко,
но потенциално водещо до слепота очно
заболяване. Най-често се причинява от варицела
зостер вирус (VZV) и по-рядко от херпес
симплекс вируси (HSV-1 и HSV-2) [1, 2, 3]. В
литературата са докладвани и случаи, свързани с
цитомегаловирус (CMV) и Ебщайн-Бар вирус
(EBV) [4, 5]. Още не е известно защо някои
индивиди са по-податливи за развитие на
болестта, тъй като ARN за щастие е сравнително
рядко заболяване, а херпесната инфекция е
често срещана. Типично заболяването се
наблюдава при имунокомпетентни пациенти.
Най-висока е честотата във възрастта между 5070 години, като в две-трети от случаите има
едноочно ангажиране. Характерни клинични
прояви са витреит, оклузия на ретиналните
артериоли и периферен некротизиращ ретинит
[6, 7, 8].
За пръв път болестта е описана през 1971
год. от Urayama и колектив. Авторите
документират сходни промени при шест
пациенти с вътреочно възпаление, ретинен
васкулит и големи, бели, конфлуиращи
ретинални
инфилтрати
в
едното
око.
Заболяването е наречено увеит на Kirisawa, като
част от пациентите развиват отлепване на
ретината. Не е доказан етиологичен причинител,
както и ефективна терапия [9]. В литературата
се откриват и други публикации на Brown and
Mendis през 1973 год. и Cibis през 1974 год. за
пациенти
с
клинични
характеристики,
наподобяващи ARN, при които обединяващ
момент е системната херпес-вирусна инфекция
[10, 11].

Заболяването може да се наблюдава в
едното или в двете очи, но по-често започва
унилатерално. Почти в една трета от пациентите
във възпалителния процес се ангажира и второто
око, обикновено в срок до три месеца, но в
литературата са описани и случаи на по-късна
проява – до 20 години след началото на болестта
[12, 13].
В някои случаи ОРН започва с
еписклерит или склерит, периорбитална болка и
преден
увеит,
който
може
да
бъде
грануломатозен или негрануломатозен. Често
вътреочното налягане е повишено. Тези
симптоми се последват от понижаване на
зрителната острота поради появата на витреални
опацитати и некротизиращ ретинит, а понякога
и от ангажиране на зрителния нерв (оптичен
неврит) във възпалителния процес. Фазата на
активен ретинит е около 4-6 седмици. Ретинитът
се представя с появата на дълбоко разположени,
мултифокални,
жълтеникаво-белезникави
огнища, типично локализирани в периферната
ретина.
Огнищата
имат
тенденция
да
конфлуират и обхващат концентрично ретината,
както и да се разпространяват към задния очен
полюс, но не следват архитектониката на
ретиналните съдове [8]. Макулата обикновено
остава пощадена от процеса. Характерен е
съпътстващ активен васкулит с периваскуларни
хеморагии и тромбозиране на артериолите.
Понякога
могат
да
се
визуализират
периартериоларни
плаки
на
Kyrieleis.
Пигментацията на периферните лезии се
оприличава на раковина и започва от задния
ръб. Заболяването често се съпътства от
ретинални дупки, локализирани на границата на
нормалната с некротична ретина. Могат да се
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появят и гигантски разкъсвания на ретинния
пигментен епител [6].
Вирусът ангажира всички слоеве на
ретината – неврони, пигментен епител, съдов
ендотел и поражда некроза с цитолиза на
клетките. Установено е, че антителата се
продуцират предимно в ретината, поради което
там
преобладава
B-Ly
инфилтрация.
Формираните
антиген-антитяло
комплекси
заедно с възпалението на съдовите стени на
артериолите водят до вазооклузия с последваща
исхемия. Хориоидалните съдове също се засягат
от подобно възпаление. В стъкловидно тяло се
открива предимно T-Ly клетъчна инфилтрация,
която причинява умерен до тежък витреит. В
късните стадии в стъкловидното тяло и на
повърхността на изтънената некротична ретина
се образуват фиброзни мембрани, при
контракцията на които се получават разкъсвания
най-често на границата между нормалната и
увредената тъкан [8].
Целта на настоящото изложение е да се
представят два клинични случаи на пациенти с
ОРН.
2. Материал и методи:
Представените клинични случаи са мъже
съответно на 67 и 54 години, преболедували от
кожна форма на VZV преди очната изява,
пролежали последователно в Университетска
очна клиника при УМБАЛ „Свети Георги“ –
Пловдив. Проследени са за период от 1 година.
Извършен е пълен офталмологичен преглед, а от
образните
методи
–
флуоресцеинова
ангиография (само за първия пациент; вторият,
поради анамнеза за полиалергия не е подложен
на изследването) и В-ехография. За доказване на
етиологичната диагноза бе спазен следният
диагностичен протокол: пълна кръвна картина с
диференциална кръвна картина; биохимични
изследвания с насоченост за липиден и бъбречен
профил – без отклонения от нормата и за
двамата
пациенти.
От
серологичните
изследвания – за: Цитомегаловирус (CMV);
Ебщайн-Бар вирус (EBV); HSV (тип 1 и 2); VZV;
ХИВ; Токсоплазмоза; Лаймска болест; Сифилис;
Туберкулоза (TB-Gold Квантиферонов тест). И
при двамата пациенти над референтните
стойности се установиха IgG за: CMV
съответно: 291.5 и 61.7 (референтни стойности –
0-22 по ELISA); HSV-1 съответно: 104.5 и 46.8
(референтни стойности – 0-0.60 по ECLIA); VZV
съответно: 3100 и 660 (референтни стойности –
0-100 по ELISA) и при първия пациент за EBV
съответно: 183 (референтни стойности – 0-15 по
ELA).

3. Резултати:
При клиничния преглед и за двамата
пациенти се установи едноочно ангажиране –
съответно дясно око (при първи пациент) и ляво
око (при втори пациент). Изходната зрителна
острота на засегнатите от възпалението очи бе:
0.2 и 0.5. Регистрира се вътреочното налягане
при първия пациент от 22 mmHg (за дясно око) и
10 mmHg (за ляво око); за втория пациент –
съответно: 13 mmHg (за дясно око) и 26 mmHg
(за ляво око). При представените клинични
случаи открихме леко изразен преден увеит –
цилиарна инекция и праховидни преципитати,
като при втория той бе съпроводен от секторна
атрофия на ирисовата строма и задни синехии.
Установи се възпалителна ексудация в
стъкловидното тяло и типичните за ОРН
белезникаво-жълтеникави огнища, разположени
във външните слоеве на периферната ретина
(фиг. 1). Флуоресцеиновата ангиография при
първия пациент показа: оклузия на артериалните
съдове, ликидж от съдовите стени в късните
ангиографски фази, поради васкулит и
хиперфлуоресценция на папилата (фиг. 2).
а)

б)

Фиг. 1. Нативни снимки на очно дъно при
диагностициране на ОРН: а) първи
пациент; б) втори пациент.
а)

б)

в)

Фиг. 2. Флуоресцеинова ангиография (късна –
тъканна фаза при първи пациент): а)
хиперфлуоресценция на папилата и
ликидж от съдовите стени; б) оклузия
на съд; б) васкулит на периферен съд.
Оплакванията на първия пациент от
понижена зрителна острота и плаващи мътнини
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датираха месец преди постъпването. При втория
клиничен случай симптомите от болка при
движение на очната ябълка и намалена зрителна
острота бяха с давност седмица преди
хоспитализацията. Двамата пациенти бяха
провели терапия за неспецифичен преден увеит
с
локален
кортикостероид
и
локален
хипотензивен медикамент в доболничната
помощ, като при първия случай бе приложен и
кортикостероид парабулбарно.
След поставяне на диагнозата ОРН
стартирахме терапия с Ацикловир 3х500 mg
интравенозно за 7 дни, последвана от перорално
приложение с начална доза 5х800 mg и
последващо понижаване на дозата за период от
4
месеца.
Допълнително
се
приложи
съдоразширяваща и антиагрегантна терапия,
както и нестероидни противовъзпалителни
средства локално и по общ път.
В края на терапевтичния курс зрителната
острота беше: PPLI и за двамата пациенти, а
офталмоскопската находка показа изразена
възпалителна ексудация в стъкловидното тяло
(фиг. 3). Година след дехоспитализацията
ехографски се установи организиране на
стъкловидното тяло и отлепване на ретината на
ангажираните от възпалителния процес очи. В
здравите очи зрителна острота бе нормална, без
данни за възпаление.
а)

диагнозата ОРН, базирайки се на клиничната
находка (Таблица 1) [14]. Типичните клинични
промени за ОРН установихме и при нашите
пациенти. Макар че серологичните изследвания
показаха повишени серумни IgG антитела и за
другите вирусни причинители, значимо повисоки са за VZV. В подкрепа на клиничната
диагноза е и прекараната кожна форма на VZV
инфекция, преди очната проява. През
последните години с напредването на
технологиите, при диагностично затруднение,
може да се анализират проби от предна камера
или стъкловидно тяло, в които да се търсят
вирусни частици. Предпочитан метод за
доказване на вирусните заболявания е PCR, тъй
като е с висока специфичност. Чрез него се
идентифицира вирусната ДНК от малко
количество витреална проба или преднокамерна
течност,
чрез
използване
на
ензимна
амплификация на нуклеиновите киселини, ДНК
полимераза и специфични праймери. При
пациенти, суспектни за ОРН, PСR е позитивен в
79-100% от случаите, освен това позволява да се
определи и типът вирусен причинител.
Проучвания показват, че понякога тестът е
негативен дори при позитивни за вируса
серумни антитела [15]. Рутинното използване на
този метод е лимитирано поради ограниченото
разпространение
на
тестовете,
цената,
необходимостта от подготовка за вземане на
очен материал и риска за пациента.
Таблица 1. Диагностични критерии на AUS (1994)

б)

Фиг. 3. Нативни снимки след 4 месечна терапия
с Ацикловир: а) първи пациент; б) втори
пациент.
4. Дискусия:
През 1994 год. Американското увеитно
дружество (The Executive Committee of the
American Uveitis Society - AUS) дефинира
задължителни критерии за поставяне на

Задължителни критерии:
 Едно или повече огнища на ретинална
некроза дискретно ограничени в
периферната ретина
 Бърза прогресия на заболяването без
своевременна противовирусна терапия
 Периферно, циркулярно
разпространение на възпалението
 Оклузивен васкулит със засягане на
ретинените артериоли
 Изразена възпалителна реакция в
стъкловидното тяло и предна камера
Допълнителни критерии (не са задължителни
при поставяне на диагнозата):
 Болка, склерит, ангажиране на
зрителния нерв
При нашите пациенти не установихме
отклонения в имунния статус, което е типично
за боледуващите от ОРН. Въпреки, че
заболяването засяга предимно здрави индивиди,
може
да
се
наблюдава
и
при
имунокомпрометирани [7]. VZV и HSV тип 1 се
изолират при по-възрастни пациенти (> 25 год.),
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когато имунитетът към VZV намалява, а HSV-2
– при по-млади (< 25 год.). Според проучванията
половете са по равно ангажирани или слабо
преобладават мъжете [8]. Представените от нас
клинични случаи ангажират мъже в зряла
възраст (54 и 67 години). Според литературните
данни различните вирусни причинители водят
до различна тежест на заболяването, като найтежко протича ARN причинена от VZV [16], с
което може да се обясни и лошият терапевтичен
резултат при нас.
Първо средство на избор за лечение на ОРН
са системните противовирусни препарати. Целта
на терапията е да се спре вирусната репликация
и прогресията на заболяването в засегнатото
око, както и да се предотврати ангажиране на
здравото око. Голяма вариабилност се
наблюдава относно срока на лечение според
различните литературни източници – между 5
дни и 6 месеца [12]. Базирайки са опита на други
изследователи ние избрахме продължителност
на терапията с Ацикловир от 4 месеца. При
имуносупресирани пациенти курсът на лечение
трябва
да
се
удължи.
Системната
противовирусната
терапия
стабилизира
ретината, като редуцира продължителността на
активното заболяване и понижава риска от
засягане на другото око [17]. Palay и колектив
проследяват 54 пациенти/очи с ОРН, от които
само 31 получават Ацикловир. От тези 31 в 27
от случаите другото око не се засяга от
възпалителен процес в рамките на 12 месеца. В
нетретираната с Ацикловир група в 70% от
случаите ОРН се наблюдава и в другото око
[18]. Най-висок риск за въвличане на здравото
око във възпалителния процес се наблюдава в
първите 14 седмици от началото на
заболяването. Според повечето автори за този
период пациентите трябва да получават
системна противовирусна терапия [18, 19]. Play
и сътрудници докладват, че употребата на
Ацикловир редуцира риска от ангажиране на
контралатералното око от 75.3% на 35.1% за
период от 2 години. Ацикловирът е ефективно
средство срещу всички вируси, но дозата,
потискаща репликацията, е различна за
различните причинители. Най-ниска е за HSV-1,
докато за VZV и EBV се изисква по-висока
плазмена концентрация [19]. Използването на
кортикостероиди
е
спорно.
Системните
кортикостероидите могат да се добавят само
след покритие от противовирусен препарат и
никога самостоятелно в стадий на остър
ретинит. Те понижават силата на имунния
отговор
на
гостоприемника,
но
са
контраинидицирани при съпътстваща HIV
инфекция. Включени прекалено рано в

терапевтичния план, те потенциират вирусната
репликация и водят до бърза прогресия на
заболяването, а от друга страна – понижават
риска от усложнения, особено при ангажиране
на зрителния нерв. Локалните кортикостероиди
и циклоплегици повлияват предносегментното
възпаление [6, 19]. Ползата от антиагреганти в
превенцията на исхемичното увреждане на
ретината и зрителния нерв също е неясна [6].
В края на първата година и при двамата
наши пациенти диагностицирахме организиране
на стъкловидното тяло с отлепване на ретината.
По литературни данни около 50-75% от
пациентите след прекарана ОРН развиват
тракционно отлепване на ретината, като
наличието на оптична невропатия повишава
риска [7]. В случаите на ангажиране на
зрителния нерв, както при първия представен от
нас клиничен случай, некрозата се е
разпространила от периферната ретина до
задния очен полюс, което предполага по-дълга
продължителност на заболяването преди
установяване
на
симптомите.
Тежкото
увреждане на ретината също увеличава
опасността за отлепването ѝ. Най-често това се
наблюдава три месеца след установяване на
заболяването, поради което пациентите трябва
стриктно да се проследяват. Други възможни
усложнения
са:
витреални
хеморагии,
пролиферативна
витреоретинопатия,
регматогенно
отлепване,
епиретинална
мембрана, ретинална исхемия, катаракта,
глаукома, енцефалит и други.
5. Заключение:
Зрителната прогноза за пациентите с ОРН е
лоша, като в голям процент от случаите
крайната зрителна острота е по-ниска от 0.1. От
съществено значение са: зрителната острота при
поставяне на диагнозата, времето на започване
на противовирусната терапия, има ли
съпътстващо отлепване на ретината, присъства
ли оптикопатия. Ранното поставяне на
диагнозата и своевременно започване на
лечението играят важна роля за съхраняване на
зрителната острота и превенция на другото око.
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1

Резюме: В настоящото изследване са проследени изменението на маслената
материя на кашкавал от кравето мляко през периода на зреене при различни
температурни режима (9±1°С, 10±1°С и 13±1°С). Процесът на липолиза е
определен чрез показателите киселинно число и мастннокиселинен състав на
млечната мазнина в пробите кашкавал. Процесът на окисление на млечната
мазнина се определя посредством показателя пероксидно число. Установено е, че
липолитичните процеси през периода на зреене при кашкавала са незначителни.
Мастнокиселинният състав търпи известно изменение през шестдесет дневния
период на зреене на кашкавала. От дълговерижните мастни киселини доминиращи
са олеинова, палмитинова, стеаринова и палмитолеинова. Установено е също така,
че температурния режим на зреене (9.0±1.0°C до 13.0±1.0°C) не повлиява върху
интензивността на окислителните и хидролитичните промени в мастнокиселинния
профил на кашкавала.
Ключови думи: липолиза, мастни киселини, пероксидно число, киселинно число,
кашкавал

