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МУҚАДДИМА 

 Тањлили омори расмї ва омўзиши сарчашмањои илмї шањодат 

медињанд, ки тайи солњои охир таваљљўњи муњаќиќони соњањои химия, 

биология, тиб ва фарматсия ба маводи аслашон растанигї бештар 

мешавад. Дар бозори фарматсевтии Иёлоти муттањидаи Амрико 1/3 ва 

мамлакатњои Аврупо то 50%-и маводи дорувории дар муомилот буда, 

аслашон растанигї мебошанд. Сабаби вусъатёбии номгўйи маводи 

дорувории аслашон растанигї пеш аз њама дар он аст, ки онњо назар ба 

маводи дорувории синтетикї як ќатор бартарињо доранд: реаксияњои 

аллергї барнамеангезанд, таъсири номатлуб надоранд, инчунин 

монандии сохти биохимиявии растанињои шифої бо бофтањои 

организми инсон боис мешавад, ки маводи доругии растанигї ба осонї 

ба раванди мубодилаи моддањо њамроњ шаванд. Бо дарназардошти 

гуфтањои боло, тањќиќи фитохимиявии растанињои доругии флораи 

Тољикистон яке аз самтњои афзалиятноки илмњои химия, биология, тиб 

ва фарматсия ба шумор меравад. Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 

бо шарофати иќлиму хок ва релефи кишвар шумораи зиёди растанињо, аз 

љумла растанињои доругї вомехўранд. Шумораи зиёди растанињои 

флораи Тољикистон њанўз аз ањди ќадим дар тибби халќї васеъ истифода 

мешаванд. Валле мутаассифона, аксари онњо бештар нокифоя будани 

далелњои илман асоснок оид ба таркиби химиявї ва таъсири 

биологиашон, то њанўз дар тибби амалї мавриди истифода ќарор 

надоранд. Ба ин гунаи растанињо, намудњои марбут ба љинси Inula мисол 

шуда метавонад. Дар Љумњурии Тољикистон 10 намуд растании марбут 

ба љинси  Inula мерўяд ва алњол танњо як намуди онњо – Inula helenium 

тавсия ба фењристи давлатии маводи доруворї шомил аст. Inula helenium 

дар шаклњои гуногуни доругї њамчун маводи балѓамрон, зидди 

шамолхўрї, зидди гиљља, талхарон, зидди микробї ва ѓайра васеъ 

истифода мешавад.  

       Бинобар ин танњо, аз рўйи принсипи филогенетї Inula macrophila- ро 

мо ба њайси объексти омўзиши интихоб намудем. 
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       Мубрамии мавзўи тањќиќот:  Солњои охир таваљљуњи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон ба тараќќиёт ва такмилдињии илмњои 

табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, инчунин ба соњаи тандурустї, алалхусус  

ба хизматрасонии дорувории ба аҳолӣ, таъмин намудани ањолї бо 

маводи баландтаъсири профилактикию – табобатї  бешубња зиёд 

нигаронида шудааст.  

       Дар симпозиуми 9-уми мањфили илмии Д.И. Менделеев оид ба 

химияи умумӣ ва тадбиќї, академик И.М.Шемякин, дар бораи  вазифа ва 

мушкилоти химияи муосири органикї ва биоорганикӣ сухан намуда, 

ќайд кард, ки «масъалаҳои дорои аҳамияти калонї амалӣ –  табобати 

бемориҳои аз ҳама хатарнок барои  инсон (омос, беморињои 

радиатсионӣ, беморињои системаи дилу рагњо, вайроншавии системаи 

асаб ва беморињои рўњї), ба шумор рафта рафъи беморињои сироятии 

инсон -  чун њарваќта аз табиат љустуљўи намудњои маводи гуногуни 

дорувориро талаб мекунад».  

        Аз ин рў, дар асоси гуфтањои академик И.М.Шемякин моро зарур 

аст, ки такия ба табиат карда аз он намудњои нави маводи дорувориро 

љустуљў намоем. 

        Айни замон маводи дорувории баромадашон растанигї таќрибан 40 

% аз миќдори умумии дорувории дар тиб истифодашавандаро ташкил 

медињад. 

       Флораи васеъи собиќ Иттифоќи Шуравї алакай дањњо маводи 

дорувории аслии табобатиро, ки дар тиби амалия расмї эътироф 

шудаанд:  галантамин, платифиллин, винкаяин, секуринин, сарратсин, 

корхорозид, колхамин, келлин ва бисёри дигарро тавсия додааст. 

        Омўзиши олами набототро на бояд тамомшуда  њисобид, зеро  дар 

айни замон як қисми нисбатан ками намудҳои растаниҳои дар Љумњурии 

Тољикистон аз 5000 таќрибан 1500 намуди он омӯхта шудааст, аз ин рӯ, 

таҳқиқоти минбаъда дар ин самт бешубҳа таваҷҷӯҳи илмӣ ва амалӣ 

дорад. 
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         Рушд ва такмилёбии усулҳои муосири таҳқиқи физикї-химиявӣ дар 

солҳои охир, алахусус: хромотография, спектроскопия, кашфи синфҳои 

нави моддаҳои табиӣ (полиинњо, иридоидњо, экдизонњо ва ѓайра),  барои  

бозњам чуќуртар омўхтани  моддањои растанигї ва људокунии онњо,  

муқаррар кардани таркиб ва сохт, конформатсия,  алоќамандии  байни 

сохт ва фаъолнокии биологӣ ва муайян кардани нақши физиологӣ дар 

ҳаёти растаниҳо имкон фароњам овардааст. 

         Вобаста ба ин ошкорсозии  табиати моддаҳои асосӣ, хусусиятҳои 

шифобахши растаниҳоеро, ки  аз ќадим дар тибби илмӣ ва халқӣ дар 

шакли доруњои галенӣ васеъ истифода бурда мешуд, вале омӯзиши 

химиявии он қаблан душвор буд, њоло бошад имкони воқеӣ пайдо 

гардидааст барои тањќиќи таркиби фитохимиявии растанињои 

шифобахш. 

         Яке аз чунин растанињо  чоќла (андуз) (Inula macrophylla L.), оилаи 

мураккабгулон (Compositae)  ба њисоб меравад,  ки дар Осиёи Марказї 

ва аз он љумла дар Љумњурии Тољикистон васеъ пањн шудааст, ки  дар 

тибби халќи њангоми бемории сил, гелминтоз (кирм), бемории сироятии 

пуст, паст намудани ќанд ва ѓайрањо истифода мебаранд. Ќаблан аз 

решаи ин растанї алантолактон, изоалантолактон, равѓани эфирї ва 

моддањои зифтмонанд, моддањои ноустуворї табиаташон химиявї, ки 

баъзеи онњо хосияти баланди биологї зоњир мекунанд, људо карда 

мешуд. 

Дар кори мазкур натиљањои ояндадори омўзиши фитохимиявии ин 

растании чоќлаи калонбарги минтаќањои ноњияњои Данѓара ва 

Файзобод, аз он љумла ќисматњои рўйи заминї ва зери заминии он бо 

усули хромотографї, химиявї ва физикї-химиявї муайян гардидааст. 

Ҳамзамон, ба пайвастаҳои сесквитерпенї ҳамчун ҷузъҳои аз ҷиҳати 

биологӣ фаъол диққати махсус дода шудааст. 

Натиҷаи кор ҷудо кардани ду пайвастаҳои органикї људогона, аз 

ҷумла шаш пайвастаи нави органикї мебошад, ки қаблан дар адабиёт 
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шарҳ дода нашудааст. Барои сетои онҳо сохти химиявии эҳтимолӣ 

пешниҳод гардида, барои боқимонда бошад брутто-формула муайян шуд 

ва хосиятҳои физикї-химиявии онњо муайян карда шуданд. Ҷудошавии 

ҷузъҳои алоҳида имкон дод, ки фаъолнокии биологии он моддањои 

органикї муайян карда шавад ва пайвастаҳои нави фармакологӣ ошкор 

гардида, инчунин маводи дорувории бо хосиятҳои кардиотоникӣ таҳия 

карда шавад. Бинобар ин, диќќати  асосиро омўзиш ва тањќиќи  

растании чоќлаи калонбарги минтаќањои ноњияњои Данѓара ва 

Файзобод ба худ љалб мекунад.  

          Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Дар Осиёи Марказї ќаблан аз 

таркиби решаи дигар намуди оилаи растании чоќла аз љониби як ќатор 

муњаќќиќон алантолактон, изоалантолактон, равѓани эфирї, моддањои 

зифтмонанд, моддањои ноустуворї табиаташон химиявї људо карда 

шуда ва омўхта шудааст. Аммо иттилоот дар адабиёти илмї оид ба  

тањќиќ ва омўзиши  фитохимиявии чоќлаи калонбарг, ки дар Тољикистон 

мерўяд кам  буда аз љониби олимони ватанї ќариб ки омўхта нашудааст. 

         Аз ин рў, тањќиќ ва омўзиши  фитохимиявии чоќлаи калонбарг аз 

ањамият холї набуда, эњтимолияти амалї ва назариявиро дар тиб дорад. 

         Ҳамин тариқ дар кори диссертатсионї коркарди методикаи 

људокунии фитохимиявии чоќлаи калонбарг ба роњ монда шуда, оид ба 

экстраксия, људокунї, тањќиќ ва омўзиши  фитохимиявии чоќлаи 

калонбарг бо истифода аз методњои химиявї ва физикї-химиявї сўхан 

меравад. 

          Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуњои илмї. 

Диссертатсия  дар озмоишгоњи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.х., 

профессор, узви вобастаи АМИТ  Кимсанов Б.Њ.,  назди Институти илмию 

тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон мутобиќ ба лоињањои 

фармоишии буљети Љумњурии Тољикистон аз рўйи мавзуњои «Омўзиши 

маљмаавии баъзе гиёњои шифобахши худруи  Тољикистон» (раќами ба 

ќайдгирии давлатиаш №0120TJ01004) ва  «Њосилањои γ-аминокислотаи 

равғанї дар асоси эпихлоргидрин ва α-монохлоргидрин глитсерин: 
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синтез, хосият ва истифодабарии он» (раќами ба ќайдгирии давлатиаш 

№0119TJ01002)  иљро карда шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот:  ин коркарди методикаи људокунии моддањои 

органикї аз таркиби чоќлаи калонбарг (Inula macrophila L.) ва омўзиши 

фитохимиявии он бо истифода аз методњои химиявї ва физикї-химиявї 

мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

- тањќиќоти фитохимиявии ќисматњои алоњидаи чоќлаи калонбарг; 

- муайян намудани  сапонинњо, гликозидњо, хромонњо, 

флавоноидњо, антрасенњосилањо, лактонњо, хинонњо ва алкалоидњо аз 

таркиби чоќлаи калонбарг; 

- муайян намудани  миќдории лактонњо, моддањои даббоѓї ва 

равѓани эфирї аз таркиби чоќлаи калонбарг; 

- муайян намудани пайвастањои полиатсетиленї аз таркиби чоќлаи 

калонбарг; 

- омўзиши равѓанњои чарбии тухмии чоќлаи калонбарг; 

- бањодињии муќоисавии хромотографии терпеноидњои таркиби 

якчанд намуди  Inula macrophylla L.-и минтаќаи ноњияњои Данѓара ва 

Файзобод; 

- тасдиќ намудани  сохт, таркиб ва тозагии  пайвастањои 

људокардашуда аз таркиби чоќлаи калонбарг бо истифода аз методњои   

спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМЌ. 

Объекти таҳқиқот ин, чоќлаи калонбарги Inula macrophila L. 

ноњияњои Данѓара ва Файзобод, аз он љумла ќисматњои рўйи заминї ва 

зери заминии он башумор меравад. 

Мавзӯи (предмети) таҳқиқот. Тањќиќи  фитохимиявии чоќлаи 

калонбарг Inula macrophila, омўзиши хосиятҳои химиявї ва физикї-

химиявии моддањои људокардашуда ва инчунин дарёфти моддањои аз 

љињати биологї фаъол. 
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Навгонии илмии таҳқиқот: 

1.  Аввалин маротиба тањќиќоти фитохимиявии ќисматњои алоњида 

ва бањодињии муќоисавии хромотографии терпеноидњои таркиби якчанд 

намуди  Inula бо Inula macrophylla L.-и ноњияњои Данѓара ва Файзобод 

гузаронида шуд. 

2.  Аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатӣ ва мављудияти  

миқдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии ќисми 

зеризаминї ва рўизаминии Inula macrophylla L.: равѓани эфирї, 

лактонњои сесквитерпеноидї, кислотањои органикї, каротиноидњо, 

пайвастањои фенолї гузаронида шуд. 

3. Бори аввал аз таркиби чоќлаи калонбарг сапонинњо, гликозидњо, 

хромонњо, флавоноидњо, антрасенњосилањо, лактонњо, хинонњо ва 

алкалоидњо људо ва муайян карда шуд; 

4. Бори аввал аз таркиби чоќлаи калонбарг миќдории лактонњо, 

моддањои даббоѓї, равѓани эфирї ва пайвастањои полиатсетиленї 

муайян карда шуд; 

5. Бори аввал сохт, таркиб ва тозагии  пайвастањои људокардашуда 

аз таркиби Inula macrophylla L.-и ноњияњои Данѓара ва Файзобод бо 

истифода аз методњои   спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМЌ 

муайян карда шуд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот: 

- муќоисаи натиљањо бо натиљањои дар адабиёт овардашуда, 

зоњиркунии мувофиќатии онњо; 

- сањењии ќонуниятњои назариявии муќарраршуда ва хулосањои 

асосии кори диссертатсионї бо асосњои химияи органикї. 

-моддањои људокардашуда бо усули муосири химиявї ва физикї-

химиявӣ шароити оптималии онњо вобаста аз омилҳои физикавию 

химиявӣ илман асоснок карда шудааст. 

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот  дар он аст, ки дар асоси 

омўзиши адабиёти илмї  ва эксперименталї вобаста ба љузъњои 

таркибии растании Inula macrophylla L. тањќиќшуда дар синтези мањини 
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органикї, ба сифати лигандњои органикї ва дар саноати дорусозї барои 

истењсоли маводи нави зидди илтињобї ва балѓамронї ояндадор тавсия 

кардан мумкин аст. Ѓайр аз ин натиљањои бадастомада дар раванди таълим 

дар  кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 

Тољикистон ва кафедраи химияи фарматсевтї ва идораву иќтисодиёти 

фарматсевтии Донишгоњи миллии Тољикистон ҳангоми хондани курсҳои 

махсус, иљрои корҳои курсї, магистрї ва тањќиќотї  татбиќ гардида, 

донишљўён, магистрон ва унвонљўён натиљаҳои кори мазкурро мавриди 

истифода ќарор дода метавонанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

-тањлили сарчашмањои илмї оид ба таркиби химиявї ва 

фитохимиявии растанињои марбут ба љинси Inula ва шаклњои дору дар 

асоси онњо; 

-тањлили фитохимиявии узвњои алоњидаи Inula macrophylla L.; 

-тањќиќи динамикаи љамъшавии моддањои фаъоли биологї дар 

таркиби Inula macrophylla L.; 

-тањияи меъёрњои сифатии реша ва бехрешаи Inula macrophylla L. 

њамчун ашёи хоми доруворї; 

- тањќиќ ва омӯзиши мављудияти  миқдории гурӯҳҳои асосии 

моддаҳои фаъоли биологии ќисми зеризаминї ва рўизаминии Inula 

macrophylla L.: равѓани эфирї, лактонњои сесквитерпеноидї, кислотањои 

органикї, каротиноидњо ва пайвастањои фенолї; 

- исботи сохт, таркиб ва тозагии  пайвастањои људокардашуда аз 

таркиби Inula macrophylla L.-и ноњияњои Данѓара ва Файзобод бо 

истифода аз методњои   спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМЌ; 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: маълумотҳои бадастомада бо 

усулҳои замонавии химиявї, физикї-химиявии таҳқиқот, коркарди 

статикии натиҷаҳо таъмин ва асоснок карда шуд. Барои муайян 

намудани сифатан ва миќдоран таркиби моддањои људокардашуда аз 

таркиби чоќлаи калонбарг аз усулњои зерини тањлил истифода кардем: 

хроматографияи гази-моеъ (дар таљњизоти «Кристалл 2000»), 
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спектроскопияи массавї (дар таљњизоти «Хроматэк-Кристалл 5000М» бо 

информатсияи NIST 2012), РМЯ-спектрометрия (дар таљњизоти «Bruker 

AM-500» бо  частотаи кории 500 ва 125 МГс). 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 – 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад: 

Мувофиқи банди 1. Омўзиши сохт ва хосиятњои пайвастањои 

органикї бо истифодаи усулњои химиявї, физикї-химиявї, физики 

тањќиќот ва њисобњои назариявї. – боби 2.3.; 

Мувофиқи банди 2. Омўзиши ќобилияти реаксионї ва механизмњои 

реаксияњои пайвастањои органикї. Тавсифи назариявии вобастагињои 

байни сохт, хосият ва ќобилияти реаксионии пайвастањои органикї.– 

бобҳои 1.2. ва 2.3; 

Мувофиқи банди 3. Кашфи моддањои нави пайвастањои органикї 

ва усулњои тањќиќи онњо.– боби 2.3.; 

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатї ва асосњои илмии 

технологияи моддањои органикї.– бобҳо. 1.2 ва 2.3. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот: муаллифи 

кори диссертатсионӣ мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли 

он ва коркарди методикаи људокунии моддањои органикиро аз таркиби 

чоќлаи калонбарг муқарар кардааст. Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии ба 

рисола дохилшуда, тањлил ва љамъбасти маълумоти илмї оид ба тањќиќи  

фитохимиявии чоќлаи калонбарг, омўзиши хосиятҳои химиявї ва 

физикї-химиявии моддањои људокардашуда ва инчунин дарёфти 

моддањои аз љињати биологї фаъол аз ҷониби довталаб шахсан ё бо 

иштироки мустақими ӯ ба даст оварда шудаанд. Таҳияи хулосаҳо ва 

муқаррароти асосии диссертатсияро ба анљом расонидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 

диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии зерин 

муҳокима шуданд: конференсияњои  илмї-назариявии њайати омўзгорону 
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профессорон, кормандон, аспирантон  ва донишљўёни Донишгоњи  миллии 

Тољикистон, Душанбе, солњои 2018-2022; маводи 10-уми конфронси  

Љумњуриявии илмї-амалї доир ба мавзўи «Дастовардњои соњаи 

тандурустии Тољикистон дар даврони истиќлолият», бахшида ба 27-умин 

солгарди истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва соли рушди 

сайёњї ва њунарњои мардумї. Душанбе-2018; маљмўи корњои илми 

«Современные достижения фармацевтической технологии и 

биотехнологии», выпуск 4, Харьков 2018; материалы республиканской 

конференции на тему «Актуальные проблемы современной медицине и 

фармации: взгляд в будущее», (13 ноября) Душанбе 2018; сборник 

материалов XXVII российского национального конгресса «человек и 

лекарство». Москва  2020; маљмўаи маќолањои конференсияи 

љумњуриявии илмию амалї дар мавзўи «заминањои рушд ва дурнамои 

илми химия дар Љумњурии Тољикистон», бахшида ба 60-солагии 

факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор, академики 

АИ ЉТ Нўъмонов Ишонќул Усмонович (12-14  сентябри соли 2020); 

маводи конференсияи III байналмилалии илмию амалї дар мавзўи 

«Рушди илми химия ва соњањои истифодабарии он», бахшида ба 80-

солагии гиромидошти хотираи д.и.х, узви вобастаи АМИТ, профессор 

Кимсанов Бўри Њакимович (10 ноябри соли 2021). Душанбе-2021;  

маводи конференсияи љумњуриявии илмию назариявии њайати устодону 

кормандони ИИТ ДМТ бахшида ба «Солњои рушди саноат (солњои 2022-

2026)» ва «Бузургдошти Мавлоно Љалолиддини Балхї» (20-27 апрели 

2022) Душанбе-2022. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзӯи рисолаи 

диссертатсионӣ 13 мақола нашр гардидааст, аз ҷумла 1 нахустпатент, 5 

мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 9 мақола дар маводи конференсияҳои илмию 

амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудааст. 
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Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Матни кори диссертатсионӣ дар 

ҳаҷми 141  саҳифаи чопи компютерӣ, аз ҷумла матни асосӣ дар 124 

саҳифа пешниҳод шудааст. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва 

замима иборат буда, дорои 2 наќша, 27 расм, 12 ҷадвал ва 161 феҳристи 

адабиёти истифодашуда мебошад. 
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БОБИ 1. ШАРҲИ АДАБИЁТ 
 

I.1. ТАСНИФИ БОТАНИКИИ ЧОЌЛАИ КАЛОНБАРГ 

 (INULA MACROPHYLLA L.) 

 Оилаи Inula L. 100 намудро дар бар мегирад, ки дар собиќ 

Иттиҳоди Шӯравӣ 32 намуд ва дар Љумњурии Тољикистон 10  намуди он  

мерӯяд [1-5]. Объекти тањќикотии мо Inula macrophylla L. (Inula grandis 

chrenk Codonocephalum grande Schrenk), В. Fedtsch., мебошад, ки ба 

оилаи мураккабгулон (Compositae) мансуб мебошад, ки намуди 

эндемикии Осиёи Марказї ба њисоб меравад [6]. Ба забони узбеки ак-

андыз, андыз, бо забони ќирѓизї – крыандыз, сарыандыз ном мебаранд. 

Inula macrophylla L.  – растании бисёрсолаи  алафи  бо баргњои калони 

пањн ва сабадчаи рангаш зард ба њисоб рафта, баландиаш то 2 метр 

мерасад. 

Баргњояш дарозу элипсшакл, нўг тез, наздирешавї – дар ќаламча 

бозњам пањни аз 50 см боло, миёна ва болои – нишастаи оњиста оњиста 

хурд мешавад. Баргњои хело љавон майда, сафеди серпашм (баргњои 

мармаракро хотирасон мекунад) бо баландшавии ќад пашмакњо кам ва 

ќариб нест мешавад.  Гулњо дар сабадҳои хеле калони тиллоие ҷамъ 

шудаанд,  ки дар маҷмӯъ тудагулњои љорубмонанди ковокро ташкил 

медињанд. Љилдаш  сафолак-бисёрбарг, баргҳояш борик, тез, гулҳои 

канорї бо забонаки борики дарозиаш то 2 см, мобайнаш-найчашакли 

пупакчадор; тухмињо шакли дарозшакли призмавиро доранд; пупакчањо 

аз муякчањои ду маротиба аз тухмињо дароз муљањз гардидааст. 

Қисми зеризаминии растанӣ, ки аз ҷониби муњаќќиќ Э.А. Юдович 

тавсиф шудааст аз решачањо ва мењвари калони решањои диаметрашон 

то 5-10 см (вазнаш то 1-1,5кг) бо якчан решањои пањлўи иборатанд. 

Танаи реша шахшули рангаш хокистарї бо якчанд пулакчањо ва 

боќимондаи думчаи барг пушонида шудааст. Дар шикастпорањои реша 

манбаи равѓани эфирї дар шакли доначањо бо миќдори зиёд мављуд аст, 
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ки бўи баланди хос ва таъми талхро доро мебошад. Дар моњњои май – 

июн гул мекунад, дар моњњои август – сентябр мева медињад  [7-10]. 

Inula macrophylla L - растании кӯҳӣ ва даштӣ буда,  дар минтақаҳои 

наздикӯҳӣ  (дар баландии 1200-1400 м аз сатҳи баҳр) мерўяд. Дар 

нишебињои љанубии ањолинишини кўњи ва доманакўњњо вомехўрад, 

баъзан ваќт њолати манзаравиро тасвир мекунанд. 

Дар теппањои куњии Данѓара, доманакўњњои ѓарбии Файзобод 

васеъ пањн шудааст. Асосан ин намуди растанї дар Тољикистон – 

Тољикистони љанубї, вилояти Хатлон ва ноњияњои тобеи марказ васеъ 

пањн шудааст [11-13]. 

Тањлили адабиёти илмї нишон дод, ки миќдори зиёд дар Осиёи 

Марказї аз љумла дар шањри Тошкант, вилояти Самарќанд, Фарѓона, 

Андиљон, Намангон, Сурхандарё ва Ќашќадарё вомехўрад [14]. 

Дар корњои илмї-тањќиќотии Юдович ва Холматова оварда 

шудааст, ки захираи ашёи ин намуд хело зиёд ва беинтињо мебошанд [15].   

Тањлили адабиёти илмї нишон дод, ки дар минтақаи Б.Чимган (57-

58 км аз Тошканд) дар канори роҳ бо пањноии 20 метр ва дарозии 1 км 

тақрибан 1 тонна массаи сабзро (100 кг ҳаво хушк) љамъовари кардан 

мумкин аст. Гузашта аз ин, ҳатто буриши пурраи қисми руизаминї ба 

растанї зарар намерасонад  яъне, пас аз 3-4 ҳафта, қисми руизаминї 

пурра барқарор мешавад. 

I.2. Ањамият ва истифодабарии растанињои оилаи Inula дар тиб 

Намудњои гуногуни љинси Inula дар тибби халќии давлатњои 

гуногун васеъ истифода мешавад. Њамзамон маъмултарини онњо чоќлаи 

баланд (I. Helenium L.) мебошад, ки дар бисёре аз давлатњои Аврупо ва 

Осиё пањн шудааст. Ин намуди Inula  њануз аз замонњои ќадим њамчун 

растании табобатї маълум буд. Дар бораи хусусияти шифобахшии он 

дар китобњои Гиппократ ва Абуалї ибни Сино оварда шудааст [16].   

Решаи онро њангоми љўшонидан  бо шакар њамчун ивазкунандаи 

имбир  дар ќаноди истифода мебаранд [17].   
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Дар тибби халќи решаи Inula-ро њангоми вайроншавии кори 

њозима, набудани иштиҳо, оруѓ, ќабзияти рўдањо, њангоми хала (колик), 

сустшавии њайзбини истифода мешаванд. Њангоми беморињои пўст, 

хусусан хоришак тавассути обљўши гарми реша баданро мешўянд, 

инчунин дамобаашро њангоми шамолхурї менўшанд.  

Дар адабиёти [18-22] оварда шудааст, ки мањлули спиртии решаи 

растании мазкур яке аз маводи бењтарин њангоми табобати илтињоби 

меъда, захми меъда, њангоми беморињои аз вазнини бавуљўдоянда, сили  

шуш, тарбод, беморињои асаб, љоѓар, захми рўдаи дувоздањангушта, 

беморињои дил, баландшавии фишори хун, дарди бачадон, беќувватї 

истифода бурда мешавад. 

Муаллифи кори [23] пешнињод намудааст, ки дар баробари реша 

ќисми рўизаминии растании мазкур низ ба таври васеъ истифода бурда 

мешавад. Баргњои тару тозаашро ба болои варамњо, захмњо ва омосњо 

мегузоранд. Дамобаи баргњояшро њангоми дарди меъда ва ќафаси сина, 

лоѓарї, ширинча истеъмол мекунанд. 

Муаллифони кори [24-33] аз хосияти  балѓамрон, пешоброн, 

зидигиља, талхарон доштани дамобаи решаи чоќлаи баланд (I. Helenium 

L.)  дарак медињанд.   

Муаллифи дигар Инверни  инчунин «геленин»-ро њамчун маводи 

хуб њангоми беморињои илтињоби роњњои нафас тавсия медињад [34]. 

Аз рўйи маълумоти тањќиќоти Туровой чоќлаи баланд њангоми 

беморињои музмини роњњои нафас: бронхит ва трахеит манфиатбахш 

мебошад [35]. 

Дар адабиёти [36-41] нишон дода шудааст, ки њангоми њолати 

катарї дамобаи спиртии решаи чоќлаи баландро  дар Фаронса, Полша, 

Англия ва њангоми бемории рудаю меъда дар Германия, Чехославакия  

истифода мебаранд. 

Муаллифи кори [42] нишон додааст, ки дар (Олмон) Германия 

чоќла њамчун маводи ќавикунандаи балѓамрон  њангоми катарии 

бронхњо бо људокунии миќдори зиёди моеъ њангоми сулфа, 
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бањаяљонорандаи кори роњњои њозима, њангоми беморињои гуногуни 

гникологї, пўст, њангоми бавосир, зарпарвин, таќвияти талхањосилшавї 

ва људошавии талха истифода мешавад.  

Муаллифон Ибрагимова ва Стегайлов бо роњи таљрибвї таъсири 

балѓамронии чоќларо исбот намуданд [43].  

Ба омўзиш ва тањќиќи хосияти зиддибактериявии чоќлаи баланд 

Рашба, Зеленуха ва дигарон [44] тањќиќот бурдаанд. Баътар онро 

Одехнович ва Степинен идома доданд [45]. Њар як ќисмати таркибиро 

људо намуда ба ќисматњо  таќсим карда пешнињод намуданд, ки дар 

решаи растанї сесквитерпенњои лактонї, азулен, алантол ва кислотаи 

алантонї мављуд аст.                                                   

Муаллифон  Одехнович ва Степинен фаъолнокии зиддимикробии 

чоќлаи баландро омўхта муайян карданд, ки ин таъсиро танњо 

алантолактон зоњир мекунад. 

C    O

CH2

O

 

Алантолактон 

 

Аз рўйи корњои Озокис, Котон, Л.Д. Воейкова дар Љопон Го  

алантолактон аз ҷиҳати клиникӣ ва биологӣ омўхта шуда, ҳамчун 

ивазкунандаи сантонин пешниҳод карда шудааст [46-48]. 

Муаллифи кори [49] ќайд намудааст, ки чунин таъсиро инчунин 

љўшобаи аз баргњои њамин растанї ба дастоварда доро мебошад. 

Аз њисоби хосияти баланди табобати доштанаш растании чоќла ба 

фармакопеяњои Белгия, Германия, Португалия ва Америка  ворид карда 

шуда, дар амалияи тиббии бисёр давлатњо њамчун маводї доругии расмї 

истифода мебаранд [50]. 

Муаллифони хориљї Добронравий, И.Ф.Саберҳейм, 

Д.М.Раппопорт қайд мекунад, ки мо дар растании мазкур нишонаҳоеро 
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ошкор намудем, ки чӣ гуна онро дар бемориҳои роњњои нафаскашї, 

хоришак ва шукуфа истифода мебаранд, тибќи маълумотњои 

фармакопеяҳо [51-52]. 

Муаллифи кори [53] иттилоъ додааст, ки дар соли 1940 дорувории 

чоќла «энулен» дар интитути химиявию фарматсевтии Ленинград ба 

дастовардашударо ба сифати маводи ивазкунандаи сенегу тавсия 

намудаанд.  

Муаллифони кори [54-55] пешнињод намудаанд, ки дар собиќ 

Иттифоќи Шуравї решаи чоќла яке аз муњимтарин маводи расмии 

баромадаш растанигї ба шумор мерафт. Њамонзамон   фармоиши 

махсуси Вазорати тандурустӣ (аз 18. 12. 1941, №139) пешбинӣ шуда буд, 

ки растании мазкур бояд дар ҳамаи дорухонаҳои кишвар  ба аҳолӣ дар 

шакли љўшоба  ва экстракти моеъ дастрас бошад.  

Аммо дар солњои минбаъда ањамияти чоќла дар тибби амалия то 

андозае коҳиш ёфт, ки  он ба фармакопеяи давлатї, нашри 1Х ворид 

карда нашуд ва ба сифати маводи дастї  истифода бурда мешуд. Ба ѓайр 

аз ањамияти табобатї  ва ғизої  чоќларо метавон ҳамчун мавод барои ба 

даст овардани рангҳои кабуд истифода намуд. Дар баробари  чоќлаи 

баланд хосияти баланди табобатиро дигар намудњои растании ин оила 

низ  доро мебошанд. 

Муњаќќиќи кори [56] нишон додааст, ки њангоми омӯзиши таъсири  

фармакологии маљмуи алкалоидҳои аз Inula royleana D.C ҷудошуда, 

таъсири  азиятдиҳанда ба роњњои  нафаскаширо  дошта, ҳангоми бо  вояи 

2 мг/кг ба дохили раги варидї (вена)  фишори артериалиро паст намуда, 

беќувватии  мушакҳоро ба вуҷуд меорад ва инчунин таъсири 

кураремонанро низ дорад.  

