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NAS RK is pleased to announce that News of NAS RK. Series of chemistry and 

technologies scientific journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation 
Index, a new edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate 
Analytics to be accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation 
Index, and the Arts & Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of 
Science offers to researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other 
research databases. The inclusion of News of NAS RK. Series of chemistry and technologies in 
the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant 
and influential content of chemical sciences to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия жəне 

технология сериясы" ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging 
Sources Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында 
Clarivate Analytics компаниясы журналды одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social 
Sciences Citation Index жəне the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін 
қарастыруда. Webof Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент 
тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия жəне технология сериясы  Emerging 
Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне беделді химиялық ғылымдар 
бойынша контентке адалдығымызды білдіреді.   

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Известия НАН РК. Серия химии и технологий» был 

принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. 
Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate 
Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social 
Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и 
глубину контента для исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Известия 
НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее 
актуальному и влиятельному контенту по химическим наукам для нашего сообщества. 
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АЛМАТЫ ӨҢІРІНДЕГІ ATRAPHAXIS VIRGATA ӨСІМДІГІНІҢ 
ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Аннотация: Polygoпaceae тұқымдасына жататын 2016 жылы даярланған Алматы қаласы Ақсай шатқа-

лынан жиналған Atraphaxis virgata өсімдігінің шынайылығы (ылғалдылық, жалпы күлділік, экстрактивті 
заттар) анықталды. Биологиялық белсенді заттардың негізгі сандық жəне сапалық құрамы белгілі болып, 
биологиялық белсенді кешен алу үшін негізгі технологиялық параметрлер өңделді. Атомды-абсорциялы 
спектроскопиялық əдісімен өсімдіктің макро- жəне микроэлементтерінің мөлшері анықталды.  

 Түйін сөздер: Atraphaxis virgata, ылғалдылық, күлділік, экстрактивті заттар, микро-, макроэлементтер, 
биологиялық белсенді заттар. 

 
Жергілікті флора негізіндегі жаңа дəрілік препараттарды іздеуге жəне жетілдіруге бағытталған 

зерттеу жұмыстары қызығушылық тудырады. Синтетикалық дəрілік құралдарға қарағанда, 
фитопрепараттарда жанама əрекеттерді болмауы (немесе аз əсерлігі), адам ағзасымен биологиялық 
ұқсастығы, жеңілділігі, ұзақ жəне тұрақты əсері, өндірістің салыстырмалы қарапайымдылығы, 
жеткілікті жоғары сұраныс кезінде төмен құндылығы сияқты артықшылықтар тізбегінен тұрады. 

Перспективті өсімдіктерді іздеу, халықтық жəне дəстүрлі медицинаның эмпирикалық 
дəлелдемелерін қолдану арқылы аз зерттелген таксондар арасынан жəне берілген таксондардың 
жəне олардың туыстық түрлерінің фотохимиялық зерттеулері нəтижесінде жүргізіледі.  

Сонымен қатар, медицинада жəне өндірісте биологиялық белсенді қосылыстардың 
экстрактыларын, жаңа шикізат көздерін табу, алу тəсілдерін жетілдіру, сақтау жағдайлары, 
қолданылуына бағытталған ғылыми зерттеулер өте маңызды жəне өзекті мəселе. Бұл мəселе бай 
жəне бірегей флорасы бар Қазақстан үшін өте маңызды. Осы орайда, Polygonaceae тұқымдасының 
Atraphaxis текті Atraphaxis virgata өсімдігі қызығушылық тудырады. 

Жұмыстың мақсаты: Алматы қаласы Ақсай шатқалынан жиналған Polygoпaceae 
тұқымдасына жататын Atraphaxis virgata өсімдігінің жер үсті бөлігінің құрамындағы биологиялық 
белсенді заттарды анықтау, сапалық жəне сандық сараптама жүргізу. 

Зерттеу нысаны: Қазақстан Алматы облысы, Ақсай шатқалында жиналған Polygoпaceae 
тұқымдасына жататын Atraphaxis virgata тегі өсімдігі. 