LIPOLYSIS IN KASHKAVAL FROM CAW MILK RIPENING AT
DIFFERENT TEMPERATURE REGIME
ATANASKA MARKOVA1, GALIN IVANOV2, GALINA UZUNOVA3, TATYANA BALABANOVA2
UFT, Department: Food preservation and refrigeration technolog:, UFT, Department:
Technology of milk and dairy products, UFT, Department: Technology of tobaccos, sugar
and essential oils
naseto_89@abv.bg, ivanovgalin.uft@gmail.com, gzheynova@abv.bg,
tbg_georgieva@yahoo.com
Abstract: The changes in fat matter of cow milk Kashkaval cheese during ripened at
different temperatures (9±1°С, 10±1°С and 13±1°С) were studied. The lipolysis in
Kashkaval cheese samples was evaluated by determining the acid value and fatty acids
composition of cheese fat. Cheese fat oxidation was evaluated by determining the peroxide
value. It was established that lipolysis in Kashkaval cheese during ageing was significantly
delayed. Slight changes in fatty acids composition of tested samples during 60 days of
ripening were found. A slight increase of cheese fat acid value during the ripening period
was established. Oleic, palmitic, stearic and palmitoleic are the dominant long-chain fatty
acids found in the Kashkaval cheese. The variations of ripening temperatures from 9.0±1.0
°C to 13.0±1.0 °C did not affect significantly the intensity of oxidative and hydrolytic
changes in the Kashkaval cheese fat matter.
Key words: lipolysis, fat acid value, peroxide value, fatty acids, kashkaval

1. Въведение
Липолизата е важен биохимичен процес,
при който млечните мазнини (триглицеридите)
се хидролизират до свободни мастни киселини
и глицерол. Посредством анализ на профила на
средно- и късоверижните свободни мастни

киселини може да бъде определена степента на
зрялост на някои сирената [1]. Липолизата в
сирената се катализира от остатъчната нативни
млечна липаза (липопротеин липаза), сирищни
ензими, които съдържат естерази, ензими,
продуцирани от микрофлората на сирената
(стартерни и нестартерни микроорганизми).
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Липолизата може да има негативен ефект върху
вкусовите качества на сиренето, свързани с
натрупването на прекомерно високи количества
свободни мастни киселини [2].
Свободните мастни киселини, които се
образуват в резултат на липолизата на млечните
мазнини са много важен вкусов фактор за
повечето зрели сирена [3, 4]. Някои
средиземноморски
видове
сирена
(Провансалско, Романско, Пармезан) имат
характерен вкус и аромат, поради добавената в
тях липаза. При други видове сирена, например
Рокфор, специфичният им вкус и аромат се
формира благодарение на високата липолитична
активност на тяхната стартерна микрофлора
(Penicillium roqueforti).
Целта на настоящото изследване е да се
оцени влиянието на температурният режим на
зреене върху липолизата в кашкавал от краве
мляко.
2. Материали и методи
2.1. Материали
Използваните при изследванията проби
кашкавал са получени от четири партиди в
количество по 5000 литра мляко, произведени
при промишлени условия във фирма ”Бор Чвор”
ООД-Пловдив. Кравето мляко отговарящо на
нормативните изисквания се термизира при
температура 63÷65°С и се охлажда до
температура 33±1°С, при която се извършва
подсирването. Добавят се разтвор на калциев
дихлорид, 1 % закваска от Str. thermophilus, Lb.
delbrueckii subsp. bulgaricus, Lb. helveticus и
сирищен ензим. След уплътняване на
подсирката се пристъпва към нарязването и
раздробяването и до сиренни зърна. След
изпичането на сиренните зърна при температура
38 ÷ 41°С, те се отцеждат и подлагат на
пресуване. Изпресуваната сиренина чедеризира
в продължение на 1,5-2 часа. В края на този
процес тя достига pH 5,2-5,3, при което
придобива необходимите пластични свойства.
Чедеризиралата сиренина се нарязва и изпарва в
солен разтвор с концентрация на сол 13%,
омесва се и се поставя във форми с вместимост 1
kg. Пресният кашкавал престоява 15 часа във
формите, след което се изважда, подсушава и
опакова в термосвиваемо фолио под вакуум от
90 до 99,8 Pa. Зреенето се извършва при три
различни температурни режима: 9±1°С, 10±1°С
и 13±1°С при относителна влажност 75 - 80 % в
продължение на 60 дни.
2.1. Методи за анализ
- Водно съдържание – съгласно БДС
1109-80 [5]. ;

- Съдържание на натриев хлорид – съгласно
БДС 8274-82 [6].;
- Титруема киселинност – съгласно БДС 1111-80
[7];
- Съдържание на маслена материя – по метода
на [8] с някои модификации по отношение на
маса на пробата за изследване, обем на
разтворителя и скорост на центрофугиране, по
препоръка на [9]. Проба от 70 g сирене се
хомогенизират със смес от 100 сm3 метанол и
100 сm3 хлороформ за около 2 min, след което се
прехвърля в делителна фуния и се оставя в
покой за около 1,5 - 2 часа. Образуват се три
слоя: горният (метанол и вода) се отделя, а
средният и долният (хлороформ и слой от
преципитирал белтък) се филтруват през
филтърна
хартия,
за
да
се
отделят
преципитиралите
частици.
Хлороформмаслените екстракти отново се филтруват през
безводен
натриев
сулфат
(Na2SO4).
Разтворителят от маслените екстракти се
изпарява с помощта на вакуум-изпарител при
температура на водната баня 50ºС и обороти 150
min-1.
- Мастнокиселинен състав на млечната мазнина
– газхроматографски метод. За определяне на
мастнокиселинния състав е екстрахирана
мазнина,
съгласно
метода
на
SchmidBondzynski-Ratzlaff. Метилирането на мазнината
е проведено съгласно БДС ISO 5508:2000 [9].
Анализът на метиловите естери е проведен на
газов хроматограф SHIMADZU GC–17A
(Shimadzu Corp., Kyoto, Japan).
- Пероксидно число на млечната мазнина Eкстракцията на мазнината за определяне на
пероксидното число се извършва по метода на
[10]. Пероксидното число на мазнината е
определено спектрофотометрично по метода на
[11]. Методът се основава на окислението на
желязо (II) до желязо (III) йони, в присъствието
на хидропероксиди, и образуването на цветен
желязо цианиден комплекс.
- Киселинно число на млечната мазнина Първоначално мазнините от пробата кашкавал,
се екстрахират по метода на [8]. За определяне
на количеството на свободните мастни киселини
в дадено количество мазнини се използва
обемния титриметричен метод, при който
маслото се разтваря в неутрална смес от етилов
алкохол и диетилов етер и се титрува с разтвор
на калиева основапри индикатор фенолфталейн
[12].
- Статистически анализ - Извършен е
статистически анализ на база резултатите от
трикратни повторения на анализите. Проведен е
анализ на променливите (one-way ANOVA) с
ниво на значимост P≤0.05 [13]. Проведен е тест
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на Duncan за множествени сравнения (SPSS) с
ниво на значимост P≤0.05 [14]. Всички
статистически процедури са проведени с
помощта на софтуер Microsoft Excel 5.0

Изменението
в
съдържанието
на
основните компоненти на кашкавала през
периода на зреене е представено в Таблица 1.
Получените данни показват, че опитните проби
кашкавал имат стандартен химичен състав.

3. Резултати и обсъждане
Таблица 1.
Изменение на химичния състав на пробите кашкавал зреещи при различни температурни режими
Температурен режим на зреене, оС
Показател

t = 9±1˚С

t = 11±1˚С

t = 13±1˚С

1 ден

60 ден

1 ден

60 ден

1 ден

60 ден

Водно съдържание, %

41,9 ± 0,5a

41,8 ± 0,6a

41,7 ± 0,7a

41,5 ± 0,6a

42,1 ± 0,4a

41,6 ± 0,7a

Протеин, %

22,1 ± 0,7c

21,9 ± 0,6c

22,0 ± 0,4c

21,8 ± 0,6c

22,4 ± 0,5c

21,9 ± 0,6c

Масленост в общата
маса, %

34,9 ± 0,7d

35,0 ± 0,8d

35,0 ±0,9d

35,4 ± 0,5d

35,2 ± 0,6d

35,3 ± 0,7d

1,8 ± 0,9e

2,0 ± 0,6e

1,9 ± 0,5e

2,1 ± 0,8e

1,8 ± 0,7e

1,9 ± 0,5e

148 ± 0,8a

175 ± 0,6b

148 ± 0,8a

177 ± 0,7b

148 ± 0,8a

192 ± 0,2c

NaCl, %
Титруема
киселинност, оТ

a, b, c стойностите на показателите от една и съща редица, с еднакви символи не се различават
статистически (р<0,05)

При настоящото изследване не са установени
статистически значими (Р<0.05) изменения в
стойностите на показателите водно съдържание,
съдържание на общ протеин, масленост в
общата маса и съдържание на сол през периода
на зреене (от 1-вия до 60-я ден). Не е установено
статистически значимо (Р>0.05) влияние на
прилаганите температурни режими на зреене
върху
стойностите
на
горепосочените
показатели. За разлика от тях показателят
титруема киселинност търпи промени в процеса
на зреене. Най-съществени (Р<0.05) са тези
изменения при опитните проби кашкавал
зреещи при по-високи температури (13±1 °С).
Процесът на липолиза в настоящото
изследване е проследен посредством изменение
в стойностите на киселинното и пероксидно
число в изследваните проби кашкавал.
Получените резултати са представени в
графичен вид, като данните за киселинното
число са на Фиг. 1, а за пероксидното число на
Фиг. 2.
Киселинното число дава информация за
количеството на свободни мастни киселини в
продукта. Както се вижда от получените
резултати стойностите на киселинното число са
най-високи при температура на зреене 13±1 °С.
Дори и при най-високия температурен режим на

зреене стойностите за киселинното число
остават сравнително ниски (2,33±0,09 mg
KOH/g).

Фиг. 1. Изменение в стойностите на
киселинно число в пробите кашкавал от краве
мляко в процеса на зреене при температури
9,0±1,0˚С, 11,0±1,0˚С и 13,0±1,0˚С.
Това е така, тъй като характерната микрофлора
на кашкавала няма силно изразена липолитична
активност. Стойностите за пероксидното число
дават информация за количеството свободни
мастни кисилини, които са претърпели процес
на окисление, в пробите кашкавал. През целия
период на зреене при всички температурни
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режими не се наблюдава статистически значими
(Р>0,05)
изменение
в
стойностите
на
пероксидното число (Фиг. 2). На 60-тия ден от
зреенето пероксидното число при всички проби
се запазва на нивата от 1,01±0,04 meqO2/kg
маслена материя. Тези резултати свидетелстват
за отсъствието на окислителни процеси в
маслената материя на кашкавала в процеса на
зреене. Вероятно това се дължи на липсата на
активни
липолитични
системи,
ниското
съдържание на свободни ненаситени мастни
киселини, както и на ограничения достъп на
кислород в кашкавала, който е опакован под
вакуум.
Изменението в мастнокиселинния състав
през периода на зреене на пробите кашкавал от
краве мляко е представено в Таблици 2 и
Таблица 3.

Фиг. 2. Изменение в стойностите на
пероксидното число в пробите кашкавал от
краве мляко в процеса на зреене при
температури 9,0±1,0˚С,11,0±1,0˚С и 13,0±1,0˚С

Таблица 2.
Изменение в мастнокиселинния състав на кашкавал от краве мляко в процеса на зреене при
температури 9±1 ˚С, 11±1 ˚С и 13±1˚С

Наименование на
мастната
киселина
Маслена
киселина
Капронова
киселина
Каприлова
киселина
Капринова
киселина
Лауринова
киселина
Тридеканова
киселина
Миристинова
киселина
Миристинолеи
нова киселина
Палмитинова
киселина
Палмитолеино
ва киселина
Маргаринова
киселина
Маргаринолеи
нова киселина
Стеаринова
киселина
Олеинова
киселина
Линолова
киселина
Общо мастни
киселини

Мастнокиселинен състав, g/100 g млечна мазнина
Етап на зреене, дни
30 ден
60 ден
1 ден

Температурен режим на зреене
13 ±1 oC

11 ±1 oC

9 ±1 oC

13 ±1 oC

11 ±1 oC

9 ±1 oC

0,13±0,01

-

-

-

-

-

-

1,48±0,04

-

-

-

-

-

-

2,40±0,07

1,45±0,03

1,41±0,04

1,74±0,06

1,40±0,03

1,41±0,03

1,45±0,05

2,57±0,03

2,42±0,09

2,34±0,08

2,27±0,07

1,81±0,08

1,82±0,02

1,75±0,03

11,03±0,33

10,56±0,31

10,66±0,36

10,93±0,46

10,35±0,41

10,38±0,35

10,38±0,29

1,89±0,06

-

-

-

-

-

-

1,16±0,03

1,89±0,07

1,87±0,58

1,95±0,07

1,79±0,06

1,84±0,04

1,82±0,04

0,30±0,02

1,18±0,51

1,11±0,29

1,25±0,48

1,09±0,03

1,15±0,02

1,13±0,02

34,90±1,05

34,85±1,22

34,38±1,41

33,53±1,51

36,76±1,32

35,81±1,43

34,94±1,61

4,22±0,11

3,15±1,45

3,37±0,09

3,42±0,99

2,02±0,06

2±0,04

1,93±0,03

0,58±0,02

0,91±0,04

0,69±0,02

0,70±0,17

0,35±0,01

0,50±0,01

0,51±0,01

0,22±0,01

0,39±0,18

0,36±0,01

0,35±0,04

0,27±0,01

0,34±0,01

0,39±0,01

9,85±0,30

11,01±0,44

11,73±0,42

11,58±0,46

11,13±0,42

12,06±0,49

11,93±0,037

29,66±1,08

28,55±0,95

28,94±0,98

28,60±1,17

29,42±1,09

29,44±1,06

29,42±1,01

-

3,63±0,11

3,15±0,09

3,39±0,12

3,61±0,10

3,44±0,10

4,36±0,23

100,39±3,11

99,99±2,99

100,01±3,5

99,71±3,39

100,0±3,51

100,19±4,00

100,01±3,51
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Таблица 3
Изменение в съотношението на основните групи мастни киселини в кашкавал от краве мляко в
процеса на зреене при температури 9±1˚С, 11±1 ˚С и 13±1 ˚С
Етап на зреене, дни
Групи мастни
киселини

1-ви ден

30-ти ден

60-ти ден
Температурен режим на зреене

13±1 oC

11±1 oC

9±1 oC

13±1 oC

11±1 oC

9±1 oC

НМК, %

60,75±1,82

56,79±2,04

57,64±1,91

57,77±1,79

55,25±1,64

57,45±1,81

57,26±1,84

МНМК, %

41,64±1,29

39,57±1,20

39,22±1,26

38,55±1,17

42,14±1,34

42,3±1,32

39,39±1,22

ПНМК, %

-

3,63±0,09

3,15±0,07

3,39±0,04

3,61±0,08

3,44±0,06

4,36±0,05

Общо НМК, %

41,64±1,42

43,20±1,51

42,37±1,36

41,94±1,29

45,75±1,56

45,74±1,53

43,75±1,48

Наситени/нена
ситени мастни
киселини, %

1,46±0,04

1,31±0,02

1,36±0,03

1,38±0,02

1,21±0,01

1,26±0,01

1,31±0,01

*НМК – Ненаситени мастни киселини, МНМК – мононенаситени мастни киселини, ПНМК-полиненанисети
мастни киселини.