Дар кори [57] оварда шудааст, ки моддаи бо  таркиби  C8H15NO3  аз 

таркиби Inula grantioides ба даст овардашуда фаъолнокии мусбиро ба 

бактерияњои граммусбї ва грамманфї нишон медињад.  

Муаллифон Р.А. Ибрагимова ва Е.А.Стегайло дар тањќиќотњои 

фармакологиашон нишон додаанд, ки ќисми рўизаминии чоќлаи 
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rhizocephala D.C, ин растанї ба маводи талхаронии намуди холагол бо 

хосияти ками холесекретин зоњиркунанда дохил мешавад [58]. 

Муаллифи дигар пешнињод намудаааст, ки њангоми дар мушњо 

тањќиоќот гузаронидан аз экстракти Inula viscosa таъсири антиперикї 

зоњир намудааст [59].  

Оид ба таъсири пешобронї Inula britanica L. ва оид ба таъсири 

Inula japonica ба кори гурдањо, инчунин Inula chinensis ки дар таркиби 

баъзе доруворињои чинї мављуд аст дар кори [60] иттилоот оварда 

шудааст. 

Алалхусус мо бояд оид ба хосияти химиявї ва биологии  чоќлаи 

калонбарг (Inula macrophylla L.), ки объекти тањќиќотии мо мебошад, 

бояд гуфта гузарем. Э.А.Юдович муайян намуд, ки ќисми зеризаминии 

чоќлаи калонбарг таъсири баланди зиддибактериявї ба 

микроорганизмњои гурўњи рудаю меъда, стафилокок ва буѓумдардро 

дорад. Ошкор гардид, ки таъсири бештари зиддибактериявиро  равѓани 

эфирии решаи растанї зоњир мекунад, дамобаи спиртї 1:100 дар спирти 

700, атсетон ва толуол балзам ном дорад [61].  Аз рўи маълумоти  

С.А.Вичканова алантолактон ва изоалантолактони аз чоќлаи калонбарг 

бадаст оварда шуда, дар invitro таъсири бактериостатикї ба 

чубчамикроби сил - штамм Academia дар омехтаи  1:128000 ва 1:32000  

нишон дод [62].  

Омӯзиши мањлули равғани эфирӣ аз ҷониби Е.А.Юдович дар 

кирмхӯрҳои заминӣ аз хусусиятҳои зидигиљљаи  Inula macrophylla L 

шаҳодат медиҳад. Э.А.Юдович ва А.С. Лукяновой омўзиши хосияти 

фунгисидии экстракти решаи Inula macrophylla L-ро гузарониданд. Дар 

њамин асос муайян намуданд, ки таъсири бешатарро экстракњои аз 

эфирњои нафтї, эфири, хлороформї бадаст оварда шуда, таъсири 

фунгисидї дар омехтаи 1:50000; 1:40000; 1:20000 нисбат ба занбурўѓњои 

трихофитони бунафш, Microsporum ferrugineum, эпидермофитон 

Кауфманн-Волфа мерасонад. 
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Муайян карда шудааст, ки полисахарид, инулин дар решаи 

растании мазкур мавҷуд буда, аз рўи корњои  Ибрагимова Н.Х. ва 

Плеханова Н.В. то 66,6%  дар ваќти ворид шудан ба организм ба 

глюкоза ва сахароза табдил меёбад, ки њангоми беморињои ќанд, 

гепатит, дистрофия истифода мешавад [63]. Баъзе муҳаққиқон боварӣ 

доранд, ки инулин таъсири эстрадиолро тақвият медиҳад [64-65].   

Дар айни замон решаи Inula macrophylla L. дар саноат барои 

бадастории инулин, Д-фруктозаи кристаллї  ва шарбати Д-фруктоза бо 

усули пешнињоднамудаи Плехановой Н.В. истифода мебаранд [66].   

Муаллифи кори [67]  барои тазриќ «Инулин сироп»-ро дар амалия 

тавсия медињад.   

I.3. Таркиби химиявии растанињои оилаи чокла 

 
Намуди Inula, тавре ки дар боло қайд кардем, хеле гуногун буда, 

тақрибан 100 намуди он дар минтақаҳои тропикӣ ва иќлими муътадил, 

дар ҷойҳои намнок ва хушк, дар баландикӯњњо ва соњилҳои бањрӣ 

мерўянд [68]. Ин њолатњо шояд аз фарќиятҳои љиддии дар таркиби 

химиявии растаниҳои ин оила вобаста бошанд. 

Аз ҳама намуди омӯхташудиа ин оила “ helenium ” мебошанд, ки ба 

бахши «Corvisartia”  тааллуқ доранд, ки 3 намудро дар бар мегирад. Мо 

таҳқиқи навъи дуюми ин бахш  " I. macrophylla L "-ро мавриди омўзиш 

ќарор додем. 

Маълумот дар бораи намудҳои сеюми ин қисмат, ки дар Қафқоз 

мерўянд, дастрас нест. 

Inula heleniumL.-чоќлаи баланд. Омӯзиши таркиби њимияви, 

хусусан решаҳои он дар корњои бисёри илмї оварда шудааст. Дар соли 

1840, Герхард экстракти гарми спиртиро бо миқдори 3-4 маротибаи об 

коркард намуда, маводи беранги дорои таъми талхро њосил намуд, ки 

онро геленин номид [69].  Ин мавод њангоми буѓронии равѓани эфирї бо 

бўѓи об људо мегардад. Дар шакли тозашуда, геленин дар њарорати 72 ° 
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C гудохта мешавад ва барои он ду формулаи алтернативии C14H18O ё 

C15H20O2 пешниҳод карда шудааст. 

Баъдтар, маълум шуд, ки ин омехтаи ду моддаест, ки ҳангоми 

сублиматсия дар њарорати  50 - 60 °С дар иштироки  ҳаво гарм  људо 

шуданашон мумкин аст. Омўзиши химиявии маводи дар боло зикр 

гардида дар солњои аввали бадастории онњо самараи кам дошт,  яъне 

њангоми кушиши бадастории њосилањо маводи зифтмонанд људо  карда 

шуд, ки он аз рўйи таркиби модда ва табиати химиявї баръакси кор буд. 

Дар соли 1873 Каллен И. моддаеро бо њарорати гудозиши 115°С 

људо намуд, ки он пурра тоза набуд [70]  ва  дар соли 1895 Бредт И. ва 

Пост В. усули бадастории љузъи  дуюмро бо таркиби   С15Н20О2   ва 

њарорати гудозишаш 760С пешнињод намуда, онро алонтолактон номид 

[70].   

Дар соли 1901 Шпринс И. моддаи тозаеро бо њарорати гудозиши 

1150С бадаст оварда брутто-формулаашро тасвир намуд ва онро 

изоалантолактон номид, баъдан дигидроизоалантолактон, 

дигидроалантолактон ва 15 њосилањои дигари он ба даст оварда шуд [72].  

 

Дигидроизоалантолактон 

Соли 1931 Гансен К. нишон дод, ки дигидроњосилањо  ҳамчун 

маҳсулоти табиӣ ҳастанд, ки аз решаҳои чоќлаи баланд ҷудо карда 

шудаанд [73].   

Сохти алантолактони I, изоалантолактони II, дигидро III, 

дигидроизоалантолактонњои IV дар натиљаи тањќиќотњои сершумори 

муњаќќиќ Ружички бо њамкоронаш [74-75], муњаќќиќ Субсеквентел, Тзуда 

К. бо њамкронаш [76], муњаќќиќ Асселинау К. ва Боби С [77]  ва дигарон 

дарљ гардидааст. 
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                                 I                                                                        II 

 

                

 

                    III                                                                        IV 

Ниҳоят, сохти алантолактон ва дигидроалантолактон дар солҳои 

1964-67 бо истифода аз усулҳои спектралӣ тартиб дода шуд [78-79].  

Асоси алантолактон аз ядрои декалинии бисиклии панљўзва 

пайвастшуда иборат аст. Њамаи онњо њосилањои эвдесман – 

эвдесманоидњо мебошанд. 

Бо рушд ва такмили усулњои људокунии тањлили физикавї, 

имконияти омўзиши бозњам амиќтари моддањои таъсиррасонии 

растании номбурда ва муайянкунии љузъњои бо ном «минорї» ва душвор 

људошавнда оварда расонид. Ҳамин тавр, дар соли 1967, Касман И., 

Лави Д. ва Глоттер решаҳои чоќлаи баландро бо истифодаи усулҳои 

муосир омӯхта, ба ѓайр аз ин боз 3 лактонҳои маълум (V, VI, VII) ва 

сохти онҳоро муқаррар карданд [80].  

                

V                                                                        VI 
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VII                                                             

 

Дар ҷараёни таҳқиқот дигар гурӯҳҳои пайвастаҳои табиӣ аз назар 

дур гирифта нашуданд. Дар тањқиқотњои  Олехнович бо њамкоронаш 

гузаронидашуда аз решаи растании мазкур инулин, α ва β-ситостеролҳо, 

н-нанокозан [81-82]  ҷудо карда шуда, мављудияти  сапонинҳо [83]  

кислотаи аскорбинӣ ва нишонањои алкалоидҳо (5) муқаррар карда 

шуданд. 

O

C   O

CH3COO

OR        

H3C
CH3

CH3

CH3

HO  

                           инулин                              α-ситостерол 

 

H3C
CH3

CH3

CH3

HO              
CH3   CH2     CH327  

            β-ситостерол                                                    н-нанокозан 

Аз баски баргњо ва пояи Inula фаъолнокии зиддигиљљаро дорад 

пешнињод гарид, ки ин таъсир аз мављўдияти моддањои то њол номаълум 

дарак медињад [84].   
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Кӯшишҳои зиёди ҷудокунии ин моддаҳо дар шакли кристаллӣ бе 

натиља буданд. Бо душвории зиёд кристаллњои ҳосилањои атсетилї бо 

таркиби C19H22O5 ва њарорати гудозишаш 161-163 °С ба даст оварда шуд. 

Аз ин рӯ, алантопикрин бояд дорои таркиби С17Н23О3 бошад. То имрӯз 

ин моддаҳо омӯхта нашудаанд. Муайян карда шуд, ки талхї, эњтимолан 

лактони ароматии бо гидроксили феноли озод мебошад, вале ба гурўњи 

кумаринњо дохил намешавад. 

Inula macrophylla L-Чоќлаи калонбарг. Маълумот дар бораи 

таркиби химиявии растанӣ хеле кам  аст. Дар решаҳои растанӣ 3,16% 

равғани эфирӣ, то 4,3% моддањои даббоѓї ёфт шудаанд. Соли 1952 Е.А. 

Юдович аз равѓани эфирии он лактонро бо таркиби С15Н22О2  људо кард, 

ки аз рўйи  њарорати гудозиш ва  њосилањояш (хлоргидрат) бо 

алантолактон монанди дошт [85].  

Соли 1959 Заболотная Е.С. ва Сафронич Л.Н. њангоми омўзиши 

дуюмбораи равѓани эфирии решаи растании мазкур аз он 

сесквитерпенњои лактонї бо таркиби С15Н20О2  бо   њарорати гудозишаш 

76° С +187,9 (спирт) ва бо миќдори ками моддае, ки бо таркибї 

С15Н20О2 бо њарорати гудозишаш 117-119°С људо карданд. Дар асоси 

собитњои физикї-химиявї муаллифон пешнињод намуданд, ки лактони 

якум алантолактон ва дуюмаш изоалантолактон мебошад [86].   

Чӣ тавре ки дар тањќиќотњои  Юдович Е.А., ҳамин тавр 

Заболотной Е.С. ва Сафронич Л.Н. лактонҳо аз равғанҳои эфирӣ ба даст 

оварда шуданд, аз ин рӯ танҳо як қисми лактонҳои бо  об буѓшаванда  

таҳқиқ карда шуданд. Љузъњои бо об буѓнашаванда дар ин њолат дар 

хошок (кунљола) наомўхта боќи монданд.    

Аз рўйи маълумоти Виходсева И.В. дар баргњо таќрибан 11,7% 

протеин ва 22,23% нах мављуд аст [87].  

Аз рўйи маълумоти Юдович Э.А. миќдори моддањои даббоѓї дар 

баргњо 2,21%, дар реша 3,77-4,3%, дар гулњо - 1,77%, равѓани эфирї дар 

баргњо таќрибан 0,01%,  дар реша то 3,16 % дар гулњо 0,02% мављуд аст 

[88].  
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Ибрагимова Н.Х. ва Плеханова Н.В. (35) оид ба мављудияти 

таркиби решаи Inula macrophylla L. маълумот медињанд, ки  миќдори  

инулин дар давраи аввал аз 1-4% ва дар охири мавсими кишт 66,6%-ро 

ташкил медиҳад. Дар якҷоягӣ бо инулин дар решаҳо, моносахаридҳо то 

0,42% ва фруктозанҳо - 4,5% ошкор гардида, инчунин D-фруктоза ҷудо 

карда шудааст.  Аз решаи растанї алколоид бо њарорати гудозишї  253-

255 °С  ҷудо карда шуд [89]. 

Inula germanica, Latifolia D.  Аз ќисми рўйизаминии растани 

лактонњои сесквитерпении намуди гвайновї, дорои гурўњи эфири 

мураккаб бо таркиби С20Н26О6  ва њарорати гудозишаш 154-157 0 С људо 

карда шудааст [90].  

Inula oculus-christi L. Ќисми рўйизаминии растани лактонњои 

сесквитерпении бо таркиби С17Н22О5  ва њарорати гудозишаш 197-198,5°С 

(аз спирт) -11,87 (аз 3,77 хлороформ), ки дар асоси собитаи физикавї 

ва хосилањои химиявї гвайянолидон, гайллардинї, аз Gaillardia pulchella 

F. људошуда, муайн карда шудааст [91]. Тетрагидрогайларидин С17Н26О5 

дорои њарорати гудозиши 177-176°С ва њосилањои деатсетилиаш дорои 

њарорати гудозиши 193,5-195°С мебошад. 

I. britanica L. Аз ќисмати рўйизаминии чоќлаи британии дар давраи 

гулкуни љамовари шуда, лактони сесквитерпении нави британї бо 

таркиби С19Н26О7 њарорати гудозишаш 189-1910С, ки диэфири мураккаби 

гвайянолид мебошад ва дигидроњосилањои он бо  њарорати гудозиши 

222-224° С (аз спирт) људо карда шуд [92]. 

Дар гулњои растани флавоноидњои – кверсетин, изокверсетин, 

моддањои даббоѓии кислотањои кофеин ва хлорогенї муайян карда 

шудааст [93].   

I. japonicaThun b. Аз ќиси рўйизаминии ин намуд лактони 

сесквитерпении нави инулитсин бо таркиби С14Н28О5 њарорати 

гудозишаш 125,5-126,5 (аз спирт) +90, 11, атсетилњосилањои 

инулитсин   С19Н26О6  њарорати гудозишаш 83,5-850С, дигидроинулитсин 

С17Н26О5 њарорати гудозишаш 56-58,5° мебошад људо гардидааст [94].  
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I.racemosa Root. Ин намуд дар Њиндустон мерўяд, ки дар тибби 

халќи ба монанди чоќлаи баланд васеъ истифода мешавад. Олимонї 

Њиндустон аз решаи ин растанї алантолактон I, изоалантолактон II, 

дигидроњосилањои онњо III, IV, инчунин 3 лактони нав – 

неоалантолактон, инунолид, спироинулид људо намудаанд [95].  

Ду пайвастаҳои охир аз лактонҳои қаблан аз Inula macrophylla L 

ҷудо кардашуда фарқ мекунанд - инунолид С10Н20О2 бо њарорати 

гудозиши  84-850С  + 56,3°, ҳосилаҳои гермакран аст ва спироинулид 

намояндаи гурӯҳи нави сесквитерпеноидњо мебошад [96].  Аљибаш дар он 

аст, ки ҳангоми гидрогенизатсияи  охирин изомеризатсия рух медиҳад ва 

маҳсулоте пайдо мешавад, ки бо тетрагидроалантолактон шабеҳ аст. 

Ҳангоми буѓронии решаҳо бо буғи об 8,6%, ҳангоми экстраксия бо 

эфирҳои нафтї (петролейин) 5,7% равғани эфирӣ ба даст оварда шуд. 

Дар таркиби равған аланто- ва изоалантолактонҳо, кислотаи аллантовї 

бо њарорати гудозиши 94 °С  ва амидҳои кислотаҳои изофалантовї ва 

алантовї бо њароратњои  239-240 °С ва 205-206 °С мутаносибанд ошкор 

гардиданд [97].  

I.royleanaD. C. Дар таркиби решаи ин растани, ки дар Њиндустон ( 

Њимолои ѓарбї) мерўяд,  мавҷудияти хинонҳои дитерпеноидиро муайян 

карданд, ки тақрибан 1% моддаҳои алоҳида бо таркибияти  С20Н28О3   

њарорати гудозишаш 181-183° + 134°, бо номи ройлианин [98], доранд, 

ба ѓайр аз ин бо миќдори начандон зиёд атсетоксиройлеакон С22Н30О5 

њарорати гудозишаш 212-214°С, дегидроройлеанон С20Н26О3 њарорати 

гудозишаш 168-171°С ва 9-атсетоксиройлеанон њарорати гудозишаш 122-

122,5°С људо намуданд. Ин  растанӣ тақрибан 3% алкалоидҳоро дар бар 

мегирад, ки объекти таҳқиқоти сершумор буданд. 

Дар соли 1944 И. Чопра бори аввал аз реша таркибияти асосии 

С21Н38О6N бо њарорати гудозишаш 120-121°С људо намуд ва онро ройлин 

номид  [99].  
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Дар соли 1957 Чаттерљи А. ва Талапатра С. њангоми аз нав људо 

кардани он таркибияти алколоидиро људо намуданд С21Н35-37О6N, ки 

онро инулин номиданд [100].  

Тањќиќоти охирини  Эдвардса ва њамкоронаш [101]  нишон дод, ки 

инулин эфири мураккаби дитерпеновии аминоспирт ва кислотаи 

антраниловї мебошад ва бо ликоктонин монанд аст. Якхела будани  ин 

моддаҳо бо тақсимоти омехта тасдиқ карда шуд ва муаллифон пешниҳод 

карданд, ки номи авваларо бекор кунанд. Пас аз ду сол, Талапатра С. ва 

Чаттердљи А. [102]  ба ин объект тањќиќотї баргаштанд ва се алкалоидро 

ошкор намуданд, ки яке аз онҳо бо таркиби С37Н50О10N2 бо 

метилликаконитин њамонанд намуданд ва ду пайвастаҳои дигар 

С25Н41О7N2 бо њарорати гудозиши 134-135°С ва С32Н46О8N2 бо њарорати 

гудозиши 164°С Rf = 0,55 мутаносибан ройлен ва инулин номида шуданд. 

Омўзиши мукаммали онњо имкон дод, ки рейлен бо ликоктонин ва 

инулин  бо эфири антрониловии он њамонанд карда шавад. 

Тањқиқотҳои муаллифони дигар низ исбот карданд, ки дар растанї 

ройлен ва кислотаи ароматии дуасоса бо таркиби С11Н11О5N ва њарорати 

гудозишаш 152-1530  мављуд аст [103].  

Алкалоидҳои қатори ликоктонин қаблан танҳо дар растаниҳои 

оилаи чиноракњо ва дар намояндаи оилаи мураккабгулон, ки намудҳои 

онњо мавриди омўзиш қарор доранд, бори аввал кашф карда шуданд.  

I. grantioides C. Қисматҳои гуногуни растании дар Покистони 

Шарқӣ рўянда њангоми  буғрони бо об  равғани эфирии дорои њарорати  

љуш.  90-92 °  - 1,587 бо  таркиби С18Н30-35О2 медињад. Њангоми 

экстраксия бо эфирҳои нафтӣ ва хроматография дар оксиди алюмини 

моддаи кристаллї бо таркиби С8Н15ОN2 бо њарорати гудозишаш 207-210 

°С ба даст омад, ки сохти он муқаррар нашудааст [104]. Ин модда  

фаъолнокии зидди микробиро  зоњир мекунад. 

I. chinensis. Маълумот оид ба таркиби намуди дар  чин рўянда 

нињоят мањдуданд. Аз растани инустерол А бо таркиби С30Н50О њарорати 
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гудозишаш 224-225°С + 96, атстетат њарорати гудозишаш 248-250°С 

људо карда шудааст. Дар асоси собитњои физикї ва њосилањои онро бо 

тараксастерол њамонанд намудданд [105].   

I. uliginosa Sibth. Дар ин намуди чоќлаи баланд 0,85% орто-

диоксифенолњо  навъи кислотаи кофеини пайдо карда шудааст.   Дар 

љамъи доруворї 7% кислотаи хлорогенї мављуд аст [106].  

Њамаи иттилоотњои дар боло овардашуда аз рўйи таркиби 

химиявии растании љинси чоќлаи баланд бо формулаи структуравї дар 1 

оварда шудааст. 

I.4. Усулњои омўзиши лактонњои  сесквитерпеноидї 

 
а). Људокунии лактонњо. Ҳатто дар Мисри қадим, Рум, Юнон, 

маълум буд, ки растаниҳое дорои моддаҳои фаъол мебошанд, ки ба 

осонӣ дар равғанҳои чарби ҳал шаванд ва онњо қобилияти таъсири 

табобатї ба як ќатор беморињоро доранд. Дар шакли балзамҳои хушбӯй, 

малњамњо ва љавњарњо, онҳо њангоми мумиёкунии љасадњо, 

консервакунонии мањсулоти хўрока, дар косметология ва ғайра васеъ 

истифода мешаванд. 

Дар асоси қобилияти бухоршавии бе боќимонда  ин гурӯҳи 

моддаҳои растанигиро "равғани эфирӣ" номиданд ва бо рушди илм онҳо 

аввалин объектҳои табиӣ буданд, ки диққати химикҳоро ба худ ҷалб 

карданд. 

Дар асри ХVI истењсоли чунин равѓанњо ба монанди равѓани анис, 

дорчин, гули мехак, садбарг ба роњ монда шуд, ки  то соли 1562 шумораи 

онњо ба 60 адад расид. 

Омӯзиши таркиби химиявии равғанҳои эфирӣ танҳо дар ибтидои 

асри XIX оғоз ёфт ва асосгузори онҳо эҳтимол Дюма аст. 

Ба таркиби фраксияњои пастљўшандаи равѓанњои эфирї одатан 

моддањое, ки 10 атомњои карбон (монотерпеноидњо) доранд, дохил 

мешаванд. Њангоми ба фраксияњои дорои њарорати баланд назар 

намудан, дар онњо пайвастањои дорои 15 атоми карбон муайян 
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гардиданд. Охиринњояш дар бисёр њолатњо бо оксиген пайвастанд ва дар 

растанињо дар намуди спиртњо, алдегидњо, кетонњо ва эфирњои мураккаб 

вомехўранд. 

Тањќиќотњои бисёркаратаи муњаќќиќони хориљї Валлах, Земмлера 

Н., Трайбса, Ружички, Платнера, Гунтера Е., Гилдемайстера Е., Г.В. 

Пигулевский, Рутовский, М. Горяева, И.Плив ва дигарон аз растанињо 

якчанд њазор пайвастањои ин намудро  људо намуданд ва бисёре аз 

онњоро ба монанди камфора, ментол тимол, анетол, эвгерол, синеол, 

аскаридол ва ѓ. дар тиби амалї пешнињод намуданд [107-110]. 

Дар муддати кутоњ муайян гардид, ки бисёри сесквитерпеноидњо 

инчунин ди- ва тритерпенњо дорои њарорати баланди гудозиш буда, бо 

об буѓ намешаванд ва дар таркиби равѓани эфири мављуд намебошанд. 

Људо намудани онњо аз растанї бо ёрии буѓронї иљро карда намешавад, 

танњо бо усули экстраксия тавассути  њалкунандањои органикї амалї 

мешавад. Истифодабарии ин усул имкон дод, ки  адади зиёди 

терпеноидњои пештар номаълум муайян  ва таркиби химиявии онњо  

омўхта шавад дар ин асос адади зиёди моддањои дорувории муњим- 

витаминњо, гормонњо антибиотикњо, дардкамкунандањо, 

танзимкунандањои системањои марказї ва канории асаб ва ѓ. ошкор 

шавад.  

Дар байни онњо гурӯҳи лактонҳои сесквитерпенӣ, ки дар байни 

растаниҳои оилаи мураккабгулон, чатргулон ва ғайра паҳн шудаанд, 

таваҷҷӯҳи махсус доранд. 

Аввалин лактони ин намуд сантонин, алантолактон ва ѓ. дар 

садсолаи пеш ба даст оварда шудаанд. Дар аввал барои  људо намудани 

онњо усули таќтирро бо буѓи об барои баъзеашон масалан, сантонин 

усули бо ном калсийро истифода мебурданд. Дар асоси охирин  

ќобилияти лактонњо њангоми гармкуни бо гидроксиди калсий кушодани 

њалќаи лактони ва њосил намудани намакњои калсийи дар об њалшаванда 

(моддањои балластики дар ин њолат дар тањшин меафтад), љойгир 

шудааст. Мањлули ишќории бадастовардаро сипас полоиш намуда, бо 



 

 

31 

кислотаи хлорид ё нитрат туршонида мешавад. Дар натиљаи реаксияи 

љойивазкунии оксилактонњо, релактонизатсия ба амал омада лактонњо 

ба тањшин меафтанд. Ин усул солҳои дароз барои ҷудо кардани 

лактонҳо, алахусус ҳангоми истеҳсоли сантонин дар корхонањои 

химиявї тақрибан 100 сол истифода шудааст. Худи ҳамин принсип 

(њалкуни дар ишќорњои натрий ва калий) барои  ҷудошавии лактонҳои 

изомерӣ пешниҳод шудааст [111]. 

Бо вуљуди ин агар ба формулаи лактонњои људошуда назар намоем, 

дидан мумкин аст, ки  дар маҷмӯъ ин пайвастаҳои химиявї дар муќоиса  

аз рўйи сохти химиявї нисбатан сода мебошанд ва гурўњи гидроксилї ва 

эфири мураккаб надоранд. Ин назоратњо ба андешае оварданд, ки усулњо 

таќтир-буѓи, тавассути кушодани ҳалқаи лактон аслӣ нестанд ва барои 

гурӯҳи ками моддаҳо қобили қабуланд.   Пайвастањои аз љињати сохт 

мураккаб њангоми коркарди дурушт ба таљзияи гидролитикї, 

дегидрататсия, дигаргуншавии гурўњњо, изомеризатсия ва 

дигаргуншавињои дигар дучор шуда, дар натиља  баръакси љузъи асосї 

маводи дуюма људо мешавад. Аз ин рӯ, тасодуф нест, ки муҳаққиқони 

истифодабарандаи ин усулҳо натиҷаҳои хеле зиддиятнок ба даст 

овардаанд. Ба ин далел, олимони кишварҳои гуногун пайваста дар 

ҷустуҷӯи усулҳои ҷудогона ва ҷудошавии лактонҳо, ки ба ҷорӣ шудани 

усулҳои зерини ҷудошавӣ оварда расониданд: 

Усули оби (усули Рибалко К.С.). Аз рўи ќоида лактонњои 

сесквитерпеноиди дар об њал намешаванд. Мављудияти ќандњо, 

кислотањои органикї ва дигар дигар моддањои экстрактї, ки дар растанї 

мављуданд њалшавандагиро хусусан ваќти гармкуни зиёд мекунанд. Ба 

њамин маќсад ашёи хоми растанигии майдашударо бо об дар таносуби 

1:10 рехта, то 80 °С гарм намуда, пас 30 дақиқа бидуни гармидиҳӣ нигоњ 

медоранд. Экстрактро рехта, ашёро бо њамин тарз (1:5, 1:3) думаротибаи 

дигар коркард мекунанд.  Экстрактшударо якљоя намуда, хунук 

мекунанд ва бо  хлороформ  (30:1; 20:1) такон дода ё сахт омехта 
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менамоянд. Лактонњо ба ќабати хлороформ мегузаранд, ки онро људо 

намуда њалкунандаро бартараф мекунанд. Ба боќимондаи тањшини 

зифитмонанд сипас эфири диэти 1:1 ё 1:10 илова мекунанд,  дар натиља 

лактонњо дар шакли тањшон меафтад. 

Оддӣ ва дастрасии ин усул, истифодаи об барои экстраксия ба ҷои 

маҳлулҳои органикӣ таваҷҷӯҳи васеъро ба он ҷалб кард. Бо истифода аз 

ин К.С. Рибалко гурўњи калони сесквитерпенњои лаклнониро ба монанди 

тауремизин, таурин, аустритсин, стизлин, британин, инулитсин ва 

ѓайрањоро људо намуд [112-117].  

 Бо вуҷуди ин, озмоиши васеъи он дар шумораи зиёди объектҳои 

растанӣ, назорати зина ба зина аз рӯйи хроматографияи коғазї нишон 

дод, ки он ҳам универсалӣ нест. Њангоми экстракти обї нањамаи 

лактонњо дар экстракт мегузарнд ва онҳое, ки гузаштанд, на ҳамеша 

кристаллизатсия карда мешаванд, инчунин ѓашњои диструксиякунанда 

доранд. Аксар ваќт њангоми  дар растанї  мављуд будани 5-7 компонент 

бо ин усул одатан 1-2 пайвастае, ки дар об хуб ё кам њалшаванда ва хуб 

кристиллизатсия мешаванд људо мешаваду халос. Њангоми ба 

тањќиќотњои К.С Рибаков, ки намудњои гуногуни растанињои тахач,  

чоќлаи баланд ва ѓайра гузаронида назар кунем, аз онњо одатан якто 

баъзан 2-то лактон ба даст овардааст.  

Экстраксия бо њалкунандањои органикї. Њамаи сесквитерпеноид-

њои лактони дар хлороформ хуб њалшавандаанд, ки дар бештари 

мавридњо њангоми экстраксияи ашёи хоми растанигї истифода мешавад. 

Мушкилии асоси дар ин њолат миќдори зиёди моддањои балластї-

хлорофил, равѓани эфирї, зифтњо, липидњо мебошад, ки ба экстраксия 

гузаштан тозакунии махсусро талаб менамоянд. Тањќиќотчиёни 

амрикои, ки ин усули тозакуниро васеъ истифода мебаранд, дар аввал 

ашёи хушки майдашударо бо хлороформ коркард менамоянд, баъд онро 

дар вакуум таќтир менамоянд. Боќимондаи бадастовардаро дар спирти 

гарми 50%-и обї, дар он омехтањои балластї намегузаранд,  њал 

мекунанд. Барои хориҷ кардани фенолҳо,  кислотаҳо ва тоза кардани 
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маҳлули обию спиртї охирин бо атсетати сурб коркард намуда, филтр 

карда мешавад ва лактонҳо бо хлороформ экстраксия карда мешаванд.  

Ин усул барои ҷудо кардани як қатор лактонҳо, аз қабили ивалин, 

ивасперин, асперилин ва пайвастаҳои мураккабтар истифода мешуд 

[118].  

Гуфтан мумкин аст, ки ин усул ҳам универсалӣ нест ва баъзе 

камбудиҳо дорад. Ҳамин тариқ, масалан, истифодаи атсетати ќурѓошим 

барои тањшин кардани моддаҳои балластӣ боиси пайдошавии  намакҳои 

ќурѓошимро бо ќабати ѓайриоддии хос ба амал меорад, ки адсорбсия ва 

аз ин рӯ талафи лактонҳоро ба вуҷуд меорад. 

Усули экстраксияи моеъу-моеъгї. Пешниҳод аз ҷониби муаллифони 

чехи ва ба таври васеъ дар миқдори зиёди объектҳои растаниҳо санҷида 

шудааст [119-120]. Бо ин усул ашёи хоми хушкшуда бо эфирҳои нафтӣ 

якчанд маротиба коркард карда мешавад. Дар эфирҳои тозаи нафтї дар 

хунуки лактонҳо суст њал мешаванд, аммо дар ҳузури пайвастаҳои 

њамроњикунанда-равғанҳои эфирӣ, зифт, пигментҳо, онҳо ба маҳлули 

нафтӣ мегузаранд. Экстракти бадастомадаро то њаљми наонќадар зиёд 

ѓализ кунонида,  бо њаљми баробари обу спирти 60 %-а такон медињанд. 

Њангоми коркард моддаи экстраксияшуда байни ду моеъи 

омехтанашавандаи мутаносибан бо худ њалшаванда таќсим мешавад. 

