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ВОДОРАСЛИТЕ – ПЕРСПЕКТИВЕН ИЗТОЧНИК НА ПРИРОДНИ 

ОЦВЕТИТЕЛИ 

ВАНЯ ЖИВКОВА 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, КАТЕДРА „СТОКОЗНАНИЕ” 

 
Морската среда представлява сравнително 
неоползотворен източник на функционални 
компоненти, които могат да бъдат използвани 
в различни етапи от преработка, съхранение и 
обогатяване на храните. В тази среда са 
идентифицирани съединения с разнообразна 
биологична активност, за някои от които се 
предполага, че могат да повлияят върху 
патогенезата на редица заболявания. 
Например ракообразни и морски водорасли 
съдържат вещества с антиоксидантна 
активност като каротеноиди и фенолни 
съединения. Морските организми поради 
голямото им биоразнообразие са богат 
естествен източник на голям брой биологично 
активни съединения, сред които 
полиненаситени мастни киселини, стероли, 
протеини, полизахариди, антиоксиданти, 
пигменти. Адаптирайки се към условията на 
обкръжаващата ги среда, много морски 
организми произвеждат голямо разнообразие 
от вторични метаболити, също биологично 
активни, някои от които не могат да бъдат 
намерени в други организми. Провеждат се 
интензивни изследвания с цел откриване и 
идентифициране на нови биоактивни 
съединения от морски организми (Lordan S., 
Ross R.P., Stanton C., 2011). 
Морските водорасли са просто устроени едно- 
или многоклетъчни хлорофил-съдържащи 
организми, твърде разнообразни по размер и 
морфология. В зависимост от размера им 
водораслите могат да се разделят на две 
големи групи: макро- и микроводорасли. 
Макроводораслите могат да се подразделят по 
различни признаци, включващи вида на 
техния хлорофил, строежа и химичния състав 
на клетъчната им стена, наличието или 
липсата на камшичета. Най-често 
използваният признак за класификация на 
водораслите е наличието на специфични 
пигменти, освен хлорофила, които еднозначно 
идентифицират макроводораслите като 
принадлежащи към една или друга група. В 
зависимост от това се различават кафяви 

водорасли (Phaeophyceae), червени водорасли 
(Rhodophyceae) и зелени водорасли 
(Chlorophyceae). Съдържанието на различни 
фитопигменти във водораслите зависи от 
тяхното местообитание, тъй като не всички 
водорасли например се нуждаят от интензивна 
светлина с цел участие във фотосинтезата. По 
тази причина зелените макроводорасли, които 
са способни да абсорбират (поглъщат) големи 
количества светлинна енергия, преобладават в 
крайбрежните води, докато червените и 
кафявите макроводорасли се срещат предимно 
на голяма дълбочина, където проникването на 
слънчевите лъчи е ограничено (Lordan S., Ross 
R.P., Stanton C., 2011). 
Макроводораслите са източник на съединения, 
включващи каротеноиди, фикобилини, мастни 
киселини, полизахариди, витамини, стероли, 
токофероли, фикоцианини и др. За много от 
тези съединения е известно, че притежават 
биологична активност, оттук и вероятно 
полезно за здравето действие. Химичният и 
хранителният състав на морските водорасли 
зависи от различни фактори, сред които 
тяхната разновидност, географски произход 
или област на култивиране, сезонни, 
екологични и физиологични изменения, 
температура на водата, методи за преработка и 
др. (Lordan S., Ross R.P., Stanton C., 2011).  
Едни от биологично активните съединения, 
съдържащи се във водораслите, са 
фотосинтезиращите пигменти, използвани от 
автотрофните организми с цел усвояване на 
слънчевата енергия при фотосинтезата. 
Основните пигменти в макроводораслите са 
каротеноиди и хлорофили. В хранителната 
индустрия хлорофилите намират приложение 
като природни оцветители за храни и напитки. 
За хлорофилите и техните производни е 
характерна и биологична активност. 