Установените основни дълговерижни
мастни киселини при пробите кашкавал са
олеинова,
палмитинова,
стеаринова
и
миристинова. Доминираща е олеиновата мастна
киселина. От късоверижните мастни киселини
най-ниско е процентното съдържание на
маслената, а най-виско е на каприновата мастна
киселина. Стартерната микрофлора, използвана
при производството на български кашкавал не
притежава висока липолитична активност.
Някои микроорганизми от нестартерната
микрофлора са предпоставка за повишаване на
количеството свободни мастни киселини,
особено когато съхранението на сирената се
извършва при относително висока температура
[15, 16]. При настоящото изследване се
наблюдават незначителни (Р>0.05) изменения в
мастнокиселинния състав на изследваните
проби през периода на зреене. Липсата на
съществени изменения в мастнокиселинния
състав на млечната мазнина на кашкавала е в
съгласие с резултатите получени за измененията
на показателите киселинно и пероксидно число.
От получените резултати (Табл. 1 и Табл. 2) се
вижда и сходство в мастнокиселинният състав
на пробите кашкавал зрели при различни
температурни режими. Тези данни показват, че

вариациите в температурите на зреене на
кашкавала в интервала от 9±1°С до 13±1°С не
оказва
съществено
влияние
върху
интензивността
на
окислителните
и
хидролитични изменения в млечната мазнина
4. Заключение
В процеса на зреене на кашкавала се
установява слабо повишение (Р<0.05) в
стойностите на киселинното число на маслената
материя. Тези резултати свидетелстват за
протичането на липолитични процеси. С
повишаване на температурата на зреене на
кашкавала интензивността на липолизата
нараства. Липсата на статистически значими
(Р>0.05) изменения в стойностите на показателя
пероксидно число, свидетелстват за отсъствието
на окислителни процеси в маслената материя на
кашкавала в процеса на зреене. Установените
основни дълговерижни мастни киселини при
пробите кашкавал са олеинова, палмитинова,
стеаринова и миристинова. Не се установяват
съществени различния в интензивността на
окислителните и хидролитични изменения в
млечната мазнина на кашкавала от краве мляко
в процеса на зреене при температурни режими в
диапазона от 9±1°С до 13±1°С.
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ОРГАНОЛЕПТИЧНЕН ПРОФИЛ НА КАШКАВАЛ
СЪХРАНЯВАН ПРИ РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМИ
ГАЛИН ИВАНОВ1, АТАНАСКА МАРКОВА2, ТАТЯНА БАЛАБАНОВА1
1
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Резюме: В настоящото изследване е направена органолептична оценка на кашкавал
от краве мляко, съхраняван в продължение на 12 месеца при различни
температурни режима (4.0±1.0 °С, 1.0±1.0 °С, -7.5±0.5 оС и -18.0±1.0 °С). Оценени
са показателите характеризиращи външния вид и цвета, разрезната повърхност,
консистенция, вкуса и аромата. От проведеният анализ се установява, че
съществува статистически значима разлика (P> 0.05) между отделните проби
кашкавал. Показателят външен вид е с най-висока оценка при всички
експериментални проби кашкавал в края на процеса съхранение. Най-съществени
изменения се установяват при показателя вкус и аромат. Пробите кашкавал
съхранявани в замразено и подмразено състояние за период от 12 месеца,
получават по-висока органолептична оценка, в сравнение с проби съхранявани в
охладено състояние.
Ключови думи: органолептичен профил, кашкавал, съхранение

ORGANOLEPTIC PROFILE OF KASHKAVAL CHEESE STORED
AT DIFFERENT TEMPERATURE REGIME
GALIN IVANOV1, ATANASKA MARKOVA2, TATYANA BALABANOVA1
1

UFT, Department: Technology of milk and dairy products, 2UFT, Department: Food
preservation and refrigeration technology
naseto_89@abv.bg, ivanovgalin.uft@gmail.com, gzheynova@abv.bg,
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Abstract: In the present study were investigated the changes of sensory characteristics of
Kashkaval cheese made from caw`s milk during storage at four different temperature
regimes (4.0±1.0 °С, 1.0±1.0 °С, -7.5±0.5 оС and -18.0±1.0 °С). Descriptive analysis was
used to compare the sensory evaluation scores for appearance and color, cutting surface,
texture, taste and flavor. It was found that the sensory scores of Kashkaval samples stored
at different temperatures were significantly (P<0.05) different. The most significant
differences were found for the taste and flavor scores. Kashkaval samples stored at 7.5±0.5 оС and -18.0±1.0 °С for 12 months received higher total sensory scores in
comparison with samples stored at 4.0±1.0 °С and 1.0±1.0 °С.
Key words: organoleptic profile, kashkaval, refrigeration storage

1. Въведение
Кашкавалът е хранителен продукт с
висока хранителна и биологична стойност,
включващ основните съставки на млякото–
протеини, мазнини, макро- и микроелементи.
Той спада към групата на твърдите сирена с
ниска температура на второ загряване,
чедеризация и изпарване на сиренната маса.
Вкусовите качества на видовити сирене
основно се формират по време на процесите
зреене и съхранение. Органалоптичният им

профил зависи от химичните показатели,
степента на липолиза и протеолиза. Чрез
хидролизата на протеините до пептиди и
свободни
аминокиселини,
протеолизата
допринася за формиране на вкуса на сирената.
Образуването на някои късоверижни пептиди,
както и наличието на аминокиселините
изолевцин, тирозин и аргинин придава нежелан
горчив вкус на сиренето. Други аминокиселини
(лизин, пролин) формират сладко-горчив, сладък
(аланин, глицин, серин, триптофан) или кисел
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вкус (глутамин, хистидин, аспаргин) на сирената
[1]. Интензитета на вкуса и аромата при
сиренето се определя от образуваните
органичните киселини, следствие процесите на
липолиза и гликолиза [2].
При
хладилното
съхранение
на
различните видове сирене биохимичните
процеси в продукта продължават да протичат,
но със забавен темп. Температурата на хладилно
съхранение на кашкавал влияе върху растежа и
развитието на наличната микрофлора и
нестартерната микрофлора. Периодът на
съхранение, както и температурата при която
кашкавала се съхраняват имат предопределящо
значение за посоката на развитие на
нестартерната микрофлора, която също взима
активно участие в късните етапи от
съхранението на пробите. В зависимост от
приложените температурни режими и времето за
съхранение, настъпват промени в химичните,
микробиологични
и
органолептични
характеристики на сирената, често съпътствани
с влошаване на тяхното качество.
Целта на настоящото изследване е да се
оцени влиянието на температурният режим на
съхранение върху органолептичнен профил на
кашкавал от краве мляко.
2. Материали и методи
2.1. Материали
Използваните при изследванията проби
кашкавал са произведени при промишлени
условия във фирма ”Бор Чвор” ООД - Пловдив.
Кравето мляко отговарящо на нормативните
изисквания се термизира при t=63,0÷65,0 оС и се
охлажда до t = 33,0±1,0 оС. Добавят се калциев
дихлорид, 1 % закваска (състояща се от щамове
Str. thermophilus,
Lb.
delbrueckii
subsp.
bulgaricus, Lactobacillus helveticus) и сирищен
ензим. След уплътняване на подсирката се
пристъпва към нарязване и раздробяване до
получаване на сиренни зърна. След изпичането
на сиренните зърна при t=38,0÷41,0 оС, те се
отцеждат и подлагат на пресуване. Сиренината
чедеризира в продължение на 1,5 - 2 часа. В края
на този процес тя достига pH 5,2-5,3, при което
придобива необходимите пластични свойства.
Чедеризиралата сиренина се нарязва и изпарва в
солен разтвор с концентрация на сол 13 %,
омесва се и се поставя във форми с вместимост 1
kg. Пресният кашкавал престоява 15 часа във
формите, след което се изважда, подсушава и
поставя в термосвиваемо фолио под вакуум от
90 до 99,8 Pa. В тези опаковки се извършва
зреенето при температура 9,0±1,0 оС при
относителна влажност 75 - 80 % в продължение

на 60 дни. Проби кашкавал се съхраняват в
продължение на дванадесет месеца при четири
различни температурни режима – в охладено
състояние при 4,0±1,0 °С, в охладено състояние
при 1,0±1,0 °С, в подмразено състояние при
температура от -7,5±0,5оС и в замразено
състояние при -18,0±1,0 °С. Експерименталните
проби кашкавал са анализирани на 3, 6, 9 и 12-я
месец от съхранението им.
2.2. Методи
2.2.1. Химичен състав
Водното съдържание на кашкавала е
определено по тегловен метод, чрез изсушаване
на пробите при t =102,0 – 105,0 °С
в
продължение на 7 часа. Съдържанието на
млечна мазнина е определено по метода на
Gerber - Van Gulik [3]. Съдържанието на натриев
хлорид е определено по метода на Moor [4].
Титруема киселинност на кашкавала е
определена по метода на Тьорнер, съгласно БДС
1111 – 80 [5]. Концентрацията на свободни
аминогрупи е определено спектрофотометрично
по кадмий-нинхидринов метод съгласно
следната методика: Кашкавал с маса 10,00 g се
хомогенизира с 190 ml дестилирана вода.
Полученият хомогенизат се нагрява на водна
баня за 60 минути при температура 40,0 ºС.
Охлажда се до стайна температура и се
центрофугира при 3000 g за 15 минути.
Центрофугираната супернатанта се филтрува.
Аликвотна част от водоразтворимия екстракт се
разрежда с 1 ml дестилирана вода и към него се
прибавя 2 ml от кадмий-нинхидриновия реагент.
Сместа се загрява до 84,0 °С за 5 min, след което
се охлажда. Спектрофотометрично се измерва
абсорбцията на пробата при 507 nm срещу
проба, която не съдържа водноразтворим
екстракт. Резултатите се представят, като
абсорбиращи единици при 507 nm (А507) или
като mg Leu/g сирене, отчетени от стандартната
права.
2.2.2. Органолептичен анализ
Органолептичната
оценка
на
изследваните проби кашкавал от краве мляко се
извършва по 50-точкова система, разработена от
специалисти от УХТ–Пловдив. При оценката на
всеки показател се прави отбив от определен
брой точки при наличие на недостатъци
съгласно описанието в Табл. 1. При наличие на
два и повече недостатъка при един и същ
показател, отбивът от точки се прави по найобезценяващия показател.
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Таблица 1.
Петдесет точкова система за окачествяване на кашкавал от краве мляко.
Показатели и характеристика
1. Външен вид и цвят на парчетата – 5 точки
Гладка, чиста, с добре оформена кора, без технически
повреди, без ослизяване и тъмни петна. Кехлибареножълт цвят на кората.
Слаби наранявания, гънки и неравномерен цвят на кората.
Грапава кора с ослизяване и наличие на петна.
2. Разрезна повърхност, строеж – 10 точки
Гладка, с еднороден строеж и равномерен кремавожълт
цвят, без замърсявания, без открояване на отделните
пластове.
Неравномерен кремавожълт цвят
Нееднородна структура, наличие на отделни пластове
Наличие на бактериални или технически шупли
3. Консистенция – 15 точки
Плътноеластична при (18 – 20) °С
Слабо еластична
Мека, слабо еластична
Мека, мажеща се
4. Вкус и аромат – 20 точки
Специфични. Добре изразен аромат на зрял кашкавал,
уме-рено солен вкус, без страничен привкус и мирис.
Слабо изразен вкус и мирис
Неизразен вкус и мирис
Твърде солен или недостатъчно солен вкус
Пикантен вкус
Горчив вкус
Наличие на страничен привкус и мирис

2.2.3. Статистически анализ
Направен е статистическия анализ на
база резултатите от трикратни повторения.
Проведен е анализ на променливите (one-way
ANOVA) с ниво на значимост P≤0.05 [6].
Проведен е тест на Duncan за множествени
сравнения (SPSS) с ниво на значимост P≤0.05
[7]. Всички статистически процедури са
проведени с помощта на софтуер Microsoft Excel
5.0.
3. Резултати и обсъждане
3.1.Химичен състав
Данните за химичният състав на
кашкавала в началото и края на съхранението в
охладено, подмразено и замразено състояние са
представени в Табл. 2. При настоящото
изследване не са установени статистически
значими (Р>0.05) изменения в стойностите на

Минимален и
максимален отбив
точки

Оценка

0

5

1-2
3-4

4-3
2-1

0

10

1-2
3-5
6-8

9-8
7-5
4-2

0
1-4
5- 8
7 - 10

15
14 - 11
10 -7
8- 5

0
1-3
4-6
7 - 10
10 - 13
14 - 17
18 - 19

20
19 -17
16 - 14
13 - 10
10 - 7
7-3
2-1

показателите водно съдържание, масленост в
общата маса и съдържание на NaCl през периода
на съхранение на кашкавала (от 1-вия до 12-ия
месец). За разлика от тях показателите титруема
киселинност и концентрация на свободни
аминогрупи търпят промени (Р<0,05) в процеса
на съхранение на кашкавала в охладено
състояние. Най-съществени (Р<0.05) са тези
изменения при опитните проби кашкавал
съхранявани при по-високи температури
(4,0±1,0 °С). Тези данни свидетелстват за
остатъчна биохимична активност в сиренната
матрица на охладения кашкавал. Протичането
на подобни процеси често се свързва с появата
на някои недостатъци в органолептиката на
кашкавала. Подобни резултати са докладвани и
от други автори, съхранявали сирена в охладено
и замразено състояние [8, 9, 10, 11].
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Таблица 2.
Химичен състав на пробите кашкавал началото и края на хладилното им съхранение
Температурен режим на съхранение, оС
Показател

t = 4,0±1,0 °С
1-ви
12-ти
месец
месец

t = 1,0±1,0 °С
1-ви
12-ти
месец
месец

t = -7,5±0,5 °С
1-ви
12-ти
месец
месец

t = -18,0±1,0 °С
1-ви
12-ти
месец
месец

Водно
съдържание, 41,9±0,5a
%

41,4±0,7a

41,8±0,4a

41,3±0,6a

41,7±0,4a

41,4±0,6a

41,9±0,5a

41,2±0,6a

Мсв, %

34,5±0,7d

35,0±0,6d

34,7±0,6d

34,9±0,8d

35,0±0,7d

35,1±0,6d

34,9±0,7d

34,8±0,8d

NaCl, %

2,1±0,4e

2,2±0,5e

1,9±0,3e

2,1±0,5e

2,0±0,4e

2,2±0,3e

2,1±0,3e

2,2±0,5e

175±8 a

226±9b

175±8 a

180±7 a

175±8 a

178±8 a

175±8 a

176±8 a

TK, oT

Свободни
аминогрупи, 22,3±0,5a 57,2±0,4b 22,3±0,5a 32,9±0,4а 22,3±0,5a 22,8±0,6а 22,3±0,5a 22,8±0,6а
mgLeu/100g
a, b, c
стойностите на показателите от една и съща редица, с еднакви символи не се различават
статистически (р<0,05)

3.2. Органолептичен анализ
Резултатите от органолептичният анализ
на опитните проби кашкавал на различните
етапи от съхранението им в охладено,
подмразено и замразено състояние са
представени на Фиг. 1, 2, 3 и 4. От получените
данни се вижда, че оценките за отделните
органолептични характеристики на кашкавала
търпят известно понижение в процеса на
хладилното му съхранение. Прави впечатление
различната динамика в измененията на
различните органолептични показатели. Наймалки промени в процеса на съхранение търпят
оценките за външен вид и цвят на опитните
проби.

Фиг. 1. Органолептична оценка на
изследваните проби кашкавал от краве мляко
съхранявани в продължение на 3 месеца в
охладено, подмразено и замразено състояние.

Фиг. 2. Органолептична оценка на
изследваните проби кашкавал от краве
мляко съхранявани в продължение на 6
месеца в охладено, подмразено и
замразено състояние.

