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Ат кулак (лат. Rumex L.) өсүмдүктөрдүн кымыздыктар тукумундагы бир жана көп 

жылдык чөп өсүмдүгү болуп эсептелет.  

Ат кулак өсүмдүгүнүн айрым түрлөрү көп сандагы антрахинондорду кармашат да, 

медициналык каражат катары колдонулат, мисалы, хризофан кычкылы лишайга (чакалайга), 

экземага, ошондой эле чачтын түшүшүнө каршы колдонулат [1]. Ат кулактын көп сандаган 

түрлөрүнүн химиялык составында полифенолдук комплекстер аныкталган. Негизинен, алар: 
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антрахинондор, флавоноиддер, кумариндер жана алардын гликозиддери, ошондой эле танин 

заттары болуп эсептелет. 

Химиотерапевтик, фармакологиялык изилдөөлөрдүн, илимий эксперименталдык жана 

медициналык тажрыйбалардын негизинде табигый антрахинондор ар тараптуу 

физиологиялык активдүүлүгүн көрсөткөндүгүнө байланыштуу азыркы мезгилде аларды 

изилдөө актуалдуу маселелерден болуп саналат.   

Изилдөөнүн методдору. Ат кулактын түрлөрүнүнүн курамында антрахинондун триада 

туундулары (хризофанол, эмодин, фисцион), алардын гликозидделген жана калыбына 

келтирилген формалары, айрымдарда – димердүү формалары кездешет.  

Алардын көп түрдүүлүгү структураларында α – жана β – шакекчелердин 

жайланышуусу, орун алмаштыргычтардын табияты жана салыштырмалуу ар түрдүү абалда 

жайгашуулары, ошондой эле шакекчелердин ар түрдүү кычкылдануу даражаларды 

көрсөткөндүгү менен шартталган жана алардын жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдө 

калыбына келтирилген формалары табылган, антрондордон жана антранолдон айырмасы – 

булар гидроантрахинондор жана димердик формалары болуп эсептелет.  

Татаал жаратылыш хинондору мономердик фрагменттердин ортосундагы 

байланыштын ар кандай түрү менен түзүлгөн димердик структурага ээ.  

Кычкылданган формаларынын мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп алардын абада, ошондой эле 

температуранын жана рН-чөйрөнүн өзгөрүүсүнө туруктуулугу саналат. 

Гидроксиантрахинондор - сары, кызгылт сары, кызыл заттар - щелочтордо жана 

концентрацияланган күкүрт кислотасында түстүү эритмелерди берет. 

ОН- тобунун санына жана жайгашуусуна жараша гидроксиантрахинондор ацетат 

магнийдин спирттүү эритмеси мененреакцияга киргенде алар ар түрдүү түстүү реакцияларды 

беришет: 1,2 - дигидроксиантрахинондор кызгылт-көк түстү, 1,4-дигидорокси – кызгылт-

көгүш, ал эми 1,3-,1,6 - жана 1,8-дигидорокси – ачык күрөң түстү пайда кылышат. 

Антрахинондордун димердик формалары щелочтуу эритмелерде сары жана жашыл 

түстү пайда кылат,бирок кычкылданышына жараша кызылдан күрөң түскө чейин өзгөрүшөт. 

Щелочтуу эритмени кычкылдандыруу жолу же эфирди таасир этүү мененантрахинондордун 

димердик формаларын фракцияга бөлүп алууга болот, ага пиридиндин эритмесин кошкондо 

кызыл түскө боѐлот, ал эми концентрацияланган күкүрт кислотасында жашыл түскө өтөт. 

Мындай түстү составында диантрон структурасы бар, димери 1,1'-байланыш түрүндөгү жана 

эркин 2- жана 4-OH-топтору бере алышат [2]. 

Гликозиддер сууда жана спирттерде оңой эрийт жана агликондор эрий турган башка 

органикалык эриткичтерде дээрлик эрибейт.  

Демек, гликозиддер суу, спирт же суу-спирт аралашмасы менен экстракцияланат, ал 

үчүн көбүнчө этанол, метанол колдонулат. Агликондорду алуу үчүн гликозиддер 

ферменттик же кислоталык гидролизге дуушар болушат, андан кийин антрахинондор эфир, 

бензол же хлороформ менен экстракцияланат [3; 4]. 