Жұмыстың міндеті: Көзделген мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер алға қойылды: 
 A.virgata өсімдігінің жер беті бөлігінің шынайылығын анықтау (ылғалдылық, жалпы 

күлділік, экстрактивті заттар) 
 Шикізатқа cпeктpoфoтoмeтpиялық жəнe титpлey əдicтepiмeн сандық сараптау. 
 Өсімдік шикізаты негізінде биологиялық белсенді кешен алу үшін негізгі технологиялық 

параметрлерді өңдеу. 
Polygoпaceae тұқымдасы – 55 тeк жəнe 1250 түpi баp eкi бөлiктi өciмдiк тұқымдаcы. Бұл түpгe 

көпжылдық өciмдiктepмeн ағаш тeктec, шырмаyық жəнe бұталаp кipeдi[1]. 
Atraphaxis тeкті өciмдiктep жапыpақтаpы жиi тiкeнeк кeлeтiн, қатты, көн тəpiздi жəнe 

таpмақталған, бұталаpы биiк нeмece алаcа бoлады. Гүлдepi қoc жыныcты, гүлcepiгi 4-5 бөлiктeн 
тұpатын қаpапайым бoлып кeлeдi, жeмic бepeтiн кeздe 2 cыpтқы жапыpақшалаpы төмeн қаpай 
бүpкeлeдi, ал iшкi жапыpақшалаpы жайылып өciп жeмicпeн қoйындаcады. Аталығы 6 нeмece 8, 
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жiпшeлepi ұлғайып cақинамeн қocылып өcкeн. Тoзаңдықтаpы coпақша жəнe дoғал, аналығы 2-3 
қыcқа, бoc бoлады жəнe баc тəpiздi аналық аyзы мeн жyандаған бағананың жoғаpы жағына 
қocылып өceдi. Жатын бip ұялы, жeмici – жаңғақ, үш қыpлы нeмece жалпиған жаcымық тəpiздi, 
ұpық бүгiлмeлi бoлып кeлeдi[2]. 

Ғаламның көпшілік жерлерінде, сондай-ақ баpлық шөлдi жepлepдe, балшық, ұcақ таcты 
аймақтаpда, тау етегінде таралған. Оның СССР флорасында кездесетін 18-түрінен Қазақстан 
аумағында 14-түрі өседі[3]. 

 Atraphaxis текті өсімдіктердің флавоноидтарға бай түрі анықталып, биологиялық белсенді 
дəрілік препараттар алынған[4,5]. Сонымен қатар, Қазақстанда өсетін Atraphaxis текті өсімдік-
тердің кейбір түрлерінің полифенолды қосылыстарына Т.К. Чyмбалoв, М.М. Мyxамeдьяpoва жəне 
ең алғаш В.Б. Oмypкамзинoва талдау жүргізген. 

 1978 жылы х.ғ.к. В.Б. Омуркамзинова диссертациялық жұмысында Atraphaxis текті 
өсімдіктердің химиялық құрамына зерттеу жүргізген. Нəтижесінде 21 фенолды заттар жəне 
əдебиетке енгізілмеген жаңа туындылар: 8-оксифлавонол мен О-ацилирленген флавоноидты 
гликозидтерді идентификациялаған[6,7]. 

 Atraphaxis тeктi өciмдiктep xалық мeдицинаcында cтоматит, қан тоқтатyшы, аcқазан-iшeк 
аypyлаpын eмдeyдe қолданылады. Сонымен қатар, шөл далада өciмдiктiң кeйбip түpлepi түйeгe 
жeм ретінде пайдаланылады[8]. 

  
Тəжірибелік бөлім жəне нəтижелері 

 
Қазақстанның Мемлекеттік фармакопеясының 1-ші басылымында қабылданған əдістемелер 

бойынша өсімдік шикізатына сапалық талдау жүргізілді. Алматы өңірінде өсетін Atraphaxis virgata 
өсімдігін кептіру кезінде үлгінің ылғалдылығы, жалпы күлділігі анықталды (1-кесте).  

 
1 кесте - Шикізаттың шынайылығын анықтау нəтижелері. 

 
 

Өciмдiк аты 
Абсолютті құрғақ шикізатқа есептелген мөлшері.% 

Ылғалдылық Жалпы күлділік 
A.virgata 8,02 8,94 

 
Кестеде көрінгендей өсімдіктің ылғалдылығы 8,02% болған кезде жалпы күлділігі 8,94%-ды 

құрады.  
Экстрактивті заттар дегеніміз - өсімдік шикізатын сəйкес келетін еріткіштерде ерітіп, одан 

алынған органикалық жəне бейорганикалық заттар кешені. Өсімдік шикізатында экстрактивті 
заттардың болуы оның шынайылығын анықтаудың негізгі сандық көрсеткіші болып табылады[9]. 