Фиг. 3. Органолептична оценка на
изследваните проби кашкавал от краве мляко
съхранявани в продължение на 9 месеца в
охладено, подмразено и замразено състояние.
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Фиг. 4. Органолептична оценка на
изследваните проби кашкавал от краве мляко
съхранявани в продължение на 12 месеца в
охладено, подмразено и замразено състояние.
Най-съществени изменения са регистрирани
при оценките за показателите вкус, мирис и
аромат.
Най-малко
понижение
на
органолептичните оценки е установено при
пробите съхранявани в подмразено и замразено
състояние.
В края на хладилното съхранение (12
месец) оценките за вкус, мирис и аромат на
подмразения и замразен кашкавал не се
различават статистически (Р<0.05) и достигат
16±0,5 точки. Значително по-ниски оценки по
този показател получават пробите кашкавал
съхранявани в охладено състояние. Оценките за
вкус, мирис и аромат на кашкавала съхраняван
при 1,0±1,0°С и 4,0±1,0°С в продължение 12
месеца са, съответно 12±0,5 точки и 9±0,5 точки.
Тези данни показват, че продължителното
съхранение на пробите при минусови
температури (-7,5±0,5°С и -18,0±1,0°С) спомага
за значително по-доброто запазване на вкуса,
мириса и аромата на кашкавала в сравнение със
съхранението в охладено състояние. Вероятно
тази съществена разлика в ефекта на
прилаганите
хладилни
режими
върху
органолептиката на кашкавала се дължи на
различната степен, в която те инхибират
биохимичните процеси в сиренната маса. Както
се вижда от получените резултати (Табл. 2)
съхранението при минусови температури е
свързано с почти пълно инхибиране на
биохимичната активност в кашкавала. От друга
страна при пробите съхранявани в охладено
състояние при 1,0±1,0°С и 4,0±1,0°С е доказано
протичането на протеолитични и гликолитични
процеси. Именно продуктите от тези процеси са
причина за появата на някои органолептични
недостатъци като горчив или гранив привкус в
кашкавала съхраняван в охладено състояние, на

които се дължи по-ниската му оценка за вкус,
мирис
и
аромат.
С
повишаване
на
температурата, при която се извършва
съхранението на охладения кашкавал (от
1,0±1,0°С на 4,0±1,0°С) интензивността на тези
процеси се повишава, което обяснява и пониските органолептични оценки на пробите
съхранявани при 4,0±1,0°С в сравнение с тези
съхранявани при 1,0±1,0°С.
Биохимичните процеси протичащи в
кашкавала в процеса на хладилното му
съхранение са отговорни и за промените в
неговата консистенция, разрезната повърхност и
строеж. С напредване на протеолизата и
разрушаването на параказеиновата матрица на
кашкавала, неговата консистенция омеква и
разрезната му повърхност става по-лепкава.
Това е причината за по-ниските оценки по тези
показатели при пробите кашкавал съхранявани в
охладено състояние в сравнение с тези
съхранявани в подмразено и замразено
състояние. Най-забележими са тези различия на
12-ия месец от съхранението, когато оценките за
консистенцията на кашкавала съхраняван при
1,0±1,0°С и 4,0±1,0°С, са съответно 8,0±0,5
точки и 11,0±0,5 точки, докато при подмразения
и замразен кашкавал те достигат 14,0±0,5 точки.
Тези различия в оценките за консистенцията на
пробите съхранявани при минусови температури
и тези съхранявани в охладено състояние се
наблюдават в по-късните етапи от съхранението
(след 6-ия месец) и отново могат да бъдат
обяснени с различната интензивност на
биохимичните процеси протичащи в сиренната
матрица на кашкавала.
Получените при настоящото изследване
резултати (Фиг. 1, 2, 3 и 4) показват, че общата
органолептична оценка на опитните проби
кашкавал бележи известно понижение в процеса
на хладилно съхранение. Най-силно изразена е
тази тенденция при пробите съхранявани в
охладено състояние при температури 4,0±1,0°С.
Основните органолептични недостатъци на тези
проби са свързани с техния вкус и аромат, които
са оценени като незадоволителни още на 9-ия
месец от съхранението. За разлика от тях
пробите съхранявани в подмразено и замразено
състояние запазват добра органолептична
оценка до 12-ия месец от хладилното
съхранение. Силно влошената органолептична
характеристика на пробите охладен кашкавал
ограничава техния срок на съхранение при
температури 4,0±1,0°С до по-малко от 6 месеца,
а на тези съхранявани при температури
1,0±1,0°С до по-малко от 9 месеца. Намалената
трайност и влошена органолептика на тези
проби най-вероятно се дължи на твърде
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интензивните биохимични процеси протичащи
при хладилното съхранение. Продуктите от
дълбочинното
разграждане
на
млечните
протеини, както и тези освободени при
окислителните и хдролитични изменения на
млечната мазнина са отговорни за развитието на
редица органолептични недостатъци в сирената
като горчив или гранив привкус, нериятна
миризма и т.н.
Изследвано е влиянието на различни
температурни режими на съхранение върху
органолептичните показатели на меко козе
сирене
[8].
Авторите
установяват,
че
продължителното съхранение на козето сирене в
охладено състояние при 4,0 °С оказва влияние
върху органолептичната му оценка. Промяната
във вкусовите му качества се дължи на
повишаване на броя на микроорганизмите в
сиренето. При пробите сирене, съхранявани при
-20,0 °С за 3 месеца не се установяват
статистически значими промени в оценките на
органолептичните им показатели. Други
авторски екип [8]. съобщават, че замразяването
на напълно узряло овче сирене при –20,0 °С за 6
месеца е подходящ метод на съхранение
запазващ
неговите
органолептични
характеристики.
4. Заключение
Продължителното
съхранение
на
кашкавала в охладено състояние е съпроводено
с
негативни
изменения
в
неговите
органолептични характеристики. Най-силно
изразена е тази тенденция при пробите
съхранявани при температури 4,0±1,0°С.
Пробите съхранявани в подмразено и замразено
състояние в продължение на 12 месеца
получават по-висока органолептична оценка в
сравнение с кашкавала съхраняван в охладено
състояние. Силно влошената органолептична
характеристика на пробите охладен кашкавал
ограничава техния срок на съхранение при
температури 4,0±1,0°С до по-малко от 6 месеца,
а на тези съхранявани при температури
1,0±1,0°С до по-малко от 9 месеца. Намалената
трайност и влошена органолептика на тези
проби най-вероятно се дължи на твърде
интензивните биохимични процеси протичащи
при хладилното съхранение.
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ВЛИЯНИЕ НА СОМАТИЧНИТЕ КЛЕТКИ ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МЛЯКОТО И
КАЧЕСТВОТО НА СИРЕНЕТО
ТАТЯНА БАЛАБАНОВА1, ГАЛИН ИВАНОВ1
1

Университет по хранителни технологии, Катедра: Технология на млякото и
млечните продукити
tbg_georgieva@yahoo.com, ivanovgalin.uft@gmail.com

Резюме: За да се гарантира качеството и хигиената на млякото през периода на
лактация в редица международни стандарти е въведен показател "брой соматични
клетки", чрез който се контролира възникването или наличието на интрамамарна
инфекция на вимето. Получаването на мляко с установен нисък брой соматични
клетки корелира с производството на висококачествен млечен продукт. Наличието
на висок брой микроорганизми в млякото представлява потенциална опасност за
здравето на консуматора и влошава технологичните качества на млякото. Обект
на тази статия е да се изясни ролята на соматичните клетки в млякото, тяхното
въздействие върху технологичните процеси на производство, добива и качеството
на сиренето..
Ключови думи: соматични клетки, мляко, добив на сирене, качество

INFLUENCE OF SOMATIC CELL COUNT ON
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MILK AND CHEESE
QUALITY
TATYANA BALABANOVA1, GALIN IVANOV1
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Abstract: The indicator "Somatic cell count" (SCC) is main and useful method for the
diagnosis of intramammary infection (IMI), and it is considered in standards for quality
and hygiene of milking process in many countries. Milk with low values of SCC means to
produce dairy products with a better quality and longer shelf life. Elevated values of SCC
are associated with changes in milk composition, resulting in poor quality of milk and milk
products. The present review describes the role of SCC in milk, their impact on dairy
technology transformation processes, cheese yield and quality of final products.
Key words: somatic cell count, milk, cheese yield, quality

1. Въведение
Преработването на млякото в различни
млечни продукти е свързано с протичането на
сложни химични и биохимични процеси, чиeто
регулиране е възможно чрез задълбочено
познаване на състава и свойствата на млякото.
Качеството на суровото мляко се
определя
от
неговия
химичен
и
микробиологичен състав. Химичният състав на
млякото
определя
неговата
хранителна
стойност, технологичната му пригодност и
добива на млечните продукти. Микробиологичното състояние на млякото се определя от
два основни микробиологични показателя: общ
брой микроорганизми (ОБМ) и общ брой

соматични клетки (ОБСК). Тези показатели се
контролират
в
законодателството
на
Европейския
съюз
и
националното
законодателство на страните-членки, като по
този начин се гарантира безопасността на
млякото и млечните продукти.
Маститът е сред най-често срещаните
заболявания при млекодайни животни, свързани
със значителни икономически загуби –
намалявaне на добива, влошаване на качеството
и безвредността на млякото [1]. Възпалението на
вимето обикновено е придружено от физични,
химични и патологични промени в млечната
тъкан и се характеризира с увеличаване на броя
на соматичните клетки в млякото. Причината за
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възпалението
могат да бъдат различни
неспорообразуващи
и
спорообразуващи
микроорганизми от род Esherichia, Streptococcu и
Staphylococcus [2,3,4,5,6,7,8]. Соматичните клетки
представляват четири основни клетъчни типа макрофаги, полиморфонуклеарни левкоцити,
лимфоцити, и епителните клетки .
Като се има предвид, че в България 70 %
от суровото мляко се преработва в сирене,
проблемът, свързан с възпалението на вимето при
животните, придобива основно технологично и
икономическо значение. Установено е, че при
наличие на мастит се намалява млечната
продуктивност
[9]
и
качествените
характеристики на суровото мляко и млечните
продукти [10,11,12,13]. Съставът на млякото и
условията на неговото производство са
факторите, формиращи качеството на сиренето
[14,15]. Към тях се отнасят - породата,
вариабилността между отделните индивиди,
етапите на лактация, сезонните колебания,
начина на отглеждане и хранене на животните,
възрастта, различните заболявания и пр. [16].
Доказано, е че при наличие на мастит, настъпват
изменения във физико-химичния състав на
млякото, изразяващи се в следните направления:
1) увеличава се съдържанието на разтворимите
белтъци за сметка на понижено казеиновото
съдържание [17,18]; 2) съдържанието на натрии,
желязо, мед, цинк и хлориди се увеличава, а това
на разтворимия калций и калий се намалява
[19,20]; 3) рН на млякото се повишава; 4)
нарушава се солевото равновесие в млякото.
Докладвани са и изменения в осмотичното
налягане,
дължащи
се
на
понижаване
количеството на лактозата [21].
Дестабилизацията на к–казеиновата
фракция от казеиновия мицел е в основата за
получаване на сирене. [22]. Ензимната
коагулация
на
млякото
е
основната
технологична операция при производство на
различни видове сирене. Параметрите на
ензимна коагулация (време за начална и пълна
коагулация, плътност на коагулума) зависят
пряко от лактационния период, киселинността
на млякото и неговото калциево съдържание.
Времето за коагулация и плътността на
получения коагулум, са в положителна
корелация с лактационния период, броя на
соматични клетки и генотипа на к–казеина [23].
Установено, е че високия брой соматични
клетки в млякот води до влошаване на неговата
млекокоагулираща способност, повишаване на
водното съдържание на сиренето и получаване
на продукт със слабо изразен вкус и аромат [24].
Констатирано е намаляване на процентното
съдържание на казеин при увеличаване на ОБСК

и повишаване на количеството на серумни
протеини и имуноглобулините в млякото [25].
Полученият коагулум е с влошени структорномеханичини свойства, характеризира се с
лабилност и ниска плътност, обработва се
трудно, а добивът на сиренето е нисък, поради
повишените загуби на сухи вещества в
отделената суроватка.
В резултат на повишеното рН на млякото
и намаленото съдържание на калций и фосфор
се увеличава времето за подсирване [26].
Полученият ензимен гел се характеризира със
забавен
синерезис,
предвид
това,
че
хидрофилните свойства на коагулума са
изменени (нарушено съотношение млечна
мазнина:белтък). На повърхността на αS1казеина и β-казеина остава реактивоспособен
фосфосерилов остатък, който се свързва чрез
двувалентни калциеви йони с казеиновия мицел
в резултат, на което се неутрализира действието
на сирищния ензим.
Редица автори докладват, че времето за
коагулация и плътността на получения коагулум
зависят, както от броя на соматичните клетки,
така и от вида на използваната суровина
[17,18,20,27]. Според някои автори времето за
коагулация се увеличава при овче мляко,
съдържащо ОБСК  1,5 млн. кл./мл, в сравнение
с мляко, чийто стойности на този показател са 
500 000 кл./мл. [28]. Авторският колектив
установява, че козе мляко съдържащо до 2,5х
106 кл./мл. се характеризира с по-забавен темп
на настъпване на начална и пълна коагулация, в
сравнение с козе мляко съдържащо до 1,06х106
кл./мл. При преработка на овче мляко с висок
ОБСК загубатата на сухи вещества при
обработка на сиренината са значителни [18].
Сходна тенденция е установена и
при
производството на сирене от краве мляко [29].
Съдържанието на свободни мастни киселини в
млякото (лауринова, миристинова, палмитинова)
води до тяхното адсорбиране върху казеиновия
мицел. Резултатът от това е намаляване на
активността на сирищния ензим, в резултат на
което не настъпва коагулация [9].
Mляко, съдържащо висок ОБСК е
източник на редица ензими. Ензимните системи
участват, както в началните етапи на обработка
на сиренината, така в късните етапи при
процесите на зреене и съхранение [30].
Изследвано е сирене Manchego от овче мляко с
висок брой соматични клетки. Полученото
сирене е с занижени стойности на показателя
масленост
[31].
Авторският
колектив
установява, че високите стойности на показателя
ОБСК не влияе върху съдържанието на
свободни мастни киселини през първия месец от
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зреенето на сиренето, след което на третия
месец се установява значително увеличаване на
съдържанието на следните мастни киселини капронова, капринова и лауринова.
Установено е, че сиренето Canestrato
Pugliese, произведено от мляко с висок ОБСК се
отличава с намалено съдържание на мазнини и
по-висок процент водно съдържание. При
проведен органолептичен анализ са докладвани
отклонения в показателите консистенция и
разрезна
повърхност,
спрямо
тези
на
контролната проба сирене [18, 32].
В научната литература съществуват
убедителни доказателства относно това, че
соматичните клетки притежават богат ензимен
комплекс [30]. Соматичните клетки, както и
техните ендогенни ензими имат различен
профил по отношение на тип, специфичност и
активност. Те могат да се отделят в млякото и
допълнително да повлияят върху процеса на
зреене. Мляко, съдържащо висок ОБСК
притежава богат набор от протеолитични и
липолитични ензими [33]. Соматичните клетки
съдържат лизозомни ензими [34], които могат да
се отделят в млякото след лизиране на клетките
[35]. Отделените ензими са липази (напр.
липопротеинова липаза), оксидази (например
каталаза и лактопероксидаза), гликозидази
(напр. лизозим), и протеази (напр. катепсини,
еластаза и колагеназа).
Съществува
обратнопропорционална
зависимост между ОБСК и добива на сиренето
[35]. Според [36] протеазите, отделени от
соматичните клетки водят до повишаване
степента на протеолиза в сирене Чедер. Според
[37] процеса на протеолиза се ускорява при
сирена произведени от мляко, към което
целенасочено са добавени брой соматични
клетки.
Влиянието
на
ОБСК
върху
биохимичното изменение на белтъците през
периода на зреене е описано от [38].
Системата плазминоген - плазмин има
важна роля в регулирането на млечната
секреция. Превръщането на плазминоген в
плазмин се регулира от плазминогенните
активатори [39]. Активността на плазминогенните активатори и техните инхибитори
зависи от хормоналните сигнали в системната
циркулация, която се увеличава при възникване
на стресово състояние на животното [40]. При
кравите и дребните преживни животни
количеството на N-ацетил-β-d-глюкозаминидазата е много по-ниско при завишено
съдържание на соматични клетки в млякото.
Следователно неговата активност може да се
използва като индикатор за констатиране
възпаление на млечните жлези [41]. Съставът и

свойствата на млякото на отделните бозайници
са различни, в зависимост от техния вид.
Установена е различна плазминова активност
между козе и овче мляко. Овчето мляко се
характеризира
с
по-висока
плазминова
активност. Активността на плазминовата
система се повишава при възникване на
субклинична инфекция. Счита се че, повисокото казеиново съдържание на очето мляко,
което се явява като субстрат за плазминовата
активност, определя тяхната по–изразена
чувствителност към субклинична инфекция,
спрямо тази на козите [39].
Катепсин D е ендогенен ензим, отделен
след лизиране на соматична клетка. Той
притежава способността да хидролизира
вътреклетъчните протеини и да участва в
извънклетъчната протеолиза [42]. Според [43]
основните ендогенни ензими основно се
продуцират от макрофаги и полиморфонуклеарни левкоцити. Протеолитичната активност на
катепсини В, D, G и еластазата, както и тяхната
ензимна специфичност, са определени върху
основните казеинови фракции [44]. Установено,
е че катепсин D може да хидролизира αs1-, αs2-,
β- и κ-казеинови фракции, като най-висока
активност проявява към αs1-казеина [44].
Авторите [45, 46] установяват, че количеството
на катепсин D е четири пъти по-високо при
мляко, добито от дребни преживни животни, в
сравнение с това от едър рогат добитък. В
кравето мляко са идентифицирани пет
молекулярни форми [47], а именно: две
неактивни форми нар. прекатепсин D (ppCD) и
прокатепсин D (pCD) и три активни форми
псевдокатепсин
D
(pdCD),
едноверижен
катепсин D и двуверижен катепсин D. Също
така е установено, че катепсин D проявява
висока устойчивост в рН диапазона от 3,5 до 7,0.
Стабилен е при високотемпературна обработка
[47] и налягане [48]. Според (49] пастьоризираното мляко, съдържащо висок брой
соматични клетки е с повишена липолитична
активност, в сравнение с нормалното мляко.
4. Заключение
Възникването на бактериална инфекция
при млекодайните животни води да редица
неблагоприятни изменения в състава и
свойствата на млякото и качеството на готовия
продукт. Ето защо мляко, съдържащо висок
брой соматични клетки се характеризира с
изменен физико - химичен състав и нарушени
технологични свойства. Високите стойности на
показателя в млякото предопределят и
повишено съдържание на различни ендогенни
ензими, които изменят естествения ход на
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биохимичните процеси, които протичат през
периода на зреене и съхранение на млечните
продукти.
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ДИНАМИКА НА КЛУБЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ
СЕЛЕКЦИОННИ ЛИНИИ КАРТОФИ ЗА
РАННО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
ЕМИЛИЯ НАЧЕВА
Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив
E-mail: emnach@abv.bg
Резюме: Целта на изследването е да се проучат динамиката на клубенообразуване
и основни морфологични и стопански признаци на пет ранни линии картофи,
създадени в Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив. През периода
2018-2020 година линиите са изпитвани чрез отглеждане по технология за ранно
полско производство. Опитът е заложен по блоков метод в 6 варианта (5 линии и
контрола сорт Трезор), в 4 повторения, с 100 растения в повторение.Установени са
параметрите на основни характеристики като дължина на вегетационния период,
брой клубени в гнездо, средно тегло на клубените в гнездо, форма, дълбочина на
очите, стандартна и обща продуктивност. Динамиката на клубенообразуване е
отчетена през интервал от 10 дни, като първото измерване е извършено на 40-ия
ден след поникването.Средно за периода на изпитването две от линиите (Е 1026 и В
829) превишават по добив контролния сорт Трезор с 22.3-11%. Тези линии се
характеризират с най-интензивно клубенообразуване, най-бърз темп на нарастване
на клубените и най-висок процент стандартна продукция.
Ключови думи: картофи, селекционни линии, динамика на клубенообразуване,
морфологична характеристика, стопанска характеристика, стандартна и обща
продуктивност