Химиялык методдордун жардамында курамында окси-, метокси- жана карбоксил 

группалары бар антрахинондорду бөлүп алуу өтө маанилүү. 

Жогоруда айтылгандай, алынган экстракттар натрий гидрокарбонатынын суудагы 

эритмеси менен иштетилгенде, молекуласында карбоксил тобу бар заттар суу катмарына 

өтөт; натрий карбонатынын суудагы эритмеси менен бензол шакегиндеги β - гидроксил 

топтору жана метокси топтору бар заттар алынат, ал эми α - гидрокси топтору каустикалык 

содадагы суу эритмесине гана өтөт, бул карбонил тобу менен молекулалар ичиндеги 

суутектик байланышка байланыштуу. Бул фракциялык экстракция аркылуу заттардан татаал 

аралашмаларды бөлүп алууга болот [5]. 

Экстракциялоо жана эриткичти ажыратуудан кийин алынган антрахинондун 

фракциясы адсорбциялык же жука катмарлуу хроматографиянын жардамында бөлүнүп 

алынат. Эркин агликондорду бөлүп алуу үчүн полиамиддик жана ар кандай маркадагы 

силикагелди, ошондой эле колонкалык жана препаративдик жука катмарлуу 

хроматографияны колдонууга болот [12]. 



Известия ОшТУ, 2020 №2                                                 21 
 

Антрахинондорду сефадекстин жардамы, гель-фильтрация жана электрофорез методун 

колдонуу менен бөлүп алуу жана идентификациялоого болот, мында электролит катары 0,05 

жана 0,1 н натрийдин бораты менен 0,1 н  натрийдин гидросидинин эритмеси колдонулат [2]. 

Табигый антрахинондун туундуларынын индивидуалдуулугун аныктоо жана далилдөө 

үчүн, кагаз хроматографиясы кеңири колдонулат, ал үчүн эриткичтердин эки түрү 

керектелет: спирттердин кислоталар жана суу менен аралашмасы гликозиддерди анализдөө 

үчүн жана төмөнкү уюлдуу эриткичтер -агликондорду анализдөө үчүн колдонулат. Бөлүнүп 

алынуучу заттар хроматограммалар ультрафиолет нурларынын таасири астында байкалат; 

ошол эле учурда, агликондор сары же кызгылт сары түстө, антрондор, антронолдор жана 

диантрондор - сары-жашыл, гликозиддер - кызгылт же кызгылт сары, димерлер – ачык 

сарыдан күрөң түскө чейин өзгөргөндүгү женил байкалат. 

Бирикмедеги шакекчелердин кычкылдануу даражасына, орун алмашуучулардын 

санына, табиятына жана өз ара жайгашуусуна жараша, антрахинон туундуларынын кагазда 

жана жука сорбент катмарында кыймылдуулугу ар башка: структурасында орун 

алмашуучулар канчалык көп болсо, Rf тин мааниси ошончолук төмөн болот. β - абалындагы 

гидроксил топтору уюлдуулугу  төмөн эриткичтерде Rfтин маанисин төмөндөтөт. α - 

гидроксилдик топторду метилдөө жана ацетилдөө Rfтин маанисинин төмөндөшүнө алып 

келет, ал эми β- гидроксиантрахинондордун туундуларында тескерисинче  Rfтин маанисин 

жогорулайт [2; 6]. 

Кагаз хроматографиялык анализди жүргүзүү  үчүн төмөнкүдөй системалар колдонулат: 

бензол-метанол (9: 1); толуол-н-бутанол-уксус кислотасы (1: 1: 1); н-бутанол-метил спирти-

суу (5: 5: 1) же (5: 2: 2); бензол-ацетон (8: 2); н-бутанол-уксус кислотасы-суу (40: 12.5: 29) 

[1;5]. 