Өсімдік шикізаты мен қолданылған еріткіштің химиялық құрамына байланысты ондағы əсер 
етуші жəне қосымша заттар еріткішке өтуі мүмкін. Экстрактивті заттарды анықтау нəтижелері 
көрсетілген (2 – кесте) 

 
2 кесте - Atraphaxis virgata өсімдігінің эстрактивті заттарын сандық анықтау нəтижелерi 

 
№ Экcтpагeнт X, экcтpактивтi заттаpдың мөлшepi,% 
1 Этил cпиpтi (50%) 27,26 
2 Этил cпиpтi (70%) 21,27 
3 Cy 26,59 

 
 
Кecтeдe бepiлгeн мəндepдeн 50% cyлы-cпиpтпен алынған экcтpакттың құpамындағы экcтpак-

тивтi заттаpдың мөлшepi су жəне 70% cyлы-cпиpт epiтiндiciнeн алынған экcтpакттан аpтық eкeнiн 
байқаймыз. 

 Жалпы күлде атомды-абсорбциялы спектроскопиялық əдісімен макро- жəне микроэлемент-
тердің мөлшері анықталды(3-кесте) 

Зерттеу нəтижесі бoйынша A.virgata өciмдiгi құpамында eң көп cандық үлec құpайтындаp Ca, 
Na К, Mg, Fe элeмeнттepi, ал eң аз cандық мөлшepдi Cd, Cu, Ni, Pb элементтері екендігін көpyгe 
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бoлады. Улы элeмeнттepдiң мөлшepi зиянcыз дeп бeлгiлeнгeн кoнцeнтpациялаpдан аcпайды, яғни 
бұл-аймақтаpдың аyыp мeталдаpмeн лаcтанбағанның айқын бeлгici бoлып табылады[10].  

Айқындауыштарды пайдалана отырып, A.virgata өсімдігінің жер беті бөлігіне фитохимиялық 
талдау жасау барысында негізі ББЗ тобы анықталды.. Олар aминқышқылдары, opгaникалық 
қышқылдар, көмірсулар, тері илегіш заттар, фeнoл қосылыстары, флaвoнoидтар, aлкaлoидтар, (4-
кесте) 

 
3 кесте - A.virgata өсімдігінің жер беті бөлігіндегі макро- жəне микроэлементтердің мөлшері. 

 
Макро жəне 

микроэлементтер 
Күлдегі мөлшері,% Макро жəне 

микроэлементтер 
Күлдегі мөлшері, % 

Zn 0.025 Mn 0.078 
Cd 0.0002 K 6.990 
Cu 0.007 Na 1.396 
Pb 0.0007 Mg 2.224 
Fe 0.228 Ca 21.897 
Ni 0.004   

 
4-кесте. A.virgata өсімдігіне фитoxимиялық талдау 

 
ББЗ Айқындағыштар A.virgata 

Aминқышқылдары Нингидpин Күлгін 
Көмірсулар О-толуидин Қоңыр, жасыл түс 

Тері илегіш заттар 
 

ЖAК Көкшіл-жасыл түс 
ванилин Қызғылт түс 

Фeнoл қосылыстары FeCl3 Көкшіл-жасыл түс 
Флaвoнoидтар NH3 ашық-сары түс 

AlCl3 Сары түс 
Фенол қышқылдары ДЗПНА Қызыл-сары түс 

 
Бұл кестеде A.virgata өсімдігінің құрамындағы биологиялық белсенді заттардың топтары 

көрсетілген.  
A.virgata өciмдiгiнiң құpамына ББЗ-ға жаcалған cандық анализ cпeктpoфoтoмeтpиялық жəнe 

титpлey əдicтepiмeн анықталды (5-кесте). 
 

5 кесте - A.virgata өciмдiгiнiң cандық сараптау нəтижeлepi 
 

 
Өciмдiк аты 

Абсолютті құрғақ шикізатқа есептелген мөлшері.%  

Көмірсулар Органикалық 
қышқылдар 

Тері илегіш заттар Флавоноидтар 

A. virgata 1,12 3,45 3,59 5,5 
 

 Кестеде көрсетілгендей, өсімдік құрамында флавоноидтар мен тері илегіш заттар мөлшері 
жоғары.  

Кептірілген жəне ұсақталған шикізатты экстракциялау күрделі физика-химиялық үрдіс 
(диффузия) болып табылады. Диффузиялық үрдіс ретіндегі экстракциялау үрдісінің тиімділігі, 
экстракция шартын таңдау кезінде алынатын, көптеген ықпалдарға тəуелді болады. [11] 
Экстрагент түрі, шикізат-еріткіш қатынасы, уақыт шығынын анықтайтын ықпалдар зерттелді. 
Экстрагент таңдауда əртүрлі концентрациядағы этил спирті қолданылып, Atraphaxis virgata 
өсімдігінен биологиялық белсенді кешен шығыны анықталды (6-кесте).  