DYNAMICS OF TUBER FORMATION IN POTATO
BREEDING LINES FOR EARLY FIELD
PRODUCTION
EMILIA NACHEVA
Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv
E-mail: emnach@abv.bg
Abstract: The purpose of the study was to investigate the dynamics of tuber formation of
five early potato lines bred in the Maritsa Vegetable crops Research Institute, Plovdiv. The
lines were tested during the period 2018-2020 under the requirements of early field
production. The experiments were conducted by using the block method in 6 variants (5
lines and the standard variety - Tresor), in 4 replications (100 plants per replication). The
parameters of the basic characters as duration of vegetative period, number of tubers per
plant, mean tuber weight, shape, deepness of eyes, rate of tuberization, standard and total
productivity have been established. The dynamics of tuber formation was reported at an
interval of 10 days, and the first measurement was performed on the 40th day after
germination. On the average for the period of the study two of the lines (E 1026, B 829)
exceeded by yield Tresor with 22.3-11%. These lines show the most intensive tuber
formation, the quickest tuberization and the highest portion standard productivity.
Key words: potato, breeding lines, dynamics of tuber formation, morphological
characteristics, economic characteristics, standard and total productivity
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1. Въведение
Картофите (S. tuberosum L.) са найважната незърнена култура и се нареждат на
четвърто място по обем на производството в
световен мащаб след царевицата, пшеницата и
ориза [1, 2]. Площите за картофопроизводство в
Европа за 2018 година са 1,7 милиона хектара
[3], а произведената продукция – 51,8 милиона
тона, което е с 16,4% по-малко от 2017.
Наблюдава се трайна тенденция към намаляване
на площите с картофи в ЕС в дългосрочен план
и концентрация на производството им основно в
седем държави-членки; Белгия, Германия,
Франция, Холандия, Полша, Румъния и
Великобритания, които формират около три
четвърти от засадените площи (76,9%) и 79,5%
от произведената продукция. Картофите се
търгуват главно на вътрешния пазар на ЕС, като
основната култура представлява 65,5% от общия
износ, посадъчният материал – 25,2%, а ранните
картофи – 7,6%. Основен вносител на ранни
картофи в рамките на ЕС е Кипър (24,9%), а
извън ЕС – Египет и Израел [3].
Площите за картофопроизводство в
България следват общата тенденция, характерна
за ЕС и през последните години се редуцират
непрекъснато до 96 хил. декара през 2020 [4],
делът на картофите използвани като суровина за
промишлеността е значително по-малък в
сравнение с другите държави от ЕС [5], а
биологичното производство – символично (10
ха). У нас сортовата структура е представена
предимно от холандска селекция, а българските
сортове са под 10%. Ниският размножителен
коефициент на културата [6], повишеният
дегенерационен фон [7], разнообразните и често
екстремни климатични условия на отделните
райони налагат използването на голям набор от
сортове. Ежегодният внос от една страна
допринася за появата на редица нови болести и
неприятели - цистообразуваща нематода от
видовете Globodera rostochiensis [8], G. pallida
[9], рак по картофите [10], прашеста краста,
нови вируси, щамове [11] и раси на потогени, а
от друга разкрива възможност за нестабилност и
зависимост на производството на картофи в
България. Изброените фактори лимитират
реализирането на по-висока и стабилна
продукция от картофи и налагат създаването на
по-продуктивни сортове за конвенционално и
биологично производство [12], характеризиращи
се с ранно и интензивно клубенообразуване [13],
висока полска устойчивост на вирусни и гъбни
патогени [14], почвени паразити [15] и гниене,
толерантни на екстремните климатични условия
[16, 17], пригодни за преработка в различни
полуфабрикати [18].

В световен мащаб селекционните
изследвания при картофите са свързани със
създаване на изходен материал, линии и сортове
за конвенционално [19], и биологично
производство [20], характеризиращи се с
различна продължителност на вегетационния
период [21], висок и стабилен генетичен
потенциал за добив [22], устойчивост на
биотичен [23] и абиотичен стрес [24], подобрени
химико-технологични
качества
[25]
и
съвременни молекулярни методи за отбор на
образци с ценни морфологични и стопански
признаци [26, 27].
Целта на настоящето изследване е да се
проучат динамиката на клубенообразуване и
основни морфологични, и стопански признаци
на пет ранни линии картофи, създадени в
Института по зеленчукови култури „Марица”,
Пловдив.
2. Материал и методи
Проучването е проведено през периода
2018-2020 година в опитното поле на Института
по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив.
Опитът е заложен по блоковия метод с 6
варианта, 4 повторения, 100 растения в
повторение, при междуредово разстояние 70/25
cm и големина на опитната парцелка 17,5 m2. В
изпитването са включени 5 селекционни линии
картофи, (B 820, B 827, B 829, C 741 и E 1026),
създадени чрез вътревидова хибридизация в S.
tuberosum L. и сорт Трезор за контрола.
Засаждането е извършено през първата
десетдневка на месец март с посадъчен
материал, получен от планинската ни база в с.
Павелско. Експериментите са изведени по
възприетата за ранни картофи агротехника. През
вегетацията са направени наблюдения за
настъпването на основните фенофази при
картофените
растения
и
е
изчислена
продължителността на вегетационния период –
от засаждането до изсъхването на надземната
маса.
Отчитана
е
динамиката
на
клубенообразуването през интервал от 10 дни,
като първото измерване е извършено на 40-ия
ден след поникването. Получените данни за
темпа на нарастване на добива са изобразени
графично. При реколтирането на вариантите са
отчетени следните морфологични и стопански
характеристики: брой клубени в едно гнездо,
тегло на клубените в едно гнездо (кg), форма на
клубените (индекс: дължина х 100/диаметър),
дълбочина на очите (бал от 1 до 9), стандартна и
обща продуктивност (кg/da), процент стандартна
продукция. Получените данни са обработени
математически чрез Duncan,s Multiple Range test
[28].
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3. Резултати и обсъждане
Включените в проучването селекционни
линии картофи се отличават съществено по
своите
морфологични
и
стопански
характеристики както помежду си, така и в
сравнение с контролния сорт. Средната
величина, характеризираща признака брой
клубени в едно гнездо (табл.1) варира от 7.3 (C
741) до 13.7 (B 827). С оптимална стойност – 11-

12 клубени в гнездо се отличават линии B 829 и
E 1026, докато при контролния сорт Трезор
техният брой е 9.1. При него средното тегло на
клубените от едно растение е 0.598 кg. Две от
проучваните селекционни линии (Е 1026 - 0.714
кg и В 829 - 0.649 кg) превишават по този
признак контролата, което е следствие от техния
по-голям брой клубени в едно гнездо.

Табл.1. Морфологична характеристика на селекционни линии картофи за ранно полско
производство 2018-2020
Селекционна
линия

Среден брой
клубени в едно
гнездо

Средно тегло на
клубените в едно
гнездо (кg)

Форма на
клубените
(индекс)

Дълбочина на
очите (бал)

B 820

9,4 c

0,503 bc

122,9 b

6,8 b

B 827

13,7 a

0,585 b

161,7 d

7,4 ab

B 829

11,1 bc

0,649 ab

139,4 c

8,4 a

C 741

7,3 d

0,433 c

109,4 a

8,0 a

E 1026

12,2 b

0,714 a

168,1 d

8,2 a

Трезор

9,1 c

0,598 b

137,5 c

8,1 a

а, b, c, Duncans Multiple Range test (р<0.05)

В изпитвания селекционен материал се
наблюдава значително разнообразие по форма
на клубените – от кръгла при С 741, кръглоовална - при В 820, овална при В 829 и Трезор,
до продълговато-овална при В 827 и Е 1026.
С изключение на В 820 (бал 6.8) всички
останали линии се отличават с плитки очи (до 1
mm),
като
лимитите
на
фенотипната
изменчивост по този признак са в интервала 6.88.4.
Данните за средната продължителност на
вегетационния период (табл. 2) демонстрират, че
три от селекционните линии (В 820, С 741 и Е
1026) са с по-кратка вегетация от контролата, но
разликите между тях не са доказани и през трите
години на изследването.
Стандартната
продуктивност
на
селекционните линии е с амплитуда на вариране
от 1500 кg/da (С 741, 2019 г.) до 4021 кg/da (Е
1026, 2019 г.). С най-високо проявление се
характеризира Е 1026, която по този признак
достоверно се отличава от останалите
селекционни материали и контролата през целия
период на изпитването, следвана от В 829. С
доказано най-ниско проявление на признака се
характеризират В 820 и С 741. Линия В 827
попада в една група с контролния сорт Трезор
независимо от варирането на стандартната им

продуктивност през годините. Тази селекционна
линия се отличава с относително висока обща
продуктивност (над 3000 кg/da), дължаща се на
големия брой клубени в гнездо, които са под
средния размер (40-50g). В тази връзка В 827
може
да
представлява
интерес
за
производството на консерви от стерилизирани
белени картофи, основното изискване за което е
диаметърът на клубените да не надвишава 35
mm.
При останалите линии стойностите на
общата продуктивност са в границите 1920 кg/da
(С 741, 2019 г.) - 4321 кg/da (Е 1026, 2019 г.). С
доказано най-висока обща продуктивност през
трите години на изпитване се открояват Е 1026
(3904, 4321, 3667 кg/da) и В 829 (3571, 4086,
3445 кg/da). Същите се характеризират и с найвисок
процент
стандартна
продукция.
Продуктивните възможности на линия В 827 се
изравняват с тези на контролния сорт. Доказано
най-ниски стойности на признака са отчетени в
линия С 741, чийто общ добив е средно с 28%
по-малък от този на Трезор.
За ранното производство на картофи
несъмнен интерес представлява темпът на
нарастване на добива през вегетацията, тъй като
от него зависи избора на икономически найподходящата дата за реколтирането им.
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Табл.2. Стопанска характеристика на селекционни линии картофи за ранно полско производство
2018-2020
Линия

Дължина на
вегетационен
период (дни)

Стандартна
продуктивност
(кg/da)

Обща
продуктивност
(кg/da)

%стандартна
продукция

% спрямо
ст.добив на
контролата

% спрямо
общ добив на
контролата

2018

Б 820

63,6 ns

2438 c

2809 d

86,8 b

79,3

85,7

Б 827

70,2 ns

3138 b

3352 c

93,6 a

102,0

102,3

Б 829

67,9 ns

3334 ab

3571 b

93,4 a

108,4

109,0

С 741

64,2 ns

2895 bc

3209 c

90,2 ab

94,1

98,0

Е 1026

65,1 ns

3590 a

3904 a

92,0 a

116,7

119,2

Трезор

65,9 ns

3076 b

3276 c

93,9 a

100,0

100,0

2019
Б 820

62,1 ns

2443 c

2786 c

87,7 b

74,3

75,0

Б 827

69,0 ns

3189 b

3503 b

91,0 a

97,0

94,3

Б 829

68,8 ns

3843 ab

4086 ab

94,1 a

117,0

110,0

С 741

66,7 ns

1500 d

1920 d

78,9 c

45,6

51,2

Е 1026

64,2 ns

4021 a

4321 a

93,1 a

122,4

116,3

Трезор

67,3 ns

3286 b

3714 b

88,5 b

100,0

100,0

2020
Б 820

64,8 ns

2744 c

3011 b

91,1 a

93,2

93,1

Б 827

68,6 ns

2923 bc

3144 b

93,0 a

99,3

97,2

Б 829

70,1 ns

3143 b

3445 ab

91,2 a

106,7

106,5

С 741

65,6 ns

1982 d

2295 c

86,4 b

67,3

70,9

Е 1026

63,8 ns

3444 a

3667 a

94,4 a

127,9

123,3

Трезор

66,9 ns

2945 bc

3235 b

91,0 a

100,0

100,0

а, b, c, Duncans Multiple Range test (р<0.05)

На фиг.1 са отразени данните от
наблюдаваната
динамика
на
клубенообразуването при шестте изпитвани
варианти. При първото реколтиране (40 дни
след поникване) с най-бърз темп на
първоначален растеж се открояват линиите Е
1026 и B 829, от които се получава най-висок
добив от стандартна продукция, превишаваща
тази на контролата съответно с 289 и 221 кg.
Стандартната и обща продуктивност на B 827 и
B 820 е средно с 200 кg по-ниска от тази на
Трезор.
Сравнението
между
тези
две
селекционни линии показва, че независимо от
значително
по-късното
начало
на
клубенообразуването при B 827 (която е найкъснозряла от всички изпитвани материали), тя

се характеризира с по-бърз темп на нарастване
на добива и в края на вегетацията си изпреварва
B 820 както по стандартна, така и по обща
продуктивност. При първото реколтиране линия
С 741 се характеризира с доказано най-слаба
интензивност на клубенообразуване.
Анализът на данните, отчетени на 50-ия
ден от поникването показват, че с найинтензивен процес на нарастване на клубените
се характеризират Е 1026 и B 829, следвани от
Трезор. Тази тенденция се запазва и при
следващите трето и четвърто реколтиране,
когато разликата между стандартния добив на
двете селекционни линии и контролния сорт в
абсолютни стойности е съответно 690 и 330 кg, а
в относителни – 122.3 и 111 %.
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Фиг.1. Динамика на стандартната и обща продуктивност (kg/da) на ранни линии картофи (2018-2020)
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4. Изводи
Включените в проучването селекционни
линии картофи се отличават съществено по
своята
агробиологична
и
стопанска
характеристика както помежду си, така и в
сравнение с контролния сорт.
С най-благоприятно съчетание на
морфологични и стопански признаци се
отличават селекционните линии Е 1026 и В 829,
които се характеризират с ранно и интензивно
клубенообразуване, бърз темп на нарастване на
клубените,
висок
процент
стандартна
продукция, доказано по-висок общ и стандартен
добив.
Анализът на резултатите от динамиката
на клубенообразуването сочи, че при първото
реколтиране (40 дни след поникване) с най-бърз
темп на първоначален растеж се открояват
линиите Е 1026 и B 829, от които се получава
най-висок добив от стандартна продукция.
Тази тенденция се запазва и при
следващите реколтирания, когато разликата
между стандартния добив на двете селекционни
линии и контролния сорт в абсолютни
стойности е съответно 690 и 330 кg, а в
относителни – 122.3 и 111 %.
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СТРУКТУРА НА ДОБИВА ПРИ СОРТОВЕ И
ЛИНИИ КАРТОФИ ЗА ПРЕРАБОТКА
ЕМИЛИЯ НАЧЕВА
Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив
E-mail: emnach@abv.bg
Резюме: Целта на настоящето изследване е да бъде оценена структурата на
добива на два сорта (Санте, Агрия) и четири линии (B 782, B 783, C 619, C 716)
картофи за преработка. В селекционните материали е извършен предварителен
отбор по добив, в резултат на което изпитваните генотипи не се различават
съществено по продуктивност, но се характеризират със значително разнообразие
в експресията на нейните основни компоненти – среден брой клубени в гнездо и
средно тегло на един стандартен клубен. Минималните и максимални стойности на
посочените признаци в изследвания материал са съответно 8.3-14.4 броя и 67-130 g.
За да се проследи характера на варирането им продукцията от всеки вариант e
калибрована по фракции, а получените вариационни редове са изобразени графично.
Най-високо качество по отношение теглото и размера на картофите за
преработка е отчетено в линия С 716 и сорт Агрия, при които над 65% от
формираните клубени и над 70% от получената продукция удовлетворяват
изискванията на хранително-вкусовата промишленост за индустриална
преработка.
Ключови думи: картофи, селекционни линии, индустриална преработка, добив,
структура

