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КАРТОП ӨСКІНІНЕН ГЛИКОАЛКОЛОИД - СОЛАНИДИНДІ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Бұл мақалада картоп өсінінен соланидин субстанциясын алудың оңтайлы технологиясы ретінде перколяция, 
мацерация және СО2 газымен экстракция әдістеріне салыстырулар келтірілген және соланидинді алуда 
қолданылатын экстрагеттерге талдау жасылынған. Нәтижесінде алынған субстанцияға  технологиялық схемасы 
құрастырылған.  
Түйінді сөздер: соланидин, гликоалколоид, α-соланин, α-чоконин 
 
Кіріспе: Дәрілік өсімдік ассортименті және олардан алынған дәрілік заттар жеткілікті кең және әр түрлі. 
Өсімдіктермен емдеу халық медицинасында қазіргі кезде мойындалған және ғылыми медицинада да орнын тауып 
келеді. Бұған себеп емдеу кезінде әртүрлі синтетикалық препараттарды қабылдаудан болған жанама әсерлер мен 
жайсыз жағдайлар. Көптеген дәрілік өсімдіктер құрамындағы белсенді фармакологиялық қосылыстар жоғары 
спектрлі фармакотерапевтикалық әсерге ие.  
Мұндай өсімдіктерге халық медицинасында геморройды емдеу үшін қолданылатын картоп өскіні мен түйнегін, 
асқазан-ішек жолдарының ауруларында қолданылатын дымқыл түйнекті, қабынуға қарсы өсінділердің спиртті 
тұнбасын жатқызуға болады.  Бұдан басқа көптеген шетелдік, отандық ғалымдардың зерттеулері бойынша 
гликоалколоидтар және стероидты алколоид соланидин картоп өсімдігінің барлық бөліктерінде болады және 
кардиотропты, қабынуға қарсы, антихолинэстеразды, фунгицидті қасиетке ие. Бұл картоп өскінінің халық 
медицинасында кеңінен қолданылуының дәлелі деп қарауға болады. Егер көп дәрілік өсімдіктер ғылыми 
медицинаға халық медицинасынан  келгенін ескерсек, онда өсімдіктердегі белсенді биологиялық қосылыстар үлкен 
қызығушылық тудыруда. [2]. 
Осы аталған мәліметтер негізінде «Картоп өскінінен соланидинді алу және оның стандартизациясы» тақырыбында 
ғылыми жұмыс жүргізілуде.  
Негізгі бөлім. Зерттеуге қажетті шикізаттарды жинақтау  дәрілік өсімдік шикізаттарына қойылатын талаптарға 
сәйкес жинақталды және өңдеу жасалды.  
Ғылыми жұмыстың келесі сатысы бойынша өңделген шикізаттан картоп өскінінен соланидинді алудың 
технологиясын таңдау белгіленді. Картоп өскінінен соланидинді алудың бірнеше әдістері таңдалып алынды. Соның 
ішінде мацерация немесе тұндыру, СО2 газымен экстракциялау әдістерімен  алу кезінде биологиялық белсенді 
заттардың бөлініп шығуы баяу және аз мөлшерде бөлінді, ал перколяция әдісін қолданғанда биологиялық белсенді 
заттардың шығымы толық және салыстырмалы түрде алдыңғы екі әдіске қарағанда жоғары мөлшерде болды.   
 

 
Сурет – 1 Картоп өскінінен  алынған соланидиннің салыстырмалы шығымы (%) 

 
Сондықтан біздін жұмысымыздағы картоп өскінінде соланидин мөлшері аз болғандықтан максималды өнімді алуға  
ең тиімді және қарапайым әдіс болып   перколяция әдіс таңдалып алынды. Таңдалған әдіске сәйкес процестің 
мазмұны келесідей болды:  
Ауа ағынында кептірілген,  ұсақталған 1,5-2,0 см картоп өскінің айналық бетке дейін сумен толтырылып, 
универсалды индикаторға сай күкірт, хлорсутек, сірке және қымыз қышқылдарымен рН 2,0-3,0 дейін 
қышқылдандырылды.  Бөлме температурасында  24 сағат тұндырылды, бөлінген затты тығыз дәкеден сүзіп, 
қалдықты қайталап сумен толтырды, сәйкес қышқылдармен қышқылдандырып, қайтадан 24 сағат тұндыруды 
жалғастырды. 24 сағаттан соң бөліндіні алып және екеуі біріктірілді, оны универсал индикатор 25%  аммиак 
ерітіндісімен рН 9,0 - 9,5 өңделді. Бөлінген тұнбаны қағаз фильтр арқылы сүзілді. 40°С  термостатта тұрақты 
салмаққа дейін кептірілді. 5 сериядан алынған нәтижелер №2 суретте көрсетілген.  



 

 

 

 
Сурет - 2  Картоп өскінің қышқылдық экстракциядағы соланидин шығымы (%) 

 
Келтірілген кестеде көрсетілгендей картоп өскінінен алынған стероидты қосылыстарға күкірт қышқылымен 
экстракциялауда өнімнің шығымы жоғары болды. Одан ары алынған экстрактты тазалау мақсатында біріншілік 
кристалдау үрдісін жүргізілді, экстракт ретінде этил спирт 9:1 қатынасында, одан кейін тазалауды жетілдіру 
мақсатында екіншілік кристалдау жүргізілді,  экстракт ретінде этил спирт 9:1 қатынасында алынды. Кейін алынған 
гликоалколоидтардың сандық талдауын жүргізу  мақсатында жұқа қабатты хромотография әдісі қолданылды, 
нәтижесінде α-соланидин, α-чоканин, соланидин анықталды. Осы гликоалколоидтардан соланидинді бөлу үшін 
гидролиз жүргізілді,  нәтижесінде соланиннің қантты бөлшектерін ыдыратып, таза фармакологиялық белсенді зат 
соланидин алынды.  Содан кейін қайта жұқа қабатты хромотография жүргізгенде бір ғана пик анықталды және ол 
соланидин екені дәлелденді.  
Жоғарыда жүргізілген картоп өскінінен соланидинді алу технологиясының сызба нұсқасы GMP стандартына сәйкес 
жасалды.  
 

 



 

 

 
Сызба - 1 Картоп өскінінен соланидинді алудың технологиясы 

 
Қорытынды. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде соланидинді алудың оптимальды технологиясы ретінде перколяция 
әдісі таңдалынды. Перколяция әдісі арқылы соланидинді алуда экстрагет ретіде күкірт қышқылы алынып, 
технологиялық сызбасы құрастырды. 
Бұл әдісті таңдауда қазіргі отандық фармацевтикалық өнеркәсіпте өндіру мүмкіндігі, GMP талаптары, гигиеналық 
тазалығы, технологиясының қарапайымдылығы ескерілді.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ГЛИКОАЛКОЛОИД СОЛАНИДИНА ИЗ РОСТКОВ КАРТОФЕЛЯ 
 

Резюме: В данной статье метод перколяции выбрали как оптимальную технологию для получения соланидина. В 
получении соланидина с методом перколяции выбрано серная кислота как экстрагента и разработано 
технологическая схема.  
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THE TECHNOLOGY OBTAINING OF GERMS GLYCOALKALOIDS SOLOMANIDINA POTATOES 
 

Resume:This article percolation method chosen as the optimal technology for solanidina.Getting solanidina with percolation 
method selected sulfuric acid as the extractant and developed technological scheme. 
Keywords: solanidin, glycoalkaloid, α-solanine, α-chaconine 