Дар натиља равѓанњои эфирию чарбї, пигментњо ва зифтњо ба ќабати 

нафтї,  аммо лактонњо дар ќабати обию спирти мегузаранд. Охиринро 

људо намуда, дар вакуум то нест шудани спирт ѓализ мекунанд, ва аз 

мањлули оби лактонњоро бо эфири диэтили људо мекунанд, ки баъд аз 

таќтир лактонњои тозаро бадаст мероранд. Тавре ки аз тавсиф дида 

мешавад, ин усул таъсири якбораи гармидиҳиро истисно мекунад ва ба 

пуррагии тозакунии лактонҳо ноил мегардад. Ягона камбудии ин усул 

истифодаи миқдори зиёди ҳалкунандаҳои оташгиранда мебошад. Бо ин 

усул  даҳҳо лактонҳои сесквитерпенӣ нав, инчунин телекин ва изотелекин 

ҷудо карда шуданд [121]. 
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б). Људокунии лактонњо. Бо ин ё он усул људошави ќисматњои 

лактонњо аз рўйи ќоида бо омехтаи якчанд лактонњо мегузаранд. Дар ин 

њолатњо агар онњо аз рўйи њалшавандагии худ дар эфири нафтї, бензол, 

спирт ва ѓ. фарќ кунанд хуб кристаллизатсия шуда бо хосияти химияви 

фарќ мекунанд,  онњоро мумкин аст дар њолати алоњида људо намуд. 

Аммо дар бисёр њолатњо моддањо сохт ва хосияти физикї-химиявии  

наздик доранд ва људокунии онњо мушкил мебошад, ки ин њалли худро 

танњо солњои охир ёфт. 

Бештар натиљаи хубро дар ин њолат усули хромотографияи 

колонкагию  адсорбсионї нишон дод. Мувафаќиятро дар ин њолат 

интихоби дурусти адсорбент ва системањои элюентї  муайян менамоянд. 

Ба сифати адсорбент аз  њама бештар оксиди алюминий, силикагел, 

кислотаи кремний истифода мешавад. Оксиди алюминий адсорбенти 

хубе мебошад, ки фаъолияташ аз миқдори об дар он вобаста аст. 

Адсорбент дорои мидори ками нами  мебошад, ки фаъолнокии 

максималӣ  ва хусусиятҳои ҷудосозии баланд дорад.  Лактонњои 

сесквитерпеноидї дар муносибатї химиявї ноустувор мебошад ва 

њангоми расиш бо адсорбенти хеле фаъол метавонанд ба дигаргуниҳо, 

собунонидан, деградатсия ва ғайра гузаранд. 

Аз ин сабаб, хроматографияи онҳо адсорбенти дорои дараҷаи паст 

- IV ё камтар аз дараҷаи III-ро истифода мебаранд. Вобаста аз  усули 

бадасторї оксиди алюминий доим дар ин ё он миќдор ишќор дорад. 

Мавҷудияти охирин дар рӯйи адсорбент тағйироти дуюмдараҷаро то 

кушодани ҳалқаи лактон ва нобудшавии бебозгашти лактонҳо ба вуҷуд 

меорад. Масалан, ҳангоми хроматографияи дигидрокостунолид дар 

оксиди алюминий, ки ҳатто миқдори ками ишќоро  дар бар мегирад, он 

ба 12-метоксидигидрокостунолид табдил меёбад [122]. 

 Аз ин сабаб, оксиди алюминий, ки барои хроматография истифода 

мешавад, бояд аввал бо коркарди кислотаҳо ба ҳолати "нейтралї" 

расонида шуда, то дараҷаи IV фаъол карда шавад. 
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Як қатор муаллифон қайд карданд, ки хосияти ҷудокунандаи ин 

адсорбент ҳангоми ҳузури намаки нуқра ба таври назаррас меафзояд. 

Ҳамин тавр, масалан, ҷудо кардани алланто, изоаланто-, 

дигидроизоалантолактонҳо, ки наметавонистанд дар адсорбенти 

анъанавӣ гузаронида шаванд, бомуваффақият дар оксиди дорои 5% 

AgNO3 гузаронида шуд [123].  

Талаботњои баланди монандро инчунин ба силикогел нишон 

медињанд, ки пешаки аз намакњои оњану ишќор ( кислотаи хлориди 

консентронида) аз иони хлор (бо об) шуста, майда намуда дар њарорати 

муайян фаъол мегардонанд. 

Ба сифати элюент барои шустани лактонњои сесквитерпеноидї 

баъзан ваќт системањои иборат аз якчанд њалкунанда: бензол-метанол 

9:1; эфири нафтї-бензол – хлороформ – метанол (5:4:2:1); гексан – 

хлороформ (4:1); этилатсетат – бензол 2:1; гексан – эфир 9:1 ва ѓайраро 

истифода мебаранд.  

Интихоби системаҳо одатан бо роњи эмпирикї амалӣ мешаванд. 

Талаботи ягона дар ин њолат тозагии њалкунанда набудани об, тиофен ва 

ѓ., ѓашњои иљозат надодашуда мебошад 

Дар мисоли  бомуваффақияти истифодаи усулҳои комплексии дар 

боло зикршуда, усули ҷудо кардани лактонҳоро аз растании Artemisia 

balchanorum H Krasch., овардан мумкин аст, ки дар он лактонҳоро  

зифтњо, флавоноидҳо, равғани эфирӣ ва карбогидрогенҳо ҳамроҳӣ 

мекарданд. Ашёро ду маротиба– аввал бо эфири нафтї, баъдан бо спирт 

экстраксия намуданд [124]. 

Экстракти нафтиро то њаљми наонќадар  зиёд буѓронї намуда, дар 

намуди тањшин флавоноидњоро људо карда меполоянд. Полоидаро то 

њарорати паст хунук мекунанд, ки баъди чанд рўз тањшони људошудаи 

дорои  костунолидро меполоянд. Полоидаро бо мањлули 60 %-и атсетони 

оби коркард мекунанд, ки дар ин њолат тањшини флавоноиди ва сипас 

спирти 90 % људо мешавад. Дар натиљаи корњои охирин ду ќабат – нафтї 
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(равѓани эфирї, зифтњо, карбогидратњо) ва обию –спиртї, ки ба онњо 

лактонњо мегузарад,   ба даст меояд.     

Охиринро ѓализ кунонида лактонњоро бо эфир људо намуда, 

њалкунандаро дур мекунанд. Боќимондаро ба колонкаи бо оксиди 

алюминийи нейтралии фаъолнокиаш дараљаи III пур кардашуда, ки онро 

дар аввал бо эфири нафтї, баъдан бо омехтаи онро, ки дорои бензоли 

2%, сипас бо бензол ва бензоли 1%-и спирти мешўянд. Экстракти 

спиртиро то шарбат шудан ѓализ мекунанд ва мањлули этаноли 60 %-и 

оби њамроњ намуда, сипас бо хлороформ кашида мегиранд. Экстракти 

хлороформиро ѓализ мекунанд. Љамъи лактонњоро бо њамин шароит 

хромотография мекунанд.  Дар ин њолат изобалханолид, балханолид, 

оксибалханханол аз фраксияҳои гуногун ба даст омадаанд [125]. 

Дар солњои охир тањќиќотњоро оид ба људокунии лактонњои 

сесквитерпеноидї бо усули таќсимоти баръакс аз рўйи  Грайгу, 

хромотографияи газию моеъгї  ва ѓ. , ки то њол истифодаи васеъи худро 

наёфтаанд гузаронида мешаванд [126-127]. 

Усулњои муайянкунии сесквитерпенњои лактонї. а) Муайянкунии 

миќдорї. Њангоми муайянкунии миќдори компонентњо дар љузъњои 

лактонї, бањодињии таркиби љузъњо њангоми људокунии хроматографї, 

муаянкунии тозагї ва якљузъагии моддањо  назорат тавассути реаксияњои 

химиявї, истифодаи васеъи хроматографияи ќоѓазї ва адсорбенти 

тунукќабата  гузаронида мешавад. Усули охирин инчунин барои 

тақсимоти људокунии миқдори ками омехтаҳои бисёркомпонента васеъ 

истифода мешавад. 

Њангоми њромотографияи ќоѓази системањои: эфири нафтї-толуол-

метанл-об (8:2:8:2), бензол-метанол (9:1), бензол-метанол – этилатсетат 

(6:3:1), эфири нафтї-бензол-хлороформ (5:4:2) ва ѓ. истифода мешавад. 

Хромотографияи дорои адсорбенти тунукќабата истифодаи 

васеъро дорад.  Бартарии он суръати ҷудошавӣ, қобилияти баланди 

адсорбент, имкони истифодаи кислотаҳои консентратӣ ва ишќорњо  

барои ошкоршавии  доғҳо мебошад. Ин усул барои ҷудо кардани 
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лактонҳои тахач (тауремизин, таурин ва артемин) дар якҷоягӣ бо 

спектрофотометрияи  ултрабунафш истифода бурда мешавад ва онро 

барои мақсадҳои таҳлилӣ истифода бурдан мумкин аст [128]. 

Ба сифати адсорбент одатан силикагели тозаи 

тунукмайдакардашудаи тамѓаи СКГ ё оксиди алюминийи нейтралиро 

истифода мебаранд. Охиринро дар пластинка дар шакли омехтаи оби, 

њангоми буѓкунони ки ќабати тунуки адсорбент боќи мемонад барои 

мустањкамкунони суспензия аксар ваќт гаљи 5%-а, илова мекунанд, ки 

имкон медињад пластинка хуб ба даст оварда шавад. Истифодашавандаи 

бештар маъмул «silufol», мебошад. Он аз худ пластинкаи тунуки металии 

алюминий, аз як тараф бо ќабати устувори силикогел ва гаљ бо омехтаи 

ҷузъи флуоресентӣ пушонида шудааст. 

Ба сифати система барои таќсимкуни дар ќабати тунук:  эфири 

нафти-этилатсетат-бензол хлороформ (18:2:1,5:50,5), бензол-этилатсетат 

(1:1), изобутилатсетат-бензол (3:1), бензол-метанол (9:1); хлороформ-

бутанол (98:2) истифода мешавад [129-130]. 

Пайдошавии доѓњо дар хромотограмма одатан бо ёрии  мањлули 

0,5% - и перманганати калий дар мањлули 1% кислотаи сулфат ба амал 

меояд. Лактонњо дар ин ваќт дар  фон доѓњои зард њосил мекунад. 

Мутаассифона, ин реактив аз рӯйи мушаххасоти гурӯҳӣ фарқ 

намекунад яъне,  дар баробари лактонҳо, дигар пайвастаҳои органикии 

носер низ ҳамон доғҳоро медиҳанд. 

Барои муайян кардани баъзе лактонҳо, реактивҳое истифода 

мешаванд, ки бо онҳо доғи мушаххас медиҳанд. Ҳамин тавр, масалан, 

барои муайян кардани сантонин дар экстрактҳои растанӣ дар системаи 

нафти эфир-бензол-хлороформ (5:4:1) дар коғази хроматографӣ 

кардашуда, онро бо пошидани маҳлули 30 %-и метилати натрий дар 

метанол кор карда баромадаанд, дар ин њолат  доғҳо ранги  сурх пайдо 

мекунанд [131-133]. 
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Аз рӯи маълумоти адабиёт [134], ба истилоҳ "реагенти табиӣ"-и 

Штал, ки аз маҳлули 1,0 %-и 4-диметиламинобензалдегид дар омехтаи 

консентронидаи кислотаи хлориди консентронида  ва спирт 1:1 [135], 

маҳлули 1% ваниллин дар кислотаи консентратсияи сулфат [136], 

маҳлули 1% -и алдегиди анисӣ дар кислотаи атсетати яхин, ки дорои 

кислотаи сулфати 2 % натиљањои хуб медињад [137]. Ҳангоми пошидан бо 

ин реактивҳо ва гармкунии минбаъда, лактонҳое, ки дорои банди  

дучанда мебошанд, доғҳои рангаи кабуд, сурх, бунафш пайдо мекунанд. 

Пошидани минбаъда бо метанол шиддати рангро зиёд мекунад. 

б) Муайянкунии миќдорї. Муайянкунии миќдории лактонњои 

сесквитерпеноидї масъалаи мураккаб мебошад. Баръакси алкалоидҳо, 

флавоноидҳо, кумаринҳо, ки гурӯҳҳои хромофори бо 

спектрофотометрияи ултрабунафш муайяншуда доранд, γ-лактонҳо, ба 

истиснои хеле кам, чунин гурӯҳҳо надоранд. Аз ин рӯ, усулҳои 

муайянкунии миқдории спектрофотометрии онҳо ҳанӯз таҳия 

нашудаанд. Якчанд усули муайянкунии миқдории лактонҳои 

сесвитерпенї мавҷуд аст: 1. Гравиметрӣ, 2. Колориметрӣ, 3. 

Поляриметрӣ, 4. Полярографӣ. 

1. Усули гравиметриро барои муайян кардани маљмуи лактонҳоро 

Г.К.Никонов дар кораш пешнињод намудааст [138].  

Чунон ки маълум аст,  ҳама лактонҳо ҳангоми гарм кардан дар 

ишќорњо њал шуда, намакҳои дар об ҳалшавандаи кислотаҳои 

гидроксидро ба вуҷуд меоранд. Моддаҳои балластї ҳангоми коркарди  

ишқорӣ вобаста ба сохти химиявӣ рафтори гуногун мекунанд: 

карбогидрогенҳо, қатронҳо, чарбҳо ва ғ. бо ишқор яљоя нашуда, дар 

моеъ ҳамчун суспензия боқӣ мемонанд; фенолҳо, кислотаҳои органикӣ 

(B) ба маҳлул дохил мешаванд; хромонҳо, эфирҳо бо пайдоиши 

кислотаҳо (B) вайрон мешаванд ва ба маҳлули ишқор мегузаранд, ки аз 

он бо хлороформ моддаи хусусияти бетараф доштаи гурӯҳи А ҷудо карда 

мешавад. Пас аз чунин тозакунӣ, маҳлули ишқорӣ турш карда мешавад 
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ва лактонҳои тањшиншуда  ва моддаҳои гурӯҳи Б ва В бо хлороформ 

ҷудо карда мешаванд. Ҳангоми шустани минбаъдаи људошудаи 

хлороформиро бо маҳлули 5% -и соддаи дорои хосияти кислотагї (В ва 

С) ба фазаи обӣ мегузаранд ва асосан лактонҳо дар маҳлули хлороформ 

боқӣ мемонанд. Хлороформро хушк мекунанд, яъне лактонњо аз 

хлороформ тоза карда мешавад, сипас боқимондаро баркашида 

мегиранд. 

Ҳамин тариқ, миқдори тозаи ҳамаи лактонҳое, ки дар объекти 

растанӣ мавҷуданд, ба даст оварда мешаванд. 

2. Усули колориметрї барои муайян кардани алантолактонҳо ва 

сантонин пешниҳод шудааст. Моњияти ин усул аз њосилшавии ранги 

бунафш ё норинљию ќањваранг, ки аз илова намудани  мањлули 

алантолактони ванилин дар кислотаи сулфат  ё реактиви Шталя П. 

иборат мебошад. Рангҳои ҳосилшуда ба қонуни Бугер-Ламберт-Бир 

итоат мекунанд, ки ин имкон медиҳад, ки мављудияти ин моддаҳо муайян 

карда шавад [139].  Дар зер тавсифи ин усул оварда шудааст. 

5г решаи чоќлаи баландро бо эфир экстраксия намуда њаљми 

људошударо дар колбаи ченакдори њаљмаш 200 мл мегузаронанд 

(мањлули А). Дар колбаҳои 50 мл 0,05, 0,1 ва 0,15 мл маҳлули А-ро бо 

навбат омехта менамоянд, эфирро ҷудо мекунанд ва ба бақия реактиви I 

ё II илова мекунанд. Маҳлулҳои рангаи пайдошударо  бо 

фотоэлетроколориметр  колориметрӣ мекунанд. 

Усули колориметрии муайянкуниии сантонин [140] ба пайдошавии 

пайвастаҳои ранги сурхдошта бо метилати - Na ё K, ки шиддатнокии он 

ба қонуни Бугер-Ламберт-Бир итоат мекунад, асос ёфтааст. 

3. Муайянкунии поляриметрї ба муаянкунии миќдорї   

фаъолнокии оптикии моддањои мањлул асос ёфтааст. Пайвастањои 

органии дорои як ё якчанд атоми ассиметрии карбон, фаъолнокии 

оптикї нишон медињанд, яъне ќобилияти шикасти нурњои 

поляризатсиониро ба тарафи рост ё чап доранд. Бузургии кунље, ки 
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доира шикасти рушноии мањлули 1% њангоми  найчаи дарозиаш 1дм, 

даврзании хос  меноманд  ва барои ҳар як изомер қатъиян хос аст. Дар 

шароити стандартии муайянкунӣ, он ба консентратсия мутаносиб аст. 

Аз ин рӯ, донистани бузургии даврзании  хоси моддаҳои холис ва 

муайян кардани фаъолияти оптикии  маҳлулҳои санҷидашуда, имкон 

медињад, ки консентратсияи онҳо муайян карда шавад. 

Аксари лактонҳои сесквитерпеноидї  пайвастаҳои фаъоли оптикӣ 

мебошанд ва бо ин усул муайян карда мешаванд, ба шарте ки дар 

растанӣ дигар моддаҳои шабеҳ вуҷуд надошта бошанд ва даврзании хос 

аҳамияти калон дорад. Дар мавриди мањлули моддаҳои холис дар 

шаклҳои доруворї, ин усул натиҷаҳои қаноатбахш медиҳад. Аммо барои 

ашёи хоми растанигї, маводи љолинусї ин ғайри қобили қабул аст, зеро 

қандҳо, аминокислотаҳо ва дигар пайвастаҳо ба фаъолияти оптикӣ низ 

таъсир мерасонанд ва натиҷаҳои муайянкуниро вайрон мекунанд. 

4. Усули полярографӣ ба қобилияти барқароршавии моддаҳои 

дорои банди  дучанда дар катоди симоби афтида асос ёфтааст. 

Потенсиали барқароркунии маҳлулҳои консентратсияи стандартиро чен 

карда, графики калибрченкунӣ кашида шудааст, ки мувофиқи он 

миқдори моддаҳо дар маҳлулҳои санҷидашуда ҳисоб карда мешавад. 

Усул хеле дақиқ аст, имкон медиҳад, ки миқдори як модда дар 

ҳузури моддаи дигар муайян карда шавад. Ин усул барои муайян 

кардани фоизи тауремизин дар ашёи хом истифода шудааст [141]. 

Усулҳои поларография ва поляриметрия универсалӣ нестанд ва барои 

муқаррар кардани консентратсияи баъзе моддаҳои холис дар маҳлулҳо 

бештар мувофиқанд. Истифодаи онҳо барои таҳлили растаниҳо, ҳатто 

дар ҷойҳои имконпазир, эҳтиёткории махсусро талаб мекунад. 
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БОБИ II.  ЌИСМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЇ 

(ТАЉРИБАВЇ) 

II.1. ОМЎЗИШИ  ФИТОХИМИЯВИИ ЌИСМАТЊОИ АЛОЊИДАИ 

ЧОЌЛАИ КАЛОНБАРГ Inula macrophylla L. 

 

Дар асоси маълумоти адабиёти илмї аз рўйи таркиби њимиявї 

намояндањои љинси Inula хулоса баровардан мумкин аст, ки омўзиши 

интињоии онњо нопурра мебошад. Қаблан диққати асосӣ ба омӯзиши 

лактонҳои сесквитерпенї, қисман алкалоидҳо,  моддањои даббоѓї ва 

карбогидрогенҳо дода мешуд. Мавҷудияти гурӯҳҳои гуногуни пайвастаҳои 

табиӣ дар растаниҳои ин ҷинс (авлод)  қаблан диққати зарурӣ дода намешуд. 

Бо дарназардошти ин, бањодињии  фитохимиявии Inula macrophylla L. аз 

њисоби  мавҷудияти чунин пайвастаҳо дар он манфиатовар мебошад. 

Объектҳои тањқиқоти мо узвҳои алоњида - баргҳо, гулҳо, решаҳо буданд, 

ки аз кӯҳҳои минтаќаи ноњияи Файзобод (1000-1500 м аз сатҳи баҳр), дараи 

Хамљарї (1000 м аз сатҳи баҳр), аз  минтақаи ноњияи Данѓара (1500 м аз 

сатҳи баҳр) теппањои Олимтой ҷамъоварӣ карда шуданд. 

Дар ҷараёни таҳлили пешакӣ, узвҳои алоҳидаи чоќла бо истифода аз 

реаксияҳои сифатӣ барои мавҷудияти алкалоидҳо, гликозидҳо, сапонинҳо, 

флавоноидҳо, ҳосилаҳои антрасен, моддањои даббоѓї, кумаринҳо, лактонҳо, 

хромонҳо, нафтохинонҳо ва равғанҳои эфирӣ аз љониби мо назорат карда 

шуданд. 

Гурӯҳҳои алоҳидаи моддаҳое, ки аз таркиби  растании мазкур људо карда 

шуданд, дар об ва ҳалкунандаҳои органикӣ ҳалшавандагии гуногун доранд. 

Аз ин рӯ, барои муайянкунии ин гурӯҳҳо, экстраксияи  ашёи хом бо чор 

ҳалкунанда анҷом дода шуд: экстракти бадастомада њангоми људокунии  

0,9% хлориди натрий барои муайян кардани сапонинҳо (маҳлули А), 

људокуни  бо маҳлули кислотаи хлорид барои алкалоидҳо (маҳлули В), бо 

спирти 95% (мањлули В) флавоноидҳо, сапонинҳо, кумаринҳо, лактонҳо, 

гетерозидҳо, бо спирти 25%  (маҳлули Г) гликозидҳо ва моддањои даббоѓї  
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ҷудо карда шуданд. Ин имкон дод, ки  барои экстракти ин пайвастаҳо аз 

маводи афзоянда ва ҳам барои гузаронидани реаксияҳо шароити оптималӣ 

фароҳам оварда шавад. 

II.2. Муайян намудани  сапонинњо, гликозидњо, хромонњо, флаво-

ноидњо, антрасенњосилањо, лактонњо, хинонњо ва алкалоидњо  

аз таркиби чоќла 

Муайян кардани сапонинҳо: 

а) Кафкунї. 2 мл экстракти А-ро дар найча (пробирка) муддати 1 дақиқа 

сахт такон додем. Дар ҳеҷ кадоме аз экстрактҳо кафкҳои устувор ба 

мушоҳида нарасиданд, ки ин аз набудани сапонинҳо дарак медињад. 

б) Реаксия бо  Н2SO4 конс. 1 мл экстракти А-ро дар найчашиша гирифта 1 

мл Н2SO4 конс. илова намудем. Пайдошавии њалќаи сурху-бунафш дар 

экстракти барг ва реша шањодат аз он медињад, ки дар тарбикиби онњо 

сапогенинњои тритерпеновї мављуд аст. 

в) Хромотографякунонии экстракти В. Хромотографикунони бо усули 

ќоѓази дар системаи метанол-хлороформ 3:1 газаронидашуд. Дар 

хроматограмма пайдошавии доѓњои бунафш (ошкоршавии  мањлули сери 

хлориди сурмаи (III) дар хлороформ) барои сапонинњои тритерпени хос  

мушоњида гардид. Дар экстракти баргњо як доѓ бо  Rf = 0,96 дар решањо ду 

доѓ бо Rf = 0,96 ва Rf = 0,5  мушоњида гардид. Дар гулњо сапонинњои 

тритерпенї ошкор нагардиданд. Аз рӯйи ҳаракатнокї, хулоса баровардан 

мумкин аст, ки моддаи Rf = 0,96 ба эҳтимоли зиёд триттерпени агликон аст ва 

бо Rf = 0,5  тритпен гликозиди тритерпеновї мебошад. 

Доѓњо ё хатњо бо пайдошавии ранги зард  (ошкоркуни бо мањлули 1% - и 

спиртии ванилин) барои сапонинњои стероидї хос ошкор нагардид.  

Гузаронидани таљрибањо имкон медињад, ки хулосабарори карда шавад, то ин 

ки дар баргњо ва решаи растании мазкур гликозид ва агликонњои 

тритерпеноидї ва мављуд аст. 
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Муайянкунии гликозидњо (гетерозидњо): 

Ба 20 мл экстракти В 3-4 мл мањлули 10%- и атсетати ќурѓошим њамроњ 

карда ва тањшини људошударо полоиш намудем. Ба полоишшуда 2-3 мл 

мањлули сери сулфати натрий њамроњ намуда, тањшини њосилшударо 

полоида, сипас полоишшударо 2-3 даќиќа  дар ќифи чакрарез бо њаљми 

баробарї омехтаи спирт-хлороформ 1:3 такон намудем.  Экстракти  спиртию 

–хлороформиро људо намуда, дар   Na2SO4      беоб  хушк карда шуд. Тањшин 

дар 2 мл спирти 96 % њал карда шуд. Барои мањлули бадастомада реаксияњои 

зерин хос мебошанд: 

а) Реаксияи Молиша (барои ќанд).  Ба 0,5 мл мањлул 2 ќатра мањлули 20% 

-и спиртии тимол њамроњ карда ва оњиста-оњиста дар ќабати болои  1 мл 

кислотаи сулфати консентронида илова менамоем. Њангоми расиши дуќабат 

Дар сарњади  пайвастшуда аз  мављудияти гликозид дарак медињад. Дар 

экстракти гулњо ва решањо ранги пасти гулобии ѓайри хос мушоњида 

мешавад. 

б) Ба 0,5 мл мањлул 2 ќатра мањлули 20% - и спиртии α – нафтол илова 

карда, сипас  оњиста-оњиста  дар ќабати болои 1мл кислотаи сулфати 

консентронида њамроњ карда мешавад.  Дар экстракти баргњо ранги пасти 

сурху бунафш мушоњида гардид, ки аз мављудияти миќдори начандон зиёди 

гликозидњо дарак медињад. 

в) Реаксияи Либерман (барои стеринњо).  Ба 1мл мањлул 0,5 мл 

ангидриди атсетат илова карда, сипас  оњиста-оњиста  дар ќабати болои 1мл 

кислотаи сулфати консентронида њамроњ карда мешавад. Њангоми 

тањлили њамаи ќисматњо дар сарњади ќабати пайвастшавї њалќаи сурхи 

ќањваранг  ва  сабз якбора пайдо нашуданд ва ҳангоми нигоњдории 

якшабонарўз њалќаи сурхи ќањваранг  ва  сабз пайдо шуданд, ки ин аз 

набудани пайвастаҳои стероидї шањодат медињад. 

г) Реаксия Кедде (барои њалќаи лактонии  5-узва). Ба 0,5 мл полоишшуда 

3 қатра реагенти тоза омодакардашуда, ки аз 1 мл маҳлули 2 % -и спиртии 

кислотаи  3,5-динитробензої, 3 мл мањлули 40 % -и йодати калий ва 7 мл об 
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иборат аст, илова карда шуд. Дар экстракти  баргњо ранги сурхў- љилодор бо 

тобиши бунафш  мушоҳида карда шуд. Дар реша ва гулҳо маҳлулҳо беранг 

боқӣ монданд. 

д) Реаксияи Легал. Ба 0,5 мл полоишшуда якчанд қатра маҳлули 1% -и 

тоза омодашудаи нитропрусиди натрий ва 1-2 қатра маҳлули ѓализи  ишқор 

илова карда шуд. Дар экстракти  баргҳо  пайдошавии ранги шадиди сурхр 

њангоми оксидкунї бо кислотаи атсетат ба ранги сурху – бунафш гузаранда 

мушоњида гардид, дар экстракти гулњо ва реша реаксияи  манфӣ буд.  

е) Реаксияи  Бале. Ба 0,5 мл полоишшуда 0,5 мл реактиви тоза 

омодашудаи иборат аз 0,5 мл маҳлули 10 % -и гидроксиди натрий ва 9,5 мл 

маҳлули сери обии кислотаи пикрат иборат аст, илова карда шуд. Дар 

экстракти  барг ранги норинҷӣ  мушоҳида карда шуд, ки дар  гул ва реша 

мушоњида нашуд.  

Ҳамин тариқ, дар асоси 6 реаксияи сифатӣ муқаррар карда шуд, ки дар 

баргҳои Inula macrophylla L.  (чоќлаи калонбарг)  гликозидҳои стероидӣ ё 

моддаҳои аз рўйи  сохташон наздик мављуд мебошанд. 

Муайянкунии гликозидҳои сианогенӣ. 1 г ашёи хомро мо дар ду 

найчашиша ҷойгир карда, дар яке аз ашёи хом мањлули оби 0,5% хлороформ 

ва дар дигараш мањлули 16%-и кислотаи сулфат илова намудем. 

Найчашишањоро  бо пуки дар зери он коғази полоишии дар маҳлули пикрати 

натрий (маҳлули 1% кислотаи пикринатї дар маҳлули 10% содда) тар карда, 

сипас баста, дар њаммоми  оби 30 дақиқа гарм кардем. Дар найчашишаи 

дорои  кислотаи сулфат доғи сурхи коғази пикрати мушоҳида карда 

нашудааст, ки ин дар баргҳо, гулҳо ва решаҳо аз мавҷуд набудани 

гликозидҳои сианогенӣ шањодат медињад. 

Муайянкунии хромонњо. 0,1-0,5 г ашёи хоми майдакардашударо бо 2 мл 

омехтаи метанол ва 1,4-диоксан (1:1) 30 дақиқа дар њаммоми об гарм 

намудем. Сипас моеъ полоиш карда шуда, 0,5 мл маҳлули 10% -и гидроксиди 

натрий илова намудем. Ҳангоми истихроҷ аз гулҳо ранги зард пайдо шуд, ки 

пас аз илова кардани маҳлули сери м-динитробензол дар метанол-диоксан 
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(1:1) ба қаҳваранг-бунафш мубаддал шуд, ки ин мавҷудияти хромонҳоро 

нишон дод. 

Муайянкунии флавоноидњо: 

а) Реаксияи сианидї. Ба 2 г экстракти В  5-10 ќатра кислотаи хлориди 

консентронида њамроњ намуда, муддати 1 даќиќа гарм карда ва баъдан 

миќдори начандон зиёди ( 0,1-0,3 г) магнии метали ё руњ илова карда 

шуд.  Дар экстракти гулњо  ранги шадиди сурху-љигарї  ба вуҷуд омада, 

дар  баргҳо бошад ранги пасти  сурху- норинљи мушоњида карда мешуд 

ва дар решаҳо реаксия манфӣ буд. 

б) Муайянкунии хромотографї.  Дар ќоѓази хроматографї дар системаи 

н-бутанол:об:кислотаи атсетат 4:2:1 муайянкунии хроматографї гузаронида 

шуд. Тақрибан 2 г ашёи хом ба таври мукаммал дар дастгоҳи Сокслет бо 

хлороформ коркард шуда ва ашёи хоми коркардшуда дар ҳарорати муътадил 

то нестшавии бӯи хлороформ хушк карда шуд, сипас 20 мл омехтаи спирт ва 

атсетон (1:1)  ҳангоми гарм кардан дар њаммоми оби  3,5 соат њамроњ карда 

шуд. Пас аз хунуккунӣ истихрољро полоида ба миқдори кам (1-2 мл) буѓ 

намудем  ва экстракти ҳосилшударо дар коғази хроматографӣ дар 0,05-0,1 мл 

гузаронидем. 

Хроматограмаро хушк намуда ва бо мањлули 10% -и спиртии хлориди 

алюмини ошкор намудем. Дар ин ҳолат, доғҳо бо ранги зарди дурахшон 

пайдо шуданд, ки дорои арзиши Rf зерин мебошанд: дар баргҳо (тамоми 

давраҳои ҷамъоварӣ) 0.37; 0.53; 0.68; 0.81; 0.95. Дар гулҳо ва навдаҳо 0.44; 

0.53; 0.68; 0.81; 0.95. 

Ҳамин тариқ, дар қисми рўизаминии  растанӣ мо омехтаи флавоноидҳоро, 

ки аз 5 ҷузъ иборат аст, пайдо кардем. Бо назардошти муњимият, тахмин 

кардан мумкин аст, ки дар баргҳо, гулҳо ва навдаҳо асосан ҳамон 

флавоноидҳо, ки аз 5 ҷузъ иборат мебошанд дар бар мегиранд, ба истиснои 

як гликозид.  Rf = 0.37 дар баргҳо ва   Rf = 0.44 дар гулҳо. 