YIELD STRUCTURE IN POTATO VARIETIES
AND LINES FOR PROCESSING
EMILIA NACHEVA
Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv
E-mail: emnach@abv.bg
Abstract: The purpose of the present sutdy was the estimation of the yield structure of two
potato varieties (Sante, Agria) and four lines (B 782, B 783, C 619, C 716). In the breeding
materials a preliminary selection of yield was performed, as a result of which the tested
genotypes did not differ significantly in productivity but they were described with diversity
to a great extent in the expresion of its main compotents – average number of tubers in a
cluster and average weight of one standard tuber. Their variation amplitude was 8.3 – 14.4
units and 67 – 130 g, respactively. In order to trace the level of their variation, the
production of each variant was calibrated by fractions, and the resulting variation rows
were plotted graphically. The highest quality as regards the weight and size of the potatoes
for processing was recorded in line C 716 and variety Agria in which over 65 per cent from
the formed tubers and over 70 per cent from the obtained produce answer the requirements
of food and flavour industry for processsing.
Key words: potato, breeding lines, processsing, yield, structure

1. Въведение
Картофите са храна, фураж и суровина за
промишлеността [1]. В Европа те заемат второ
място по обем на производството от
земеделските култури, като 41% от получената

продукция е предназначена за преработка в над
100 различни индустриални продукта [2].
Преработените картофи формират 1.5% от
стойността на производството от хранително
вкусовата промишленост в ЕС [3]. От тях с най-
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голям
дял
се
характеризират
четири
индустриални продукта – замразени, сушени,
консервирани картофи и картофено нишесте. В
рамките на ЕС преработката на картофи е
концентрирана основно в шест държави-членки:
Нидерландия,
Белгия,
Великобритания,
Франция, Германия и Италия [3].
В България делът на картофите
използвани като суровина за промишлеността е
значително по-малък в сравнение с другите
държави от ЕС [4]. Средните добиви,
реализирани у нас през последните двадесет
години са едни от най-ниските в Европа и
показват трайна тенденция на задържане в
рамките на 1300-1600 kg/de [5, 6], което
представлява едва 20-25% от биологичните
възможности на културата. Съотношението
между вложения посадъчен материал и
реколтираната продукция от един декар е 1:3
при 1:5 за съседните страни и 1:10 в световeн
мащаб [7].
Решаващ
фактор
за
повишаване
икономическата
ефективност
на
картофопроизводството е сортът [8, 9, 10].
Съвременните
сортове
трябва
да
се
характеризират с висок биологичен потенциал
за добив [11, 12], включващ получаването на 1214 клубени от гнездо [13, 14], полска
устойчивост на вирусни и гъбни патогени [15],
почвени паразити [16], толерантност на
екстремните климатични условия [17, 18],
пригодност за
преработка
в различни
полуфабрикати [19, 20].
Сортовете картофи, предназначени за
различните
производствени
направления
(картофен
чипс,
помфрит,
крекер,
стерилизирани белени картофи, консервирани
супи, салати, брашна, пюре, детски и диетични
храни, богати на нишесте, витамини, минерални
соли и аминокиселини) изискват различни
показатели и стойности за качествена оценка
[21, 22, 23], основните от които са: външен вид и
хранителна ценност на клубените, вкусови
качества и продуктивност [24].
За
индустриална
преработка
изискванията по отношение едрината на
картофите налагат оптимално тегло 100-150 g и
изравненост на клубените по размер [25], което
е свързано с по-ниския процент отпадък,
получаващ се при механизираното им обелване
[26]. И двата признака са генетично
детерминирани, но се влияят в голяма степен от
факторите на външната среда [27, 28, 29].
Субективни показатели са цвят на кожицата,
цвят и брашненост на месото. Те трябва да
удовлетворяват
националните
особености,
диктуващи вкуса на купувача [30].

Целта на настоящето изследване е да
бъде оценена структурата на добива в сортове и
селекционни линии картофи за преработка.
2. Материал и методи
Проучването е проведено през периода
2018-2020 г., в базата на ИЗК “Марица” в с.
Павелско, в Родопите. Картофите са отглеждани
по технология за средно ранно производство
при надморска височина 1400 m. В изпитването
са включени два сорта (Санте, Агрия) и четири
селекционни линии (B 782, B 783, C 619, C 716)
картофи за преработка, характеризиращи се с
кръгло-овална до овална форма на клубените и
висока продуктивност.
Полският опит за проучване на
морфологичните и стопански качества е заложен
по блоков метод с 6 варианта, 4 повторения, 100
растения в повторение, при междуредово
разстояние 70/25 cm и големина на опитната
парцелка 17.5 m2. Засаждането е извършено през
първата половина на месец май с посадъчен
материал, получен от планинската ни база в с.
Павелско. Посадъчният материал е поддържан
чрез масов негативен отбор.
При реколтирането на картофите (фаза
физиологична
зрялост)
са
отчетени
морфологичните признаци - брой клубени в
едно гнездо, средно тегло на един стандартен
клубен (g) и стопанските признаци - стандартен,
нестандартен и общ добив (кg/da). Получената
продукция от всяко повторение е калибрована в
следните фракции: <2.5; 2.5-3.5; 3.5-4.5; 4.5-5.5;
5.5-6.5; >6.5сm (като е взет предвид размера на
клубена по най-големия напречен диаметър),
при което са отчетени броя на клубените и
средното им тегло във всяка от тях. Получените
данни са използвани за съставяне на
вариационни редове, които са изобразени
графично.
Статистическата
обработка
е
извършена по общоприетите методи в
биометрията [31, 32].
3. Резултати и обсъждане
Включените в изпитването сортове и
селекционни линии картофи се характеризират с
висок и стабилен добив по години, поради което
в таблица 1 са представени осреднените данни
за целия експериментален период. Всички
проучвани варианти реализират стандартна
продукция над 3000 kg/da. Между тях не се
наблюдават доказани различия по общ и
стандартен
добив,
въпреки
относително
широката амплитуда на вариране, съответно
3404 - 4286 kg/da; 3043 – 3990 kg/da. С найвисок добив се отличава селекционна линия С
716, следвана от Агрия и С 619. Същите
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Табл.1. Добив и структурни елементи на добива в сортове и селекционни линии картофи за

преработка 2018-2020
Добив (kg/da)
Сорт,
линия

Общ

Стандартен

C 619
B 782
Санте
B 783
C 716
Агрия
Средно

3640 ns
3625 ns
3575 ns
3404 ns
4286 ns
3787 ns
3720

3387 ns
3223 ns
3167 ns
3043 ns
3990 ns
3499 ns
3385

Нестандартен

% стандартна
продукция

Среден брой
клубени в 1
гнездо

Средно тегло
на 1
стандартен
клубен (g)

252 c
402 a
408 a
361 ab
296 b
288 b
335

93,1 a
88,9 b
88,6 b
89,4 b
93,1 a
92,4 a
90,9

8,3 c
14,4 a
13,0 ab
12,2 ab
10,1 b
11,2 b
11.8

105 bc
67 d
76 d
90 c
130 a
112 b
97

а, b, c, Duncans Multiple Range test (р<0.05)

генотипи реализират и доказано най-висок
процент стандартна продукция (92-93%). В
проведения експеримент минималната стойност
на този показател (88.6%) е отчетена при Санте,
което заедно със сравнително по-ниската му
продуктивност
поставят
под
съмнение
качествата на сорта като стандарт за
средноранната група картофи.
Въпреки, че предварително отбраните по
добив генотипи не се различават статистически
по този признак, те се характеризират със
значително разнообразие в експресията на
неговите основни компоненти. Доказано найголям брой клубени в едно гнездо формира В
782 (14.4), но те се отличават с най-ниско средно
тегло (67 g). Същевременно максималната
стойност за средно тегло на един стандартен
клубен е регистрирана при линията С 716 (130
g), образуваща значително по-малък брой
клубени (10.1), което предполага наличие на
отрицателна корелация между двата компонента
на продуктивността. Тяхната експресия в
останалите четири генотипа се отличава с
амплитуда на вариране от 76 g (Санте) до 112 g
(Агрия) за признака тегло на един стандартен
клубен и от 8.3 (С 619) до 13 (Санте) за броя на
клубените в едно гнездо.
Посочените
цифрови
стойности
отразяват
средната
аритметична,
характеризираща елементите на добива и
въпреки, че предоставят ценна информация за
величината на проучваните признаци те не
разкриват спецификата на варирането им и не
дават нагледна представа за характера на
разпределението им в експерименталния

материал. За тази цел продукцията от всеки
вариант сме калибровали по фракции и
получените вариационни редове сме изобразили
графично (фиг. 1 и фиг. 2).
Характерът на вариране на признака
брой клубени (%) по фракции в проучвания
материал се отличава с някои общи
закономерности: асиметрично разпределение,
висока степен на разсейване около средната
аритметична и по-ниска честота в модалния
клас. Средно за проучвания период при линия В
782 се наблюдава най-тясно разположение и
относителна симетричност на вариационната
крива, която обхваща 5 от възможните 6
фенотипни класове. Селекционната линия
формира средни по размер клубени, чиито
диаметър не надвишава 6.5 cm, а средното им
тегло във фракциите 4.5-5.5 cm и 5.5-6.5 cm е 54
g и 96 g, което не съответства на качествените
параметри, необходими за индустриална
преработка на картофи.
Фракциите 4.5-5.5 и 5.5-6.5 cm покриват
изцяло изискванията на преработвателната
промишленост за производство на чипс и
помфрит. В тази връзка най-високо качество е
отчетено при линия С 716 и сорт Агрия, при
които над 65% от формираните клубени (фиг. 1)
и над 70% от получената продукция от картофи
са от посочените две фракции. Средното тегло
на клубените в тях е 105 (С 716) - 108 g (Агрия)
за фракция 4.5-5.5 cm и 150 (Агрия) - 158g (С
716) за фракция 5.5-6.5 cm (фиг. 2) и попада в
препоръчителните
от
преработвателната
промишленост
граници
от
100-150g.
Перспективна в това отношение е и селекционна
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Фиг.1 Брой клубени (%) по фракции

Фиг.2 Средно тегло на 1 клубен (g)
по фракции
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линия С 619, при която 60% от образуваните
клубени и 66% от картофената продукция са в
пределите 4.5-6.5 cm. При останалите два
генотипа - сорт Санте и линия В 783 се
наблюдава най-голямо разсейване около
средната аритметична, при което процентът на
клубените в нито една от фракциите не
надвишава 35%, а средното им тегло при
диаметър на клубена под 5.5 cm не
удовлетворява
в
достатъчна
степен
изискванията за промишлена преработка.
4. Изводи
Включените в изпитването сортове и
селекционни линии картофи не се различават
съществено
по
продуктивност,
но
се
характеризират със значително разнообразие в
експресията на нейните основни компоненти –
среден брой клубени в гнездо и средно тегло на
един стандартен клубен, чиято амплитуда на
вариране е съответно 8.3-14.4 броя и 67-130 g.
Характерът на вариране на признаците
брой клубени и средно тегло на един клубен по
фракции с размери <2.5; 2.5-3.5; 3.5-4.5; 4.5-5.5;
5.5-6.5; > 6.5сm в проучвания материал се
отличава с асиметрично разпределение и
сравнително висока степен на разсейване около
средната аритметична.
Най-високо качество по отношение
теглото и размера на картофите за преработка е
отчетено в селекционна линия В 716 и сорт
Агрия, при които над 65% от формираните
клубени и над 70% от получената продукция
удовлетворяват изискванията на хранителновкусовата промишленост за индустриална
преработка.
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БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА НА
ИНТРОДУЦИРАНИ СОРТОВЕ КАРТОФИ В
УСЛОВИЯТА НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
ЕМИЛИЯ НАЧЕВА
Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив
E-mail: emnach@abv.bg
Резюме: Целта на проучването е да се оценят и сравнят биологичните и стопански
качества на единадесет интродуцирани сорта картофи, от генофонда на
Института по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив и Опитна станция по
картофите, Самоков. Проучването е проведено през периода 2018-2020г., в региона
на с. Павелско, в Родопите. Картофите са отглеждани по технология за средно
ранно производство при надморска височина 1400 m. Заложен е сравнителен полски
опит с 13 варианта (единадесет ранни и средноранни сортове картофи, и
съответните стандарти за двете групи на зрялост – Импала и Санте), в 4
повторения, 100 растения в повторение. Отчетени са признаците височина на
растенията, брой стъбла на едно растение, продължителност на вегетационния
период, брой клубени в едно гнездо, тегло на един стандартен клубен, форма на
клубените, дълбочина на очите, стандартен и общ добив. Шест от проучваните
сортове (Марабел, Алует, Лаудини, Арнова, Аризона и Сорая) превишават по общ и
стандартен добив съответните контроли с 6 до 26%.
Ключови думи: картофи, , биологични и стопански качества, стандартен и общ
добив

BIOLOGICAL AND ECONOMIC PROPERTIES
OF INTRODUCED POTATO CULTIVARS IN THE
CONDITIONS OF SOUTH BULGARIA
EMILIA NACHEVA
Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv
E-mail: emnach@abv.bg
Abstract: The purpose of the study was to investigate biological and economic qualities of
eleven introduced potato cultivars from the gene pool of the Maritsa Vegetable Crops
Research Institute, Plovdiv and Experimental Potato Station, Samokov. Cultivars were
tested during the period 2018-2020 under the requirements of mid early production in
region of the village of Pavelsko, located in Rodopes Mountain at altitude 1400 m. The
experiments were conducted by using the block method in 13 variants (11 cultivars and the
standards – Impala and Sante), in 4 replications (100 plants per replication). The
parameters of the basic characters as plant height, stem number, duration of vegetative
period, number of tubers per plant, mean tuber weight, shape, shallowness of eyes,
standard and total productivity have been established. On the average for the studied
period six of the introduced cultivars (Marabel, Aloetter, Laudine, Arnova, Arizona and
Soraya) exceeded by yield controls with 6 to 26%.
Key words: potato, biological and economic qualities, standard and total yield

1. Въведение
Картофите (Solanum tuberosum L.)
произхождат от Южна Америка, където е
съсредоточено видовото разнообразие на
културата [1]. Ботанически те се отнасят към

семейство Solanaceae. Съществуват над 180
вида диви, примитивни и културни картофи [2],
а местните форми от района на Андите (Перу,
Боливия
и
Еквадор)
надхвърлят
4000
разновидности [3].
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Днес картофите са една от найразпространените земеделски култури, тъй като
могат да се отглеждат от нивото на морското
равнище до 4700 m надморска височина - от
Южно Чили до Гренландия [4]. На съвременния
етап повече от половината от световното им
производство се осъществява в развиващите се
страни от Южна Америка, Африка и Азия [5], в
които картофопроизводството се явява основен
елемент за продоволствената сигурност на
милиони хора [6].
Въпреки голямото видово разнообразие
съществува съмнение за наличие на генетична
ерозия в S. tuberosum L. [7], вследствие на
тясната наследствена база на съвременните
сортове картофи, които са в по-голяма или в помалка степен близкородствени. За преодоляване
на посочения проблем се акцентира върху
съхранението
[8],
обогатяването
[9],
характеризирането
[10]
и
ефективното
използване на генетичните ресурси.
В световен мащаб изследванията
свързани с управлението на генетичните ресурси
при картофите и интродукцията са свързани
основно с опазването на растителното
биоразнообразие от културната и дива флора [4],
обогатяване на колекциите с нова генетична
плазма [10], оценка на генетичните ресурси [11],
съхранение в условия in vivo и in vitro [12],
използване на растителното разнообразие [13],
както и съвременни методи за отбор на образци
с ценни морфологични и стопански признаци
[14].
България е една от последните страни в
Европа, в които картофите са разпространени.
Те са пренесени от Румъния, а отглеждането им
е започнало най-напред в Лясковец през 1825 г.
[15]. През последните години площите с
картофи в България намаляват до 96 хил. декара,
при
среден
добив
1300-1600
kg/da.
Незадоволителното равнище на добива, който
спада към най-ниските в Европа е резултат на
комплекс от условия и причини като нарушена
система
на
сортоподдържане
и
семепроизводство
[16],
използване
на
нискокачествен посадъчен материал [17], висок
инфекциозен фон в страната [18].
У нас сортовата структура е представена
предимно от холандска, немска и френска
селекция, което носи някои негативни
последици от биологичен и икономически
характер [19]. Често качествата на чуждите
сортове не съвпадат с дадената от оригинатора
характеристика. Друг фактор, ограничаващ
вноса на чужди сортове е високия инфекциозен
фон в страната, при който сравнително бързо се
израждат дори сортове имунни на един или

