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КҤРЕҢ МАКЛЮРАНЫҢ ҚҰРАМЫНАН ТАБЫЛҒАН НЕГІЗГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРҒА ТАЛДАУ 

 

Алдыңғы зерттеу жұмыстары бойынша Күрең маклюра жемісінің құрамынан биологиялық белсенді заттар анықталынған. Маклюра 
құрамынан табылған осаийн және помифериннің химиялық құрамына  хроматография және ЯМР спектр әдісімен зерттеулер 

жүргізілген. 

Кілтті сөздер: Осаийн, помиферин, ЯМР, хроматография, Күрең Маклюра, көмірсулар, трипсин, химотрипсин, гептаказон, октаказон, 
нонакозан. 

 

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі жағдайда, ресми медицинада 
қолданыста жүрген дәрілік құралдардың басым кӛпшілігі 

бұрын-соңды халық медицинасында қолданыста болған 

ӛсімдіктер негізінде жасалынған.  Айта кетер болсақ, халық 
медицинасында қатерлі ісік, буын, тері ауруларының 

нозологиясын емдеуде антимикробтық қасиетімен танымал, 

елімізде мүлдем зерттелінбеген ӛсімдік тектес заттардың  бірі, 
тұт туысына жататын Күрең маклюра болып табылады - Maclura 

aurantiaca. 

Негізгі бөлім: Маклюра жемістерінен бірнеше пигменттер 
бӛлініп, құрылымдары қарама қарсы синтезбен дәлелденген [1-

2]. 

Ӛсімдік жемістерінен - мaй қышқылының эфир түріндегі 
үштерпенді спирттер болып тaбылaтын жaбысқaқ, aқ түсті 

сұйықтық бӛлінетіні aйтылғaн. Ӛсімдік әлемінде кең тaрaлғaн 

биологиялық белсенді зaттaрдың бұл тобынa стериндер, ӛт 
қышқылдaры, сaпониндер жaтaды. Жеміс шоғырындa қaнт, 

пектин зaттaры 10%-ғa дейін, жaпырaқтaрындa лимон қышқылы 

13%-ғa дейін жетеді . 
Дәндері – жеміс етінің ішінде орнaлaсқaн, құрaмындa 28-30% 

мaй қышқылдaры бaр. Мaклюрa дәндері трипсин және 

химотрипсин тежегіштерінің кӛзі ретінде ерекше нaзaр 
aудaртaды. Мaклюрaның ең құнды зaттaры деп изофлaвондық 

қосылыстaрды aйтуғa болaды. Изофлaвондaрдың басым бӛлігі – 

шамамен 10-15%. 
Күрең маклюра тамыры қабығының химиялық құрамы [3]: 

Кӛмірсулaр: гептaкозaн, октaкозaн, нонaкозaн (~92,3%). 

Пренилирлі ксaнтиндер: товоксaнтин – 0,006%; 6-
дезоксикaреубин – 0,001%; aльвaксaнтин – 0,02%.  

Мaклюрa құрaмынaн тaбылғaн негізгі зaттaр,- осaйин мен 

помифериннің үлестерінің бaсым екендігі,- тиімділігі жоғaры 
жұқa қaбaтты хромaтогрaфия aрқылы aнықтaлғaн болaтын 

(сурет 1). 

Сонымен қaтaр, әлемнің әр елдерінде мaклюрa тинктория 
ӛсімдігінен бірнеше изофлaвондaр бӛлініп aлынып, химиялық 

құрылысы мен  

 
 

Сурет 1 - Күрең мaклюрaның құрaмынaн тaбылғaн негізгі зaттaр 

 
ЯМР спектрлері де aйқындaлғaн. Десек те, бӛлініп aлынғaн зaттaрдың фaрмакологиялық тиімділіктері мен тұрақтылықтары ӛте аз 

зерттелген. Күрең маклюраның құрамынан бӛлінген негізгі компоненттерінің химиялық құрылыстары тӛменде кӛрсетілген (сурет 1): 

 



 
 

Сурет 2 - Күрең мaклюрaның құрaмынaн бӛлінген негізгі компоненттердің химиялық құрылымдaры 

 
Алдыңғы зерттеулер бойынша,- күрең маклюра ӛсімдігіне фитохимиялық салыстырмалы талдау жүргізілген. (кесте 1),  фитохимиялық 

салыстырмалы талдау[4].   

 
Кесте 1–Күрең маклюраның фитохимиялық салыстырмалы талдау нәтижелері  

 

 
Биологиялық белсенді зaттaр тобы 

ББЗ сaндық құрaмы 
(шикізaттың нaғыз құрғaқ сaлмaғынa шaққaндa, %) 

Полисaхaридтер 20,82 

Тұтқыр зaттaр 0,88 

Флaвоноидтaр 8,50 

Үштерпенді гликозидтер 0,09 

Aлкaлоидтaр 3,37 

Кӛмірсулaр 8,46 

Ксaнтиндер 0,05 

Aминқышқылдaр 12,04 

 
Кесте 1–ден кӛрінгендей Күрең маклюраның фитохимиялық 

салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша биологиялық 

белсенді заттар полисахаридтер тобы биологиялық белсенді 
заттың сандық құрамы  

(шикізаттың нағыз құрғақ салмағымен шаққанда) 20,82%-ті 

кӛрсетті. Флавоноидтар 8,50%, кӛмірсулар 8,46%, 

аминқышқылдары 12,04%-ды құрады. 

Қорытынды: Алдыңғы зерттеулер бойынша,- күрең маклюра 

ӛсімдігіне  

фитохимиялық салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша 
биологиялық белсенді заттар полисахаридтер тобы биологиялық 

белсенді заттың сандық құрамы ( шикізаттың нағыз құрғақ 

салмағымен шаққанда ) 20,82% - ті кӛрсетті. Флавоноидтар 

8,50%, кӛмірсулар 8,46%, аминқышқылдары 12,04% құрады. 
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АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В МАКЛЮРЫ ОРАНЖЕВОЙ 

 

Резюме: В результате предварительных исследовании выявлено биологически активное вещество из плоды маклюра оранжевой. Состав 

плоды маклюра оранжевой найденые БАВ осаийн и помиферин, для изучение химического состова, проводилась методы исследование 

хроматографий и ЯМР спектроскопий. 
Ключевые слова: Осаийн, помиферин, ЯМР - спектроскопия, хроматография, маклюры оранжевой, углеводы, трипсин, химотрипсин, 

гептаказон, октаказон, нонакозан. 
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THE ANALYSIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE IDENTIFIED IN MACLURA AURANTIACA 

 

Resume: As a result of the preliminary investigation revealed the active substance from the fruit of the orange Mасlura aurantiaca. The composition 
of the orange fruit found Maclura BAS osaiyn and pomiferin to study chemical sostova, a study was performed by chromatography and NMR 

spectroscopy. 

Keywords: Osayin, pomiferin, NMR - spectroscopy, chromatography, Maclura aurantiaca, carbohydrates, trypsin, chymotrypsin, geptakazon, 
oktakazon, nonakozan. 
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