Муайянкунии антрасенњосилањо. Реаксияи Борнтрегер. 0,1 г ашёи 

хоми майдакардашуда муддати 1-2 дақиқа бо 10 мл маҳлули 1%-и 
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гидроксиди натрий љўшонида мешавад. Экстрактро полоида, сипас  турш 

намуда,  дар ќифи ќатрагї  бо 10 мл эфир коркард карда мешавад. Қабати 

эфирро ҷудо карда ва бо 5 мл маҳлули 10% аммиак такон намудем. Дар ҳеҷ 

сурат ранги сурхи - олучагї дар қабати обию-ишқорӣ мушоҳида карда 

нашуд. 

Муайянкунии лактонњо. Дар ду найчашиша 1 мл экстракти В рехта шуд 

ва ба яке аз онҳо ба миқдори баробар маҳлули 10% -и гидроксиди калий 

илова карда шуда, гарм карда шуд. Баъд аз он  ба ҳар як найчашиша 5 мл об 

илова карда шуд. Дар ин њолат, моеъ дар найчашишаи  якум бо ишќор 

шаффоф боқӣ монд. Дар найчашишаи дуюм  (дар мавриди реша ва барг) – 

тањшини пахтамонанд  афтод ва ранги тирамонанд  шуд (дар гул бошад), ки 

ин аз мавҷуд будани лактонҳо, фенолҳо ё кислотаҳои карбонии фенолї дарак 

медиҳад. Ҳангоми туршкунии маҳлул дар найчаи якуми озмоишӣ чунин 

тањшишншавї мушоҳида карда шуд. Натиҷаҳои мусбати ин реаксияҳо 

мавҷудияти лактонҳоро нишон доданд. 

Муайянкунии кумаринњо. Тақрибан 0,1 г ашёи хомро бо 0,5 мл маҳлули 

1% -и гидрокарбонати натрий коркард намуда, то њарорати љўшиш гарм 

карда шуд. Экстрактро полоида  0,5 мл маҳлули диазотиронишудаи  пара-

нитроанилин илова карда шуд. Дар ин ҳолат, ҳангоми экстракт аз баргҳо ва 

махсусан реша ва гулҳо, пайдоиши ранги сурхи хоси кумаринҳо мушоҳида 

карда шуд. 

Маълум аст, ки њосилшавии  маҳсули ранга њангоми якљояшавї бо пара-

нитроанилини диазотиронидашуда, сулфаниламид, кислотаи сулфанилӣ, 

реаксия аз њисоби ядрои ароматї мегузарад. Дар баробари кумаринҳо, худи 

ҳамин реаксияро дигар моддаҳои растанигии табиаташон ароматї - 

флавоноидҳо, фенолҳо, лигнинҳо, хромонҳо ва ғайраҳо низ медињанд. 

Бинобар ин, дар бораи мавҷудияти кумаринҳо аз як реаксияи ранга хулоса 

баровардан ѓайри имкон аст. 

Исботи боэътимоди мавҷудияти кумаринҳо ин маълумотњои натиљаи  

спектрҳои ултрабунафш дар соњањои 220, 250-270, 300-330 нм мебошад. Бо 
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ин мақсад, мо баҳодиҳии сифатии экстрактҳои эфир ва хлороформро аз реша, 

гул гузаронидем, ки бо паранитроанилини диазотиронидашуда реаксияи 

мусбат дод. Экстракти хлороформиро то як миқдори кам таќтир карда  шуда, 

бақияи ҳосилшуда дар спирт ҳал карда шуд (1-5 мг дар 10 мл) ва ин маҳлул 

дар спектрофотометр дар кюветаи ғафсии қабатиаш 1 см баррасӣ карда шуд. 

Ҳамзамон, дар фурубарињои максималї дар соњаи  хос барои  кумаринҳо ба 

мушоҳида нарасидааст, ки ин набудани онҳоро нишон медиҳад. 

Аз ин рӯ, реаксия барои кумаринҳои дар боло тавсифшуда аз ҳисоби ду 

гурӯҳи моддаҳо-реаксияи ранга, моддаҳои ароматї (эҳтимолан 

флавонономидҳо) ва озмоиши лактони тавассути лактонҳои гурӯҳи ғайри 

кумаринӣ ба амал омаданд. 

Муайянкунии миќдории лактонҳо. Ин бо усули гравиметрї амалї 

карда шуд. Баркаши даќиќи  25 г ашёи хом 24 соат бо 250 мл хлороформ 

дамоба кунонида шуд. 200 мл экстракти полоидашударо дар колба  то 

хушкшавї таќтир намуда, боќимонда  дар њаммоми обӣ бо 20 мл маҳлули 

10% -и гидроксиди натрий муддати 5 дақиқа гарм карда шуд. Маҳлули 

ишқорӣ миқдоран ба ќифи ќатрагї  гузаронида шуда ва бо  25 мл хлороформ 

4 маротиба пай дар пай такон додем. Маҳлули ишқорӣ бо кислотаи 20% 

сулфат турш карда шуд ва лактонҳо дар қисмҳои хлороформ, ки ҳар кадоме 

25 мл буданд, 3-6 маротиба ҷудо карда шуданд (озмоиши бақияи хушк). 

Экстрактҳои хлороформиро якҷоя намуда, дар ќифи ќатрагї бо 20 мл 

маҳлули 5% натрий карбонати натрий, баъд бо 20 мл об шуста шуда, сипас бо 

сулфати натрии беоб хушк карда шуд. Маҳлули филтршударо дар колбаи 

ченакдор таќтир (буѓронї) намудем. Боқимондаро то вазни доимӣ дар 

њарорати  70°С хушк карда, баркашида шуд. Тањќиќоти баргҳои ҷамъоварӣ 

карда шуда дар давраи пайдоиши реша, бута ва гулкунӣ  амалї шуданд. 

Маълумотњои бадаст омада дар љадвали 1 оварда шудааст. 
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Љадвали 1. 

Миќдори лактонњо дар баргњо ва узвњои инкишофёфтаи Inula 

macrophylla L.  дар  %  

Ашёи хом ва 

ваќти љамъоварї 

Вазни ашёи хом Вазни 

лактонњои 

људошуда 

Миќдори 

лактонњо % 

Баргњо 17 майи 

соли 2018 

25 г 0,2990 1,198 

Баргњо 17 майи 

соли 2018 

25 г 0,2669 1,067 

Барг 7 июни соли 

2018 

25 г 0,1668 0,666 

Гулњо ва навдањо 25 г 0,0709 0,284 

Поя  25 г 0,0995 0,8327 

 

Њамин тариќ миќдори максималии мављудияти лактонњо дар ќисми 

рўизаминии аз баргњо, ки нимаи дуюми моњи май љамоварї карда шуда 

буданд, нисбат ба оне, ки охирњои моњи июн љамъовари намуда будем, 

зиёдтар мебошад.   

Муаянкунии  хинонњо: 

а) 1,2 орто-дикетонњо ва хинонњо. Дар микронайчашиша ба як ќатра 

экстракти оби ё бензолии реша, гул ва баргњо мувофиќан як ќатра 

мањлули 25% -и карбонати натрий, 4% формалдегид ва мањлули  5 % -и 

бензолии  о-динитробензол њармроњ намудем. Омехта дар оби љўшомада 

гарм карда шуд, аммо пайдошавии ранги бунафш ё сурхи барои хинонњо 

хос, мушоњида нагардид. 

б) Муаянкунии п-бензохинонњо. 2 г тухмии Inula macrophylla L.-ро 

майда намуда, бо эфири нафтї экстраксия намудем, сипас эфирро таќтир 

намуда, равѓани чарбии бадастомадаро бо об коркард намудем. Якчанд 

мл мањлули обиро (људокунии оби аз боќимонда) бо 1мл эфири этилии 

кислотаи атсетат ва 3-4 ќатра мањлули консентронидаи аммиак такон 

намудем. Дар ин њолат  таѓйирёби ранги кабуд ба сабз ва зард  ба назар 
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нарасид, ки ин аз набудани бензохинонњо дар  равѓани чарбии тухмњо 

дарак медињад. 

Реаксияњои ранга барои витамини К3 ва К1: 

в) Реаксияи Дам-Каррера.  2 г вазни даќиќи ашёи хомро бо метанол 

экстраксия намудем. Ба 2-3 мл экстракти метанолї 2-3 ќатра гидроксиди 

калий (мањлули спиртии метанол) њамроњ намудем. Танњо дар экстракти 

баргњо ранги кабуди осмонї ба ранги зардгузаранда мушоњида гардид.  

Ин реаксия оид ба имкони мављудияти  миқдори начандон зиёди 

витамини K3 дар баргҳо ошкор гардида, аммо дар гулҳо ва решаҳо аз 

мавҷуд набудани он шањодат медињад. 

г) Реаксияи Ирривера-Сулливин. Ба 2 мл экстракти метилї мањлули N1N-

диэтилдитиокарбонати натрий ва этилати натрий њамроњ менамоем – 

њосилшавии ранги кабуди хос мушоњида нагардид, ки ин аз набудани 

витамини К1 дар решањо, гулњо ва баргњо шањодат медињад. 

Муайянкунии алколоидњо. Ба 1 мл экстракти Б  дар найчашиша 2-3 

ќатра реактив барои алколоидњо њамроњ намудем. 

а) Бо мањлули 1% кислотаи кремневолфурамовї дар экстракти баргњо 

ранги пасти тира пайдо гардид.  

б) Бо реактиви Майер њосилшавии тањшини тира дар њар як аз се њолат 

мушоњида нагардид. 

в) Бо реактиви Драгендорф дар экстракти баргњо, ки имкони 

мављудияти алколоидњоро нишон медињад, пайдошавии ранги тира 

мушоњида гардид. 

Дар асоси маълумоти адабиёт, алкалоидҳо дар растаниҳои оилаи 

мураккабгулон ниҳоят каманд, аммо дар онҳо кислотањои амиди ё 

ивазкунандањои хинолинҳои  паҳн шудаанд, ки ҳангоми таъсир намудани 

ишқорњо њосилшавии алкалоидҳо (эхинопсин), ки   ба алкалоидҳо реаксия 

медиҳанд ва аксар вақт ба љои онҳо истифода мекунанд. 

Дар решаҳои Inula macrophylla L., тавре ки дар боло қайд кардем, 

алкалоид бо њарорати гудозиши 253-255°С ба миқдори кам ёфт шуд, аз 



 

 

50 

решаҳои чоќлаи баланд, 3 алколоиди дитерпени гурӯҳи ликоктонин ҷудо 

карда шуданд. Азбаски реаксияҳои даќиќ ба алкалоидҳоро мо танҳо ҳангоми 

таҳлили баргҳо ба даст овардаем, бинобар ин, диққати мо ба охирин ҷалб 

карда шуд. 

Бо ин мақсад, буѓронии экстракти метанолиро аз 60 кг баргњои  дар 

марҳилаи бандакшавии реша ва баргбандї  ҷамъовардашуда ва пешакӣ аз 

лактонҳо, флавоноидҳо, карбогидридҳо бо роњи  пай дар пай такон додан бо 

бензин, тетрахлориди карбон, хлороформ ҷудо карда шуданд.  Истихроҷ бо 

ҳар як ҳалкунанда то он даме амалӣ карда шуд, ки экстракти навбатӣ ҳангоми 

бухоршавӣ, боқимондаҳои хушкро бас накунад. Барои тоза кардан аз 

флавоноидҳо, бақияи метанолро тавассути колонкаи  полиамидии  

баландиаш 50 см ва диаметраш 20 см гузаронидем. Њаминтариќ тозакунии 

истихрољи метаноли бо содда ишќорнок ва бо эфир коркард карда шуд.  

Экстракти эфириро то реаксияи нейтралї бо об шуста ва то хушкшави буѓ 

намудем. 62 г боќимондаи зифтмонанди часпаки рангаш ќањвагию-тира бо 

бўи хос ( 0,09 %) бо њамаи реактивњои алколоиди ба реаксия воридшавада ба 

даст оварда шуд. 

2 г фраксияи бадастомадаро дар 50 мл кислотаи 5% сулфат ҳал карда, 

маҳлул бо хлороформ коркард шуд. Дар ХМЌ дар системаи БУВ (ошкоркуни 

бо реактиви Драгендорф)  заминаи заиф бо Rf = 0.98 муайян карда шуд. 

Мањлули обию-кислотагї бо мањлули аммиак ишќорнок карда шуд. Дар 

ин њолат тањшини асоси бо Rf = 0,52 људо карда шуд. 

Ҳамин тариқ, тавассути ҷудокунии омодагӣ ва хроматография мо дар 

баргҳои Inula macrophylla L. мавҷудияти тақрибан 0,09% алкалоидҳоро 

муқаррар намудем, ки онҳоро омехтаи ду компонент бо Rf = 0.98 ва Rf = 0.52 

муаррифӣ мекунанд. 
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II.3. Муайян намудани  миќдории лактонњо, моддањои даббоѓї ва 

равѓани эфирї аз таркиби чоќла 

Муайянкунии моддањои даббоѓї: 

Муайянкунии сифатї. а) Ба 1мл экстракти Г (спирти 25% ) 2-3 ќатра 1% 

оби зокњои оњануамоний  њамроњ намудем. Дар њамаи экстрактњо ранги сабз 

намуддор гардид. 

б) Ба 1мл экстракти А 5-10 ќатра мањлули 1% тоза тайёркардашудаи 

желатин њамроњ намудем. Дар њамаи њолатњо пайдошавии ранги тирагии паст 

мушоњида гардид. 

в) Ба 1мл экстракти А 2-3 ќатра мањлули 1% - и сулфати хинин њамроњ 

карда шуд. Дар ин њолат пайдошавии тањшини начандон зиёд тасдиќ карда 

шуд. 

г) 5 мл экстракти А бо 10 мл мањлули 10% - кислотаи атсетат турш карда 

шуда ва 5 мл мањлули 10% атсетати ќурѓошим илова карда шуд. Дар ин 

маврид пайдошавии тањшин мушоњида гардид. 

Муайянкунии миќдорї. Дар адабиёт оид ба шумораи зиёди усулҳои 

муайянкунии миқдории моддањои даббоѓї иттилоот оварда шудааст. Усули 

ҳаҷмии Нейбауэр-Левентал, ки ба оксидшавии осонї моддањои даббоѓї  

KMnO4 дар хунуки дар иштироки индикатори - индигокармин асос ёфтааст, 

дақиқ ҳисобида намешавад, зеро дар баробари моддањои даббоѓї, дигар 

пайвастањои дар растанї мављудбуда- полифенолҳо, флавоноидҳо, хромонҳо, 

оксикумаринҳо ва ғайра низ оксид мешаванд. 

Усуле, ки ба тањшиншавї бо желатин асос ёфтааст (ба қавли Якумов ва 

Курмакова)  низ норасої дорад: желатинотаннатҳои бадастомада ќисман дар 

зиёдати желатин ҳал мешаванд, аз ин рӯ лаҳзаеро истифода кардан лозим аст, 

ки мањлули иловашудаи желатинї тамоми таннидҳоро тањшин кунанд, аммо 

полоиш желатини зиёдатиро дар бар нагирад. 

Инчунин усулҳои муайян кардани моддањои даббоѓї  дар асоси 

тањшиншавии онҳо бо намаки металлҳои вазнин маълуманд. Барои ин мақсад 
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намакҳои мис ва калъагӣ мувофиқтаранд, зеро онҳо камаш компонентҳои 

фенолиро ҳамроҳ тањшин мекунанд. 

Усули ба истилоҳ байналмилалӣ ё "чарм", ки дар саноат қабул шудааст ва 

ҳамчун эталони дар таҳияи усулҳои дигар баромад мекунад, васеъ истифода 

мешавад. Усул ба қобилияти сафедаи коллаген, ки дар хокаи пӯст мавҷуд аст, 

ба таркиби пурқувват, ки дар об ҳалнашаванда бо моддањои даббоѓї дохил 

мешавад, асос ёфтааст. Флавоноидҳо, фенолҳо ба ин реаксия дохил 

намешаванд ва бо ин усул муайян карда намешаванд. Дар ин усул ашёи хоми 

растанӣ бо роҳи гарм кардан бо об пурра ҷудо карда мешавад ва миқдори 

умумии моддаҳои экстрактивӣ дар таркиби ҳосилшуда, аз ҷумла моддањои 

даббоѓї, ангиштобҳо, кислотаҳои органикӣ, пигментҳо ва ғайра муайян 

карда мешавад. Як қисми экстрактро бо хокаи чарм такон дода, сипас 

полоиш намуда, баъдан бухор карда мешавад. Дар ин ҳолат, моддаҳои 

экстрактивӣ даббоѓии нигоњдошта  муайян карда мешаванд. Фарқият дар  

вазн ба рақами интињої мувофиқат мекунад. 

Линде ва Тейфер усулҳои дар боло овардашудаи муайянкунии моддањои 

даббоѓиро  муқоиса карданд ва қиматҳои якхеларо ба даст наоварданд. 

Натиҷаҳои  бозњам дақиқ  бо хокаи чармии хромдор, муайянкунӣ бо 

намакҳои мис ва руҳ натиҷаҳои хеле паст доданд ва аз рӯи усули Левентал – 

бозњам пасттар ба даст оварда шуданд. 

Читавре, ки дар шарњи адабиёт ќайд кардем дар баргҳои Inula macrphylla 

2.21% ва узвҳои зеризаминӣ бошад 3.77-4.3% моддањои даббоѓї мавҷуданд. 

Ин маълумотњо тавассути реаксияҳои тањшинкуни бо атсетати мис ва  

дихлориди ќалъагї ба даст оварда шудааст. Барои ба даст овардани 

нишондиҳандаҳои дақиқ, мо муайянкуниро бо усули чарми дар 

модификатсияи Шредер гузаронидем. 

Бо ин мақсад, 100 г ашёи хоми дар марњилаи бандинашавии реша ва оғози 

баргбанди ҷамъоваришуда 1-2 соат бо 300 мл об ҷӯшонида шуд ва пас аз 

хунуккунӣ, моеъ полоиш карда шуд. Боқимонда ва тањшинро дар филтр 
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якҷоя карда, аз нав  1-2 соат бо  њаљми нави об ҷӯшонидем. Моеъро полоиш 

намуда ва тањшини баъд аз полоиш људокардашударо бо оби гарм шустем. 

Пас аз хунуккунӣ, полоишро дар колбаи ҳаҷмаш  1 литр ворид намудем. 

100 мл мањлулро  дар косачаи фарфорї дар њаммоми обї то хушкшавї 

буѓ кунонида, боќимондаро дар њарорати 1000С дар љевони вакуумї то вазни 

доими хушконида ва миќдори умумии моддаи экстрактивї муайян карда шуд 

(Т).  Дар ин боќимонда баъ аз тафсонидан дар печи муфели њудуди њарорти 

5000С миќдори хокистарњо муайян карда шуд. Фарқи O=T-A ба миқдори 

моддаҳои органикии ҳалшуда дар 100 мл маҳлули санҷидашуда мувофиқ буд. 

Дар як ваќт 200 мл маҳлули озмоиширо дар давоми як соат бо 10 г хокаи 

чарм такон дода, массаро тавассути полоиши карбоси фишурда, бо 4 грамм 

хокаи чарм 24 соати дигар коркард намудем. 

100 мл полоишро дар њаммом обї  то хушкшавї бухор карда, боќимонда 

дар њарорати 100°С  то вазни доимї гирифтан хушк карда шуд ва моддаҳои 

экстрактивии - T1, хокистарњо-A1 ва фарқи H = T1-A1 тавре ки дар боло 

тавсиф карда шуд, муайян карда шуданд. 

Ҳамин тариқ, миқдори моддаҳои ѓайри даббоѓї дар 100 мл маҳлули 

озмоишӣ (Н) ёфт шуданд. Миқдори моддањои даббоѓї дар 100 мл маҳлул 

мавҷуд буда, бо фарқияти O-H муайян карда шуданд. Дар ин њолат ќиматњои 

зерини таљрибавї ёфт шуданд: барои баргњо ( миќдори нами 8,86%). 

А = 2,77             Т = 0,47                  О = 2,31 

А1 = 1,89            Т1 = 0,44                  Н = 1,46 

Аз инљо О1-Н = 0,86 г дар 100 мл мањлул, ки дар њисоби вазни комилан 

хушки баргњо 9,33 % - ро ташкил медињад. 

Дар реша ( миќдори нами 10,43 %) 

А = 2,42             Т = 0,19                  О = 2,24 

А1 = 1,95            Т1 = 0,17                  Н = 1,79 

Аз ин љо О1-Н = 0,46 г дар 100 мл мањлул ё 5,03% моддањои даббоѓї дар 

вазни комилан хушки реша. 
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Бояд қайд кард, ки қиматҳои додашуда ба миќдори моддањои даббоѓии  

дар ашёи хоми дар давраи марҳилаи баргкунї-оғози баргбанди 

ҷамъоваришуда мувофиқат мекунанд. Маълум аст, ки миќдори моддањои 

нишондодашуда бисёр таѓйирёбанда вобаста ба мавсими нашъунамо, ҷои 

афзоиш, шароити метеорологӣ ба таври назаррас фарқ карда метавонад. 

Муайянкуни равѓани эфирї. Маълумаст, ки дар решаи Inula 

macrphylla L. равѓанњои эфирї мављуд аст, ки миқдори он тибқи маълумоти 

Э.А.Юдович аз 2.30 то 3.16 %  ва дар баргҳо ҳамагӣ 0.01% -ро ташкил 

медиҳад. 

Дар таҳқиқоти худ омӯзиши таркиби миқдории равғанї эфирии решаҳоро 

ба назар гирифта, мо диққати худро ба  равғани эфирї, ки дар баргҳо 

мавҷуданд, равона намудем. Миқдори равғани эфирї дар ашёи хом дар 

давраи нашъунамо тағйир меёбад ва баромади он аз дараҷаи майдакунии 

ашёи хом вобаста аст. Мо баргҳои се  давраи љамъовариро дида баромадем, 

ки онҳо ба андозаи зарраҳои андозаи 3-5 ва 1 мм майда карда шуданд. Ба 100 

г барги тару тозаи майдашуда, 1 л об, 10 мл глитсерин ва 20 г хлориди натрий 

илова карда шуд. Равғани эфириро бо буғи об таќтир намуда, бо дастгоҳи 

Гинзберг ҷамъ намудем. Азбаски баромади равѓан  хеле паст буд,  ин  сабаби 

ҳалшавандагии он дар об гардид, мо оби поёнро бо хлориди натрий пур 

кардем ва равғани эфирро бо эфири диэтили ҷудо кардем. Экстрактро бо 

истифода аз сулфати натрийи беоб хушк кардем. Халкунандаро дар колаби 

кори таќтир намуда, сипас боќимондаро хушк карда дар ин ҳолат, натиҷаҳои 

зерин ба даст оварда шуданд (нигаред ба љадвали 2). (ќимати миёнаи 3 

муайянкуни дар њисоб аз рӯи вазни  хушк). 
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Љадвали 2 

Миќдори равѓани эфирї дар баргњои Inula macrphylla L. 

Муњлати 
љамъоварии ашёи хом 

Майдакунї 
дар  мм 

Муњлати 
гармкуни дар 
соат 

Дар Гинзберг, 
% њаљм) 

Дар 
баромад 
% (вазн) 

Баргњо дар давраи 
пайдокунии бандина 

3-5 7-8 0,12 0,098 

Њамчунин  1 7-8 0,28 0,172 
Баргњо дар марњилаи 
баргбандї  

3-5 7-8 0,28 0,085 

Њамчунин 1 4-5 0,28 0,069 
Баргњо дар марњилаи 
гулкунї 

3-5 7-8 0,12 0,042 

Њамчунин 1 4-5 0,12 0,078 

 

Равғани эфирии гулҳо ва решаҳо тавассути таќтир бо буғи об дар 

шароити лабораторї људо карда шуданд. 

Миќдори об бо хлориди натрий сер гардонида  ва бо хлороформ коркард 

карда шуданд. Экстракти хлороформиро хушк, буѓронї карда сипас 

баркашидем. Дар ин њолат  дар гулҳо 0,13% дар решаҳо 3,9% равғани эфирї 

ба даст оварда шуд. 

II.4. Муайян намудани пайвастањои полиатсетиленї аз таркиби чоќла 

Муайянкунии пайвастањои полиатсетиленї. Дар солҳои охир диққати 

олимонро гурӯҳи нави моддаҳои растанигӣ-полиинҳо ва полиенҳо ба худ 

ҷалб карданд. Бо шарофати таҳқиқоти сершумори Ф.Болман ва шогирдони ӯ, 

даҳҳо ин пайвастаҳо муайян карда шуданд ва нишон дода шудааст, ки онҳоро 

на танҳо бо карбогидрогенҳои носери озод, балки инчунин ҳосилаҳои 

сершуморе, ки онҳо бо  алкалоидҳо, гликозидҳо, фенолҳо кумаринњо 

алоқаманданд, намояндагӣ мекунанд ва дорои  сулфур, нитроген ва дигар 

элементҳо мебошанд. 

Ин моддаҳо фаъолияти баланди биологӣ доранд ва бештар дар қисмҳои 

рўизаминии растаниҳои оилаи мураккабгулон (гармалаф, гули мино, тахач ва 

ғайра) вомехӯранд.  Чоќлаи калонбарг  қаблан дар ин самт омӯхта нашуда 

буд, аз ин рӯ ҷустуҷӯи полинҳо дар он таваҷҷӯҳи хос доштанд. 
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Бо ин мақсад, 200 г баргҳои тару тозаи хушкшуда ва майда кардашуда, ки 

дар марҳилаи баргпоякуни  дар кӯҳҳои Файзобод дар соли 2017 ҷамъ оварда 

шудаанд. Бо омехтаи эфири диэтил-эфири нафти (1:2) якљоя намуда, 2 рӯз 

дамоба намудем.  Экстраксия ду маротиба иҷро карда шуд. Экстрактро 

рехта, полоида ва  ҳалкунанда дар вакуум тавассути гарм кардан дар 

ҳаммоми оби таќтир карда шуд. Сипас тањшин бо эфири нафтї коркард карда 

шуд. Тањшини људошудаи флавоноидњоро полоида, баъдан полоишшударо 

дар ротори буѓкунак то хушк шудан буѓронї кардем. Боқимонда дар омехтаи 

эфири диэтил-эфири нафтӣ (45:5) ҳал карда шуда, ба колонкаи  бо оксиди 

алюминї III  нейтрали фаъол (баландии қабати сорбент 15, паҳнӣ 10 см) 

гузаронида шуд. Элюет бо омехтаи ҳамон ҳалкунандаҳо гузаронида шуда, 

фраксияҳои 900 мл ҷамъоварӣ карда шуданд. Дар колонкаи (ќоѓазї) 

хроматографӣ доѓҳои зерин ошкор  шуданд: 

-норинљї (рахи пањни равшан) 

-гулобї 

-хати борики норинљї 

-зард 

-сабзу-торик 

-сабзу равшан 

-хокистаранг сабзу-равшан (дар оѓоз). 

Ҳангоми шустани колонка, элюет ранги зардро соњиб шуд; фраксияҳо ба 

тариқи хроматографӣ дар қабати тунуки силикагел омӯхта шуданд (тамѓаи 

254 УБ). Фазаи њаракаткунанда бензол мебошад. Барои ошкор намудани 

доѓњо дар пластинкаҳо аз омехтаи маҳлули 0,5% перманганати калий ва 0,5% 

кислотаи сулфат истифода кардем. 

Фраксияњои дорои таркиби якхела якљоя карда шуд: 1-6 (А), 8-10 (Б), 11-

19 (В), 21-23 (Г). Маҳлулро аз ҳар як фраксия дар вакуум буѓронї карда 

ва боќимондаи ҳосилшударо дар эфири нафтї њал намуда,  дар 

спектрофотометрҳои худќайдкунандаи  Hitachi (ба кюветаи муќоисавї 

эфири тозаи нафтї  гирифта шуд) санҷида баромадем. Дар ин маврид, 
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дар фраксияҳо фурўбарињои максималии  зерин: фраксияи А ва В max 

242, 250, 258 ва 265 нм фарқ карда шуданд. 

Фраксияи В-244, 249, 257 ва 263 нм 

Фраксияи Г-246, 252, 258 ва 264 нм 

Ҳамин тариқ, дар њамаи фраксияҳои  моддаи  мавҷуда, ки дар спектри-УБ 

дорои структураи тунуки лапиши  мебошанд, барои пайвастаҳои полиеновї 

ва полиинї  хосанд. Тафовути ночизи њолати  рахњои алоњида  дар фраксияи 

тартиби 2-3 нм ба эҳтимоли зиёд ба фарқиятҳои стереохимиявӣ ва табиати 

ҷойнишинҳо дар молекулаҳои хромофорї вобаста буд. 

Маълум аст, ки спектрҳои электронии полинҳо ва полиенҳо бо сохтори 

тунуки лапиши  дар рахњои  асосии фурўбарї, яъне гурӯҳи қуллаҳои пай дар 

пай бо фосилаи хоси байни онҳо тавсиф мешаванд. Дар ин ҳолат, байни 

фосилаи 2000 см-1 мавҷудияти гурӯҳи полиатсетиленї ва 1600 см-1 гурӯҳи 

полиениро нишон медиҳад. Дар полиинҳои табиӣ, банди атсетиленї одатан 

бо як ё якчанд банди дучанда ҳамроҳ мешавад. Ин алоќамандии фурубарии  

максималї ба тарафи мавҷҳои дарозтар якљоя шуда ва шиддати шинохтани 

миёнаи фурубариро   афзоиш медиҳад, аммо фосилаи байни онҳо тағйир 

намеёбад. 

Масофаи байни қуллаҳои спектри инфрасурхи фраксияҳои мо дар 

соњањои 990-1030 см-1  ҷойгир аст, ки ин бешубҳа мавҷудияти пайвастаҳои 

полиениро нишон медиҳад. Њолати асосии максимали (256 нм) нишон 

медиҳад, ки моддаҳои полиении Inula macrphylla L. ба ҳосилаҳои 1,3,5-

гексатриен иртибот доранд. 
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  Расми 1 УБ-и фраксияњои В,Г. 

Мавҷудияти диенҳоро инчунин маълумотҳои спектри инфрасурх тасдиқ 

мекунанд. Дар спектри  ИС рахњои фурубарї дар соњањои 1910 см-1  

(системаи алленї), 1660 см-1  (гурӯҳи этиленї), 2925 см-1 (гурӯҳҳои 

карбометилї ва метиленї) нишон медиҳад, дар ҳоле ки барои полиинҳо ин 

лапишњои валентї хос (дар соњањои 2160-2250 см-1)  намебошанд. 

II.5. Омўзиши таркиби кислотагии чоќлаи калонбарг 

а) Кислотањои карбонї. Дар ҷараёни таҳқиқоти пешакӣ мо мушоҳида 

кардем, ки экстрактҳои обӣ ва обию-спиртӣ аз тамоми узвҳои растанӣ 

реаксияи турш доранд ва бинобар ин миқдори зиёди кислотаҳои органикӣ 

доранд. Барои муайян кардани онҳо мо усули маъмули ҷудошавии 

хроматографиро дар қабати тунуки ноустувори селлюлоза истифода кардем. 

Бо ин мақсад, 2-3 г барг, гул ва реша бо 25 мл оби љўшони таќтиршуда 

дар давоми 15 дақиқа коркард карда шуд. Экстрактҳоро филтр карда, хунук 

намуданд ва кислотаҳоро бо эфир ҷудо кардем. Фраксияҳои эфирро таќтир 

карданд ва пасмондаҳои ҳосилшударо дар  0,1-0,2 мл мањлули 10% -и  

аммиак (ба реаксияи ишқории баланд  бо лакмус) ҳал кардем. Маҳлулҳои 

ишқориро бо микропипетка ба пластинкаи 7x12 см ворид намуда, бо 
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селюлозаи хокамонанд пӯшонида шуд (суспензияи  12г селюлоза дар 30 мл 

обро  дар 12 пластинка бо қабати 1 мм ворид намуда   дар ҳаво хушк карда 

шуд). 

Хромотографиякунони дар ду система: трет-бутаноли 25% мањлули 

аммиак-об 25:3:5 (А) ва этаноли 25% мањлули аммиак-об 20:3:2 (Б) 

гузаронида шуд. Доғҳо бо ранги кабуд дар заминаи зард пас аз пошидани 

маҳлули спиртии 0,1% -и бромфеноли кабуд муайян карда шуданд. 