няколко вируса [20]. Ниският размножителен
коефициент
на
културата,
повишеният
дегенерационен фон, разнообразните и често
екстремни климатични условия на отделните
райони в България налагат използването на
голям набор от сортове, бързото им подновяване
чрез внос или заменяне с нови [21].
Целта на проучването е да се оценят и
сравнят биологичните и стопански качества на
единадесет интродуцирани сорта картофи, от
генофонда на Института по зеленчукови
култури „Марица”, Пловдив и Опитна станция
по картофите, Самоков.
2. Материал и методи
Проучването е проведено през периода
2018-2020 г., в региона на с. Павелско, в
Родопите. Картофите са отглеждани по
технология за средно ранно производство при
надморска височина 1400 m. В изпитването са
включени единадесет интродуцирани сорта
картофи, от генофонда на Института по
зеленчукови култури „Марица”, Пловдив и
Опитна станция по картофите, Самоков и двата
стандарта за отделните групи на зрялост –
Импала за ранната и Санте за средно ранната.
Полският опит за проучване на
морфологичните и стопански качества е заложен
по блоков метод с 13 варианта, 4 повторения,
100 растения в повторение, при междуредово
разстояние 70/25 cm и големина на опитната
парцелка 17,5 m2. Засаждането е извършено през
първата половина на месец май с посадъчен
материал, получен от планинската ни база в с.
Павелско. Посадъчният материал е поддържан
чрез масов негативен отбор.
През
вегетацията
са
направени
наблюдения за отчитане височината на
растенията (cm), брой стъбла на едно растение и
период от поникване до масово отмиране на
надземната маса, въз основа на което е
изчислена продължителността на вегетационния
период.
При реколтирането на вариантите са
отчетени морфологичните признаци - брой
клубени в едно гнездо, тегло на един стандартен
клубен (g), форма на клубените (индексдължина/диаметър х 100), дълбочина на очите
(бал – от 1 до 9) и стопанските признацистандартен и общ добив (kg/da), процент
стандартна продукция, и е изчислен процентът
на стандартната и общата продукция спрямо
тези на контролния сорт.
Получените данни са обработени
математически чрез Duncan,s multiple range test
[22].
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3. Резултати и обсъждане
Включените
в
проучването
интродуцирани сортове картофи се отличават
съществено по своята морфологична и
стопанска характеристика. Най-голяма височина
на растенията се наблюдава (табл. 1) в сорт
Аризона - 74,1 cm, а най-малка във Винета –
48,5 cm. От ранната група на зрялост с найвисоки растения се характеризира сорт Лаудини.
Различията между него и стандарта Импала са
незначителни. От всички изпитвани генотипи
единствено Винета и Раноми попадат в
категорията „ниски” с височина на растенията
40-50 cm. Средно ранните сортове Арнова и
Сорая се отличават с височина на храста 65-70
cm, а Констанс, Лаура и контролният сорт Санте
попадат в групата на сортовете със средна
височина (50-60 cm).
Средният брой стъбла на едно растение е
с амплитуда на вариране от 3,5 (Амбишън) до
6,2 (Лаудини). Важен сортоотличителен признак
на сорт Лаудини е големият брой стъбла, които
образува. Относително високи стойности са
отчетени при Констанс и Аризона (над 5).
Всички останали сортове заемат междинно
положение като формират между 4 и 5 броя
стъбла на растение. Ross [23] акцентира върху
изключителната важност на този показател,
който генетически детерминира броя на
клубените, а от там и продуктивността на цялото
растение.
Средният брой клубени в гнездо се
характеризира с амплитуда от 6,3 до 11,1, като
минималната експресия е отчетена при Раноми,

а максималната при Лаудини. Посочената
разлика се запазва и по отношение на
стандартните клубени, чиито среден брой в сорт
Раноми е 4,5, а в Лаудини и Констанс - 7.
Относително високи стойности са отчетени при
Марабел и Аризона (над 6). Всички останали
сортове, включително и стандартите за двете
групи на зрялост формират стандартни клубени
в границите 4,5 - 5,9 броя. С доказано по-висок
брой стандартни клубени в сравнение с
контролите се отличават Марабел, Лаудини,
Констанс и Аризона. Сортовете, които образуват
по-малко на брой клубени (Раноми, Алует,
Сорая) се характеризират с по-голямо средно
тегло на клубените (над 115 g). Минималната
стойност на признака средно тегло на един
клубен е регистрирана в сорт Констанс (79 g), а
максималната в сорт Алует (126 g). Едрината на
клубените се определя основно от генотипа и
според Howard [24] се влияе в по-малка степен
от факторите на външната среда, поради което
се явява по-надежден критерий за преценка и
отбор по продуктивност.
Анализът на данните, касаещи формата
на клубените, сочи ясно разграничаване на
изпитваните сортове в четири групи: стандартът
Импала е с продълговато-овални клубени,
Амбишън, Марабел, Алует, Лаудини, Рамоми,
Арнова, Аризона и Сорая с овални, Винета,
Лаура и Санте с кръгло-овални, а Констанс с
кръгли. С изключение на сорт Винета (бал 6,8)
всички останали се отличават с плитки очи (до 1
mm), като при Аризона те са почти наравно с
повърхността на клубена.

Табл.1. Морфологична характеристика на интродуцирани сортове картофи 2018-2020

Сорт

Височина
на
растението
(cm)

Брой
стъбла на
едно
растение

Общ
брой
клубени/
гнездо

Брой
стандартни
клубени/
гнездо

Брой
нестандартни
клубени/
гнездо

Ранна група
6,5 e
4,5 d
2,0 b
8,5 c
6,2 b
2,3 b
7,8 d
5,2 c
2,7 b
7,5 d
5,5 bc
2,0 b
11,1 a
7,0 a
4,1 a
6,3 e
4,5 d
1,7 bc
8,0 cd
5,6 bc
2,3 b
Средно ранна група
Арнова
65,7 b
4,7 c
8,1 cd
5,9 b
2,3 b
Констанс
58,7 c
5,2 b
9,6 b
7,0 a
2,5 b
Аризона
74,1 a
5,3 b
9,4 b
6,7 a
2,7 b
Лаура
56,6 c
4,7 c
8,4 c
5,9 b
2,5 b
Сорая
66,5 b
4,2 cd
7,0 de
5,6 bc
1,5 c
Санте
57,2 c
4,6 c
8,2 c
5,9 b
2,2 b
а, b, c, Duncans Multiple Range test (р<0.05)

Амбишън
Марабел
Алует
Винета
Лаудини
Раноми
Импала

61,5 bc
62,5 bc
62,6 bc
48,5 d
64,8 b
49,2 d
64,5 b

3,5 d
4,2 cd
4,6 c
4,6 c
6,2 a
4,1 cd
4,2 cd

Средно
тегло на
един
клубен
(g)

Форма
(индекс)

Дълбочина
на очите
(скала 0-9)

105 bc
111 b
126 a
107 bc
93 cd
116 b
104 bc

137,4 b
140,8 b
138,6 b
123,6 c
134,4 b
142,1 b
164,2 a

8,0 b
7,5 b
7,8 b
6,8 c
8,0 b
8,1 b
7,7 b

111 b
79 d
111 b
93 cd
116 b
99 bcd

140,5 b
109,3 d
138,1 b
123,5 c
144,2 b
126,6 c

7,8 b
7,4 b
8,6 a
7,9 b
8,0 b
7,9 b
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Въпреки, че проучваните сортове
предварително са заявени към коя група на
зрялост принадлежат, в отделните групи се
наблюдават различия в продължителността на
периода от поникване до изсъхване на
надземната маса (табл. 2). С най-дълга вегетация
се отличава сорт Лаура (86,8 дни), а найранозрял е сорт Марабел (62,8 дни). Разликата в
дължината на вегетационния период между
сортовете Марабел и Раноми, и стандарта за
ранната група сорт Импала е повече от пет дни,
което е от икономическа важност за ранното
полско производство на картофи. Сортовете
Амбишън, Алует, Винета, Лаудини и Импала
принадлежат към втора ранна група с вегетация
между 66 - 68 дни. От тях най-къснозрял е
Лаудини (70 дни). От средно ранните сортове в
една група с контролата Санте са Аризона,
Лаура и Сорая. Десет дни по-рано от контролата
узряват Арнова и Констанс.
Средната величина, характеризираща
признака общ добив (фиг. 1) е с амплитуда на
вариране от 2686 kg/da (Амбишън, 2018 г.) до
4800 kg/da (Марабел, 2019 г.). Средно за периода
на
проучването
с
най-висока
обща
продуктивност от ранните сортове се отличава
сорт Марабел, следван от Лаудини и Алует,
които превишават тази на контролата съответно
с 13,4, 8,5 и 8,2 % (табл. 2). С незначително пониска продуктивност от контролата Импала е
сорт Винета, а Амбишън се характеризира с

доказано най-нисък общ добив от всички
изпитвани сортове. От средно ранните сортове
най-висока
продуктивност
през
целия
експериментален период е регистрирана при
Аризона, който доказано се отличава както от
всички останали сортове, така и от контролата.
Разликата в общия добив между него и Санте е
средно 866 kg/da. С относително устойчиво
проявление на признака при средно ранните
сортове картофи се характеризират още Арнова
(4033 kg/da) и Сорая (3936 kg/da), които през
целия период на изпитване реализират добив
над 3,5 тона от декар. С по-ниска продуктивност
от контролата са Констанс и Лаура. Посочената
тенденция и групирането на сортовете се запазва
и по отношение на признака стандартен добив,
тъй като всички проучвани генотипи формират
над 90 % стандартни клубени (табл. 2).
От ранните сортове Марабел, Лаудини и
Алует се характеризират с доказано по-висок
стандартен добив от контролата Импала, а
Винета попада в една група с нея. От средно
ранните сортове Аризона, Арнова и Сорая се
отличават
с
по-висока
стандартна
продуктивност от контролата Санте, като я
превъзхождат съответно с 26,0%, 9,9 и 8 %.
Лидер от ранната група на зрялост е сорт
Марабел, реализиращ среден стандартен добив
от 3929 kg/da, а от средно ранните сортове –
Аризона със среден стандартен добив от 4251
kg/da.

Табл.2. Стопанска характеристика на интродуцирани сортове картофи 2018-2020

Сорт

Дължина на
вегетационен
период (дни)

Стандартен
добив
(kg/da)

Амбишън
Марабел
Алует
Винета
Лаудини
Раноми
Импала

66,0 cd
62,8 d
68,8 c
65,6 cd
70,0 c
63,2 d
68,2 c

2714 e
3929 ab
3714 b
3366 c
3740 b
2959 de
3403 c

Арнова
Констанс
Аризона
Лаура
Сорая
Санте

75,4 b
75,8 b
83,9 a
86,8 a
85,4 a
84,5 a

3711 b
3148 cd
4251 a
3119 cd
3645 bc
3375 c

Нестандартен
добив
(kg/da)

%
стандартна
продукция

Ранна група
279 b
90,7 ns
309 ab
92,7 ns
330 a
91,8 ns
282 b
92,3 ns
316 a
92,2 ns
266 bc
91,7 ns
334 a
91,1 ns
Средно ранна група
323 a
92,0 ns
286 b
91,7 ns
324 a
92,9 ns
256 c
92,4 ns
291 b
92,6 ns
334 a
91,0 ns

Стандартен
добив в
сравнение с
контролата (%)

Общ добив в
сравнение с
контролата
(%)

79,7
115,5
109,1
98,9
109,9
87,0
100,0

80,1
113,4
108,2
97,6
108,5
86,3
100,0

109,9
93,3
126,0
92,4
108,0
100,0

108,7
92,6
123,4
91,0
106,1
100,0

а, b, c, Duncans Multiple Range test (р<0.05)
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Фиг.1. Общ добив (kg/da) на интродуцирани сортове картофи

Анализът на резултатите по отношение на
стопанските признаци общ и стандартен добив
сочат, че шест от проучваните интродуцирани
сортове картофи (Марабел, Алует, Лаудини,
Арнова, Аризона и Сорая) се характеризират с
по-висока продуктивност от съответните
контроли, като ги превишават с 6 % до 26 %.
4. Изводи
На
българския
пазар
съществува
разнообразие от интродуцирани сортове
картофи,
различаващи
се
по
своята
морфологична и стопанска характеристика.
Включените в изпитването сортове
принадлежат към много ранната, ранната и
средно ранната, група на зрялост, чиито
вегетационен период е в границите от 62 до 86
дни.
Проучваните
сортове
картофи
се
характеризират със съществени различия във
височината на растенията, броя на стъблата,
средното тегло на един клубен, броя на
стандартните и общия брой клубени в гнездо.
Различията във формата на клубените
обхваща диапазона от кръгли до продълговато
овални клубени.

Сортовете Марабел, Алует, Лаудини,
Арнова, Аризона и Сорая се отличават с повисок общ и стандартен добив от съответните
контроли, като ги превишават с 6 до 26 %.
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ДИНАМИКА НА НАМНОЖАВАНЕ НА MACROSIPHUM
ROSAE L. ПО ROSA DAMASCENA MILL.
ЖЕКО РАДЕВ
Институт по розата и етеричномаслените култури, Казанлък
E-mail: zhekoradev@abv.bg
Резюме: Наблюденията и отчитанията за степента на нападение в насаждения с
червена маслодайна роза са извършени от десети април до края на месец август 2020
г., като е описана и метеорологичната обстановка на всеки месец. Динамиката на
популационната плътност на зелената розена листна въшка е достигала до два бала.
Възрастните представители на розената листна въшка са били установени от десети
април до дванадесети юни. От 12 юни е отчетена ясно изразена лятна депресия на
Macrosiphum rosae. Тази депресия е настъпила по-рано от обичайното. Периода след
средата на юни се характеризира с повишаване на температурите над 37оС, липса на
дъждове и спад на въздушната влажност.
Ключови думи: маслодайна роза, Rosa damascena, Macrosiphum rosae, зелена розена
листна въшка.

DYNAMICS OF REPRODUCTION OF MACROSIPHUM
ROSAE L. ON ROSA DAMASCENA MILL.
ZHEKO RADEV
Institute for roses and aromatic plants, Kazanlak
E-mail: zhekoradev@abv.bg
Abstract: Observations and reports on the level of incursion in plantations with red oilbearing rose were made from April 10 to the end of August 2020, also is described the
meteorological factors of each month. The population density dynamics of the green rose
aphid reached two points. Adults of the rose aphid were identified from April 10 to June 12.
From June 12, the summer depression of Macrosiphum rosae was reported. This depression
occurred earlier than usual. The period after mid-June is characterized by rising
temperatures above 37oC, lack of rain and declining humidity.
Keywords: Rosa damascenа, oil-bearing rose, Macrosiphum rosae, green rose aphid.

