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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan florasından tərkibində bioloji
aktiv maddələr olan yeni bitki xammalı mənbələrinin axtarışı, onların
öyrənilməsi respublikamızın müasir əczaçılığı qarşısında duran ən
mühüm vəzifələrdən biridir. Bu problemin aktuallığı ondan ibarətdir
ki, dərman bitkiləri və onların emalı tullantılarının bioloji aktiv
maddələrinin öyrənilməsi, fitokimyəvi tədqiqatların aparılması
gələcəkdə yeni dərman vasitələrinin 1 , 2 , 3 , eləcə də yerli müalicəvi
kosmetika sənayesi məhsullarının yaradılması üçün zəruri platforma
yaradacaq4.
İldən ilə dünyada bitki mənşəli dərman preparatlarına tələbat artır.
Hazırda kimya sənayesi yüksək inkişaf etmiş qərb ölkələrində
əczaçılıqda istifadə edilən birləşmələrin 25%-i bitki mənşəlidir, şərq
ölkələrində isə bu göstərici 70%-dən çoxdur. Respublikamızda bitki
mənşəli preparatlar istifadə edilən dərman preparatlarının 40%-ni
təşkil edir. Yerli bitki ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və yeni
preparatların yaradılması əczaçılıq məhsullarının istehsalının
inkişafına yardım etməklə, bir sıra preparatların idxalını qismən
azaldır5.
Məlumdur ki, bitkilərdən hazırlanan dərman vasitələrinin
üstünlükləri geniş spektr və bioloji aktivliyin kompleksliyi,
uzunmüddətli istifadə zamanı belə arzuolunmaz yanaşı təsirlərin
1

Велиева, М.Н. Разработка фармацевтической продукции с противовоспалительной активностью на основе природного сырья Азербайджана /
М.Н.Велиева, П.М.Велиев, С.Дж.Мехралыева [и др.] // Sciences of Europe, –
2019. 35, – с. 39-45.
2
Ибрагимов, А.Ш., Набиева, Ф.Х. Ресурсы пищевых, эфиромасличных и лекарственных растений флоры Нахчыванской автономной республики Азербайджана // Фундаментальные и прикладные исследования, – 2015. № 17, – с.
24-30.
3
Əsgərov, A. Azərbaycanın bitki aləmi. – Bakı: TEAS PRESS, – 2016. – 444 s.
4
Велиева, М.Н. Разработка новых форм косметологических средств на основе
природного сырья Азербайджана / М.Н.Велиева, С.Дж.Мехралыева,
А.Э.Мусаева [и др.] // Sciences of Europe, – 2019. 36, – с. 3-8.
5
Birgani, A. Antimicrobial activity of Scabiosa Olivieri extract and its effect on
TNF-α and IL-1 expression in human peripheral blood cells / A.Birgani, N.Sartipnia, S.M.M.Hamdi [et al.] // J. Fasa Univ. Med. Sci., – 2019. 9 (4), – p. 1749-1757.
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minimum olmasıdır. İkincili birləşmələrin yüksək bioloji aktivliyi
dərman bitkilərinin qiymətli müalicəvi təsirini və bununla da
tədqiqatçıların onların biokimyəvi, fitokimyəvi və farmakoloji
təsirlərinə böyük marağı şərtləndirir6,7,8,9.
Azərbaycan florasında hazırkı dövrədək 179 fəsilə və 760 cinsə
məxsus 4500 növdən çox bitki, o cümlədən, 270 endemik növ və
tərkibində müxtəlif qrup bioloji aktiv maddələri (flavonoidlər,
iridoidlər, saponinlər, alkaloidlər, lipidlər, kumarinlər və s.) saxlayan,
elmi və xalq təbabətində istifadə olunan 1532 növ dərman bitkisi
müəyyən edilmişdir10,11. Lakin indiyədək ümumiyyətlə heç öyrənilməmiş və ya qismən öyrənilmiş növlər mövcuddur, bununla əlaqədar
olaraq əvvəllər öyrənilməmiş bitkilərin, o cümlədən, endemik
bitkilərin bioloji aktiv maddələrinin öyrənilməsi və bitki mənşəli
yeni dərman preparatlarının yaradılması respublikamızın əczaçılığı
və təbabəti qarşısında duran aktual problemdir.