Силикагелде жука катмарлуу жана адсорбциялык хроматографияны колдонуу 

оксиметилантрахинондордун татаал аралашмаларын бөлүп алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү 

берет. Жука катмарлуу хроматография үчүн Silufol UV254 пластинкалары төмөнкү 

эриткичтин системаларында колдонулат: этилацетат-метанол-суу (100: 17: 13), бензол-

метанол (9: 1), толуол-этил формиат-кумурска кислотасы (5: 4: 1). 

Антрахинондорду бөлүү, ошондой эле колонкалуу хроматографиянын жардамында 

KСK маркасындагы силикагель менен да жүргүзсө болот. Мында колонкаларды төмөнкү 

эриткичтердин аралашмалары менен жууга болот: толуол, кумурска кислотасынын этил 

эфири жана кумурска кислотасы (5: 1), бензол менен тетрахлор көмүртектин аралашмасы (1: 

1), этил спирти жана бензол (92: 8) аралашмалары. 

Ал эми сорбенттер катары кальций, цинк, магний карбонаттары, магний жана кальций 

сульфаттары, алюминийдин, магнийдин, кальцийдин оксиддери, целлюлоза жана башка 

полиамиддер колдонулат [8]. 

Димердик структуралар 0,01 н же 0,5 н щавель кислотасы сиңирилген кремний 

диоксидинде, бензол-ацетон системасында (9: 1), Sephadex LH-20да, целлюлозада да жакшы 

бөлүнүп, ажырашат.  

Кычкылданган жана калыбына келтирилген формаларын аралашмадан эриткич катары 

метилцеллюлоза-суу аралашмасын (4: 1) колдонуп, соя майынын 11% эритмеси менен 

сиңирилген кагазга бөлүп алса болот. 

Ошентип, хроматографиянын дээрлик бардык түрлөрү антрахинондун туундуларын 

бөлүү жана идентификациялоо үчүн колдонулат, ошондой эле сандык анализ жүргүзүү үчүн 

жана тектеш заттардан тазалоо үчүн да колдонсо болот [2]. 

Антрахинондун туундуларын идентификациялоо көбүнчө ушул сыяктуу 

хроматографиялык процесс жүргүзүлгөн шартта, күбө заттарга жана адабият 

маалыматтарына салыштыруу ыкмалары менен жүргүзүлөт. Бирок, бүгүнкү күндө бир топ 

ишенимдүү болуп спектралдык методдор саналышат. Электрондук спектроскопия ыкмалары 

менен айкалышта колдонулган диагностикалык кошумча, ИК-, ПМР-, 
13

С- ЯМР- жана масс-

спектрометрия  бирикмелердин түзүлүшү жөнүндө толук маалымат бере алат. 
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Антрахинондун туундуларынын электрондук спектринин мүнөзү, айрыкча узун 

толкундуу абсорбция тилкесинин абалы жана интенсивдүүлүгү, орун алмашуучулардын 

санынан, табиятынан жана электрондук эффекттеринен көз каранды. 

Антрахинондун электрондук сиңүү спектри үч кең тилке түрүнө ээ. УФ-спектринде 

щелочтуу эритмелердин максималдуу сиңирилишин байкоо менен антрахинондорду бензо- 

жана нафтохинондордон ажыратууга да болот [3]. 

Антрахинондордон антрондорго жана диантрондорго өтүүдө ультрафиолет 

спектрлериндеги өзгөрүүлөр аныкталган. Антрондор менен диантрондор үчүн биринчи 

максимум 220-230нмден аз толкун узундуктагы аймакка өтөт жана иш жүзүндө өлчөнбөйт. 

Экинчи максимум 250-270 нм аралыгында антрахинондон антронго өтүп, 0дон 9 нмге 

чейинки толкун узундугуна карай жылат; антрондон диантронго өткөндө - 3төн 15 нмге 

чейин, ал эми антрахинондон диантронго - 13төн 21 нмге чейин ультрафиолет 

спектрлериндеги толкун узундуктарынын өзгөрүлгөндүгү аныкталган. Диантрон үчүн УФ-

спектриндеги үчүнчү максимум байкалган жок [2]. 