1. Въведение
Разпространението
на
червената
маслодайна роза Rosa damascena Mill. на
територията на България включва областите:
Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, София, а
през последните години са засадени масиви в
областите Видин, Варна, Силистра. Тя е
известна още като казанлъшка роза и има найголямо разпространение в страната ни.
Цветовете ѝ се използват за производство на
розово масло (Oleum Rosal). От сухите цветове
се получават розов конкрет, абсолю и розова
вода [Атанасова & Недков, 2004]. Продуктите
получени от цветовете се използват за

парфюмерийната,
козметичната,
фармацевтичната и други промишлености.
Световното производство на розово масло се
осъществява в България, Русия, Украйна,
Грузия, Турция, Китай, Иран, Индия, Египет,
Алжир, Франция [Янкулов, 2000].
Червената
маслодайна
роза
е
многогодишен храст, на височина достига до
1,5-2 метра и е силно разклонена, с дълги
корени достигащи 4-5 метра дълбочина и може
успешно да вирее на пропускливи и наклонени
терени [Недков и др., 2005].
Както всеки растителен вид и
маслодайната роза се напада от неприятели,
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които водят до намаляване на добивите от розов
цвят. Един от основните неприятели е зелената
розена листна въшка (Macrosiphum rosae L.)
описан от Стайков и др. [1969], Лечева и др.
[2003], Недков и др. [2005], Минева & Баева
[2017], като този вид се среща навсякъде из
страната, където се отглежда маслодайна роза и
нанася големи щети. Възрастното се среща в
зелен и кафяв цвят, по дръжките на цветовете,
цветовете и листата, като смуче сок от тях. В
насаждения с червена маслодайна роза се среща
от началото на април до края на есента според
климатичните фактори. Според Ламбев [2013]
през 2011 г. вследствие на недостатъчното
количество валежи в началото на вегетацията,
както и на настъпилото застудяване в средата на
април, е довело до забавяне в развитието на
насажденията от Rosa sp., които са започнали
активна вегетация едва в края на месеца. Това е
довело до закъснение в появата на колониите от
листни въшки (основно M. rosae L.).
Нападнатите органи се деформират.
2. Цел
Целта на настоящето изследване е да се
направи проучване на динамиката на развитие
на розената листна въшка (Macrosiphum rosae
L.) по червената маслодайна роза (Rosa
damascena Mill.) в условията на Казанлъшкото
поле.
3. Материал и методи
Проучването е извършено в насаждения
с червена маслодайна роза (Rosa damascena
Mill.), разположени в района на Института по
розата и етеричномаслените култури, гр.
Казанлък през периода април-август 2020, който
е критичен за растенията, особено за младите
леторасти.
Популационната динамика и степента на
нападение от зелената розена листна въшка е
оценена по 4 балната скала (0-3). Отчитанията
са проведени при естествена популационна
плътност от неприятеля през 7 дни.
Направена е климатична характеристика
на района за периода от месец януари до месец
август.

4. Резултати и дискусия
Наблюденията и отчитанията за степента
на нападение в насаждения с червена
маслодайна роза са извършени от началото на
установяване на неприятеля, десети април до
края на месец август 2020 г., като данните са
представени на фигура 1. Метеорологичните
данни за района от месец януари до месец
август са предоставени по десетдневки на
фигура 2. Възрастните представители на
розената листна въшка са били установени от
десети април до дванадесети юни, при различна
степен на нападение.
По отношение на температурата се
наблюдава понижаване от края на февруари до
началото на април. След това до края на месец
август температурата се доближава до средните
стойности.
Количеството валежи е доста по-ниско
от нормата през целият отчетен период. Дори
стойностите отчетени през април и юни са
изключително ниски.
Тези климатични фактори са оказали
влияние върху динамиката на развитие на
листната въшка.
Поради недостатъчното количество
валежи в началото на годината и застудяването
до началото на април, появата на розената
листна въшка се е забавило. Степента на
нападение на представителите от Macrosiphum
rosae от десети април до дванадесети юни е 1
бал. Отчетена е по-висока стойност от 2 бала на
24 април и 5 юни, като причината затова са
падналите количества валежи.
От 12 юни е отчетена ясно изразена
лятна депресия на Macrosiphum rosae. Тази
депресия е настъпила по-рано от обичайното.
Периода след средата на месец юни до края на
месец август се характеризира с повишаване на
температурите над 37оС, липса на дъждове и
спад на въздушната влажност.
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Фигура 1. Степен на нападение.

Фигура 2. Метеорологични фактори.
5. Заключение
1. Нуждата от фитосанитарен мониторинг
е необходима, за да може да се направи
по-точна преценка за степента на
нападение от Macrosiphum rosae.
2. Борбата срещу представителите на
Macrosiphum rosae L. е препоръчително
да
се
извежда
изхождайки
от
метеорологичната характеристика на
района.
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АСПЕКТИ НА ЦВЕТОВЕТЕ В
СЪВРЕМЕННАТА УРБАНИСТИЧНА СРЕДА
ИВАНКА МАРИНОВА, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА
ВСУ „Л. Каравелов”, София
m_vania@hotmail.com, alexivanova@yahoo.com
Резюме: В световен мащаб все по-голяма част от населението се концентрира на
териториите на големите постиндустриални градове. Процесът поражда
изисквания към средата на обитаване по отношение на площ, организация,
здравословни условия и безопасност, енергийна ефективност и устойчиво развитие,
естетичност, ново поколение обществени пространства и др.
Докладът разглежда аспектите на приложение на цветовете в урбанистичната
среда като средство да се изпълнят тези изисквания.
В материалът са проучени изследвания за въздействието на цветовете както върху
обектите и материалите на урбанистичната среда, така и върху възприятието и
поведението на нейните обитатели. Приложени са и са анализирани примери от
световната и българска практика за промяна на режима на ползване/обитаване
след приложение на цветово решение.
Изводите от настоящия доклад са, че чрез приложение на цветове се променя
степента на посещаване на обществени места и съоръжения, усилва се чувството
за пространствена идентичност и удовлетвореност от обитаемата среда, запазва
се визуалната автентичност на историческите центрове и се повлиява явлението
„топлинен остров”.
Ключови думи: урбанистична среда, цветово решение, среда на обитаване,
устойчиво урбанистично развитие, психологическо въздействие

ASPECTS OF COLORS IN THE MODERN URBAN
ENVIRONMENT
IVANKA MARINOVA, ALEXANDRA IVANOVA
Higher School for Construction engineering (VSU) "L. Karavelov”, Sofia
m_vania@hotmail.com, alexivanova@yahoo.com
Abstract: A global scale, an increasing part of the population is concentrating in the
territories of large post-industrial cities. Rising demand for better living environment is to
be answered in the directions of area, organization, health and safety, energy efficiency
and sustainable development, aesthetics and new kind of public spaces to meet the
contemporary society requirements.
The report examines aspects of the application of colors in the urban environment as a
means to meet these requirements.
The material examines researches on the impact of colors on the objects and materials of
the urban environment, as well as on the perception and behavior of its inhabitants.
Examples from the world and Bulgarian practice for changing the mode of use / living
after application of a color design are applied and analyzed.
The conclusions of this report are that the application of colors changes the level of visits
to public places and facilities, enhances the sense of spatial identity and satisfaction with
the living environment, preserves the visual authenticity of historic centers and affects the
phenomenon of "heat island".
Key words: urban environment, color scheme, living environment, sustainable urban
development, psychological impact

1. Introduction
ХХ-th century is a period of active
industrialization, mainly in Europe, North America

and Asia. Shifting economic conditions and
scientific and technological development lead to
important changes. Cities transfer to their post-
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industrial economic period of development in which
public services become leading economy branch
[1]. Originally created under different conditions,
cities and their respective territories continue to
evolve spontaneously in the newly created
environment.
Distinctive feature of postindustrial cities is
that they continue to mechanically increase their
population. In addition to provided jobs, the
diversity of public services attracts even more
human potential. The necessity for updating
environment living standards becomes priority. Two
main tendencies can be identified - new
requirements for the living environment and for
community centers. Additional and a bit
contradictory to the requirements listed above is the
preference of people to live in a place that has rich
historical background [2].
As development in the post-industrial
period of cities begins spontaneously and is
unconscious in some sense, it creates a need for
sustainable urban development principles. Some of
these principles relate to the new living
environment requirements mentioned. Another part
of it concerns economic, social and other aspects
not covered by this study.
1.1. Living environment requirements in
postindustrial cities
Prime priority is the quality of living
environment in the means of provided territory and
its organization [3]. Meeting the new requirements
raises the need for new kinds of spaces. Two main
approaches are applied in practice - densification of
the central urban areas and expansion of the urban
areas along the periphery. However new structures
are not always possible solution because of resource
and economical shortages. The trend for sustainable
development outlines the cessation of territorial
expansion of cities, as an expected change affecting
the spatial settlements organization, since neither
demographic nor economic resources are available
for this purpose [1].
Another priority is new construction and
space organization standards. They include
innovative design solutions and new types of
materials to provide safer, healthier and more
energy-efficient living environment. One more
requirement concerns variety of design solutions, to
meet people’s ever changing needs.
Many of the existing structures are built
during previous time periods and are provided for
set of requirements different and outdated from
listed above [4].
Revitalizing existing urban structures,
rather than creating new ones, becomes a common
practice due to its multiple advantages, such as

economical efficiency and sustainability. The
process allows adaptation to new functions with
minimum reconstruction. Very often, if earlier
monuments are present, the preservation of the
original characteristics adds additional charm and
attractiveness to the newly formed area.
1.2. Sustainable architectural and urban
development principles
Since sustainable development as it pertains
to urban design is mostly about the built
environment form, attempted to identify the most
important solutions agreed by the majority of
experts in sustainable architectural and urban
development principles is provided below:
Reduced dependency on the vehicle
(especially the private car)
Increased physical compression in urban
development
Conservation and restoration of natural
systems in the city and surrounding area
Reducing resource consumption and
pollution production in the city and its related area
Improving viability of urban communities
Sustain and strengthen the urban economy
[5].
In addition to conventional approaches for
improving living comfort, alternative developments
are also considered. Such is the application of
colors according to their physical qualities and
psycho-physiological effects on the inhabitants.
2. Colour studies
Colour studies can be categorized by
several different criteria.
According to their duration they can be
viewed as short- (several minutes to several hours),
middle- (several hours to several days) and longterm (weeks and months) studies.
According to the way they are held – by
showing to the participants physical or screengenerated color patches, by showing colors applied
to objects and by placing participants in colored
architectural environment.
According to the studied subject – ones that
examine color physical qualities, ones that examine
color preference and ones that examine color
influences upon participants.
According to selected group there are agetargeted, gender-targeted and culture-targeted
studies.
According to studied activities – living
environment studies, work environment studies and
free time activities studies.
According to the applied colors and
materials – ones that use natural material and
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coloring and ones that use specially developed
coloring.
The results can be reviewed in two main
categories – the way colors influence environment
perception and the way colors impact actions and
behavior.
3. Colors in urban environment
The importance of colors for the comfort of
people and their contribution to the creation of an
aesthetic urban environment are known from deep
antiquity. Colors have always been actively
involved in all areas of architecture - details,
interior design, facade design, urban and park
environment.
The development of technologies and
research methods provide new data on the
participation of colors in the urban environment.
Active application of colors even in epochs, which
are associated with the monochrome of the main
building material, cleared of non-permanent
covering layers, is revealed (Fig. 1).

Fig. 1. Ancient color schemes: main street of
Babylon; structural elements in ancient
Greece
3.1. Essence of colors in urban environment
A key aspect of the coloring of the urban
environment is to emphasize the anthropogenic
environment opposing the natural one. In the scope
of man-made environment are the aesthetic and
symbolic applications of colors.
The color scheme of urban environment is a
set of colors of the facades, pavement, floral
elements, works of art and other components in the
field of architecture.
The modern urban environment also
includes decorative lighting, coloring of engineering
facilities, small art forms, public transport and
elements of the advertising industry - labels,
billboards and screens.
3.2. Classification of colors in urban
environment
The colors of the urban environment can be
classified as natural (natural) and artificial (created
by human axis or cultural) [6].
Natural colors are dynamic (variable during
the seasons - flowers, leaf crowns, etc.) and static
(relatively unchanged as soil, water, etc.). Natural

colors are those to which human perception is best
adapted.
Artificial color patches can also be divided
into two groups - short-term patches (billboards,
etc.) and long-term patches (colors of facades,
flooring, etc.). The former are related to the spatial
and functional solution of the elements of the urban
environment and serve as a background for the
latter [7].
3.3. Urban environment color design
influencing factors
Factors that influence the formation of the
specific color environment can be climatic features,
cultural-historical environment and development of
technologies.
Climatic features determine the available
building materials with their specific color and
some requirements for the color solution to improve
energy efficiency [8].
The
cultural-historical
environment
determines the traditional for the respective
community color combinations, which have become
traditional due to a specific preference of the local
community, specific local building material, longterm religious and philosophical tendencies, etc.
Traditional color scheme gives color identity to
cities’ historical areas.
Development of technologies adds new
aspects to the role of colors in the urban
environment design. The chemical industry
provides longer lasting materials and new dyes with
more intensity. Nanotechnologies add self-cleaning
and tone-changing pigments.
Billboards and multimedia screens have an
active participation in the modern urban
environment [9]. They create intense, dynamically
changing accents.
3.4. Scope of color application in urban
environment design
Colors in the urban environment have
several areas of application - park and garden
elements, historical environment, art elements,
engineering facilities, facade ensembles, advertising
elements and decorative lighting.
3.4.1. Park and garden elements colors
Park and garden elements are an integral
part of a quality urban living environment. The
predominant combinations of natural colors and
shapes reinforce the difference with the
anthropogenic environment and emphasize the
functional purpose for recreation [10]. Placing
colorful floral groups in important public places
adds value and uniqueness to the urban environment
(Fig. 2).
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Fig. 2. Park and garden color elements: Giant
'Miracle Garden' in Dubaie, Flower rock
garden in China
3.4.2. Historical urban structures colors
Historical urban structures have spacial and
color characteristics specific of the construction
time period and of the culture to which they belong.
Factors that influence the color solutions of the
historical environment are the building materials
used, their texture and color, cultural and aesthetic
views during the period and others (Fig.3).

Fig. 4. Art forms and elements: Park Avenue;
Seaport area
Urban public spaces strengthen the social
fabric and identity of neighborhoods. Adding atr
elements ensures that these spaces become treasured
neighborhood assets. They provide useable open
space for play, recreation, and social or cultural
activities in multifamily as well as single-family
projects [12].
3.4.4. Urban facilities colors
Practice shows that the application of an
appropriate color solution or decorative color
lighting in engineering facilities - pedestrian
underpasses and overpasses, pipelines, etc.,
improves their vision and improves public relations
with them (Fig. 5).

Fig. 3. Historical urban structures colors:
Santorin, Greece; Plovdiv, Bulgaria
Paint and colour are important aspects
of buildings as it accentuates their features,
expresses design tastes and mood of a particular
time. Heritage conservationists recommend that
paint should be retained and repaired instead
of replaced, whenever possible to preserve
urban authenticity. Exterior paint colours are
often chosen to accentuate the traditional
building material. The chosen colours should be
appropriate to the style and period of the property,
and respectful of the neighborhood. Colours can
be determined from paint samples [11].
For the preservation of the architectural and
historical heritage, the study, understanding and
compliance with the color scheme of the historical
environment is important both in the reconstruction
of existing buildings and in newly constructed sites.
3.4.3. Art forms and elements colors
Another aspect of the application of colors
in the urban environment is the synthesis of the arts
- small art forms and elements.
Their participation creates a unique color
characteristic of socially significant places (Fig. 4).

Fig. 5. Urban facilitiescolors : colorful bridg,
Shanhai
3.4.5. Media elements colors
Contemporary aspect of colors in urban
environment is billboards, multimedia screens and
more. Billboards have a significant impact on the
space around them, which takes place in two
directions - improve and enrich the aesthetic image,
create accent and alternation with repetitive
identical elements or degrade the urban
environment with saturation with bright colors and
upset the balance with excessive accumulation of
facilities [9]. Another trend is the transformation of
facades into multimedia screens by attaching
additional devices or simply by emitting images on
the surface itself (Fig. 6).
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6. References
Fig. 6. Media elements colors
3.4.6. Buildings and pavement colors
The
continuously
increasing
urban
temperature results to the well-known urban heat
island phenomenon. Cool roofs and cool pavements
are very promising mitigation techniques as they
can be easily applied to new and existing buildings
as well as urban spaces.
When absorbed electromagnetic solar
energy reaches the roofs, walls and pavements, it
transforms and is emitted back to the air as heat.
Studies show that applying white and light shades
of colors of urban surfaces results to 17% reduction
in the annual cooling demand for the case study
building while the surface temperature of the urban
pavements is reduced by almost 10 K [13] (Fig. 7).

Fig. 7. Effects of dark and light roof coloring
4. Conclusions and recommendations
Landscape color design should enhance
structures, create and define public and private
spaces, and provide shade, aesthetic appeal, and
environmental benefits.
Colors should be applied in respect to the
context of historic streets, landmarks, and areas that
give a community a sense of place or history.
Color design project should effectively
utilize sign area and complement the character of
the structure and setting. It should also minimize the
visual and functional impact of utility systems and
equipment on streets, sidewalks, and the public
realm.
Applying colors improves public opinions
about passage areas and bridges. Attractive color
design should be combined with appropriate night
lights.
Studies show that applying white and light
shades of colors of walls, roofs and pavements
reduces urban heat island.
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