Tədqiqatın obyekti və metodları. Azərbaycan florasının 25 növ
dərman bitkisi və yerli bitki xammalının 9 emalı tullantılarının
bioloji aktiv maddələri (flavonoidlər, triterpen saponinləri,
alkaloidlər, fitosterinlər, triterpen turşuları, fenol birləşmələri). Bu
məqsədlə kağız xromotoqrafiyası, nazik təbəqəli xromotoqrafiya
6

Castellano, J.M. Free radical scavenging and α-glucosidase inhibition, two potential mechanisms involved in the anti-diabetic activity of oleanolic acid /
J.M.Castellano, A.Guinda, L.Macías [et al.] // Grasas Aceites, – 2016. 67, – e142.
7
Bottone, A. Plant specialized metabolites in hazelnut kernel and byproducts: an
update on chemistry, biological activity, and analytical aspects / A.Bottone,
A.Cerulli, G.D' Urso [et al.] // Planta Med., – 2019. 85 (11/12), – p. 840-855.
8
Gajecka, M. The inﬂuence of a natural triterpene preparation on the gastrointestinal tract of gilts streptozocin-induced diabetes and on cell metabolic activity /
M.Gajecka, B.Przybylska-Gornowicz, M.Zakłos-Szyda [et al.] // J. Funct. Foods, –
2017. 33, – p. 11-20.
9
Hlila, B.M. Antimicrobial activity of Scabiosa arenaria Forssk. extracts and pure
compounds using bioguided fractionation / B.M.Hlila, H.Mosbah, K.Majouli [et
al.] // Chem. Biodivers, – 2016. 13, – p. 1262-1272.
10
Юсифова Д.Ю., Мовсумов И.С. Флавоноиды и тритерпеновые сапонины
Scabiosa hyrcanica Stev., произрастающей в Азербайджане // Химия
растительного сырья, Барнаул, – 2015. № 2, – с. 285-288.
11
Мовсумов, И.С. Флавоноиды Stachys annua, произрастающего в Азербайджане / И.С.Мовсумов, Э.А.Гараев, B.Baghdikian [и др.] // Химия природных
соединений, – 2018. № 2, – c. 217-218.
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(NTX), UB-, İQ-, ikiölçülü (2D) NMR-spektroskopiya kimi klassik
və müasir analitik üsullardan istifadə olunub.
Tədqiqatın məqsədi Azərbaycan florasının müxtəlif bitki
növlərindən və onların emalı tullantılarından yeni mümkün ola bilən
bioloji aktiv maddələrin axtarışı, onların kimyəvi tərkibinin
öyrənilməsi, tədqiq edilən bioloji aktiv maddələrin ayrılması, alınmış
fərdi maddələr və onların məcmuyunun quruluşunun identifikasiyası,
fiziki-kimyəvi, farmakoloji xassələrinin müasir analitik cihazların
köməyilə öyrənilməsi, yeni dərman vasitələrinin işlənib hazırlanması
və onların standartlaşdırılması olmuşdur.
Qeyd edilən məqsədin yerinə yetirilməsi üçün bizim qarşımıza
aşağıdakı tədqiqat vəzifələri qoyulmuşdur:
1. Tərkibində bioloji aktiv maddələr (flavonoidlər, iridoidlər,
steroidlər, triterpen saponinləri, alkaloidlər və s.) olan bitki növlərini
aşkar etmək;
2. Tədqiq edilən bitki növləri və onların emalı tullantılarından
bioloji aktiv maddələri ayırmaq, alınmış fərdi maddələr və flavonoid
məcmuyunun kimyəvi strukturu və fiziki-kimyəvi göstəricilərini istər
klassik, istərsə də müasir analiz metodlarından (NMR-, İQ-, UBspektroskopiya) istifadə etməklə öyrənmək;
3. Azərbaycan florasından öyrənilən bitkilər və onların emalı
tullantılarının tam və səmərəli istifadəsi mümkünlüyünü müəyyən
etmək;
4. Adi fındığın mikro- və makroelement və radionuklid tərkibini
öyrənmək;
5. Adi fındıq yarpaqları ekstraktının, eləcə də Adi fındıq
yarpaqları ekstraktından hazırlanmış həb və məlhəmin farmakoloji
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək;
6. Adi fındıqdan alınan yeni dərman vasitəsinin zavod şəraitində
istehsalının texnoloji reqlamentini işləyib hazırlamaq;
7. Yeni dərman maddələrinin yaradılması məqsədilə təklif olunan
xammal (yarpaqlar), substansiya (yarpaqlardan ekstrakt) və onun
əsasında hazırlanmış dərman formalarına (həblər, məlhəmlər) dair
müvəqqəti farmakopeya məqalələrini hazırlamaq;
8. Yeni dərman vasitəsinin tibbi praktikaya tətbiq edilməsi
mümkünlüyünü müəyyən etmək.