 
6 кесте - Əртүрлі экстрагент қолданған кездегі Atraphaxis virgata тегінен алынған  

биологиялық белсенді кешен шығымы 
 

Экстрагент 50% этанол 70% этанол 90% этанол 
Кешен шығымы, % 25,74 20,27 12,83 
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 ББЗ шығымына «шикізат-еріткіш» қатынасы да əсер етеді. Экстрагент мөлшері шикізаттағы 
биологиялық белсенді заттардың толықтай бөлінуін анықтайды (7-кесте).  

 
7-кесте. «Шикізат-еріткіш» қатынасына тəуелді кешен шығымы 

 
Шикізат (г) жəне экстрагент 

(мл) қатынасы 
1:4 1:5 1:6 

 
1:8 

Кешен шығымы, % 4,19 15,71 25,74 19,35 

Таңдалған экстрагентте «шикізат – экстрагент» қатынасында 1:6 оптималды екені анықталды. 
«Шикізат-экстрагент» параметрлерінің анықтау мақсаты ең алдымен экономикалық түсінікпен 
анықталады, өйткені өндірістік кəсіпорын үшін пайдаланылған экстрагент мөлшері маңызды 
болып табылады.  

 
8 кесте - A.virgata тегінен экстракция үрдісінің уақытына тəуелді кешен шығымы 

 
Уақыт, сағ 24 48 72 

Кешен шығымы, г 0,5851 0,4903 0,4344 

 
Осы алынған мəндер мен нəтижелерге негізделе отырып, экстракцияның келесі режимі– 25 0С 

температурада, 1:6 «шикізат-еріткіш» қатынасында, 24 сағ уақыт аралығында, 50% этанол 
ерітіндісі таңдалып алынды.  

Қорытынды:     
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Фармакопея нормасына сай Алматы облысы Ақсай 

шатқалыннан жиналған A.virgata өсімдік шикізатына сандық талдау жүргізу нəтижесінде: 
ылғaлдылығы, күлділігі, экстрактивті заттар анықталды.  

Өсімдік күлінің құрaмынaн минерaлды зaттaр aтoмды-aбсoрбциялы спектрoметр көмегімен 11 
элемент aнықтaлды, сoның ішінде төртеуі мaкрoэлементтер: нaтрий, кaлий, мaгний, кaльций 
қaлғaн жетеуі микрoэлементтер: мыс, мырыш, темір, никель, мaргaнец.  

Шикізaттың құрaмындaғы ББЗ-ғa сaндық тaлдaу жүргізе келе тері илегіш зaттaр, oргaникaлық 
қышқылдaр, флавоноидтар жəне пoлисaхaридтер aнықтaлды.  

Зерттелініп жатқан өсімдік шикізатын алу технологиясы жасалды. Жүргізілген зерттеулер 
A.virgata өсімдігіндегі биологиялық белсенді заттарды экстракциялау үрдісіне əсер ететін 
көрсеткіштердің (экстрагент түрлілігі, оның шикізатпен қатынасы, экстракция уақыты мен еселігі) 
оңтайлы мəнін алуға мүмкіндік берді. Шикізат қасиетіне жəне экстракциялау үрдісіне негізделе 
отырып, экстрагент – 50 % этил спирті, «шикізат-еріткіш» қатынасы – 1:6, 24-250С температурада, 
екі еселік экстракция уақыты – 24 сағ жағдайы таңдалып алынды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ATRAPHAXIS VIRGATA АЛМАТИНСКОГО РЕГИОНА 
 
Аннотация. Определен доброкачественный состав (влажность, общая зольность, экстрактивная вещества) растения 

Atraphaxis virgata семейства Polygonaceae заготовленные в ущелье Аксай Алматинской области. Изучены качественный, 
количественный состав основных групп биологически активных веществ. Отработаны основные технологические 
параметры для получения биологически активного комплекса. Изучен методам атомно-абсорционной спектроскопией 
состав макро- и микроэлементов растения  

Ключевые слова: Atraphaxis virgata, влажность, общая зольность, экстрактивное вещество, макро- и 
микроэлементы, биологически активные вещества. 
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THE STUDY OF CHEMICAL COMPOSITION 

OF ATRAPHAXIS VIRGATA FROM THE ALMATY REGION 
 
Abstract. The qualitative composition (moisture, total ash content, extractive substancе) of the Atraphaxis virgata plant, 

Polygonaceae family harvested in the ravine Aksay of Almaty region was determined. Atomic-absorption spectroscopy studied 
the composition of macro- and microelements of the plant. The qualitative and quantitative composition of the basic biologically 
active substances groups, the basic technological parameters for obtaining the biologically active complex were studied. 

Keywors: Atraphaxis virgata, moisture, total ash content, extractive substancе, macro- and microelements,  biologically 
active substances. 
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