Дар як ваќт нишонагузорињои кислотањои маълум гузаронида шуданд. 

Дар ин ваќт натиљањои зерин мушоњида гардид: 

 

Љадвали 3. 

Узви 

тањќиќшаванда 

Ањамияти   Rf Кислотањои 

пайдошуда Система А Система Б 

Баргњо 0,44 0,5 Атсетат, 

номаълум 

Гулњо  0,44; 0,63 0,5 Атсетат, 

пропионат, 

равѓанї, 

номаълум 

Решањо  0,73 0,82 Ќањваранг  

 

Дар маљмўъ дар растани 5 кислота: атсетат, пропионат, равѓанї, 

ќањваранг  ва номаълум бо Rf = 0,5 муайян карда шуд. 

Тањќиќи кислотањо бо Rf = 0,5. Охирин бо миқдори зиёд дар баргҳо ёфт 

шуд. Бо мақсади ҷудокунӣ ва омӯзиши он, баргҳои хушкшуда ва майдакарда, 

ки дар давраи поябарг ҷамъоварӣ карда шудаанд, дар  хунуки бо спирти 1:10  

муддати як шабонарўз коркард карда шуданд. Экстрактро филтр карда, барои 

нест кардани хлорофил ва карбогидрогенњо бо бензин коркард карда шуд.  

Экстракти  бензиниро партофтем. Экстракти  метанолї  дар вакуум  то њаљми 

начандо калон ѓализ гардонида шуд. Дар баробари ин, аз  маҳлул 

боќимондаи зиёди    рангаш ифлос  ҷудо карда шуд, ки онро филтр карда, аз 

оби гарм якчанд маротиба  кристаллизатсия кардем. Дар шакли кристаллҳои 

сӯзани беранг бо Rf = 0,5 (Б) модда ба даст оварда шуд. (Баромадӣ 0,2%), ки 
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ҳангоми гарм кардани капиллярҳои кушод дар 200 °С сублиматсия шуда ва 

обшави њангоми гудохтан  дар њарорати  287 °, дар эфир, бензол, хлороформ 

камҳалшаванда, дар спирт  (чун модда тоза карда мешавад, ҳалшавандагии 

он дар спирт бадтар мешавад) ва дар ҳаҷми зиёди оби гарм хуб њал мешавад. 

Маҳлулҳои обии сер реаксияи қавии туршӣ доштанд (рН = 3). Набудани 

њарорати гудозиши даќиќ ва хос, сублиматсия ҳангоми микроанализ имкони 

мустақиман муайян кардани вазни молекулавии ва таркиби онро истисно 

кард, ки ин муайянкуниро душвор сохт. 

Аз ин рў тањќиќоти минбаъда бо эфири метилии мураккаби ин кислота 

гузаронида шуд, ки ин объекти бозњам ќулай ошкор гардид. 

Бадастории эфири метилї. Ба 2 г кислота, 50 мл метанол ва 2 мл  

кислотаи сулфати консентронидаро њамроњ намуда дар њаммоми обї дар 

колбаи  бо яхдони баргарданда муҷаҳҳаз карда шуда, 5 соат гарм кардем. 

Рӯзи дигар кристаллҳои калони беранг људо шуд. Халкунанда то як миқдори 

кам таќтир карда шуда, ба бақия бо об њамроњ намуда, кристаллҳои 

ҷудошуда дар филтри вакуумӣ ҷаббида шуданд, бо оби соф шуста шуданд ва 

аз метаноли гарм дубора кристаллизатсия карда шуд. Моддаи бадастомада бо 

њарорати гудозиши 102°С, дар эфир, хлороформ, спирти гарм хуб ҳал 

мешавад. 

Тањлили элементї (ТЭ). Муайян карда шуд дар %: С 49,2 49,0; Н 5,70 

5,88. 

Вазни молекулавӣ тавассути спектри массавї муайян карда шуд. Спектри 

бадастомада қуллаи иони молекулавии M + 144, фрагментатсияҳои бо m/e 113 

(M + -OCH3), 82 (M + -2OCH3); 81 (M + -COOCH3), 54 (M + -2COOCH3) -ро 

нишон дод. 

Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки њосилаи бадастомада дорои брутто 

формула C6H8O4 дорад ва эфири диметилии кислотаи носер C6H4O4 мебошад, 

аз рўи таркиб ва собитњо бо кислотаи фумаровӣ  мувофиқ аст. 

Дар спектри РМЯ эфири бадастомада синглети дупротона  6.79 њ.м. -ро 

нишон дод, ки ба ду протони эквиваленти олефинии гурӯҳбандии O = C-CH = 
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CH-C = O ва як синглети шашпротонаи 3.76 њ.м., ки ба ду гурӯҳи метили 

диэфири -CH3OOC-CH=CH-C-OCOCH3 кислотаи фумарин 

мувофиќаткунанда муносиб аст. 

Муқоисаи спектри ИС-и кислотаи ҷудошуда ва кислотаи фумаринии 

синтетикӣ якхела будани онҳоро нишон дод. 

Ҳамин тариқ, кислотаи дорои Rf = 0.50 бо кислотаи синтетикии фумарини 

муайян карда шуда, ки мо онро бори аввал дар чоќлаи калонбарг ошкор 

кардем. 

б) Кислотањои чарбии калонмолекула. Дар хроматографияи 

тунукќабатақ  фраксияи кислотаи решаҳо, дар баробари  мавҷудияти 

кислотаҳои калонмолекулавӣ (олї) мушоњида карда шуд, ки онҳо ҳамроҳи 

ќатори ҳалкунанда ҳаракат мекарданд. Барои ҷудо кардани онҳо, мо 

хроматографиякунироро бо усули ба истилоҳ фазаи баръакс бо истифода аз 

коғази бо маҳлули 10% равғани вазелин дар бензол омехта кардашуда ва 

ҳамчун ҳалкунанда омехтаи 90% кислотаи атсетат ва 85% кислотаи мурча 3: 

1 истифода кардем. 

Азбаски ин кислотаҳо дар спирт суст ҳал мешаванд, онҳо бо хлороформ 

ҷудо карда шуданд. Бо ин мақсад, 3 грамм решаҳои хушк ва майда 

кардашуда дар ҳарорати хонагӣ дар давоми як рӯз бо 30 мл хлороформ дам 

андохта шуд. Људошударо рехта, полоида буѓронї намудем ва бақияи 

ҳосилшудаи равғанӣ дар эксикатор дар болои хлориди калтсий якчанд рӯз 

нигоҳ дошта шуд. Экстракти хушкро дар 5 мл хлороформ ҳал карда, ба он ду 

њаљм  эфири нафтї илова карда, бақияи ҷудошударо филтр намудем. 

Маҳлулро буѓронї намуда бақияро бо 5 мл маҳлули  1% спиртии 

гидроксиди натрий коркард кардем. Қисми ҳалнашаванда (карбогидрогенњо) 

-ро филтр карда, маҳлули ишқориро бо маҳлули 1% HCI турш карда, 

кислотаҳои озодшуда бо эфир (2 маротиба 10 мл) ҷудо карда шуд. Экстракти 

буѓронї карда шуда, кислотаҳои боқимонда дар 1 мл эфири нафтї ҳал карда 

шуданд ва бо истифода аз микропипетта, ба коғази импрегированияшуда 

пошидем. Ба хроматограмма ҳамчун шоҳид маҳлулҳои 12 кислотаҳо ворид 
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карда шуданд. Пас аз ҷудошавӣ, мавқеи доғҳоро бо роҳи пошидани 

хроматограмма бо маҳлули 1% метанолии атсетати мис ва дитиооксамид 

муайян карда шуд. 

Дар ин њолат оксиксилотањои миристиновї, палмитиновї ва носери 

номаълум ошкор карда шуд. 

Кислотањои ундесиловї, лауриновї, тридетсиловї, палмитолиеновї, 

стеариновї, олеиновї, линолевї, линоленовї, арахиновї ва эруковї 

мављуд набуданд. 

II.6. Омўзиши равѓанњои чарбии тухмии чоќлаи калонбарг 

Таркиби равғани чарбии тухми чоќла қаблан омӯхта нашудааст. 

Тухмиҳои тањќиќшудаи растанї аз шохаҳои қаторкӯҳи ноњияњои Файзобод 

ва теппањои Данѓара моҳи июн (ду ҳафтаи пас аз гулкунӣ) ва охири моҳи 

август (дар давраи пухта расидан) ҷамъоварӣ карда шуданд. 

Људокунии равѓани чарбї. Тухмињо пешаки аз њашаротњо (летучек) 

људо ва тоза карда шуда дар ќањва майдакунак то њолати хокамонанд 

шуданашон майда карда шуд. 5г вазни даќиќи тухмињои майдакардашударо 

дар дастгоњи Сокслет бо эфири нафтї (њарорати љуш. 40-60°С ) мукамал 

экстраксия карда шуд. Баъд аз буѓронї экстрагент ва хушкунии боќимонда 

дар љевони хушкуни-вакууми 11,6% равѓани чарби дар намуди вазни 

шаффофи зарди равғани дорои бӯи махсус (барои тухмиҳои пухта) ва 9.2% 

барои тухмиҳои нопухта ба даст оварда шуд. 

Барои тавсифи равғани ҳосилшуда, нишондодњои  физикї-химиявии он 

мувофиқи ФДX муайян карда шуданд. 

Љадвали 4 

Нишондодњои физикї-химиявии равѓани чарбї 

Вазни хос Нишондињандаи 

инъикос 

Адади 

собунони 

Адади 

кислотанокї 

Адади Генер 

0,9279 1,4806 194,48 15,48 87,31 
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Аз равған тавассути гидролизи ишқорӣ дар метанол бо 2н  ишќори 

спиртӣ дар ҳарорати хона, миқдори кислотаҳои чарбии бе собунонидан ҷудо 

карда шуда, барои онҳо собитҳои  физикӣ-химиявӣ муайян карда шуда, дар 

ин њолат шустанашавандањо  4,77% муайян карда шуданд. 

Љадвали 5 

Нишондодњои физикї-химиявии равѓани чарбї 

 

Вазни миён.мол Шумораи 

нейтрализатсия 

Шумораи 

номаҳдуди 

278,5 201,51 170 

 

Вазни молекулавӣ ва миқдори нейтрализатсия бо усулҳои маъмул, 

миқдори нопурраи пешниҳодкардаи А.И. Глушенкова ба ҷои рақами йод аз 

рӯи усули он муайян карда шуданд. 

Шумораи нопурра миќдори умумии бандњои дучандаро дар 100 

молекулаи кислотаи чарб нишон медиҳад. 

Таркиби сифатӣ ва миқдории кислотаҳои чарбиро бо усули 

хроматографияи газию-моеъгї амалї намудем. Барои ин, кислотаҳои чарбӣ 

тавассути этерификатсия бо маҳлули тоза омодашудаи диазометан дар 

омехтаи метанол ва эфир  дучор намудем. 

Хроматографиякунии эфири  метилиро тавассути хроматографи УБ-2 бо 

детектор аз руйи  гармигузаронӣ дар шароити зерин гузаронида шуданд: 

колнка аз пӯлоди зангногир дарозиаш 2,5 мм ва диаметри 0,4 мм; ҳарорат 200 

° С, бо ҷараёни  200 мА, гази интиқолдиҳанда - гелий. Суръати  гелий 100 мл 

/ дақ. Кислотаҳо аз рўйи стандарти муваќќатии  дохилӣ муайян карда 

шуданд. 
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Љадвали 6 

Мављудияти кислотањои чарбї дар равѓани тухмиќои чоќлаи калонбарг 

Кислота Тухмињои 

пухтарасида % 

Тухмињо 

нопухта% 

1 2 3 

Каприлонат  - 0,875 

Пелагонат - 0,44 

Лауриноат  0,28 0,49 

Тридетсилонат  - 0,70 

Миристиноат  1,04 1,27 

Палмитиноат  12,02 17,35 

Палмитолеиноат  0,73 1,23 

Стеариноат  3,81 9,43 

Олеиноат 14,05 20,93 

Линолионат  68,14 47,38 

 

Дар асоси маълумотҳои дар боло овардашуда, бояд қайд кард, ки таркиби 

кислотаи чарбии равғани тухмиҳои нопухта аз тухмиҳои пухта фарқи калон 

дорад. Дар аввал кислотаҳои каприлонат, пеларгоноат ва тридетсилонат  

мавҷуданд. Ҳангоми пухта расидани тухмиҳо, ин кислотаҳо дар равған 

нопадид мешаванд, миќдори лауриноат, палмитиноат, стеариноат, олеиноат 

якбора кам шуда, линолеинат ба таври назаррас зиёд мешавад (то 69%). 

Солҳои охир усулҳои нави муайян кардани сохти глитсеридҳо пайдо 

шуданд, ки дар асоси натиҷаҳои гидролизи ферментативии чарбҳо мебошанд. 

Таркиби триглитсериди аксари чарбҳои растанӣ ва ҳайвонот, ки бо ин усул 

ҳисоб карда шудааст, ба таркиби бо усулҳои дигар муайяншуда; 

кристаллизатсияи ҳарорати паст; хроматографияи мањинќабат ва ғ. шабеҳ 

буд. Гидролизи ферментативи бо ёрии липаза гузаронила шуд. 

Таркиби триглитсеридии равѓани эфирии тухм: 

ГлППП 0,41  ГлППН 0,93  ГлНПН 5,50, 
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ГлПНП 4,12  ГлННН 56,55  ГлПНН 30,51. 

Н – носер (бењад); П – сер (њаднок). 

Тавре ки аз маълумотҳои дар боло овардашуда дида мешавад, равғани 

чарбии чоќлаи калонбарг дорои миқдори зиёди кислотаҳои чарбии носер 

(бењад), ки барои намояндагони оилаи мураккаббгулон хос аст, тавсиф карда 

мешавад.  

Дар таркиби равған миқдори зиёд (93%) три- ва диглитсеридҳои носер 

мушоњида карда шуд. 

Натиљањои омӯзишњои фитохимиявии  оид ба чоќлаи калонбарг дар боло 

овардашуда   дар ҷадвали 7 нишон дода шудааст. 

Љадвали  7 

Натиљањои фитохимиявии таркиби чоќлаи калонбарг 

Пайвастањои 

муайянгардида 

Баргњо   Гулњо   Решањо   

Сапонинњо 

(тритерпенї) Rf 

0,97 - 0,97; 0,5 

Гликозидњо 

(њалќаи 

лактонии 5-узва) 

+ - - 

Хромонњо  - + - 

Флаваноидњо Rf 0,37; 0,53; 0,65; 0,81; 

0,95 

0,44; 0,53; 0,68; 0,81; 0,95 - 

Лактонњо % 1,196-0,665% 0,282% + 

Алкалоидњо % 

Rf 

0,98; 0,50; 0,09% - + 

Моддањои 

даббоѓї % 

9,32% - 5,02% 

Равѓани эфирї 

% 

0,28; 0,22% 0,13% 3,0% 

Полиенњо  + - - 

Кислотањо 

(карбонї) 

атсетат, фумарат 

(0,3%) 

атсетат, равѓанї, 

пропионат, фумарат 

Корионат  

Кислотањои 

чарбии 

калонмолекула 

(олї) 

- - Миристиноат, 

палмитиноат, 

оксикислотањои 

номаълум 
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II.7. Бањодињии муќоисавии терпеноидњои баъзе намуди  Inula  бо 

усули хроматографї 

Миќдор  ва таркиби моддаҳо дар растаниҳо бештар ба макони нашъунамо 

ва давраи нашъунамои онҳо вобаста аст. Дар мисоли алкалоидҳо, кумаринҳо  

нишон дода шуд, ки ҳатто дар дохили як намуд, ин лапишҳо то 

нопадидшавии баъзеҳо ва пайдоиши ҷузъҳои дигар метавонанд хеле назаррас 

бошанд. Чоќла дар ин маврид қаблан омӯхта нашудааст. 

Бо усули хроматографияи тунукќабата мо решаҳо ва баргҳои чоќларо, ки 

дар нуқтаҳои афзоиши табиии ноҳияҳои Данѓара ва Файзобод ҷамъоварӣ 

шудаанд, таҳқиқ кардем. Ҳангоми ҷамъоварӣ давраи вегетатсияи растанӣ - 

поябарги реша, саршави ва охири гулкунӣ, мевадињи  ба назар гирифта шуд. 

Барои омўзиши хромотографї экстракти хлороформии растани омода 

карда шуд. 

Хроматография дар қабати мустањками силикели, ки дар фолгаи 

алюминии дарозии 15 см (Силуфол UV 254-Чехословакия) дар системаи 

бензол-метанол-этилатсетат 12:3:1 гузошта шудааст, гузаронида шуд. 

Хроматограммаҳо бо роҳи пошидани аввал бо маҳлули 1% ваниллин дар 

H2SO4 конс. сипас бо спирт таҳия карда шуданд.  Дар натиҷаи коркарди  

охирин  доғҳо ё ранги худро иваз карданд ё ранги равшан пайдо карданд. Ин 

реактивро бори аввал Олехнович-Степиен барои муайян кардани 

колориметрии алантолактонҳо истифода кардааст. 

Њангоми коркарди нишондодашуда  ҳар як модда чунин ранги хос пайдо 

мекунад,  ки он метавонад ҳамчун як хусусияти ташхиси иловагии 

муайянкуни хизмат кунад. Чунин вобасташавии нишондодњои Rf ва ранги 

доғњо нисбат ба дигар усулҳои ошкоркуни (буѓхои йод, маҳлули KMnO4 ва 

ғ.), бартарӣ дорад,  ки дар он ҳама моддаҳо ҳамчун доғҳои қаҳваранг пайдо 

мешаванд. Усули ошкоркунии лактонњои секвитерпенї дар ХМЌ бо маҳлули 

ваниллин дар кислотаи консентратсияи сулфат ва пас аз пошидани спирт 

бори аввал мо истифода кардем. Реаксияҳои химиявие, ки дар кислотаи 

консентратсияи сулфат сурат мегиранд, номуайян боқӣ мемонанд, зеро 



 

 

67 

равандҳое, ки дар ин ҷо мегузаранд, метавонанд гуногун бошанд. Ҳангоми 

омӯзиши спектри ултрабунафши терпеноидҳо, ки дар кислотаи 

консентратсияи сулфат гирифта шудаанд, яке аз љараёнњо равандҳои 

дегидрататсия мебошанд, ки дар натиҷаи он системаҳои  пайвастшудаи 

бандњои дучанда бавуҷуд меоянд. Пайвастаҳои хушбӯй (кумаринҳо, 

флавонҳо), инчунин пайвастањои сер (терпеноидҳо, карбогидрогенҳо) ин 

реаксияро намедиҳанд. 

Ҳамин тариқ, рангнокшавї бо реактиви зикршуда моддањое  њосил 

мешавад, ки дорои як ё якчанд банди дучанда мебошанд,  ки ин хусусан 

барои лактонҳои сесвитерпен хос аст. 

 

Расми 2. Хроматографияи чоќлаи калонбарг (Inula macrophylla L.) 

 

Ҳангоми баррасии хроматограммаҳои чоќла маълум гардид, ки баргҳои 

он вобаста ба мӯҳлати ҷамъоварӣ ва ҷои нашъунамо таркиби гуногун доранд. 

Моддаи дорои Rf = 0.83, ки ба ранги  малина-норинљї ва ҳангоми пошидан 

бо метанол фавран ба зарди - лимушакл мубаддал мешавад, қариб дар ҳама 

баргҳо ба миқдори гуногун мавҷуд аст, ба истиснои онҳое, ки дар Файзобод 

ҷамъоварӣ шудаанд, дар он тамоман он вуҷуд надоранд. Мо миқдори зиёди 
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ин моддаро дар давраи бандинакунии наздирешави ва якбора коҳиш ёфтани 

таркиби онро дар давраи гулкунӣ, инчунин дар минтақаҳои хушк (Хамљарї, 

Файзова) мушоњида кардем.  Дар баргҳои љамкардашудаи Данѓара ва дар 

кӯҳҳои Мазор миқдори зиёди моддае мавҷуд аст, ки Rf = 0.47 дорад, ки ба 

ранги кабуду - љиллодор мубаддал мегардад, аммо дар намунаҳои 

љамъовардашудаи дигар мавҷуд нест. Ҳамзамон, дар онҳо ягон моддае бо 

арзиши якхелаи Rf мавҷуд нест, аммо дар намунаҳои аз дараи Хамљарї, 

деҳаи Файзова, наздики куњи Мазор ҷамъшуда пайдошавии ранги арғувонӣ 

ва дар баргҳои аз  минтақаи ҷамъоваришуда мавҷуд аст деҳаи Файзова, 

кӯҳҳои Файзова љамъоварда шуда  дар шакли изҳост. Дар баргҳои 

љамъкардашудаи  Олимтой моддае бо Rf = 0.52 (кабуди дурахшон) ёфт шуд, 

ки дар ягон љамовардашудаи  дигар дида нашудаст. 

Моддањои бо Rf = 0,44 бо пайдокунии ранги сурњу-тира ки њангоми 

нигоњдори ба ранги норинљи мегузарад бо миќдори зиёд дар баргњои 

љамовардашудаи назди  Олимтой ва 158-159 км дуртар аз куњњои Файзова 

ошкор гардид, ки дар боќимонда љамовардашуда мављуд набуд ё дар шакли 

из мушоњида гардид. 

Модддањои бо Rf = 0,7 бо пайдошави ранги норинљи танњо дар баргњои 

дар ваќти гулкуни аз ќуллањои Хамљарии ноњияи Файзобод љамъовардашуда, 

мушоњида гардид. Њамаи моддањои боќимонда дар баргњои чоќла дар шакли 

пай (из) мављуд буданд ва миќдори умумии онњо инчунин вобаста аз мавќеъ 

ва муњлати љамъовари вобастагї дорад. 

Хеле ҷолиб аст, ки бо тағйирёбии зиёди терпеноидҳои таркиби баргҳои 

чоќла, таркиби химиявии решаҳои он хеле устувор аст. Омӯзиши фраксияи 

лактони, ки аз решаҳо дар даврањои гуногуни нашъунамо  љамъовардашудањо 

омода шудааст,  нишон дод, ки онҳо њамингуна компонентњоро доранд. 

Дар баробари чоќлаи калонбарг дар Тољикистон, намудҳои дигари он низ 

мавҷуданд: I. helenium L., I, britanica L., I. rhizocephala Schrenk. Барои 

муқоиса, мо баҳодиҳии химиявии онҳоро бо усули дар боло овардем. 

Натиҷаҳои бадастомада дар расми Б нишон дода шудаанд.  Тавре ки аз 
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таркиби терпеноидҳо дида мешавад, намудҳои мавриди баррасишуда хеле 

гуногун мебошанд. 

Дар I. rhizocephala Schrenk лактонҳои сесвитерпенї тамоман мављуд 

нестанд. Ин ҳам аз маълумоти хроматографӣ ва ҳам аз спектри ИС-и 

экстракти хлороформї бармеояд, ки дар он рахи фурубарандаи карбонили 

дар 1810-1715 см-1 мавҷуд нест. 

Дар як чоќлаи баланд моддае бо Rf = 0,48 (ранги бунафш) пайдо шуд, ки 

онро К.С.Рибалко ҷудо ва тавсиф кардааст. Ҷузъҳои дорои Rf = 0.44, 0.29, 

0.24 низ дар миқдори кам мавҷуданд. Шаш лактон дар чоќлаи баланд пайдо 

шудааст.  Яке аз онњо бо арзиши Rf = 0,99 ва ранг бо кислотаи сулфат –

ванилин ва метанол ба алантолактон (сурху-бунафш), дуюмин бо  Rf = 0,8 

ба изоалантолактон мувофат мекунанд. 

 

Расми 3 I. helenium L., I, britanica L., I. rhizocephala Schrenk. 

Махсусан  дар баргҳо ва решаҳои чоќла, ба истиснои моддаи дорои Rf 

0,93, ҳамон маҷмӯи лактонҳо мавҷуданд, ки ин намудро аз чоќлаи баланд 

фарқ кардан мумкин аст. 

Ҳангоми баррасии хроматограммаи экстракти хлороформии решаҳои I. 

Macrolepis L., ки дар Тољикистон мерӯяд, ҷолиби диққат аст, ки дар он 

миқдори зиёди моддаи Rf = 0.93 ва 0.80 мавҷуд аст, ки ба арзиши Rf ва ранги 
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доғҳо дар чоќла зиёд аст. Аммо, дар муқоиса бо охирин, компонент бо Rf = 

0.8 дар миқдори афзалиятнок мавҷуд аст. Қисми рўизаминии чоќла миќдори 

ками баробар бо лактонњои решаро дорад. 

Бояд қайд кард, ки алантолактон, изоалантолактон ва дигар моддаҳои ин 

гурӯҳро мо дар љамовардашудаи чоќлаи баланд пайдо накардаем. 

Ҳамин тариқ, гиёҳе, ки мо таҳқиқ мекунем, таркиби мушаххаси химиявӣ 

дорад ва лактонҳои дар дигар намудҳо мавҷудбударо надорад. Миќдори 

зиёди лактонҳо дар решаҳо ва пояи  растанӣ, гуногун рангї ва хусусияти 

хоси  калони онҳо, дар байни объектҳое, ки барои омӯзиши фитохимиявӣ 

чоќла ояндадор мебошад. 
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БОБИ III.  ОМЎЗИШИ ХИМИЯВИИ ЛАКТОНЊОИ РАСТАНИИ 

ЧОЌЛАИ КАЛОНБАРГ (Inula macrophylla L.) 

(МУЊОКИМАИ НАТИЉАЊО 

 

 

III.1. Экстраксия, људокунї, таќсимкунии лактонњо ва бадастории 

компонентњои индивидуалї 

        Барои бањодињии фракси лактонї назорати људокунии хромотографї 

усули хромотографияи ќоѓазї, хромотографияи мањинќабат ва пластинкањои 

«Силуфол»-ро истифода намудем. 

       Њангоми хромотографияи ќоѓази тамѓаи «Л», ки дар мањлули 10%-и 

формамид ва метанол таркарда шуда истифода шуд. 

Барои хроматографияи мањинќабат  қабати мустањками силикагели СKГ 

истифода шуд. Бо ин мақсад, aдсорбенти майдакардашуда бо кислотаи 

хлорид, об ва метанол то нопадидшавии моддањои экстрактивии ионҳои оҳан 

ва хлор шуста шуд. Дар баробари силикагел, оксиди алминий бо ҳамин 

мақсад истифода мешуд. 

Дар ҳарду ҳолат 12,5 г адсорбент 2,5 г гаҷ (гипс) ва 37 мл обро дар колба  

то њосилшавии вазни якљинса сах такон додем. Суспенсияи ҳосилшударо ба 

пластинкањои шишагӣ пошида ва то њавои хушк хушконидем. Дар баробари 

ин, пластинкањо бо қабати мустањками  силикагели, ки истењсоли Чех 

«silufol» UV -254 истифода шуданд. 

Ба сифати фазаи њаракаткунанда чунин системањо истифода шуд: 

А) н-гексан-бензол-метанол 5:4:1 барои хроматография дар ќоѓаз; 

Б) бензол-метанол-этилатсетат 12:3:1 барои ХМЌ моддањои ѓайриќутбї 

дар силуфол; 

В) бензол-метанол-этилатсетат 94:3:3 барои ХМЌ моддањои ѓайриќутбї; 

Г) бензол-метанол-этилатсетат 91:6:3  брои ХМЌ моддањои ќутбї. 

Муайян кардани доѓњои моддаҳо тавассути пошидани хроматограммаҳо 

муќарар шуда: 
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1) мањлули 1%-и KMnO4 дар 1% H2SO4 (доѓњои зард дар фони ќањваранг). 

2) мањлули  1%-и  ванилин дар кисотаи сулфати  консентронида ва 

баъдан метанол (доѓњои љигари, сурх, бунафш, сурху-ќањваранг, кабуд дар 

фони зардчатоб). 

Кристалкунии моддањо аз њалкунандањои органикї гузаронида шуд. 

Муайянкунии њарорати гудозиш дар капилярњои кушода  тавассути 

гармкунии њарорати дар њаммоми њавои гузаронида шуд. 

Спектрњои УБ дар спектрофотомети баќайдгирандаи ширкати  «Хитачи» 

гузаронида шуд. 

Спектрњои ИС дар дастгоњи UR-20 моддањо дар намуди таблетка бо КВr, 

спектри массавї дар дастгоњи МХ – 1303 гузаронида шуд. 

Спектри  РМЯ дар спектрометри Bruker АМ-500, частотаи кори њангоми 

125 Мгњ ва JN-М-4Н  100 њангоми 100 мгс қиматҳои гузаришҳои химиявӣ дар 

миқёси  аз сигнали ГМДС, ки O ќабулшуд,  аксбардорї мешаванд. 

Људокунии лактонњо. Миќдори зиёди лактонҳо дар пояи растанӣ (зиёда 

аз 1%), ки бо усули гравиметрӣ муайян карда шудааст, асос барои људокуни  

ва омӯзиши амиќи онҳо хизмат мекунад. Таваљљӯҳ оид ба растанї дар он 

маврид барангехт, ки  лактонҳоњам бо экстракти спиртї ва њам бо обӣ ошкор 

карда шуданд, яъне мављудияти онҳо метавонад сабаби истифодаи хосиятҳои 

шифобахшии дамоба, дамобаи спиртї, экстрактњо ва дигар шаклҳои 

табобатии онњо дар тибби халқӣ бошад. 

Тавре ки дар маълумоти хулосавї нишон дода шудааст, миқдори зиёди 

усулҳои људосозии лактонҳо мављуданд, ки асосан барои ин ё он объекти 

муайян таҳия шудаанд. Дар марҳилаи људокунӣ нигоҳ доштани лактонҳо дар 

шакли табиӣ, истисно кардани имконияти собунонидан, изомеризатсия ва 

дигар равандҳои дуюмдараља хеле муҳим аст. Мо усули ба истилоҳ чехиро 

истифода кардем, ки аз њама зиёд ин талабот мувофиќ аст ва бори аввал 

њангоми  људошавии лактонҳо аз тахачи балханї озмуда шуд [142]. Ин усул ба 
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тақсимоти моддањои экстрактивї дар байни ду ҳалкунандаҳои органикии 

омехта асос ёфтааст ва имкон медиҳад, ки дар шароити сабук фраксияи 

лактонро аз равғанҳои эфирӣ, чарбӣ ва фенолҳо тоза намоем. 

Бо ин мақсад, 5,3 кг баргњо, ки моҳи майи соли 2018 дар давраи  

поягузорӣ дар шохаҳои кӯҳи Мазор (ноњияи Файзобод) љамъовари шуда се 

маротиба бо хлороформ дар њаљми 25 литр коркард карда шуд ва як 

шабонарӯз гузошта, нигоњ доштем. Экстрактро якљоя намуда дар  дастгоњи 

бухоркунаки вакуумӣ дар ҳарорати 30-35 °С то шарбат-ѓализ   550 г 

боќимонда буѓ намудем. 

270 г экстрактро дар 1,5 л эфири  нафтӣ (петролейин) ҳал карда, бо 

ҳаљми баробари 60 % атсетони обӣ, баъд 90 % этанол пай дар пай такон дода 

дар натиља људошудаи атсетонї (фраксияи А),  спиртї (фраксияи В) ва 

боќимондаи  эфирию нафтиро (фраксияи С) ба даст овардем. 

Људошудаи спиртро дар вакуум то нопадидшавии ҳалкунанда ѓализ 

намуда ва бақия бо 200 мл хлороформ коркард карда шуд. Қисми 

ҳалнашавандаро људо карда, маҳлулро полоида буѓронї кардем. 68,7 г (2,6%) 

боќимондаи бадастовардашуда, ки онро асосан лактонҳо ифода мекунанд (ба 

нақшаи људокуни нигаред). Ҳар се фраксия аз рўйи мављудияти лактонҳои 

сесквитерпеноиди тавассути хроматография баҳогузорӣ карда шуданд. 