Флоротанините, група полифенолни 
съединения, идентифицирани в кафяви 
водорасли, проявяват антиоксидантни 
свойства; към настоящия момент степента на 
извличане на полифеноли от водорасли е по-
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малка в сравнение с други техни компоненти. 
Морските водорасли могат да влизат в състава 
на торове, фуражи, хранителни добавки. 
Биотехнологичният напредък по отношение 
култивирането на макроводорасли стимулира 
създаването на техни аквакултури (Lordan S., 
Ross R.P., Stanton C., 2011). 
Повечето микроводорасли съществуват като 
много малки клетки; водните микроводорасли 
могат да се изолират както от горещи извори, 
така и от ледникови потоци; срещат се на 
различна дълбочина, в океана могат да бъдат 
намерени и под формата на фитопланктон. 
Фитопланктонът включва организми като 
диатомеи (кремъчни водорасли; 
Bacillariophyta), динофлагелатни водорасли 
(Dinophyta), зелени и жълтокафяви 
камшичести (флагелатни) водорасли 
(Chlorophyta, Prasinophyta, Cryptophyta, 
Chrysophyta, Rhaphidiophyta), както и синьо-
зелени водорасли (Cyanophyta). 
Охарактеризирани са малка част от големия 
брой микроводорасли. Тази група 
микроорганизми представлява огромен, 
недостатъчно използван източник на 
биологично активни съединения и 
биохимикали като пигменти, антиоксиданти, 
полизахариди, стероли, мастни киселини, 
витамини (Lordan S., Ross R.P., Stanton C., 
2011). 
Хранителната и терапевтичната стойност на 
каротеноидите се обясняват с тяхната 
способност да действат като провитамин А; 
освен това каротеноидите имат значение за 
предотвратяване образуването на свободни 
радикали, отличаващи се с голяма реакционна 
способност и окислително действие. 
Каротеноиди могат да се изолират от 
микроводорасли, като β-каротен и астаксантин 
например. Някои щамове микроводорасли, 
върху които се провеждат интензивни 
изследвания с цел получаване на каротеноиди, 
включват Dunaliella salina, Sarcina maxima, 
Chlorella protothecoides, Chlorella vulgaris, 
Haematococcus pluvialis) (Lordan S., Ross R.P., 
Stanton C., 2011). 
Dunaliella salina е подходящ организъм за 
масово производство на β-каротен. В 
сравнение с растенията, тези микроводорасли 
могат да се култивират бързо и лесно; те 
произвеждат двата (цис- и транс-) изомера на 
каротеноидите. β-Каротенът е един от 
основните оцветители в хранителната 
индустрия, добавя се към различни храни и 
напитки с цел подобряване на външния вид и 
атрактивността им за потребителите. Освен 
това β-каротенът проявява антиоксидантни 

свойства, които обуславят възможното му 
значение за превенцията на някои 
заболявания. Установено е, че при облъчване 
Dunaliella salina могат да натрупат значителни 
количества ксантофили (група каротеноиди), 
особено зеаксантин. Haematococcus е друг 
едноклетъчен вид водорасли, който може да се 
използва за получаване на антиоксиданти: 
хлорофили и каротеноиди. При стресови 
състояния Haematococcus pluvialis могат да 
акумулират големи количества от каротеноида 
астаксантин, който намира приложение в 
хранителната, козметичната, фуражната 
промишленост (Lordan S., Ross R.P., Stanton 
C., 2011). 
От водорасли могат да бъдат получени по 
икономически изгоден начин много 
хранителни и биоактивни вещества, като 
витамини, минерали, антиоксиданти, 
природни оцветители (хлорофили и 
каротеноиди) и др. Водораслите са 
перспективна суровина за хранителната, 
фуражната, козметичната промишленост; 
някои от тях могат да се използват за 
третиране на отработени газове и отпадъчни 
води; други водорасли са източник на енергия 
и могат да се използват при производството на 
биогорива. В голямо количество се 
произвеждат каротеноидите астаксантин от 
Haematococcus pluvialis и β-каротен от 
Dunaliella salina; тези вещества се използват 
като оцветители, проявяват и антиоксидантни 
свойства: свързват реакционно способните 
свободни радикали, което обуславя тяхното 
полезно за здравето действие (Muntean E., 
Bercea V., Muntean N., 2007). 