ИК-спектриндеги жутулуу сапаттуу реакцияларга жана микроанализге карабастан, 

функционалдык топторду, ички жана молекулалар аралык суутектик байланыштарды 

аныктоого мүмкүндүк берет. β- жана α - абалындагы гидроксил топтору спектрлеринин 

сиңирүүзоналары боюнча айырмаланышат, башкача айтканда ар бир зонадагы сызыктар-OH 

топторунун санына дал келет. 

Белгилүү бир топтордун бирине белгисиз антрахинондорду киргизүү үчүн, 

антрахинондордун ИК-спектрлеринин жутулуу жыштыктарынын сиңүү интенсивдүүлүктөрү 

боюнча закон ченемдүүлүктөрү аныкталган: β-гидроксил топтору үчүн мүнөздүү болгон 

3600-3150 см
-1

 областында тилкелердин же сызыктардын пайда болушу далилденген. 

Мындай абал –ОН тобуна мүнөздүү, себеби бул топ молекулалар аралык суутек 

байланыштарын түзүүгө жөндөмдүү. Антрахинондордун, антрондордун жана 

диантрондордун ИК-спектрлерин салыштырып көрсөк, антрон менен диантрондун 

спектрлеринде болжолдуу түрдө 1660 см
-1

 карбонил тилкеси жокко эсе. 

Айрым антрондордун спектрлери кээде көрсөтүлгөн аралыкта эки сиңүү, жутуу 

максимумун көрсөтөт. Антрондор менен диантрондордун спектрлеринин айырмасы, 

диантрондордо 1390 см
-1

де максимумунун байкалбагандыгы аныкталган. Углевод циклинин 

өлчөмү, агликон менен байланыштын түрү жана углевод фрагменттеринин ортосундагы 

сиңирүү, жутуу мүнөзү 800-980 жана 1010-1100 см
-1

диапазонунда аныкталган [2;3]. 

ПМР-спектроскопия методу орун алмашуучунун табияты, даражасы жана мүнөзү 

жөнүндө эң ишенимдүү маалымат алууга мүмкүндүк берет. 

Көптөгөн антрахинондордо фенол гидроксилдик топтору болгондуктан, ароматтык 

протондордун химиялык жылышын, ошондой эле орун алмашуучулардын абалын изилдөө 

үчүн фенолдордогу орун алмаштыруучулардын константаларын колдонсо болот. Эгерде, 

шакекчеде орун алмашкан топтор жок болсо, α-протон сигналдары 8.32-8.23 м.ү.чегинде 

жатат, ал эми орун алмашкан топтор шакекчеде бар болсо 7.99-6.72 м.ү. чегинде болот. Ал 

эми β-протондордун сигналдары, шакекчеде орун алмашкан топтор жок болсо, 7,33төн 6,13 

м.ү. чегинде болот. Мында, протондордун м-абалындагы өз ара аракеттенүү константасы 2,4-

2,6 Гц түзөт. 

Табигый антрахинондордун структурасын изилдөөдө көбүнчө О-метилдик жана О-

гликозиддик орун алмашуучулардын абалын аныктоо маселеси келип чыгат, алар айрыкча 

1,8-дигидрокси тобу бар кошулмалар үчүн мүнөздүү. 1,8-дигидроксиантрахинон 

системасынын гидроксил топторунун биринин гликозиддешүүсү орто-абалынын 

сигналдарын жогорку деңгээлге 0,3-0,5 м.ү. жана протондун пара-абалынын 0,1-0,2 м. 

үлүшүнөжылдырат, ал эми ошол эле убакта калган протондордун сигналдары өзгөрүүсүз 

калат [12]. 
13

C-ЯМР методу башкалар менен бирдикте көмүртек скелетинин түзүлүшүн далилдөө 

үчүн колдонулат, ал эми мүнөздүү сигналдар болсо карбонил топторунун көмүртек 

атомдорунун резонанс сигналдары болуп саналат, алардын абалынын өзгөрүшү боюнча α- 
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жана β-алмаштыруу мүнөзү боюнча баа берилет  (α-орун алмашуу жок болгондо сигнал 178-

182 м.үлүшүнө жакын болот, ал эми бар  болсо, 186-192 м.үлүшкө барабар болот). 