Натиљаҳои беҳтарин бо истифода аз пластинкаҳои силуфол ба даст оварда 

шуданд, натиљаҳои ба даст овардашуда дар зер оварда шудаанд. 
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Наќшаи људокунии фраксияи латонии (Inula Macrophylla L.) 
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Љадвали 8 

Натиљаҳои бо истифода аз пластинкаҳои силуфол ба даст оварда шуда 

Номи  

фраксияњо 

Система (А Б) ранги доѓњо ва 

нишондоди Rf 

Спиртї (Б) 0,95 љ-б. 0,83 (љ.з) 0,78 б-х (заиф) 0,69 (т) 0,58 (с) 

0,53 (т) 0,44 (с.т) 0,36 (с-т) 0,27 (т) 0,18 (т) 0.08 

(т). 

Нафтї, 

петролейинї (В) 

0,95 љ-б (нопадидшавї) 0,83(з). 

Атсетонї (А) 0,83; (заи) 0,27; 0,18; 0,08(заи). 

 

Тавре ки аз маълумоти дар боло овардашуда дида мешавад, фраксияњои 

лактони  II компонент мавҷуданд, ки бо кислотаи сулфати  ванилин натиља 

медињанд. Дар фраксияҳои боқимонда, ин моддаҳо ё мавҷуд нестанд ё дар 

шакли изҳо мавҷуданд. 

Факсияи В – ранги сиёҳи торик, бо массаи ба вазелин монанд ифода ёфта, 

дар таркибаш асосан моддаҳои қатронӣ ва пигментҳоро доранд. 

Фраксияи А-дар шакли боќимондаи сахти рангаш зарду-қаҳваранги, ки 

ба флавоноидҳо реаксияи хос дод 

Људокунии лактонњо ва бадастории компонентњои индивидуалї. Барои 

ҷудо кардани лактонҳо, мо усули хроматографияи калонкагию адсорбсиониро 

истифода кардем. Ҳамчун адсорбент оксдиди алюминии  нейтралиро 

мувофиқи Брокман истифода намудем. Моддаи элюентронидашуда аввал бо 

бензол, сипас бо омехтаи бензол ва метанол гузаронида шуда, оњиста-оњиста 

миќдори охирин   ниҳоят метанол зиёд шуд. 

Бо ин мақсад 68 г фраксияи лактониро дар миқдори ками бензол ҳал 



 

 

76 

карда, ба калонкаи баландиаш 20 см ва диаметри 8 см бо усули пуркунии 

адсорбенти намнок ворид карда шуд. Ҳангоми шустани ҳалкунанда 

фраксияҳои 0,5 л љамъ карда шуданд, ки онҳо тавассути хроматографияи 

мањинќабата таҳлил карда шуданд. 

Љадвали 9 

Натиљаҳои бо истифода аз хроматографияи мањинќабат ба даст оварда шуда 

Раќами 

фраксия 

Њалкунанда Нишондоди Rf 

1-9 Бензол  0,95 0,83 

10-18 Бензол 0,83(заиф) 0,78(заиф) 

0,58; 0,53 

19-36 Бензол 0,53; 0,47; 0,44 

37-41 Бензол +1% МеОН 0,47; 0,44; 0,36 

42-66 Бензол + 5% метанол 0,36; 0,17; 0,18 

67-71 Метанол  0,18; 0,08 

 

III.2.Усулњои тањќиќи физикї-химиявии лактонњои  
сесквитерпеноидї (оксидшавї, таљзияшавї, гидрогенизатсия, 

дегидрогенизатсия, спектроскопияи УБ, ИС, РМЯ) 
 

Људокунии моддањо бо Rf = 0,83. Фраксияҳои 1-9 якљоя карда  то 

хушкшави буѓронї карда   шуданд, боқимонда якчанд маротиба њангоми 

омехтакунї бо равѓани эфирї коркард карда шуд. Људошударо то њаљми 

наонќадар зиёд буѓкунонида ва дар яхдон як шабонарўз гузоштем.  

Кристаллии боќимондаро љаббида ва аз оби љӯшон (филтркунии мањлул 

тавассути ќабати пахтагї) дубора кристаллизатсия карда шуд. 5.92 г (0.22%) 

модда дар шакли кристаллҳои сӯзани беранг бо њар. гуд. 91°С ва Rf = 0,93 

(системаи А) 0,83, (системаи В) ва 0,58 (системаи В) пайдошавии доѓњо дар 

ХМЌ бо ранги тамашки ба зарди –лимўи гузаранда ба даст оварда шуд. 

Људокунии модда бо Rf = 0.95 (-ситостерин) филтрат пас аз људо 
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кардани моддаи якум миқдори зиёди компоненти дуюмро бо Rf = 0.98 дар бар 

мегирад. Барои људо кардани онњо ҳама моддањои асоси якљоя карда шуданд 

ва дар вакуум то хушкшавї бухор намудем. Боқимонда дар 10 мл метаноли 

гарм ҳал карда шуд, маҳлул хунук карда шуд. Дар ин ҳолат, як модда бо 

њарорати гудозишаш 132-137 °С људо карда шуд, ки бо метанол дубора 

кристаллизатсия карда шуд. Моддаи кристалии беранг дар шакли 

гуногунњаљм  бо њарорати гудозишаш 139-140 ° С Rf = 0.98 (доѓњои бунафш, 

ранг тез нест мешавад) / системаи Б ба даст оварда шуд. 

 

 

(-ситостерин 

Људокунии модда бо Rf =0,47 ( грандулин). Дар фраксияҳои боқимонда 

(10-71) як гурӯҳи моддаҳо бо мавќеъи (нишондоди) пасти Rf мављуданд, ки 

дар байни онҳо компоненти бо Rf = 0,47 фарқ карда мешуд. Аммо, миќдори  

охирин он қадар паст буд, ки бо вуљуди кӯшишҳои зиёд, онро дар шакли 

холис људо кардан ғайриимкон буд. 

Тавре ки дар боло қайд кардем, лактонњои таркибашон сифатан бо 

миќдори калон дар макони афзоишёби ва нашъунамои чоќла  муайян карда 

шуданд. Хроматограммаҳои намунаҳои ашёи хоми дар минтақаҳои гуногун 

ҳосилшударо дида баромада, мо мушоҳида кардем, ки миқдори аз ҳама зиёди 

модда бо Rf = 0,47 дар баргҳои чоќла, ки дар нишебиҳои кӯҳҳои  минтақаи 

Файзова мерӯянд, мављуд аст. Охиринҳо объекти таҳқиқоти мо буданд. 

3,2 кг баргҳои хушкшуда ва реза кардашуда, ки дар аввали гулкунӣ 

љамъоварӣ карда шудаанд, дар давоми  як шабона рӯз   бо њаљми 3 литр 
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хлороформ дам андохта шуд. Људошуда  якљоя карда дар вакуум хушк карда 

шуданд. 

30 г экстракти ғализи қаҳваранги торик ба калонкаи бо оксиди алюмини 

пур карда шуда ворид намуда, чи тавре, ки дар боло тавсиф шудааст, 

хроматография карда, мањсули интињої бо бензол шуста шуд. 

Фраксияи 1-2 и ранги норинљи  дошта бо реаксияи Бурхард ба стеринњо 

натиљаи мусбат дод. Фраксияҳои 3-6, ки омехтаи моддаҳои дорои Rf = 

0,83 ва 0,47 доранд, якљоякарда шуданд ва то њаљми 50 мл бухор карда 

шуданд. 

50 мл маҳлули ғафсшуда  оњиста тавассути омехтакунак ба 500 мл эфири 

нафтї рехта шуд. Рӯзи дигар дар деворҳо ва поёни колба як плёнкаи 

кристаллии ранга ба вуљуд омад, ки онро људо намуда се маротиба аз оби 

гарм  аз нав кристаллизатсия намудем. 0,5 г кристаллҳои беранг бо њарорати 

гудозиши 91 °С, иборат аз омехтаи ду модда бо Rf = 0.83 ва 0,47 (системаи Б) 

бадастоварда шуд. Њангоми аз нав кристалкунонии минбаъда аз чорхлориди 

карбон  0,4 г плёнкањои беранги дорои љилои садафин њарорати гудозишаш 

129-130°С Rf = 0,7 (системаи А) 0,47, (системаи Б) 0,67 ва (системаи В)  

доѓњои нилгуну-љилодор дар ХМЌ њосил гардид. Филтрати эфири нафтиро то 

хушкшави буѓ кунонида, боќимонда як чанд  маротиба бо оби гарм аз нав 

перекристализатсия карда шуд. 0,89г моддаи бо њарорати гудозишаш 88-90°С, 

Rf = 0,83 бадастоварда шуда  дар намунаи омехта шуда бо моддаи якхелаи аз 

ашёи хоми  чоќлаи Данѓара људо карда шуда муќоиса  карда шуд. 

Људокунии моддањои бо Rf =0,44 (гранилин). Ҳангоми бањодињии 

хроматографии баргҳои чоќлаи дар минтақаи деҳаи Фазова (доманакӯҳҳо дар 

дараи Хамљарї) рўянда, мо мушоҳида кардем, ки дар таркиби он миқдори 

зиёди модда бо Rf = 0.44 мављуд аст, ки дар намунаҳои дар љойҳои дигар 

љамъшуда мушоҳида нашудааст. Омӯзиши ин модда таваљљӯҳи зиёд дошт, 

зеро он миқдори назаррас дар он солҳо пайдо шуд, вақте ки таркиби 

компоненти асосӣ бо Rf = 0.83 якбора коҳиш ёфт. 
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Объекти таҳқиқоти мо омўзиши њалкунандањои асосие буд, ки ҳангоми 

коркарди  караброн аз ашёи хоми дар минтақаи зикршуда ҳосилшуда боқӣ 

мондаанд. Бо ин мақсад (барои тавсифи муфассал, ба боби V-и диссертатсия 

нигаред) 60 кг баргҳои хушкшуда ва майда кардашударо бо метанол коркард 

намуда, экстрактҳоро бухор карда, аввал бо бензин, баъд бо чорхлориди 

карбон шустем. Ба экстракти обию-спиртии тозашуда  об  илова намуда ва 

лактонҳо бо хлороформ људо карда шуданд. 

Компоненти асоси дар ин фраксия модаи бо Rf = 0,44 (системаи Б), дар 

ХМЌ пайдошавии доѓњо дар намуди сурхи тираи ба норинљи гузаранда ба 

њисоб меравад. 1,29 кг мањлули ѓализ бо миқдори назарраси пигментҳои 

хосияти фенолдошта ба даст оварда шуд. Барои хориљ кардани онҳо, маҳлули 

хлороформро тавассути колонкаи  диаметраш 22 см ва баландии 20 см бо 

полиамиди хокамонанд пур кардашуда гузаронида,  сипас бо  бензол шустем. 

Филтратро то нестшавии њалкунанда ѓализ гардонида, 740 г боќимонда 

бадаст оварда шуд, ки аз он 208 г дар колонкаи хроматографии баландиаш 22 

ва диаметраш 8 см гузошта шуд. Элюенткунонии модда бо бензол гузаронида 

шуда 0,5 л мањсул ба даст оварда шуд. Фраксияҳои 1-2, ки дорои грандитсин 

буданд људо карда ва 3-5 якҷоя намуда, то хушкшавӣ буѓронї карда шуд. 

Тақрибан 150 г боқимондаи қаҳвараанги зифтиӣ ба даст оварда шуд, ки бо 

эфир  омехта намуда коркард карда шуд. Эфирро ѓализ карданд, боқимондаро 

як шабона дар яхдон гузошта, нигоњ доштем. Ҳамин тавр дар поён ва 

деворҳои колба моддае људо шуд, ки он аз метанол људо карда ва аз нав 

кристаллизатсия намудем. 3,7 г (0,04%) моддаи беранги дар шакли 

кристаллҳои ромбӣ дорои њарорати гудозиши 197-198 °С њосил карда шуд. 
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Омўзиши химиявии лактонњои растаниии чоќла. Омӯзиши химиявии 

моддаи бо њарорати гудозиши 88-90°С (грандитсин). "Грандитсин" моддаи 

кристаллии беранги хосияти нейтрали дошта, дар хлороформ, спирт, атсетон , 

эифир,  осонњалшаванда,  дар эфири нафтї, гексан, бадњалшаванда (1:2000) 

дар оби гарм душвор ва дар кислотаҳо ҳалнашаванда аст. Модда ҳангоми 

гармкунӣ дар гидроксидњои ишкори ва маҳлули 5% карбонати натрий ҳал 

мешавад. Ҳангоми турш кардани маҳлули ишқорї аз онњо кристаллњо бо 

њарорати гудозишаш 90-91°С људо мешавад, ки ба гурўњи лактонҳо мансуб 

будани онро нишон медиҳад. Он дар гидроксидњои ишқори мутаќобилан бо 

як моли охирин ҳал мешавад, ки ин мавҷудияти як ҳалқаи лактониро нишон 

медиҳад. 

Муайян кардани вазни молекулавӣ тавассути титркунӣ. Баркаши 

даќиќи 0,0705г моддаро дар 10 мл спирт њал намуда 10 мл мањлули 0,1н 

гидроксиди калий ( К = 0,0866) њамроњ карда, сипас мањлули бадастомадаро 

тавассти мањлули 0,1 н кислотаи сулфат (то фенолфталин) титр карда 

мешавад. Дар чунин шароит озмоиши назоратӣ гузаронида шуд. 

Мањлули сарфшудаи кислотаи суфат  дар назорат 8,54 мл, дар озмоиш 

5,70, якљоя бо ишќор 2,84 мл. 

Њисоб карда шуд:  

Дар спектри массавї дар модда қуллаи (пики) иони молекулавии M+ 248 

мушоњида гардид. 
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Тањлили элементї: 

Ёфта шуд %%: С 73,5;  76,1;  Н 8,20;  8,05; С15Н20О3. 

Њисоб карда шуд %%: С 72,55;  Н 8,12. 

Муайянкунии  фаъолнокии оптики дар дастгоњи ширкати «Сейсс» 

гузаронида шуд. Баркаши даќиќи модда 0,0505г дар 4,958г спирт. (С = 1,018). 

Пайдо гардид [] мањлули +2,26° (миёнаи  5 муайяншуда) 

 

Дар спектри УБ моддаи бадастовардашуда (расми 3.) фурубарии 

бештарин дар доираи 205-210 нм (lg = 3,78) мушоњида карда шуд, ки дар 

молекула пайвастшавии   карбонилиро бо  гурўњи метилени экзосиклї нишон 

медињад. 

Дар спектри ИС (расми 4) рахњои 1750 см-1  (карбонил  -лактон), 1710 

см-1  ( карбонил кетон) 1660 см-1  ва 823 см-1 (банди дучанда) тасдиќ гардид. 

Рахњои интенсиви 1160 см-1  ва 1412 см-1  ва заиф 1660 см-1 аз мављудияти 

гурўњи метилени экзосиклї дарак медињад [143].  

Дар асоси гуфтаҳои боло, аз ин бармеояд, ки моддаи људошуда, ки мо 

онро шартан грандитсин меномем, дорои таркиби C15H20O3 кето  -лактон 

мебошад ва дорои як гурӯҳи метилени экзосиклӣ дар ҳалқаи лактон аст. 

Мављудияти кетогурӯҳњо тавассути бадастори 2,4 динитрофенил-

гидразон  тасдиќ гардид. 

Дар баркаши даќиќи 0,5005 г модда дар спирт 1мл реактив њамроњ карда, 

як шабонарўз гузошта шуд. (реактивро бо омехта кардани 0,4г 2,4 

динитрофенилгидразин дар 2 мл кислотаи сулфат ва сипас бо илова намудани 

спирт то њаљми 10 мл омода намудем).  

Тањшини људошударо полоиш намуда, бо  спирт дубора кристализатсия 

намудем. Сипас дар вакуум  бо Р2О5 хуш намудем. Кристаллҳои сӯзаншакли 

рангаш сурх бо њарорати гудозиши 189-190 °С бадаст оварда шуд. 

Тањлили элементї. Муайян карда шуд: С 59,00; 58,90; Н 6,47; 6,29; N 



 

 

82 

13,71; 13,57; C21H24O6N4. Њисоб карда шуд: С 58,80; Н 5,60; N 13,05. 

Карбониликетони дар пайвастшавї ворид нест, ки инро мавҷуд набудани 

фурубарї дар спектри ултрабунафш аз рўйи соњаи 250 нм нишон медиҳад. 

Дар поён спектрњои ИС ва УБ-и     грандитсин ва дигидро грандитсин нишон 

дода шудааст. 

 

          Расми 3 спектри УБ грандитсин 
 

 

 

              Расми 4 спектри ИС-и  грандитсин 
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                    Расми 5 спектри ИС-и  дигидрограндитсин 

 

Бо таркиби нишон додашуда, мављудияти ҳалқаи лактонї ва кетогурўҳи 

моддаи људошуда њангоми мављудияти  як банди дучанда, бояд трисиклӣ ва 

дар сурати мављудияти дуто чунин банд бояд бисиклї бошад. Ҳамин тариқ, 

интихоби ду варианти сохтро дар асоси шумораи банди дучанда метавон 

интихоб кард. 

Барќароршавии каталитикї. Барои муайянкунии шумораи бандњои 

дучанда гидролизи каталитикї гузаронида шуд. Ба баркаши даќиќи 0,5324 г 

модда дар 20 мл спирт 0,023 PtO2 (бо усули Адамсу) илова намуда дар 

њарорати хона то анљомёбии фурубарии гидроген  дар муддати 1 соат 

гидролиз карда шуд. Дар ин њолат 53 мл гидрогенро (48 мл људошуда) фуру 

бурд, ки шањодат аз барќароршавии як банди дучандаро медињад. Баъд аз 

барќароршавї моеъро полоида, буѓронї намудем. Њангоми тозакунии 

боќимода бо чубчаи шишагї дар эфири нафтї кристаллњои сўзанмонанди 

дигидроњосилањо бо њарорати гудозиши 46-47°С, ки дар спирт, атсетон, эфир, 

эфири нафтї осон њалшаванда аст, њосил гардид. 

Тањлили элементї. Муайян гардид % %: С 71,90; 72,30; Н 9,62 9,77.  

Спектри массавї: М+ 250. Бруто-формулла С15Н22О3. 

Њисоб карда шуд % %: С 71,97; Н 8,86. 

Дар спектри ИС (расми 5) -и моддаи ба даст оварда, дар доираи 1660- 823 
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см-1 рахњои фурубаранда мавҷуд набуданд, рахи карбонили мавќеи худро дар 

доираи 1780 см-1 иваз намуд, аз ин рӯ, лактон аз ҳисоби метилени экзотсиклӣ 

пурра гидрогенизатия шуд.  

Дар спектри РМЯ дигидроњосилањо сигналњои протоњои винилї ноаён 

шуданд. Аз ин маълумот бар меояд, ки  он як қисми метилени экзосиклӣ 

мебошад ва аз ин рӯ, грандитсин  пайвастагии трисликӣ мебошад. Спектрњои 

РМЯ-и     грандитсин, дигидрограндитсин ва дейтерограндитсин дар расми 

6,7 ва 8 нишон дода шудааст. 

                  

 

                     Расми 6 спектри РМЯ грандитсин 
 

 

                 Расми 7 спектри РМЯ дигидрограндитсин 
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   Расми 8 спектри РМЯ дейтеродигидрограндитсин 

Дар спектри РМЯ грандитсин (нигаред ба расми 6), синглети се протонӣ 

1,00 њ.м. аз ҳисоби протонҳои гурӯҳи метилї, ки дар атомҳои карбони сеюм 

љойгиранд. Илова бар ин дар  спектри  синглети се протонро дар 2,03 њ.м.  

нишон дод, ки онро ба  протони метили њангоми банди дучанда CH3-C=C ё 

атсетилї CH3C=O нисбат додан мумкин аст.  

Мавҷудияти ин гурӯҳро мо бо роҳи бадаст овардани маҳсулоти 

дейтеррирони тасдиқ кардем. Дублетњо њангоми 5,96 ва 5,40 њ.м. Z = 2,5 Гс бо 

мавҷудияти ду протони гурӯҳи метилени экзосиклӣ дар ҳалқаи лактонї, 

мултиплетҳои 4.64 ва 3.05 њ.м.  (аз рўи 1Н) протонњои лактонї ва витсиналї 

муайн карда шуданд. 

Синглети се протонӣ 1,00 њ.м. ба гурӯҳи метил, ки дар атоми карбон 

сеюм пайдо шудааст, мувофиқ аст. 

Дар молекулаҳои лактонҳои сесквитерпеноидї (элеманҳо, гермакранҳо, 

гвайанолидҳо) ҳамеша се гурӯҳи метилї ё метиленї доранд. Дар мавриди 

лактони мо, яке аз онҳо гурӯҳи метилени экзосиклӣ, дуюмӣ метили ангулярї 

мебошад. 

Табиати сеюмин номуайян боќи монд. Сигнали мувофиќи онњо дар 

спектри РМЯ синглети сепротонаи њангоми 203 њ.м. нишон дод, ки дар зинаи 
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баробар њам ба протони метили њангоми банди дучанда СН3 – С = С, ва њам 

протони атсетили СН3СО- метавон нисбат дод. Мансубияти аввала аз њисобе, 

ки дар молекулаи модда дорои як банди дучанда аст хориљ кара шуд; дуюмин  

метавонад дар ҳузури гурӯҳи СН3СОСН2- сурат гирад, яъне, вақте ки 

кетогурӯҳ дар занҷири кушода аст. Мављудияти ин гурўњњо, яъне аз њисоби 

панљ атоми гидроген дар атомњои карбони њамсоя бо роњи дейтериронї ба мо 

исбот гардид. 

Грандитсини дейтериронидашуда. Маълум аст, ки кетонњо дар муњити 

ишќорї бо наќшаи зерин ба энолизатсия дучор мешаванд: 

 

 

Атомҳои гидрогени гурӯҳҳои гидроксил қобилияти мубодиларо бо 

дейтерий дорад. 

 

 

Азбаски реаксия баргарданда аст, ҳамаи атомҳои гидроген дар -њолат  

ба дейтерий мубодила мешаванд. Бо муайян кардани вазни молекулавии 

пайвастаи дейтеришуда, имкон аст, ки шумораи умумии протонҳои мубодила 

шаванда, яъне дар  -њолат ҷойгир шуда, муайян гардад. Њангоми 

мављудияти  гурӯҳи CH3COCH2R дар Грандитсин, бадастории маҳсуле бо 

вазни молекулавии 5 воҳиди массааш нисбат ба маводи аввал зиёдтарро бояд 

интизор шуд.   

Барои роҳ надодан ба мубодилаи баръакс, ин реаксия бо реактивҳое 

гузаронида шуд, ки дар онҳо танҳо дейтерий мавҷуд аст. 

0,15 г грандитсин дар 2 мл дейтерометанол CD3OD ҳал намуда ва KOD 
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илова карда шуд, ки тавассути њалшавии 0,1 г натрийи металлӣ дар 3 мл оби 

вазнин D2O ба даст оварда шудааст. 

Моеъро дар њамоми оби дар колбае, ки бо хунукунаки баргарданда 

муљаҳҳаз шудааст, 40 дақиқа гарм намудем. Пас аз хунуккунӣ, маҳлулро бо 

14 қатра DCl конс. турш карда, то равшан шуданаш гарм карда  ва шабона дар 

яхдон гузошта шуд. Маҳлули људошударо ҷаббиданд, бо қатраҳои D2O то 

нейтралї гаштанаш шуста ва дар вакуум бо P2O5 хушк намудем. 

Дейтерограндитсин ба даст овардашуд, ки аз рўйи маълумоти спектри 

массавї дорои в.м. 253 мебошад.  

Дар спектри РМЯ –и он синглети 2,03 њ.м нопадид шуд ва шиддатнокии 

интегралии протонњо 5 адад кам шуд, ки ин тахминҳои дар боло 

овардашударо тасдиқ кард. Маълумоти РМЯ (љањишҳои химиявӣ ва 

сигналҳои мултипледии гурӯҳҳои метилї) лактони мансуб ба 

гермакранолидҳо ё гуайанолидҳоро истисно мекунанд, аз ин рӯ, эҳтимол 

дорад, ки ҳалқаи аввалини бо лактон алоқаманд шашузва ва дуюмаш дорои 

гурӯҳи атсетилї иборат аз се (I), чор- (II) ё панљузва (III) мебошад. Он гоҳ 

грандитсин бояд яке аз сохтҳои зеринро дошта бошад. 

 

Сохти III аз он сабаб бартараф карда шудааст ба натиљаҳои мубодилаи 

дейтерий мухолиф аст. Интихоби байни I ва II дар асоси спектри РМЯ сохта 

шудааст. Маълум аст, ки сигналҳои протонҳо, ки дар ҳалқаи сеузва 

љойгиранд, дар майдони ғайримуқаррарии 0.4-0.6 њ.м  љойгиранд. 

Спектри ИС-и караброн (расми 9) ва РМЯ-и караброн (расми 10)  дар 
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поён нишон дода шудааст. 

 

         Расми 9. Спектри ИС-и караброн 

       

Расми 10. Спектри РМЯ-и караброн 

 

Дар спектри баррасишаванда дар 0,42 њ.м.  2H мултиплет пайдо 

мешавад, ки ба ду протони метилении мутақобилаи ҳалқаи сеузва мувофиқат 

мекунад. 

Ҳамин тариқ, грандитсин сохти I  3-oксa-5-метилен-9 (бутил-3-oн) -10-

метил-трисикло 10-8, 6-2-декан-4он дорад ва бояд бо лактони караброн шабеҳ 

бошад, ки  қаблан аз меваҳои Carpesium abrotanoides Л. (оилаи Compositae) 
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људо карда шуааст. Собитҳои физикї-химиявии градитсин - фаъолнокии 

оптикӣ, ҳарорати гудозиши моддаи њосилшуда, дигидроњосилањои он, 2,4 - 

динитрофенилгидразон ба маълумоти адабиёт мувофиқ мебошанд. Мо онро 

бори аввал аз растанињои флораи ватанї  људо намудем.  

Барои шиносоии ниҳоӣ, аз профессорон Злотский С.С. ва Зорин И. (Уфа) 

дархост карда шуд, ки бори аввал онро бо спектрҳои ИС ва РМЯ караброн 

ҷудо кард. Муқоисаи онҳо бо мо њамонандии онҳоро нишон дод (нигаред ба 

расми 9, 10). 

III.3. Идентификатсияи β-ситостерин 

Омўзиши модда бо њарорати гудозиши 139-140°С (β-ситостерин). Пас аз 

перекристализатсияи такрори кристаллҳои пулакчадори беранг бо љилои 

садафин ва њар. гуд. 139-140°С  ба даст оварда шуд. Модда дар хлороформ, 

эфир хуб њалшаванда, дар спирт суст ҳалшаванда, дар об, кислотаҳо ва 

ишкорҳо ҳалнашаванда мебошад. Реаксияи Либерман-Бурхардро ба стеринҳо 

медиҳад, ки мањлули модда дар хлороформ њангоми илова намудани 

ангидриди атсетат  ва чанд қатра кислотаи сулфати консентратсияшуда ба 

ранги  кабуд мегузарад, ки  ин ба β -ситостерин мувофиқ аст. 

Рахњои фурубаранда дар спектри УБ-и он мављуд набуд ва дар спектри –

ИС фурубари дар соњањои 3456-3336 см-1 (гурўњњои гидроксили) мушоњида 

карда шуд (нигаред ба  расми 11). 
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    Расми 11. ИС β -ситостерин 

Намуна омўзиши моддаи људошуда бо намунаи боэътимоди -

ситостерин депрессияи њарорати гудозиши худро нишон надод; муқоисаи 

спектри ИС низ боњамонандии онҳоро нишон дод. 

Омўзиши модда бо њарорати гудозиши 129-130°С   (грандулин). Моддаи 

беранги кристаллї дар спирт, хлороформ осон њалшаванда,  дар эфири нафтї 

ва чорхлориди карбон душвор њалшаванда аст.  Rf  дар системаи А = 0,7 дар 

системаи Б = 0,47 њангоми бо (ошкоркунанда) пошидани ванилин-кислотаи 

суфат ранги бунафш медињад, ки зуд ранги кабуду-равшан мегузарад. Дар 

спектри массавї ќуллаи ионии молекулявї М + 248, инчунин  ќуллаи  230 (М-

Н2О) 215 (М-Н2О  – СН3) мушоњида гардид. 

Тањлили элементї. Муайн гардид % %: С 72,3; 72,5; Н 9,00; 8,58; 

С15Н20О3.  Њисоб карда шуд % %: С 72,55; Н 8,12 М.в. 248.  Моддаи оптикии 

фаъол. Баркаши санљиши 0,0497 г дар 4,958 мл этанол њал карда шуд. 

Фаъолияти оптикии ин маҳлул дар найчаи дарозиаш 2 дм  2,5 ° ташкил дод (аз 

рўии ислоњ намудан дар њалкунанда). 

 

Њисобкарда шуд:   (бо 1,0 этанол). 

 

Њангоми гарм кардан бо мањлули гидроксиди натрий он ба шакли мањлул 

ва њангоми баъдан оксидкунонї ба њолати таѓйирнаёбанда мегузарад, ки ин 

хусусиятҳои лактонии онро нишон медиҳад. Дар ин реаксия мо як мол ишќор 

таъсири мутаќобила менамояд, ки аз натиљаҳои титркунии он бармеояд 

истифода кардем. 

0,0310 г лактонро дар 10 мл спирт ҳал карда, 5 мл маҳлули 0,1н КОН 

илова намуданд ва моеъро дар њамоми обӣ 15 дақиқа гарм кардем. 

Дар як вақт таљрибаи назоратӣ гузаронида шуд. Пас аз хунуккунӣ, 

зиёдатии ишќори ба реаксия ворид нашуда бо маҳлули HCl дар иштироки 

фенолфталеин титр карда шуд. Дар титркуни сарф шуд: дар назорат - 4.22 мл, 
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дар таљриба - 3.00 мл маҳлули 0,1 н HC1 

 

Вазни молекулавӣ ҳисоб карда шудааст  254 (натиља ба маълумоте, ки 

тавассути спектри массавї бадаст оварда шудааст, наздик аст). 

Дар спектри ИС (расми 10) дар соњахои: 3395 см-1  ва 3440 см-1  (гурӯҳи 

гидроксилї), 1758 см-1  (карбонил--лактон), 1716 см-1, 1640 см-1, 896 см-1  ва 

830 см-1 (банди дучандаи дуюма-сеюма) лапишњои валентї ва деформатсионї 

ошкор гардиданд. 

Дар спектри УБ фурубарии максимали 209 нм (lg = 83,72)-ро нишон 

дод, ки ин мављудияти гурӯҳи экзосиклии метилении бо лактони карбонилї 

пайвастшударо нишон медиҳад. 

Ҳамин тариқ, хосиятҳои химиявӣ ва маълумоти спектралӣ нишон 

медиҳанд, ки моддаи људошуда сесквитерпен -лактон мебошад, ки дорои як 

гурўњи гидроксилї ва як гурӯҳи метилении экзосиклӣ мебошад. 

Барқароркунии лактон. Барои муайян кардани шумораи умумии бандњои 

дучанда мо гидрогенизатсияи каталитикии онро анљом додем. Ба баркаши 

даќиќи 0,0358 г модда дар 10 мл этанол 0,0167 г,  PtO2 (мувофиқи усули 

Адамс) илова карда, дар ҳарорати хона 15 дақиқа гидрогенизатсия карда шуд. 

Пас аз он реаксия қатъ шуд. Дар ин ҳолат, 12 мл гидроген љаббида шуд, ки ба 

ду банди дучанда рост меояд. Пас аз ба итмом расидани реаксия, 

катализаторро полоида, ҳалкунанда буѓронї карда шуд, боќимонда аз эфири 

нафтї дубора кристаллизатсия карда шуд. Кристаллҳои беранг бо њарорати 

гудозиши 148-149 °С бадаст оварда шуд, ки дар спирт ва бензол ба осонӣ ҳал 

мешаванд.  Дар  спектри массавї  ќулаи иони молекулавии M+ 252 мушоњида 

гардид, ки ба  тетрагидроњосилањо мувофиқ аст. 
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Расми 12. Спектри массавии тетрагидролактон 

 

 

 

Расми 13. Спектри РМЯ тетрагидролактон 

 

 

        Тањлили элементї. Муайн гардид % %: С 71,50; 70,40; Н 10,7; 10,1. 

Брутто-формула С10Н24О3 . Њисоб карда шуд % %: С 71,37; Н 9,59. М.м. 252. 