Сред микроводораслите с голямо практическо 
значение са зелените водорасли (Chlorophycea) 
Chlorella vulgaris, Haematococcus pluvialis, 
Dunaliella salina и цианобактерията Spirulina 
maxima. Тяхното производство е 
комерсиализирано; използват се главно като 
добавки в храни и фуражи. В Haematococcus 
pluvialis се съдържа каротеноидът 
астаксантин, притежаващ антиоксидантни 
свойства. Haematococcus е основният 
природен източник за получаване на 
астаксантин с комерсиална цел, особено при 
отглеждане на сьомга и пъстърва. Друг 
природен източник са дрождите Phaffia 
rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous) 
(Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., Raymundo A., 
Bandarra N.M., 2008). 
Микроводораслото Dunaliella salina се среща в 
солени езера; съдържа голямо количество β-
каротен, който се използва като природен 
оцветител за храни и като провитамин А 
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(ретинол). Установено е, че колонии от тези 
водорасли, срещащи се в Австралия, съдържат 
до 14% сухо тегло β-каротен. В други щамове 
може да се съдържат около и над 10% β-
каротен под влияние на определени условия: 
например висока соленост, интензивна 
светлина. Arthrosphira (Spirulina) се среща в 
някои алкални езера в Мексико и Африка; 
използва се като добавка за храни и фуражи 
поради високото му съдържание на протеини и 
на γ-линоленова киселина, както и заради 
голямата му хранителна ценност. Освен това е 
основен източник на природен фикоцианин, 
използван като синьо багрило за храни и 
козметика (Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., 
Raymundo A., Bandarra N.M., 2008). 
Химичният състав на водораслите зависи от 
редица фактори като: температура, светлина, 
стойност на рН, минерално съдържание, 
достъп на въглероден диоксид, фазата на 
растеж на водораслите и др. 
Микроводораслите могат да биосинтезират, 
метаболизират, акумулират и съхраняват 
голямо разнообразие от първични и вторични 
метаболити, много от които намират 
приложение в хранителната или козметичната 
индустрия. Една от най-важните 
характеристики на водораслите е техният цвят. 
Като цяло, всеки вид има собствена 
комбинация от пигменти и индивидуален цвят. 
Освен хлорофилите като първичен 
фотосинтезиращ пигмент, микроводораслите 
образуват и допълнителни, или вторични 
пигменти, каквито са фикобилипротеините и 
каротеноидите. Тези природни пигменти могат 
да подобрят ефективността от 
оползотворяване на светлинната енергия от 
страна на водораслите, както и да ги 
предпазват от слънчевата радиация и 
свързвани с това последствия. 
Микроводораслите се приемат като източник 
на природни оцветители и хранителни 
вещества, като се очаква те да надминат 
употребата на синтетичните и другите 
природни източници (Gouveia L., Batista A.P., 
Sousa I., Raymundo A., Bandarra N.M., 2008). 
Водораслите съдържат един или повече вида 
хлорофил: хлорофил а е основният 
фотосинтезиращ пигмент във водораслите, 
единственият хлорофил в цианобактериите 
(синьо-зелените водорасли) и червените 
водорасли (rhodophyta). Подобно на висшите 
растения, зелените водорасли съдържат и 
хлорофил b. Хлорофил c, d, е са открити в 
отделни морски водорасли и сладководни 
диатомеи. Освен употребата им като 
оцветители за храни, хлорофилните 

производни проявяват и полезно за здравето 
действие (Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., 
Raymundo A., Bandarra N.M., 2008). 