CDCl3 жана DMSO эритмелериндеги башка көмүртек атомдорунун сигналдары 

төмөнкүдөй жазылат: C1,4,5,8 - 132-136 м.ү, С2,3,6,7 121-128 аралык чегинде, түйүндүү С 113-

114 м.ү. жакын аралыктын чегинде жатат [2,7]. 

Комплекстүү аралашмалардын сандык курамын, молекулалык массасын, 

функционалдык жана изотоптук курамын аныктоо үчүн масс-спектрометрия методу 

колдонулат.Антрахинон молекулаларынын түзүлүшүнө жана алардагы орун алмашуу 

мүнөзүнө ылайык, массалык спектрлерде фрагментациялоонун мүнөздүү белгилери пайда 

болот, мисалы, молекулярдык иондун сигналы (M 
+
), фрагменттердин сигналдары (M 

+
 -OH, 

M 
+
 - CO, M 

+
 - HCO, M 

+
 - 2CO, M

+
 - CH3, M 

+
 - CH2OH ж.б.) [2; 11;]. 

Химиотерапиялык жана фармакологиялык анализдер жана салттуу медицинанын чоң 

тажрыйбасы көрсөткөндөй, жеке табигый антрахинондор ар тараптуу физиологиялык 

активдүүлүккө ээ, ал эми эң жогорку активдүүлүк гликозидделген, димерлик жана калыбына 

келген формаларда болот.  Антрахинондун кычкылданган түрлөрү өлчөмүнө жараша, ичти 

өткөрүүчү же аны тескерисинче токтотуучу эффектке,шишикке каршы, сезгенүүгө каршы 

жана радиопротектордук касиетти көрсөтүшөт. 

Хризофанол тамак-аш өндүрүшүндө колдонулган өсүмдүктөрдүн бат өсүшүн жөнгө 

салуучу активдүүлүккө ээ экендиги, анын оксимдеринин, гидразондорунун, 

фенилгидразондорунун жана нитро туундуларынын фунгициддик жана бактерициддик 

активдүүлүктөрү бар экендиги аныкталган. Антрахинондун туундулары стрептококтун жана 

стафилококтун көбөйүшүнө тоскоол болушат, алардын арасынан эң активдүүлөрү мисалы 

реин, эмодин жана алоэ-эмодин эсептелишет. 

Эмодин менен реин меланоманын өсүшүн 76% ке, эмодин көкүрөк рагынын өсүшүн, ал 

эми реин Эрлих деп аталган асцит рагынын өсүшүн токтотот. 

Ар кандай байланышта кездешкен табигый димерлер ич өткөрүү касиетине гана ээ 

болбостон, микоциддик активдүүлүктү да көрсөтүшөт. 

Хризофанол, эмодин, фисцион жана алардын көптөгөн туундулары антикычкылдык 

активдүүлүккө да ээ. 

Алоэ-эмодин, алоин, хризофанол жана ушул сыяктуу башка антрахинондор териге 

жана чачка кам көрүү касиетине ээ болгондуктан косметикалык каражаттарды алууда 

колдонулат [9,10,2]. 

Антрахинондор, антрондор, антронолдор антипсориаттык таасирин көрсөтүшөт. 

Демек, 1,8-дигидроксиантранол камтыган Дитранол деп аталган препарат, псориаздын 

сырткы катмарындагы эпидермистин кычкылтек менен камсыз болушуна жана анын 

бөлүнүшүнө тоскоол боло тургандыгынын далили болуп эсептелинет. 

Жыйынтык: 

1. Илимий изилдөөдө (антрахинондорду жана анын туундуларын бөлүп алууда) төмөндөгү 

физико-химиялык жана спектралдык методдор колдонулду:  

а) Фракциялык экстракция методу; 

б) Сефадекстин негизиндеги гель-фильтрация жана электрофорез методу; 

с) Жука кагаз хроматографиясы; 

в) Колонкалуу хроматография; 

д) Электрондук спектроскопия. 

2. Антрахинондорду жана алардын туундуларын изилдөөнүн актуалдуулугу, алардын 

биологиялык активдүүлүгүндө экендиги белгиленди.  
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