        Дар спектри ИС-и тетрагидролактон рахњои фурубаранда, ки бо 

бандњои дучанда дар  лапишњои валентии 1640 см-1, 896 см-1  ва 830 см-1 

муайян гардиданд, нопадид шуданд, аз ин сабаб реаксия ба пуррагӣ 

гидрогенизатсия карда шуд. 
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 Бо таркиби C15H20O3, мављудияти ду банди  дучанда ва ҳалқаи лактонии 

модда бояд сохти трисликӣ дошта бошад. Тавре ки дар боло қайд кардем, 

молекулаҳои лактонҳои сесквитерпенї ҳамеша гурӯҳҳои метилї ва 

винилметилї доранд. 

          Дар спектри РМЯ-и грандулин (расми 13) як синглети 0,76 њ.м. ки ба 

метили ангулярї мувофиқанд ва 4 синглети васеъ, ки аз љониби протонҳои ду 

гурӯҳи метилии экзосиклӣ муайян карда шудаанд, мављуданд. Аҳамияти 

љањишҳои химиявии ин сигналҳо, мављудияти метили ангулярї  сохти 

элеманї, гвайновї ё гермакроновиро рад мекунад ва нишон медињад, ки  ин 

лактон ба гурӯҳи эвдсманолид мансуб аст. Аз ин рӯ, синглетҳои васеъ дар 

6.03 њ.м. ва 5.52 њ.м. инчунин 4.71 њ.м. ва 4.46 њ.м. ба протонҳои гурӯҳҳои 

экзосикии метиленӣ, ки дар њолатњои II ва C4 ва C11 љойгир шудаанд, таалуќ 

дорад. Мултиплет дар доираи 4,38-4,56 њ.м. (қисман пушонидани 4.46 њ.м. ва 

4.73 њ.м. дар тетрагидроҳосилањо) ба протони лактон мувофиқат мекунад ва 

нимфарохии начандон калони ин сигнал нишон медиҳад, ки ҳалқаи лактон 

дар ҳолати 7.8  ифода ёфтааст.  

         Дар асоси гуфтаҳои боло  асоси грандулин дорои  1 ядро аст, ки яке аз 

атоми карбонаш бо гидроксил иваз карда мешавад. 

 

 

         Хулоса дар бораи мавқеи ин гидроксил аз санљиши спектри РМЯ-и 

лактонҳои аз љиҳати сохторӣ монанд бармеояд. Дар спектр мављуд будани 

сигнали протони метиновї, ки дар ҳолати геминалӣ ба оксигуруњ-мултиплет 

дар доираи  3.50-3.95 њ.м (1H) љойгир аст, нишон медиҳад, ки ин гидроксил 
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дуюм дараҷа аст ва аз ин рӯ, дар C5 C7 ё C8 буда наметавонад. Пайдо 

намудани он инчунин дар C1, C3 ва C6 номумкин буд, зеро дар ин ҳолат, 

сигнал бо сегона ё квартет ифода карда мешавад. Ҳаминро дар мавриди 

мавқеи он дар C9 бояд қайд намуд, ки сигнал ҳамчун дублет пайдо мешавад. 

Ғайр аз он, мавқеи сигналҳои протонҳои гурӯҳи метилении экзосиклӣ дар С4 

бо миќдори зииёд асосан аз љониби ивазкунандаҳо дар атомҳои карбони 

пањлуии он муайян карда мешавад. Мављудияти гурӯҳҳои гидроксилї ё 

карбонилї дар C3 боиси тағйирёбии парамагнитии ин сигналҳо ба 0.3-0.5 њ.м. 

мегардад. Љањишҳои химиявии сигналҳои протонҳои винилии С4 дар спектри 

грандулин ба; ивалин, ивасперин, телекин, асперилин  ва ғайра наздиканд, ки 

дар C3 гидроксил надоранд.  

III.4.Омўзиши химиявї ва идентификатсияи ивалин 

        Маљмӯи маълумоти додашуда нишон медиҳад, ки ин гидроксилро танҳо 

дар атомҳои дуюми карбон пайдо кардан мумкин аст ва аз ин рӯ, лактони мо 

сохти 4, II-диметилен-10-метил-эвдезм (7,8) олид (I) дорад.  

HO
CH3

CH2

C    O

O

CH2  

ивалин 

        Лактон бо ин сохт қаблан аз баргҳои баъзе намояндагони ҷинси бед   

(оилаи compositae) ҷудо карда шуда буд, ки собитҳои физикї-химиявии 

лактони тетрагидроњосилањои он бо маълумоти адабиёт барои ивалин 

мувофиқанд, ки ин боњамонандии онҳоро нишон медиҳад. Аз растанињои 

флораи ватанї ќаблан ивалин људо нагардида аст, ва натиљањои спектрњои ИС 

ва РМЯ-и он дар адабиёт дарљ нагардидааст, аз ин рӯ, мо натавонистем 

муқоисаи мустақимро анљом диҳем. Дар расми 14 спектри РМЯ-и ргандулин 

ва дар расми 15 спектри  ИС ивалин оварда шудааст. 
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             Расми 14 спектри РМЯ-и гандулин 
 

 
                    Расми 15 спектри  ИС ивалин 

 

          Бо дархости мо, доктор Jon Nobleman (ИМА), ки  ивалинро људо кард, 

ба мо намунаи онро фиристод. Намунаи омехтаи моддаҳои нишон додашуда 

депрессияи (вайроншавии) ҳарорати  гудозишро нишон надод ва спектри ИС 

ба қайд гирифташудаи монандии якхела дошт (расми 15). 

          Ҳамин тариқ, лактони аз чоќла људошуда ва шартан   грандулин 

номгузоришудаи мо, ба ивалин њамшабеҳ аст. 
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          III.5. Омўзиши химиявї ва муайян намудани сохти гранилин 

          Омӯзиши модда бо њарорати гудозиши 197-198 °С (гранилин). Пас аз 

такроран кристаллизатсия аз метанол, модда аз худ кристаллҳои берангаи 

ромбшакл бо њарорати гудозиши 197- 198 0С дар атсетон осон ҳалшаванда,  

дар хлороформ, бензол, метанол душворњалшаванда, дар чорхлоридикарбон 

ҳалнашаванда нишон дод. 

         Тањлили элементї. Муайян гардид % %: С 68,20; 68,20; Н 8,03; 7,98; 

М+ (спектри массавї) 264. Њисоб карда шуд: % %  С 68, 16;  Н 7, 63 . Брутто-

формулла С15Н20О4. Массаи молекулавї 264. 

HO

CH3

CH2

C    O

O

OH

CH2  

гранилин 

          Модда аз ҷиҳати оптикӣ фаъол: 0,0512 г дар 5 мл атетон дар найчаи 2 

дм   рахњои нурњои поляризатсионро ба тарафи рост  +3, гардонд, (бо 

ислоњи њалкунанда). 

 

  = = + 147,9 (атсетон 0=1,02) 

 

        Ҳангоми  гарм кардан бо гидроксидњои ишќорї он ба маҳлул мегузарад 

ва пас аз оксидкунии минбаъда он дар ҳолати аввалааш људо  мешавад, ки ин 

хусусиятҳои лактонро нишон медиҳад. 

       Спектри УБ-и он  фурубарии бештарин њангоми 208 нм 4,20 дорад, 

ки ин мављудияти гурӯҳи экзосиклии метиленро, ки бо лактон карбонил якљоя 

шудааст, нишон медиҳад. 
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        Дар спектри ИС (расми 16) ќулањо дар 1757 см-1  нишон медиҳад 

(карбонили  γ-лактони носер) 1640 см-1, 1653 см-1 (банди дучанда), 3450 см-1, 

3150 см-1 (гурўњи гидроксилї) мушоњида мегардад. Дар расми 16 спектри ИС-

и грганилин ва дар расми 17 спектри  ИС тетрагидрогранилин ва дар расми 18 

ИС-и диатсетат гранилин оварда шудааст. 

 

 

        Расми 16 спектри  ИС гранилин 

 

    
         Расми 17 спектри  ИС тетрагидрогранилин 
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         Расми 18 спектри  ИС диатсетатгранилин 

 

  Гидрогенизатсияи лактон. Барои муайян кардани шумораи бандњои дучанда 

дар молекулаи лактон, мо барќароркунии  каталитикиро анљом додем. Ба 

0,1978 г модда дар 15 мл кислотаи сулфат 0,0253 г Pt O2 (мувофиқи усули 

Адамс) илова карда, дар ҳарорати хонагӣ то кам шудани реаксия 

гидрогенизатсия карда шуд. Дар ин ҳолат 40 мл гидроген љаббида шуд, ки ба 

барқароршавии ду банди дучанда мувофиқ аст. Моеъро аз катализатор 

полоиш карда, сипас об илова  карда, эфиро коркард намудем. Барои дур 

кардани зиёдатии эфири кислотаи атсетат онро бо содда ва об шуста, 

хушконида ва буѓронї кардем. Боқимондаро дар 2 мл этилатсетат ҳал карда 

10 мл эфири нафтї илова намуда, як шаб дар яхдон гузошта, нигоњ доштем. 

Маҳлули равғании аз кристаллҳо ҷудо кардашударо ба дигар зарф рехта бо 5 

мл эфир то даме ки бухоршавии охирин ба анљом ёфт. Моддаи кристаллии 

беранг, ки ҳарорати гудозиши 82-83 °С (вайроншавӣ) дорад ба даст овардем, 

ки он дар хроматограмма бо кислотаи сулфати ванилин спектри массавии 268 

пайдо накард. 

        Дар спектри ИС-и он (нигаред ба расми 18), рахњои фурубарандаи ба 

бандњои дучанда мувофиқ (1656 см-1, 1640 см-1,  910 см-1,  ва 797 см-1) нопадид 

шуданд. Бо вуҷуди ин, охирин пурра барқарор шуд. Натиҷаҳои 

гидрогенизатсия нишон медиҳанд, ки модда дорои ду банди дучанда 
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мебошад. 

        Бо таркиби С15Н20О4 мављудияти ҳалқаи лактон ва ду банди дучандаи  

моддаи санљидашуда метавонад танҳо сохти трисликӣ дошта бошад. Ин 

мансубияти лактонро ба гурӯҳи гермакронҳо ё карабронҳоро истисно кард, 

        Дегидрогенизатсия бо селен.  Барои муайян кардани он, ки модда ба 

лактонҳои силсилаи азулен мансуб аст ё не, дегидрогенизатсияи онро бо 

селен гузаронидем. 0,1 г моддаро бо 0,3 грамм хокамонанд омехта намуда, 

омехтаро дар найчаи озмоишӣ дар њаммоми равѓани муддати 6 соат гарм 

намудем.  Дар натиља пайдошавии  ранги кабуд ё сабз, ки ба азуленҳо хос аст, 

мушоҳида карда нашуд. Бо дарназардошти миқдори ками ин модда, 

ҷудосозии маҳсулоти дегидрататсия шуда ва омӯзиши онҳо гузаронида 

нашудааст. 

         Маълумоти дар боло овардашуда, инчунин хусусияти спектри РМЯ 

(метил дар атомҳои карбони сеюма), далолат аз он медињад, ки, ки лактони 

омӯхташуда эвдесманолид мебошад. Гранилин дорои 4 атомҳои оксиген 

мебошад, ки аз онњо дутоашон дар таркиби ҳалқаи лактонї мебошанд. 

Мувофиқи маълумоти спектри ИС, молекулаи он  як ё ду гурӯҳи гидроксилро 

дар бар мегирад. Барои муайян кардани шумораи онҳо, мо атселиронии 

моддаро гузаронидем. 

         Атсетилиронии лактон.  Ба 0,2 г модда дар 3 мл пиридин 5 мл ангидри 

атсетат илова карда, омехтаро дар њамоми обї бо хунуккунаки баргарданда 

муддати  8 соат гарм кардем. Ба моеъи хунуккардашуда  20 мл об илова карда 

шуд, маҳсули атсетилиронишуда бо эфир 3 маротиба, ҳар кадоме 25 мл људо 

карда шуд. Људошудаи эфириро бо 10 мл об шуста, дар болои сулфати 

натрийи хушк хушк намуда, ҳалкунанда буѓронї карда шуд. Боқимонда дар 1 

мл этилатсетат ҳал карда  25 мл эфири нафтӣ (њар. љўш.  40-70 °С) илова 

карда шуд. Њангоми нигоњ доштан кристаллњои беранги шоткамонанд (друза) 

бо њар. гуд. 123°С бо Rf = 0,77 ( системаи Б) људо гардид. 
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      Рахњои фурубаранда гурӯҳҳои гидроксил дар спектри ИС-и атсетат 

нопадид шуданд (нигаред ба расми 19) аз ин рӯ, модда пурра атсилиронї 

карда шуд.   Ҳамзамон бо ин рахњои фурубарандаи интенсивї дар 1740-1750 

см-1 (карбонили эфири мураккаби ба пайвастшавї ворид нашаванда), 1230 см-

1 (ќатъшавї), 1035 см-1 (эфири мураккаби кислотаи носер), пайдо гардида ду 

синглети се протона њангоми 2.05 ва 1.95 њ.м. мушоҳида карда шуданд, ки 

муайянкунии ду гурўњи метили атсетилї нишон дод, ки он диатсетат 

мебошад. 

 Ҳамин тариқ, моддае, ки аз љониби мо људо карда шудааст,  

диоксилактони сесквитерпеноидии ќатори эвдесмановї мебошад. Муқоисаи 

таркиби  ва хосиятҳои физикию химиявии  он  бо пайвастаҳои қаблан 

маълуми ин намуд  нишон дод, ки он лактони нав аст, ки мо онро гранилин 

ном гузоштем. 

         Спектроскопияи  РМЯ-и  гранилин ва ҳосилаҳои он. Барои муайян 

кардани нуқтаи пайвастшавии ҳалқаи лактон, мавқеи гурӯҳҳои гидроксил ва 

экзосиклии метилен, мо усули спектроскопияи РМЯ-ро истифода кардем. 

Њалшавандагии нокифояи гранилин дар хлороформ, чорхлориди карбон 

пиридин ва ғайра сабти спектри РМЯ-и онро душвор сохт, ки онро танҳо дар 

маҳлули CF3COOH сабт кардан мумкин буд, аммо дар тафсири он мушкилот 

эљод мекард, зеро мавќеи сигналњо дар ин њолат дар 0,2-0,25 њ.м. нисбат ба  

спектрњои дигар њосилањо бо дигар њалкунандањо дар майдони заиф ќарор 

мегирад. 

          Дар спектри РМЯ гранилин (ниг. ба расми 20) чорто синглетњои 

васеътари як протона дар 6.35-5.97 њ.м., 5.26 њ.м. ва 4.93 њ.м. ё 6.07 њ.м. 5.56 

њ.м. 5.17 м.њ. ва 4.77 њ.м. дар спектри диасетат, дар СНС3, ки сабабаш  

протони винили ду гурўњи метили экзосиклї мебошад, мављуд аст. 
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     Расми 19 спектри  РМЯ  гранилин 
 

 

 
             Расми 20 спектри  РМЯ  диатсетатгранилин 
 

 

 

       Љуфти якуми синглетҳо, аз рўйи монанди  бо ивасперин, ивалин, 

телекин ва ҳосилаҳои он, ба протонҳои гурӯҳи метилени ҳамљоя, ки дар 

ҳалқаи лактон љойгиранд, дуввумин ба протони метилени људошуда дар C-4 

љойгиранд.  

        Аз рўйи маълумоти адабиёт дида баромадан мумкин аст, ки мавқеи 

сигналҳои протонҳои ин гурӯҳ дар С-4 то андозае аз љойнишинҳо дар ҳолати 

витсиналї  дар С-3 вобаста аст. Ҳамин тариқ, дар ивасперин, телекин, 
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асперилин дар сурати набудани гурӯҳҳои  электронию аксептори 

 дар С-3, ин сигналҳо дар соњањои 4.90 њ.м. ва 4.59 њ.м.  дар эриванин (4.78 

њ.м.) ва дигидро-3-эпиизотелекин, дар ҳузури гидроксил, мутаносибан дар 

5.13 њ.м. 4.95 њ.м. ва 5.10 њ.м. 4.62 њ.м. дар ҳузури кето гурўҳи, масалан, дар 3-

оксоизо  ва 3-оксодигидроалантолактонҳо (C = 0) (169) онҳо дар майдони боз 

ҳам заифтари 5,9 њ.м. ва 5,1 њ.м. љойгиранд 

        Ањамияти љањиши химиявии ин сигналҳо дар спектри гранилин 5,26 њ.м. 

ва 4,92 њ.м. имкон медиҳад хулоса барорем, ки яке аз гурӯҳҳои гидроксил дар 

молекулаи он дар ҳолати 3 қарор дорад.   

        Дар спектри РМЯ тетрагидрогранилин (расми 21), сигналҳои гурӯҳҳои 

метилени экзосиклӣ нопадид мешаванд ва ду дублет дар 1,14 њ.м. ва 0,83 њ.м. 

y = 7 гс (аз рўи 3H њаркадом)  пайдо мешаванд, ки ба протонҳои ду гурӯҳи 

метилї дар атомҳои карбони дуюма мувофиқ аст. Сигнали протонњои 

лактони дар спектри гранилин дар доираи 4,9 њ.м. љойгир аст, аммо оид ба 

мултиплетнокии он ягон намуд хулоса баровардан ѓайри имкон буд, зеро он 

сигнали яке аз протонҳои гурӯҳи метилени экзосиклӣ ба мањкам мекунад. 

 

               Расми 21. Спектри РМЯ тетрагидрогранилин 
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       Дар спектри диатсетати тетрагидро ва диатсетати тетрагидрогранилин   

онљои  пайвастшавї бартараф карда шуда он дар намуди мултиплет бо 

нишондињандаи гузариши химиявии  4,56 њ.м. 4,52 њ.м ва 4,45 њ.м. 

мувофиќанд. Мултиплетнокии он  махсусан дар спектри диатсетати 

тетрагидроњосилањо  ва паҳнои хурди нимфаррох (8 Њерс ) ба хубӣ мушоҳида 

шуда,  имкон медиҳад хулосабарорї кард, ки (78, 80) молекулаи гранилин 

рах-рах буда, ҳалқаи лактони дар C-7 C-8 дар сис -  ҳолат пайвастанд ва ба 

пайвастаҳои аз љиҳати биогенӣ наздик - алантолактон, телекин  ва ғайра, ки 

аз Inula helenium L. Telecia speciosum Schreib људо карда шудаанд, монанд 

мебошанд. Синглтњои се протона њангоми 0,95 њ.м. дар гранилин ва 0,84 дар 

диатсетати он ба гурўњи метили ангулярї  тааллуқ доранд. Квартенти 2,72 

њ.м. y = 7,5 Гс (1H) ва квартети 3,62 њ.м. y = 14 Hz, y = 7.0 Hz (барои ҳар 

кадоми 1H), ки дар спектри тетрагидроҳосилањо мушоҳида шудааст, аз рӯйи 

монанди бо 3-эпи-изотелекином ва 3-оксо-изоалантолактон, ба протонҳои дар 

С-5 ва С-7. мувофиќанд. Сигналњои протони дар њолати геминналї бо  

гидроксил љойгир буда, дар спектри худи грандитсин  дар шакли душвор ва 

гуногун нишон додашуда, яке дар шакли мултиплет њангоми 3,83 њ.м., 

дуюмин дар њудуди 4,35 њ.м. ва 4,60 њ.м.  бо сигналњои протонњои лактонї  

ҳамбастагӣ дорад. 

         Дар спектри диатсетат дар натиљаи нуфузёбии электроноаксептории 

карбонилии гурўњи эфири мураккаби онњо дар майдони заиф омехта шуда  ва 

дар намуди душвор иљозатдодашуда њангоми 4,35 њ.м. ва 4,56 њ.м. пайдо 

мешавад. Нимфаррохии якума 8 њс-ро ташкил медињад, муайянкунии 

нимфаррохии дуюмин бенатиља анљомид, зеро ин сигнал бо сигнали протони 

лактон пӯшонида мешавад. Аммо, дар спектри тетрагидрогранилин, ин 

сигналҳо дар алоҳидагӣ, бидуни такрори шакли мултиплетҳои беиљозат дар 

8.35 њ.м. ва 3.84 њ.м.  пешниҳод карда мешаванд; паҳнои нисфи ҳар яки он 

тақрибан 8 Гц мебошад. Тетрагидрогранилини три-диасетат, онҳо ба майдони 
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заиф гузаронида шуда, дар мулоими 4,68 њ.м. ва 4,45 њ.м. (охираш дар 

сигнали протон лактон љойгир карда шудааст). 

       Худи далели мавҷудияти сигналҳои ин протонҳо нишон медиҳад, ки 

ҳарду гурўҳи гидроксилӣ дар гранилин дуюмдараљаанд ва аз ин рӯ, 

наметавонанд дар атомҳои карбонҳои сеюм дар љойгоҳҳои C-5, C-7 ва C-8 

бошанд. Мавқеи гидроксил дар С-9 низ истисно карда мешавад, зеро дар ин 

ҳолат сигнали яке аз протонҳои метиновї  бо дублет пешниҳод карда 

мешавад.  

         Ҳамин тавр, гурӯҳҳои гидроксил метавонанд дар ҷойҳои 1, 2, 3 ё 6 

бошанд. Яке аз ин гурӯҳҳои дар боло ишора шуд, эҳтимолан дар C3  љойгир 

аст. Дар ин ҳолат, дуюм метавонад дар C2 ё C1 бошад. Дар ҳолати аввал, 

гурӯҳҳои гидроксили дар атомҳои њам њудуди (витсиналӣ) C2 ва C3 хоҳанд 

буд. Дар ин ҳолат, модда бояд бо реаксияи Малапрад бо кислотаи йодор то 

йоднокшавї аз рўи реаксия  ба њосилшавии диалдегид ва кислотаи йодит 

анљом ёбад. 

 

       Ин реаксия миқдоран мегузарад. Зиёдатии йодро, ки ба реаксияи  дохил 

намешавад, бо титркунӣ муайян кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат, пас аз 

оксидкунӣ, ба моеъи реаксия йодиди калий илова карда мешавад, ки бо 

кислотаи йод то йод оксид мешавад ва онро бо маҳлули тиосулфати натрий 

дар ҳузури крахмал титр мекунанд. 

I +7  + 8  4 + 4H2 O 

       Ғайр аз кислотаи йод ё периодат ба реаксия воридшуда, йодати 

ҳосилшуда низ муайян карда мешавад. 
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I +5  + 6 3 + 3H2 O 

       Ҳангоми титркунӣ дар ҳузури бикарбонат бо арбенит ё дар кислотаи 

атсетат бо йодати кислотаи йод,  йодид  ба реаксия намеравад ва танҳо 

периодит ё кислотаи йод муайян карда мешавад [144].    

       Тайёр кардани маҳлули оксидкунанда. Дар колбаи ченакдори  њаљмаш 0,5 

л 2,5 г кислотаи йодид гирифта, ба болояш 100 мл об њамроњ намуда, 

маҳлули ҳосилшуда бо кислотаи атсетати яхин  то нишона пур карда шуд.   

       Титронии гранилин. Баркаши даќиќи  0,1320 г модаро дар колбаи дорои 

сарпуши суфташуда гирифта, тавассути  пипетка 25 мл маҳлули 

оксидкунанда илова карда, дар љои торик гузошта шуд. Пас аз 30 дақиқа, ба 

моеъ 20 мл маҳлули 20% -и йодиди калий илова карда, йоди озодшударо бо 

маҳлули 0,1 н  тиосулфати натрий титр намудем. Дар њамин шароит таљрибаи 

назорати гузаронида шуд. Дар ин њолат, ҳам дар таљриба ва ҳам дар назорати 

титркунӣ ҳамон миқдор маҳлули тиосулфати натрий (5,5 мл) сарф карда шуд. 

Натиљаи ба њамин монанд њангоми санљиши такрори ба даст оварда шуд. Ин 

маълумот нишон медиҳанд, ки гранилин бо кислотаи йод оксид намешавад, аз 

ин рӯ, гурӯҳҳои гидроксил дар молекулаи гранилин њамњудуд нестанд (C2-

C3) ва мавқеи яке аз гидроксилҳо дар C-2 хориљ карда мешавад. 

     Мавқеи гидроксили дуюм дар асоси спектри РМЯ-и диатсетати гранилин 

муайян карда шуд. Маълум аст, ки  атсетилоксигурўњ, ҳамчун аксептори 

пурқуввати электронӣ, ба тағйири парамагнитии сигналҳои гурӯҳҳои метил, 

ки дар атомҳои карбони пањлуи љойгиранд, сабаб мешавад. Њангоми  он дар 

мавқеи I қарор доштан, интизори гузаштани сигнали метилї њолати С-10 дар 

майдони суст; њангоми мављудияти он дар  C-6 гузариши парамагнитии 

сигнали H-7 мушоҳида мешуд. Ин тағйирот бояд ҳангоми муқоисаи спектри 

худи гранилин ва диатсетати он низ зоҳир мешуд, аммо, дар таљрибаи мо ин 

истисно гардид, гарчанде спектрҳо дар ҳалкунандаҳои гуногун ба қайд 

гирифта шуданд. 

       Ба 0,1 г тетрагидрогранилин дар 5 мл ангидри атсетат 0,5 г атсетати 
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натрийи беоб илова карда, омехтаро дар дар њамоми обии љўшон 3 соат гарм 

намудем. Ба омехтаи реаксиони  об илова намуда, бо эфир (2 маротиба 25 мл) 

коркард карда шуд. Људошударо  бо маҳлули содда, об шуста, хушк ва таќтир 

карданд. Боқимондаро дар 1 мл эфир ҳал гардонида, 25 мл эфири нафтї илова 

намуда, таҳшинии људошуда филтр карда шуд. Моддаи амморфии беранг 

бадаст оварда шуд, ки дар хроматограммаҳо бо кислотаи ваниллинсулфати 

пайдо намешавад. Дар спектри РМЯ-и маҳсулоти бадастомада (расми 21, ду 

синглети се-протони 1,98 њ.м. ва 1,94 њ.м. мављуданд, ки ба боќимондаи  

метили атсетили мувофиқат мекунанд ва диатсетат будани онро тасдиқ 

мекунанд. Дублет њангоми 1,15 њ.м. y = 7 гс (3 H) ба метили протонҳои ҳалқаи 

лактон (дар C-11) мувофиқат мекунад. Мавқеи ин сигнал ҳангоми гузариш аз 

тетрагидрогранилин ба атсетати он амалан меҳвар аст. Инчунин, ивазшавии 

сигнали лактони протонњои H-8 ва H-7 бетағйир монд. Сигналҳои протонҳои 

гурӯҳҳои метилї, ки дар C-4 ва C-10 љойгир шудаанд, баръакс, ба тағйироти 

парамагнитӣ гузаштанд. Ҳамин тавр, синглет, бавуљудорандаи  метили 

ангулярии C10-CH3 ба майдони заифи аз 0,89 то 1,00 њ.м. гузашт, яъне. дар 

0.11 њ.м.  ва дублети дар 0.83 њ.м. y = 7 Гс,  ба метили дар C4 аз 0.83 то 0.9 њ.м. 

мувофиқ аст.  

        Ин таѓйиротњо нишон медиҳанд, ки гурӯҳҳои барқароркунандаи 

электронҳо ва аз ин рӯ гурӯҳҳои гидроксил дар атомҳои карбонҳои якум ва 

сеюм љойгиранд. Ин бо мувофиқати мултиплетии сигналҳои метинии 

протонҳо, ки дар шакли сегонаҳо дар спектри атсетат гранилин  дар шакли 

триплет пешниҳод карда мешаванд. Нимфаррохии начандон калони ин 

сигналҳо, бо тартиби 7-8 Гс, имкон медиҳад, ки тахмин дар минтаќаи 

(ориентация) экваторӣ қарор гиранд ва аз ин рӯ, гидроксилҳо дар  њолати 

меҳварї (аксиальной) ќарор дошта бошанд. 

       Дар спектри ИС-и гранилин рахњои фурубарандаи 1000-1015 см-1 ва дар 

тетрагидрогранилин 1012-1030 см-1-ро дар бар мегирад, ки онҳоро ба 

лапишҳои валентии гурӯҳҳои меҳварии C-H нисбат додан мумкин аст. 
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       Дар асоси гуфтаҳои боло, аз ин бармеояд, ки гранилин, ба эҳтимоли зиёд, 

дорои сохти  I, 3- диокси-эвдесм- 4, 11 (13) - 7,8- диен 7,8-олид,  мебошад. 

 

 

Наќшаи мубадалшавии химиявии гранилин 
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III.6. Омўзиши химиявии лактонњо аз реша ва бехрешаи чоќлаи калонбарг 

 
      Људокунї ва таќсимкунии лактонњо. Оид ба мављудияти лактонҳои 

сесквитерпенї дар реша ва решачаҳои растанӣ борҳо дар адабиёт 

маълумот оварда шудааст. Маълум буд, ки дар узвҳои зеризаминии 

растанӣ лактонҳои сесквитерпен мавҷуданд, ки аз онњо ду пайвастаи  

ҷудо карда шуда,   ба аланто- ва изоалантолактон њамонанд карда 

шудаанд. Аммо, на миќдори умумии фраксияи лактонї ва на шумораи 

компонентҳое, ки ба таркиби он дохил карда шудаанд, муайян карда 

нашудааст.  

 

        Дар омӯзиши тахмини тавассути хроматографияи мањинқабата (нигаред 

ба боби II) мо бори аввал муқаррар кардем, ки маљмӯи пайвастаҳои лактонии 

чоќлаи калонбарг  хеле мураккаб аст ва аз омехтаи на камтар аз 8 моддаи 

дорои Rf = 0.98; 0.93; 0.79, 0.72; 0.51; 0.43; 0.39; 0.05  (системаи B) иборат аст.   

         Дар муқоиса бо лактонҳои алаф, лактонҳои реша  таркибашон хеле 

устувор мебошанд. Онҳо вобаста ба маҳалли афзоиш ё марҳилаҳои рушд 

сифатан тағйир намеёбанд. Ин, зоњиран, ба нақши физиологии онҳо ва 

хусусиятҳои биологии растанӣ вобаста буда,  чунончи маълум аст 

бисёрсола аст ва ҷамъшавии лактонҳо дар тӯли муддати тӯлонӣ сурат 

мегирад. Мављудияти шумораи зиёди лактонҳоро муқаррар намуда, ҷудо 

ва омӯхтани ҷузъҳои асосии фраксияи лактонї дар ашё ва имконияти 

истифодабарии онњо дар тиб  манфиатовар бањисоб меравад. 

      Барои ҷудо кардани лактонҳо, мо усули худ тавсия намудаи чехиро 

истифода кардем, ки онро ҳангоми омӯзиши лактонҳои барг истифода намуда 

будем (нигаред ба боби III, наќшаи људокунии фраксияи лактонњо). 

      Бо ин мақсад 6,4 кг реша ва решачаҳои хушк ва майда кардашудаи 

растании чоќлаи калонбаргро, ки моҳи июни соли 2018 дар домана 
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кӯҳњои дараи Хамљарии ноњияи Файзобод ҷамъоварӣ карда шуда буданд, 

дар давоми як шабонарӯз бо 2 литр эфири нафтї  (њар. љўш. 70-100 °) дам 

андохта шуда, људошудаи дар  кунљораи (шрот) боќимонда мављуд буда,  

бо ҳамин тарз 3 маротиба коркард карда шуд. 

   Экстрактро якҷоя намуда дар вакуум тањти ҳарорати 35-40 °С то хориҷ 

шудани ҳалкунанда  буѓронї кардем. 460 г (7,19 %) аз экстракти  ѓализи  

рангаш зарди тира, бо бӯи хос, ки дар он ҳамаи лактонҳои дар ашёи хом 

ёфтшуда мавҷуданд. 200 г экстрактро бо  1,2 г  эфири нафтї њамроњ 

намуда , ҳосилшударо бо 1,5 литр маҳлули 60% -и атсетони обӣ, баъд бо 

1,5 литр этаноли 90 % пай дар пай такон додем. Дар натиҷа экстраксияи 

моеъ-моеъгии, лактонҳо пурра ба фраксияи спирт гузашта, аз равғани 

эфирӣ ва пигментҳои ҳамроҳикунада озод карда шуданд.  

       Људошудаи  спиртӣ дар як вакуум то як миќдори кам ѓализ карда шуд 

(меъёри спирт) ва  лактонҳои боқимонда тавассути 300 мл хлороформ 

ҷудо карда шуд. Хлороформро буѓронї намуда, дар натиҷа 130,2 (4,67 %) 

фраксияи лактонї дар шакли массаи равғанмонанди зарди љилодор, ки аз 

омехтаи 7 лактон иборат аст, ба даст оварда шуд. 