Каротеноидите са природни пигменти, на 
които се дължи оцветяването на различни 
растения, плодове, зеленчуци. Те 
представляват жълто до червени оцветени 
изопреноидни полиенови пигменти, 
производни на ликопена. Получават се във 
фотосинтезиращите организми и някои 
микроорганизми. При животните кароте-
ноидите се приемат чрез храната и/или 
метаболизират в организма, съдържат се 
например в месо, яйца, кожа на риба 
(пъстърва, сьомга), в черупките на 
ракообразните (скариди, омари, раци), както и 
в подкожните мазнини, кожата, яйчения 
жълтък, черния дроб, перата на птиците. Във 
водораслите каротеноидите изпълняват 
фотопротективна функция, служат и като 
второстепенни, спомагателни пигменти, 
предпазвайки фотосинтезиращия апарат от 
увреждане. В някои водорасли се извършват 
процеси на каротеногенеза в отговор на 
промени в околната среда (например светлина, 
температура, соли, хранителни вещества), като 
водораслите могат да спрат растежа си и да 
променят рязко каротеноидния си 
метаболизъм, натрупвайки вторични 
каротеноиди с цел адаптиране към 
променените условия. С голямо комерсиално 
приложение са каротеноидите β-каротен, 
астаксантин, лутеин, зеаксантин, ликопен, 
биксин; използват се като оцветители във 
фуражи, козметични и хранителни продукти 
(Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., Raymundo A., 
Bandarra N.M., 2008). 
Основните каротеноиди, получавани от 
микроводорасли, са β-каротен от Dunaliella 
salina и астаксантин от Haematococcus 
pluvialis. β-Каротенът се употребява като 
оцветител за сирене, масло, маргарин, 
безалкохолни напитки, също и в козметиката. 
Астаксантинът има антиоксидантна активност, 
подобрява зрението, предпазва кожата от 
преждевременно състаряване, от възпаление и 
увреждане под действие на УВА-лъчите 
(Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., Raymundo A., 
Bandarra N.M., 2008). 
Освен липофилните пигменти хлорофил и 
каротеноиди, цианобактериите (синьо-
зелените водорасли), червените водорасли 
съдържат и фикобилипротеини. Те са 
водоразтворими флуоресцентни пигменти, 
основен цветен компонент на 
фотосинтезиращия светосъбиращ комплекс. 
Фикобилипротеините се състоят от протеинов 
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скелет, ковалентно свързан с тетрапиролови 
хромофорни простетични групи, наречени 
фикобилини. Основните източници на 
фикобилипротеини са цианобактерията 
Spirulina (Arthrospira) за синия фикоцианин и 
родофитът (червените водорасли) 
Porphyridium за червения фикоеритрин. В 
някои страни фикоцианинът се използва като 
оцветител за дъвки, бонбони, млечни 
продукти, желета, сладоледи, безалкохолни 
напитки, червила. Фикоцианинът придава ярко 
синьо оцветяване, има малка стабилност 
спрямо нагряване и светлина; проявява 
антиоксидантни, противовъзпалителни, 
неврозащитни свойства (Gouveia L., Batista 
A.P., Sousa I., Raymundo A., Bandarra N.M., 
2008). 
Една от основните характеристики на 
микроводораслите е тяхното пигментно 
съдържание. Освен хлорофили (техният 
основен фотосинтезиращ пигмент) 
микроводораслите съдържат голям брой 
вторични пигменти, сред които фико-
билипротеини и различни каротеноиди. 
Установено е, че процесът на каротеногенеза 
във водораслите Chlorella и Haematococcus се 
индуцира от соли, светлина, хранителен стрес, 
водещи до голямо натрупване на вторични 
каротеноиди, например кантаксантин и 
астаксантин. От съдържащите се пигменти в 
Haematococcus преобладава астаксантинът. 
Основни каротеноиди в микроводораслите са 
лутеин, β-каротен, кантаксантин, астаксантин 
(Batista A.P., Raymundo A., Bandarra N.M., 
Sousa I., Empis J., Gouveia L., 2010). 
Морските водорасли съдържат голям брой 
съединения, включващи мастни киселини, 
стероли, фенолни съединения, терпени, 
ензими, полизахариди, алкалоиди, токсини, 
пигменти. Заради голямото им 
биоразнообразие и огромна продуктивност те 
представляват ненапълно проучен и 
експлоатиран ресурс, предлагащ големи 
възможности за изолиране на природни 
вещества с приложение в хранителната 
промишленост или биотехнологиите. 
Методите за екстракция на липиди и пигменти 
от микроводорасли са подобни на 
фитохимичните техники, използвани при 
висшите растения и макроводораслите. Някои 
основни фактори, които определят избора на 
метод за екстракция, са биохимичните 
показатели на извличаните вещества, 
бързината на анализа, избор на подходящ 
разтворител, възпроизводимост, добив, 
селективност, предпазване на екстрахираните 
вещества от химично преобразуване, 

разходите, съпровождащи процеса (Pasquet V., 
Chérouvrier J.-R., Farhat F., Thiéry V., Piot J.-M., 
Bérard J.-B., Kaas R., Serive B., Patrice T., 
Cadoret J.-P., Picot L., 2011). 
Предложени са различни методи за химичното 
преобразуване на пигментите. Например те 
могат да бъдат замразени (при минус 80ºС в 
среда от течен азот), сушени чрез сублимация 
или в среда, наситена с водни пари за 
предотвратяване на окисление и термично 
разлагане. Обработка с течния азот, 
последвана от екстракция с буфер, състояща 
се в утаяване на пигмента с помощта на 
50% амониев сулфат, се прилага за пигмента 
със син цвят фикоцианин, извличан от 
цианобактериите. След това се прилагат 
диализа и гел-хроматографско филтруване за 
отстраняване на солите от разтвора. 
Екстракцията във водна среда предполага 
строг контрол на рН, тъй като много 
порфиринови пигменти могат да претърпят 
химични преобразувания в кисела или алкална 
среда. Например хлорофилите могат да 
епимеризират, може да бъде отстранена 
фитоловата им естерна група или металните 
им атоми (т.е. да се извърши процес на 
феофитинизация). Присъствието на ензима 
хлорофилаза в екстракта от микроводораслите 
също води до бързо разлагане на 
порфириновите пигменти. Замяната на водата 
с някои разтворители, като вторичен бутилов 
алкохол, позволява бързо и ефективно 
извличане (екстракция) на пигменти с добра 
стабилност от растения и микроводорасли. 
Този разтворител е подходящ за 
концентриране на пигментите, екстрахирани с 
ацетон. Възможно е да се използва и 
екстракция с помощта на микровълново 
лъчение (микровълнова екстракция) (Pasquet 
V., Chérouvrier J.-R., Farhat F., Thiéry V., Piot 
J.-M., Bérard J.-B., Kaas R., Serive B., Patrice T., 
Cadoret J.-P., Picot L., 2011). 
Chlorella vulgaris са зелени водорасли, 
съдържащи се в много сладководни басейни. 
Те са перспективен източник за получаване на 
биогорива и като природен оцветител за 
храни. Използването на биомасата от Chlorella 
vulgaris за производство на биодизел е 
алтернатива на изкопаемите горива без да е 
необходимо използване на обработваема 
плодородна земя, подходяща за отглеждане на 
култури за хранителни цели (Hobuss C.B., 
Rosales P.F., Venzke D., Souza P.O., Gobbi P.C., 
Gouvea L.P., Santos M.A.Z., Pinto E., Jacob-
Lopes E., Pereira C.M.P., 2011). 
Днес микроводораслите предоставят големи 
възможности за извличане на природни 
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вещества от комерсиално значение за 
хранителната или козметичната индустрия. 
Морските микроводорасли имат голям 
потенциал като източници за получаване на 
природни продукти с възможно полезно за 
здравето действие. В литературата има много 
данни за анализа на различни видове 
микроводорасли като източник на 
каротеноиди. Конвенционалните методи за 
екстракция на каротеноиди от природни 
източници включват употребата на органични 
разтворители; напоследък тази практика обаче 
се избягва поради екологични и здравословни 
съображения (Macías-Sánchez M.D., Serrano 
C.M., Rodríguez M.R., de la Ossa E.M., 2009). 