      Њангоми ѓлизкунии фраксияи эфири нафтї,   46,95 г (1,69 %) бақияи 

зифтї ба даст оварда шуд, ки дорои равғани эфир, карбогидрогенҳо ва 

миқдори ками лактонҳо мебошад. Дар фраксияи атсетон изҳои лактонҳо 

низ қайд карда шуданд (баромади онњо кам буд ва ба инобат гирифта 

нашуд). 

     Ҷудокунии лактонҳо тавассути хроматографияи калонкагию 

адсорбсионї гузаронида шуд. Ҳамчун адсорбент оксиди алюминий 

истифода намудем, моддаҳо бо усули элюет-дискретї эфири нафтї ва 

омехтаи он бо бензол (2-20 %)  бензол дар омехта бо метанол (I - 5%) 

шуста шуданд. Бо ин мақсад 130 г фраксияи лактон иборат аз моддаҳои 

дорои Rf = 0.9; 0.84; 0.76; 0.68; 0.58; 0.52; 0.25; 0.00 дар колонкаи 

диаметраш 8 ва баландиаш 20 см бо адсорбент карда шуда. Таркиби 

сифатии элюет тавассути хроматография дар қабати тунуки силикагел 



 

 

110 

(системаи Б) назорат карда мешуд. Дар ин њолат, мо натиљаҳои дар љадвали 

10  пешниҳодшударо бадаст овардем. 

Љадвали 10 

 

Таркиби элюет Њаљми 

фраксия,мл  

Фраксия Нишондоди Rf 

эфири петролейи        300                             1-6                  0.9 м-ф, 0,84 м, 0,76к 

эфири петролейи                                                                     0,9 ва 0,84, 

+2% бензол                   300                           7-9                0,76  

эфири петролейи         

+20% бензол                 200                         10-12  

Бензол + 1---5%                                                                  0,68(к) 0,58(к) 

Метанол                         500                         13—21         0,36(к) 0,25 (ярк.мал) 

Метанол                          50                           22-34           0,25(с) 0,05(ф) 0,00(ф  

 

       Њангоми  ѓализкунии  фраксияи 1-6  84,64 г (3,04 %)  тањшини 

кристаллї људо гардид, ки онро бо метаноли 50 % аз нав кристаллизатсия 

кардем. Кристаллҳои  сӯзанмонанди беранг бо њарорати гудозиши 78-79,5 

0С  бо Rf=0.93 (системаи Б) ва 0.84 (системаи B) дар ХМЌ, ранги 

дурахшони тамашк бо кислотаи сулфованиллинї ба даст оварда шуданд. 

Ин модда, ки ќобилияти ба реаксия рафтанро бо лакнтонҳо дорад, аз 

ҷониби мо игалан номгузорї гардид. Фраксияҳои 13-21 якҷоя карда 

шуда, буѓронї ва тањшини кристаллии људошуда  ҷаббида шуд. 0,06 г 

модда бо њарорати гудозиши 250 °С,  гирифта, мувофиқи маълумоти 

ХМЌ, омехтаи 2 модда бо Rf=0.72 ва 0.51 (системаи Б) ва Rf=0.58; 0,25 

(системаи Б), мутаносибан ба ранги сурху-хишти ва љигарї дошта ба  

даст оварда шуд.  Барои ҷудо кардани омехтаи онҳо аз метаноли 30% -и 

обии гарм дубора кристаллизатсия карда шуд. Моддаи беранги 

кристаллї бо њарорати гудозиши 134-135 °С ва 270 °С (вайроншавї) ки 
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игалин номгузори гардид, људо гардид.  Филтрат баъд аз људокунии 

игалин се маротиба њаљми об зиёд карда шуд.  

        Дар ин ҳолат, як модда бо Rf =0,25 њарорати  гудозишаш 102-102,5 °С  

ҷудо карда шуд, ки мо онро баъдтар игалол ном гузорї кардем. 

Фраксияҳои 22-34 дар вакуум то хушкшавї ғализ карда шуданд. 

Боқимонда бо бензол шуста шуд. Боқимондаи ҳалнашаванда дар этаноли 

гарм ҳалкунонида шуд. Маҳлулро то тњаљми начандон зиёд  ғализ  ва 

хунук намудем. 0,25 г модда бо Rf = 0,05 (системаи B - ранги бунафш) бо 

њарорати гудозиши 320°С (вайроншавї) грандолом номгузорї гардид.  

Моддањои мањлул пас аз ҷудо кардани моддаҳо аз фраксияҳои 13-34  

якҷоя ва бухор карда шуданд. Пасмондаи ҳосилшуда дар як моддаи асосӣ 

бо Rf =0.00 мавҷуд буд. Барои ҷудо кардани он, бақия бо метанол шуста 

шуд, ки дар он ҳалнашаванда буда, сипас дар миқдори ками бензоли 

гарм, ки ба он этанол 1:1 илова карда шуд (то тирашавии маҳлул) њал 

гардид. Људошудаи  ҳангоми нигоњ доштан пайдогардида филтр 

кунонида  бо метанол шуста шуд. 

       Моддаеро бо Rf =0.94 (дар коғаз дар колаби BUV) ва 0,00 (системаи 

XМЌ B -доғи бунафш) бо њарорати гудозишаш. > 370 ° (вайpоншавї), ки 

ба грандини қаблӣ њамшабеҳ буд, њосил гардид.  

      Мо инчунин мушоҳида кардем, ки дар филтри ҷудонамудаи  игалан 

боз як моддаи  арзиши ба наздик Rf =0,9 (ранги тамашку-бунафш). 

мављуд аст. Барои ҷудокунии он филтрати муайяншуда бо 50 % метаноли 

обӣ омехта карда, игалани озодшуда ҷудо карда шуд ва филтр дар вакуум 

хушк  карда шуд. Боқимонда дуюмбора дар колонкаи  бо оксиди 

алюминий хромотография карда шуда, охирин бо 80 % метанол шуста 

шуд. Элюетро дар вакуум ѓализ гардонида, лактон бо эфири нафтї 

истихроҷ гардид. Њалкунанда буѓронї карда шуда, бақияи он дубора дар 

колонкаи бо эфири нафтї шуста шудаи дорои оксиди алюминий 

хроматография намудем. Њангоми ѓализкунонии элюет маводи 

зардчаранги  шарбатмонанд, ки онро як модда Rf = 0,9 нишон медиҳад, 
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ба даст оварда шуд. Кӯшишҳои кристалл кардани ин модда бенатиҷа 

анҷом ёфтанд. Ин модда, ки хосияти лактон дорад, ба таври шартӣ 

ҳамчун лактони  № 8 таъин карда шуд. 

      Ҳамин тариқ, бо усули хроматографияи адсорбсионї мо аз решаҳо  6 

пайвастаи алоњида - игалан, игалин, игалол, грандол, гринин, лактони 8  

ҷудо кардем [145]. 

III.7. Омўзиши химиявї ва муайян намудани сохти игалан 

 
      Игалан моддаи кристаллии беранг бо њарорати гудозиш 78-79,5 °С буда,  

дар хлороформ, бензол, спирт, эфир хуб ҳал шаванда, дар об ҳал намешавад. 

     Тањлили элементї. Муайян гардид %%: C 77,20; 77,10; Н 9,32; 9,13. Вазни 

молекулавӣ (спектри массавї) М+ 232. 

    Ҳисоб карда шуд %% C 77.58; H 8.62. Брутто-формула С15Н20О2. Моддаи 

мзкур фаъолнокии оптикї дорад.  

H2C C    O

O

CH2

H2C

CH3

CH3  

    Маҳлули 0,0688 г модда дар 4,96 мл хлороформ дар найчаи 2 дм ҳамвории 

поляризатсияро ба тарафи рост [λ]+ 2,90 °С мегардонад, ки ба  + 105° (С 

1,38 хлф) мувофиќ аст. Спектри ултрабунафши он фурубарии бештарини λ 

max.-и 202 нм lgέ= 3,99-ро дорад, ки ин дар ҳалқаи лактон мавҷудияти гурӯҳи 

экзосиклии метилениро нишон медиҳад. 

      Дар спектри ИС  рахњои фурубаранда 1770 (карбонил-γ-лактонро), 1660: 

1410, 1110 (гурӯҳи экзосиклии метиленї бо лактони γ-карбонилї пайваст 

шуда), 1640 (бандњои дучандаи якума-сеюма), 909 (гурӯҳи RCH = CH2) ва 892 

см -1 (гурӯҳи R-C=CH2)  мушоњида гардид. 

Ҳамин тариқ, таркиби моддаҳо,  маълумотҳои спектралӣ имкон доданд 
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онњоро ба гурӯҳи лактонҳои носери сесквитерпенї дохил намоем. 

         Хусусиятҳои лактони моддаро мо бо лактони озмоишї ва 

барќароркунии карбонили лактонї бо борогидри натрий то диол исбот 

намудем. 0,05 г моддаро дар тӯли 3 дақиқа бо 10 мл маҳлули 0,1 н 

гидроксиди калий гарм намуда, маҳлули ҳосилшударо турш карда, 

таҳшини ҷудошударо филтр намудем. Охирин  њарорати гудозиши  78 °С 

дошт ва дар намунаи омехта бо моддаи аввала депрессия надод, бинобар 

ин коркард бо ишқор тағйиротро дар модда ба амал наовард.         

       Барќароршави бо борогидри натрий. Ба 0,3 г мавод дар 20 мл спирти 

90 °С њиссаи 0,9 г борогидридаи натрий илова карда, омехта дар 

ҳарорати хонагӣ 18 соат нигоҳ дошта шуд.  Ба моеъ об илова намуда 1:1  

ва мањсулоти реаксия бо ҳаҷми 10-каратаи н-гексан барқарор карда шуд. 

Људошударо аз болои сулфати натрии беоб хушк намуда, ҳалкунанда то 

хушкшавӣ буѓронї карда шуд, боќимонда аз гексан кристаллї карда шуд, 

0,15 г модда дар шакли кристаллњои сӯзанмонанди беранг бо њарорати 

гудозишаш 83-85°С  Rf=0.18-0.20 (ХМЌ, системаи Б, доғи арғувонӣ), дар 

спектри ИС  рахњои фурубарандаи  лактони карбонили нопадид гашт ва 

рахњои шадид њангоми 3400-3200 см -1 вобаста ба  њосилшавии гурўњњои 

гидроксилии диол пайдо гардид. Маълумоти овардашуда ба таври 

эътимодбахш исбот мекунанд, ки игалан лактони сесквитерпени 

мебошад. Барои муайян кардани миқдори бандҳои дучанда мо гидролизи 

каталитикии игаланро гузаронидем ва барои исботи гурӯҳи винилї дар 

ҳалқаи лактонї, хлоргидратро гирифтем. 

          Гидрогенизатсияи игалан. а) Дар болои никел ба 0,1 г модда дар 15 

мл спирт 0,05 г никел илова карда, омехтаро бо гидроген њангоми такон 

додан давоми ду соат гидрогенизатсия карда шуд. Дар ин ҳолат, 10 мл 

гидроген сарф гардид,  ки ин ба барќароршавии як банди дучанда 

мувофиқат мекунад. Катализаторо полоиш намуда, моеъ то хушкшавӣ 

бухор карда шуд ва бақия бо омехтаи ду модда дорои Rf =0,64 ва 0,40 

(изҳо) (XМЌ, системаи B), ба тозакунии хроматографӣ гузаронида шуд. 
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Ҳамаи омехта ба сутуне бо гилхоки диаметри 1 см ва дарозиаш 10 см 

гузаронида шуд, ки бо бензол шуста шуд. Ҳамаи омехта ба колонкаи  дорои 

оксиди алюминии диаметраш 1 см ва баландиаш 10 см, бо бензол шуста шуда  

гузаронида шуд. Дар натиља, дигидроњосилањои равѓанини М+ 236, Rf = 

0.64 људо гардид, ки дар спектри ИС-и он (расми 25) сигналҳои 1660, 1410 

ва 1110 см-1 нопадид шуданд, ин нишон медиҳад, ки гидрогенизатсия дар 

иштироки никел-Реней боиси барќароршавии  банди дучандаи метилени 

экзосиклии дар ҳалқаи лактон ҷойгир буда оварда мерасонад. 

      б) Аз болои оксиди платина.   0,3 г игалан дар 10 мл кислотаи атсетати 

яхин, 1 мл 57 % кислотаи хлорид 0,2 г оксиди платина (ба қавли Адамс) ва 

дар шароити муқаррарӣ гидрогенизатсия карда шуд. Дар давоми 30 дақиқа, 

115 мл гидроген ҷаббида шуд, ки пас аз он гидрогенизатсия тахминан қатъ 

гардид. Миқдори гидрогени ҷаббида (пас аз ба ҳолати муқаррарӣ расидан) ба 

ду банди дучанда мувофиқат мекард. Моеъ пас аз барќароршавї филтр 

карда шуда,  об илова карда  ва маҳсулоти реаксия дар эфир гирифта шуданд. 

Пас аз дар вакуум таќтир намудани ҳалкунанда равғани беранг ба даст оварда 

шуд, ки мувофиқи маълумоти масс-спектрометрия (M+  234, 236 ва 238) аз 

омехтаи ди-тетра ва гексагидроҳосилаҳо иборат аст, ки онҳоро аз ҳам ҷудо 

карда натавонистем. Худи ҳамин натиља тавассути гидрогенизатсияи игалан 

ва дар муҳити спиртӣ ба даст оварда шуд.  
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Расми 22. Спектри ИС игалан  

 

 

Расми 23. Спектри ИС игалин  

 

 

            Расми 24. Спектри ИС игалол 

         Њосилкунии хлоргидрати игалан. Тавассути маҳлули 0,3 г модда, 20 мл 

спирти бо ях хунуккардашуда ҷараёни гидрогенхлориди газшакл то сершави, 

гузаронида шуд. Мањлулро дар вакуум то 10 мл буѓронї намуда, хунук карда 

шуд. Кристаллҳои сӯзани људошударо ҷаббида, аз спирт дубора кристалл 

намуда ва дар вакуум аз болои P2O5 тањти њарорати 105 0С то бадастории 
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хлорњосила хушк карда шуд. Њ.гуд.= 105 0С. 

 Таҷрибаҳои гузаронидашуда ба мо имкон дод хулоса барорем, ки 

игалон  эҳтимолан, се бандии дучанда дошта бошанд, ки яке аз онҳо ба 

таркиби метилени экзосиклӣ дар ҳалқаи лактон бошад, боқимонда эҳтимолан 

якума ё сеюма ё инки якума дуюма бошанд. 

 Аз рўи таркиб, њарорати гудозиш, инчунин хосиятҳои химиявӣ, 

игалан ба алантолактон, ки дар чоќлаи баланд  мавҷуданд, мувофиқат 

мекунад [146-148]. Тавре ки дар боло ишора рафт, якқатор муаллифон ӯро 

бо моддаи охирин муаррифї карданад [149-150]. Барои муқоисаи он бо 

алантолактон, ба мо намунаи боэътимоди он лозим буд, ки онро аз 

решаҳои намудҳои номбаршуда аз минтақаи Файзобод ҷудо карда, ҷамъ 

овардем Бо ин мақсад, 100 грамм решаҳои чоќларо бо 1 л  спирти 96 %  

экстраксия намуданд. Боќимондаи  спиртӣ то 100 мл бухор карда шуда, 

бо ҳаҷми думаротиба зиёд об карда шуд. Тањшини кристаллӣ, ки пас аз як 

ҳафта ҷудо шударо полоиш намуда, сипас аз он ҷаббида бо эфири нафтї 

шуста ва такроран аз спирти 50%-и гарм аз нав кристаллизатсия карда 

шуд. Кристалҳои сӯзаншакли беранг бо њарорати гудозиши 80 0С 

гирифта шудаанд, ки дар спирт, эфир, хлороформ ба осонӣ ҳал шаванда 

ва дар об ҳал бадњалшаванда аст. 

         Спектри ИС-и ин лактон бо спектри ИС-и алантолактон, ки 

муаллифони чехи тавсиф кардаанд, комилан рост омад (ниг.рас.26). 

Илова бар ин, мо як ҳосиларо гирифтем. Ҳангоми гузаштан тавассути 

маҳлули спиртии аммиаки газдор, амиди маъмули алантолактон бо 

њарорати гудозиши 197 0 С људо гардид.  

        Њангоми гидрогенизатсияи алантолактон дар маҳлули спирти мутлақ 

аз болои Pt (мувофиқи усули Адамс) бо усули маълум [151-152]. 

тетрагидроњосила бо њарорати гудозиши 144 -146 0С ба даст оварда шуд. 

Спектри ИС-и тетрагидроалантолактон низ ба спектри дар адабиёт 

гузориш додашуда мувофиқат мекунад [153]. 
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       Дар њолати мавҷудияти алантолактон, дигидро- ва изоалантолактон 

дар чоќла, њангоми  гидрогенизатсияи каталитикӣ онҳо ҳамон маҳсулот- 

тетрагидроалантолактон њосид мешавад [154-155], ки дар асл қайд карда 

нашудааст дар адабиёти илмї. 

      Озмоиши омехтаи игалан ва намунаи боэътимоди алантолактон 

лаѓжиши (депрессия) њарорати гудозишро 200С  ва дар муқоисаи спектри 

ИС-и онҳо фарқи ҷиддиро нишон дод. Аз ин бармеояд, ки игалан ва 

алантолактон моддаҳои мухталифанд ва маълумоти қаблӣ оид ба 

дарёфти алантолактон дар чоќла хато мебошанд. 

       Игалан аз ҷиҳати таркиб ва њарорати гудозиш ба лактон инунолиди 

С10Н20О2, њар. гуд. 84-85 0С [α]18
Д +56,30С   (хлф, С 4, 0), ки олимони 

Ҳиндустон ҷудо кардаанд, низ наздик аст. 

      Баррасии спектри РМЯ инунолид, ки дар њамкорї бо узви вобастаи 

Академияи илмњои Бошќортостон, профессор Злотский Семен 

Соломонович аз ҷониби ў нишон дода шудааст, он аз моддаи игалан фарқ 

дорад, аз ин рӯ, ин моддаҳо аз ҷиҳати сохт фарқ мекунанд. 

     Ин маълумотњо нишон доданд, ки игалан лактони нави сесквитерпенї 

мебошад. Барои исботи сохти он, мо усули резонанси магнити ядроиро 

(РМЯ) истифода кардем.  

     Дар спектри РМЯ игалан сигналҳои гурӯҳҳои метелї; њангоми банди 

дучанда-синглет 1,65 њ.м. (бо шиддатнокии се воҳиди протон - (3Н), дар 

атомҳои карбонати чаҳорум - синглет 0.98 њ.м (3Н), як гурӯҳи экзосиклии 

метилени конъюгатсия бо лактони карбонилї - дублетҳои 6,14 ва 5,43 њ.м. 

γ=4,5Гс, ду гурӯҳи метилени экзосиклӣ - синглетҳои 4.92; 4.82; 4.75 ва 4.65 

њ.м. (шиддатнокии 1 Н) мављуданд. 

      Илова бар ин, сигналҳои олефинї (алкени) - дар соњаи 5,5-5,85 њ.м. 

γ=4,5Њс  мавҷуданд, охирин бо протонҳои винилӣ системаи ABX-ро њосил 

мекунадва дар шакли гурӯҳи сигналҳо ва протонҳои лактон 4.65-4.75 њ.м., 

инчунин сигналҳои протонњои виналї дар ҳалқаи лактон-мултиплети 3.1-3.4 
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њ.м. (1H) зоҳир мешавад. 

       Ҳамин тавр, спектри РМЯ нишон медиҳад, ки дар молекулаи модда се 

банди дучанда мавҷуд аст, ки ба гурӯҳҳои CH2 = C-CH3; CH2 = CH ва CH2 = 

C-C=O дохил карда шудаанд. бо таркиби С15Н20О2 ва мавҷудияти се банди 

дучанда, ин лактон танҳо як таркиби моносиклӣ буда метавонад (илова бар 

сикли лактон). Дар айни замон, мавҷудияти гурӯҳҳои метилении терминалӣ 

мансубияти онро ба гермакранолидҳо истисно мекунанд, аз ин рӯ, эҳтимол 

зиёд аст, ки он скелети элемановї дошта бошад. 

        Дар спектри РМЯ-и дигидроҳосилањо, ки дар ҳузури никели-Раней 

бадаст оварда шудааст (ниг. ба расми 29), сигналҳои метилени экзосиклӣ дар 

ҳалқаи лактон (6,14 ва 5,48 њ.м.) нопадид мешаванд ва дублети се протонӣ 

дар 0,83 њ.м. γ=4,5Њс, ба гурӯҳи метилии дуюма мувофиқ буда, пайдо 

мешавад. Дар спектри маҳсулоте, ки тавассути гидрогенизатсия аз болои 

оксиди планина ба даст оварда шудааст, сигналҳои ду гурӯҳи метилении 

терминалӣ нопадид шуданд, ба љои он дар соњаи 0,65-0,85 њ.м. дублети шадид 

пайдо шуд. 
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Наќшаи мубадалшавии химиявии игалан 

 

 

 

         

Расми 25. Спектри ИС алантолактон 
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Расми 26. Спектри ИС тетрагидроалантолактон 

 

       Дар робита ба нопадид шудани сигналҳои гурӯҳҳои метиленӣ, сигнали 

протонн лактон ба таври возеҳ дар шакли як сигнали мураккаби иборат аз  

панҷ рах дар доираи 4,35-4,65 њ.м. зоҳир шуд. , мултиплет ва доимии он ба 

сис-пайвастшавии ҳалқаи лактон ва љобаљогузории хаттии он ишора мекунад 

[156]. 

       Аз ин бармеояд, ки бо эњтимоли зиёд игалан дорои сохтори дар расми 28 

нишон додашуда мебошад. 

 

III.8. Спектроскопияи УБ-и лактонњои сесквитерпеноидї 

 
       Тасдиқи пайвастшавии хаттии ҳалқаи лактонї дар игаланро ҳангоми 

ташхиси спректри ултрабунафши лактонҳои дорои сохтори шабеҳ, ки дар 

кислотаи сулфати консентронида сабт шудаанд, дидан мумкин аст. 

Қисми зиёди лактонҳои сесквитрпеноидї гурӯҳҳои хромофор надоранд ва 

аз ин рӯ дар доираи  ултрабунафш фурубарии  наздик надоранд. Њангоми 

мављудияти пайвандҳои конъюгировани C = C, C = C-C = O , 

максимумҳо қайд карда мешаванд, ки имкон медиҳанд мансубияти 

алоњида ба сохторҳои мушаххас дода шаванд. Аммо, ин маълумот ба касе 

имкон намедиҳад, ки скелети карбонии лактон (мансуб ба ин ё он 
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силсила) ва ё стереохимияи онро муайян кунад. Ҳангоми ҳаллкунии 

моддаҳо дар кислотаи сулфати консентронида тағйиротҳо дар 

молекулаҳои онҳо бо ҳамроҳии дегидратсия, дегидрогенизатсия ва ғайра 

ба амал меоянд, ки дар натиҷаи он хромофорҳо пайдо мешаванд, ки дар 

доираи- УБ фурубариашон наздик мешаванд. Тавре ки С.Д. Никонович 

ва Н.К. Абубакиров барои гликозидҳои дил, Н.В. Бондаренко, 

С.Бернштейн ва Р.Лангард барои алкалоидҳои гомостероидҳо [157-159], 

ќайд намудаанд ин максимумҳо барои гурӯҳҳои алоҳидаи моддаҳо хеле 

хосанд ва метавонанд дар бораи сохтори пайвастагиҳои ибтидоӣ 

маълумоти арзишманд пешниҳод кунанд. 

         Барои гурӯҳи сесквитерпеноидњои лактонї чунин тадқиқотҳо дар 

доираҳои кутоњмављаи спектр қаблан гузаронида нашуда буданд ва соли 

1970 бори аввал аз ҷониби мо гузаронида шуд [160]. 

        Соли 2019 аввалин гузориш дар бораи спектрҳои ултрабунафши 

баъзе лактонҳо дар кислотаи консентронидаи хлор пайдо шуд. Мо пас аз 

3 ва 24 соат спектри ултрабунафши панҷ лактони маълум ва ду 

ҷудошударо дар кислотаи сулфати конс. омӯхтем. Вазни даќиќи лактонҳо 

1.0-1.27 мг, ки дар микротарозу гирифта шудаанд, дар 15 мл (қисми 

дақиқи баркашидашуда) кислотаи сулфати консентратсия ҳал карда 

шуданд. Ранги маҳлулҳо дар нури намоён пас аз 3-5 соат собит шуда, пас 

аз 24 он то андозае амиқтар шуд. 

Љадвали 11 

Номи модда                : Вазни баркаши даќиќ, мг                   Ранги мањлул  

Тауремизин                        1,272                                 зард 

Сантонин                            1,111                               љигарї(сурхчатоб) 

Алантолакктон                   1,202                               зарду-лимушакл 

Игалан                                 1,232                              зард  

Караброн                             1,173                              зард-ќањвагї 

(хокистарранг)                     
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Ивалин                                 1,042                               норинљи 

Грандин                               њалнашаванда                --- 

 

      Аз љадвали зер дида мешавад, ки пас аз 3 соати ҳал шудани лактонҳо, ду 

максимум азхудкунӣ пайдо мешаванд. Дар соњаи 224-269 нм (log = 3.65-3.89) 

 ва 2-310-345 нм (log = 2.85-5.04) ба расми 27 ниг. 

Љадвали 12 

 

Пайвастањои               баъди 3 соат                           баъди 24 соат  

омухташаванда         :       lg E                                    lg E     

Тауремизин              240;345;      3,65;5,04             237; 345            3,71; 4,04  

Сантонин                  269;320       2,87; 3,69            247; 328           3,87; 3, 81  

Алантолактон          237; 327      3,68; 3,58           237; 325             3,80; 3,75  

Игалан                       224; 310      3,89; 4,01           224; 305            3,87; 4,38 

Караброн                   232; 340      3,85; 2,85           234; 280            3,91; 3,37                     

Ивалин                       232; 326      3,69; 3,10           226; 326             3,91;3,37  

 

      Пас аз 24 соат (ба расми 27 нигаред) тағирот дар мавқеъ ва шиддати 

максимумҳо ба амал меоянд: мавқеи максимуми 1 тақрибан бетағйир боқӣ 

мемонад, танҳо шиддат то андозае зиёд мешавад (ба 0,1). Дар ҳолати 

максималии II, тағйироти бештар назарас мушоњида мешавад. Дар лактонҳои 

навъи кунљӣ (ангуляри), он тобоварии гузариши батохромиро аз сар 

мегузаронад ё дар ҳар сурат, шиддатнокии худро тағйир намедиҳад, дар ҳоле 

ки дар лактонҳои хаттӣ, гузариши гипсохромикӣ бо афзоиши назарраси 

шиддат қайд карда мешавад (  0.17-0.37). 

     Дар мавриди игалан, ин тағйиротҳо бо гузаиши гипсохромикии 

максималии 2 ва афзоиши ІgЕ ба 0, 37 фарқ мекунанд, ки ин барои лактонҳо 

бо артикулясияи хаттии ҳалқаи лактон хос аст ва ба сохтори қаблан 
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изҳоршуда (элемант-8-11-олид) мувофиқат мекунад [161]. 

     Элеманолидҳо аллакай аз баъзе намояндагони оила људо карда шудаанд. 

Дар асоси маълумотҳои биогенетикӣ пешниҳод карда шуд, ки пешгузаштаи 

алланто, изо 2 дигидроалантолактонҳо гермакранолиди инунолид мебошад. 

Људокунии игалан аз чоќла нишон медиҳад, ки элеманолидҳо на танҳо 

маҳсули тағйирёфтаи химиявии гермакранҳо, балки моддаҳои табиӣ низ буда 

метавонанд. Лактони сесвитерпени навъи элемановї  бори аввал аз 

растаниҳои љинси Inula-и  ноњияњои Данѓара ва Файзобод људо карда шуд.  

 

Расми 27 (I) Караброн (I I) Ивалин 
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Х  У  Л  О  С  А Њ О 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

1. Бори аввал дар асоси реаксияњои сифатї, усули хроматографї ва 

маълумоти спектралї муайян карда шуд, ки дар чоќлаи калонбарги н. 

Данѓара ва Файзобод лактонњои терпеноидї (0,7-1,3%) флавоноидњо, 

моддањои даббоѓї (9,4%) дар баргњо (5,03%) ва дар решањо алколоидњо 

(0,08%), сапонинњои тритерпеноидї, кислотањои органикї (0,3%) 

мављуданд [2-А, 3-А]. 

2. Бори аввал мављудияти гурўњи нави моддањои пайвастањои полиенї 

муќаррар карда шуд. Кислотањои таркиби баргњо, гулњо ва решањои 

растанї омўхта шуд. Мављудияти кислотаи фумарат дар ќисми 

зеризаминии растанї исбот шудааст. Дар баробари ин кислотаи атсетат, 

равѓанї, пропионат ва дар реша кислотањои кориат, миристиноат ва 

палмитинат ошкор шуданд [4-А, 5-А]. 

3. Таркиби кислотаи чарбии равѓани тухмињои пухта ва нопухтаи 

чоќлаи калонбарг омўхта шуд. Нишон дода шудааст, ки аз рўйи кислотаи 

чарбии таркибиаш ба равѓани офтобпараст монанд аст [2-А, 7-А]. 

4. Бори аввал таѓйирёбии зиёди таркиби фраксияи лактонии растанї 

вобаста аз мањалли нашъунамо, ваќти мавсим ва устувории лактонњои 

таркиби реша ва бехреша муайян карда шуд. Бањодињии муќоисавии 

фраксияи лактонии дигар намудњои Inula  - Inula helenium, Inula britanica 

L, Inula rhizocephalan, Inula magnifica Lipsky њамроњ бо чоќлаи калонбарг 

гузаронида шуд [4-А, 9-А, 10-А, 11-А]. 

5. Бо усули экстраксия ва хроматографияи адсорбсионї, лактони нави 

сесквитерпен, бо њар.гуд. 197-198 0С,  С15Н20О2 гранилин људо гардид. Дар 

асоси таѓйиротњои химиявї, маълумотњои спектралї муайян карда шуд, 

ки он сохти 1,3-диокси-эвдезм -4,11-диен -7,8-олид дорад [1-А , 13-А]. 

6. Дар баробари гранилин 2 лактони таркиби С15Н20О3 бо њар. гуд.  91 

0С ва 130 0С људо карда шуданд, ки онњо дар асоси њосилањо ва 

маълумотњои спектралї, инчунин намунањои омехта, мутаносибан бо 

караброн ва ивалин муайян карда шуданд. Ин моддањо бори аввал аз 
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растанињои флораи Тољикистон људо карда шуданд. β-ситостерин људо ва 

идентификатсия карда шуд [10-А , 12-А, 13-А]. 

7. Аз решањои чоќлаи калонбарг шаш пайвастаи нави терпеноиди 

људо карда шуданд, аз љумла лактонњои сесквитерпеноидї: игалан 

С15Н20О2 бо њар. гуд.  79-79,5 0С, игалин С15Н20О3 бо њар. гуд.  134-135 0С 

ва 270 0С, лактон 8 лактони тритерпеноидии С30Н44О5 бо њар. гуд.  370 0С, 

инчунин ду диоли нави терпеноидї-игалол С15Н26О2 бо њар. гуд.  102 0С ва 

грандол С15Н28О5 бо њар. гуд.  320 0С [10-А , 12-А, 13-А]. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

 

       Таркиби љузъњои асосии  Inula, чоќлаи калонбарг омухта шудааст. 

Бори аввал аз решањои ин растанї ду лактони сесквитерпении таркиби 

С15Н20О2  бо њарорати гудозишї 78 ва 115 0С људо карда шуданд, ки 

мутаносибан дар асоси хосиятњои физикї-химиявии алантолактон ва 

изоалантолактон муайян карда шуданд. Њаминтариќ дар натиљаи 

тањќиќот 13 пайвасаи алоњида људо карда шуд, ки 6-тои онњо нав 

мебошанд, барои онњо сохт ва структура тасдиќ карда шуданд. Метавон 

гуфт, ки њамчун реагентњои химиявї пайвастањои мазкурро дар синтези 

мањини органикї истифода бурдан мумкин аст. 
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