Каротеноидите от морски организми 
предизвикват все по-голям интерес, тъй като в 
структурно отношение се различават от тези, 
намерени в сухоземни организми. Морските 
водорасли са перспективен възобновим 
източник на много вторични метаболити, сред 
които и каротеноиди (Ganesan P., Noda K., 
Manabe Y., Ohkubo T., Tanaka Y., Maoka T., 
Sugawara T., Hirata T., 2011). Значението на 
микроводораслите като суровина за 
получаване на природни оцветители (най-вече 
каротеноиди) и биогорива непрекъснато расте 
(Abrahamsson V., Rodriguez-Meizoso I., Turner 
Ch., 2012). 
За фотосинтезата автотрофните организми 
трябва да синтезират не само хлорофили, но и 
каротеноиди. Развитието на съвременните 
методи за култивиране позволяват 
изследването на едноклетъчни видове и 
установяването на техни характерни 
особености. Открити и изследвани са голям 
брой каротеноиди в различни водорасли. 
Някои от тях могат да участват във 
фотосинтезата, други са междинни продукти 
при каротеногенезата, трети вторични, 
спомагателни функции. Някои каротеноиди са 
открити само в един вид водорасли, те заедно 
с хлорофилите могат да се използват като 
таксономични маркери (Takaichi S., 2011). 
Много цианобактерии съдържат β-каротен, 
зеаксантин, ехиненон, докато в други видове 
водорасли липсват част от тези каротеноиди, 
някои съдържат и допълнителни каротеноиди, 
като ностоксантин, кантаксантин. 
Каротеноидиният състав в цианобактериите е 
различен от този в хлоропластите във 
водораслите. 
Червените водорасли (Rhodophyta) могат да 
бъдат разделени на две групи в зависимост от 
каротеноидното съдържание. Едноклетъчните 
съдържат β-каротен и зеаксантин; 
многоклетъчните съдържат освен тях, също α-

каротен и лутеин. Heterokontophyta, 
Haptophyta, Dinophyta съдържат β-каротен, 
негови производни, както и хлорофил с. Тези 
видове водорасли, с изключение на 
Eustigmatophyceae, в които липсва хлорофил с, 
съдържат също каротеноидите диади-
ноксантин и диатоксантин. 
Фукоксантинът и негови производни са 
намерени в: Heterokontophyta (Chrysophyceae, 
Raphydophyceae, Bacillariophyceae, 
Phaeophyceae), Haptophyta и Dinophyta. 
Перидинин и негови аналози са открити в 
Dinophyta. Фукоксантинът и перидининът са 
видово специфични каротеноиди. 
Euglenophyta, Chlorarachniophyta, Chlorophyta 
съдържат каротеноидите β-каротен, 
виолаксантин, 9'-цис-неоксантин, лутеин, 
както и хлорофили а и b. Някои видове 
водорасли съдържат допълнителни 
каротеноиди, които са производни на лутеина 
и са видово специфични (Takaichi S., 2011). 
Микроводораслите могат да се използват като 
компоненти в конвенционалните храни и 
фуражи, поради съдържанието им на 
протеини, каротеноиди, мастни киселини, 
витамини, полизахариди, стероли, фико-
билини и други биологично активни 
съединения. Микроводораслите са огромен 
биологичен ресурс, представляващ един от 
най-обещаващите източници на нови 
продукти. Приложението и оползотворяването 
на водорасловата биомаса, както и на нейните 
метаболити, е интересен, иновативен и 
перспективен начин за създаване на нови 
здравословни хранителни продукти. 
Микроводораслите представляват важен 
природен механизъм за редуциране на 
излишъка от атмосферния въглероден диоксид 
чрез биофиксация и оползотворяване на 
фиксирания въглерод в продукти, водещи до 
намаляване на парниковия ефект, глобалното 
затопляне и климатичните промени. В 
последните години микроводорасли намират 
приложение като суровина за получаване на 
биодизел (Gouveia L., Batista A.P., Sousa I., 
Raymundo A., Bandarra N.M., 2008). 
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