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Dissertasiyanın müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları:
 25 növ dərman bitkisi və yerli bitki xammalının 9 emalı
tullantısının bioloji aktiv maddələrlə zəngin kimyəvi birləşmələri
(flavonoidlər, iridoidlər, triterpen saponinləri, steroidlər, alkaloidlər
və s.).
 Bioloji aktiv maddələrin kimyəvi strukturlarının müasir
səviyyəyə müvafiq olaraq UB-, İQ-, ikiölçülü (2D) NMRspektroskopiyasının köməyi ilə öyrənilməsi və identifikasiyası;
 Dipsacaceae fəsiləsinə aid Cephalaria procera Fisch.et AveLall., C. transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult., C. Tchihatchewii Boiss.Tchiatch., C. syriaca (L.) Schrad. ex Roem. et
Schult., Scabiosa bipinnata C. Koch., S. columbaria L., S. hyrcanica Stev., S. georgica Sulak.-da bioloji aktiv maddələrin (flavonoidlər,
triterpen saponinləri, steroidlər, alkaloidlər və s.) olması müəyyən
edilmişdir.
 Knautia montana (M.B.). D.C. çiçəklərinin flavonoidlərinin
ayrılması və identifikasiyası. 1Н və 13С NMR spektrlərinin
interpretasiyası ilə 7-О-metillüteolin-6-С--D-qlükopiranozildən
ibarət olan sversiayaponin, eləcə də apigenin və giqantozid A –
kversetin-7-О-[-L-arabinopiranozil(16)]--D-qlükopiranozid
identifikasiya olunmuşdur.
 Qafqaz üçün endemik növlər olan C. velutina çiçəklərinin
(giqantozid А, lüteolin, kversetin və triterpen saponinləri) və
C. media çiçək və yarpaqlarının (sinarozid və kversimeritrin və
triterpen turşuları), eləcə də Azərbaycan üçün endemik olan
Нypericum Karjaginii Rzazade yerüstü orqanlarının (lüteolin,
kversetin, hiperozid və rutin) bioloji aktiv maddələrinin öyrənilməsi.
 Nootrop təsirə malik Filipendula ulmaria çiçəklərindən
flavonoidlərin (kempferol, kversetin və flavonol qlikozidi –
kversetin-3-О--D-qlükopiranozid) yeni alınma üsulunun işlənib
hazırlanması (patent İ 2013 0055, 2013).
 Tamarix kotschyi çiçək və yarpaqlarından bahalı poliamid
sorbenti və çoxsaylı təmizləyici üsullar tətbiq etmədən flavonoid
aqlikonlarının (kversetin, kempferol) yeni alınma üsulu işlənib
hazırlanmışdır (patent İ 2014 0093, 2014).
 Epilobium
parviflorum
Schreb.
bitkisinin
yerüstü
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orqanlarından fiziki-kimyəvi göstəricilər, xromatoqrafiyanın
məlumatları, turşu hidrolizi məhsulları əsasında identifikasiya
edilmiş mirisetin-3-O-α-L-ramnosid, mirisetin-3-O-β-L-arabinosid,
mirisetin-3-O-β-D-qlükozidin ayrılması.
 Rumex tuberosus L. bitkisinin yerüstü orqanlarının
öyrənilməsi, kversetin, hiperosid (5,7,3',4'-tetrahidroksi)-3-(O-α-Dqalaktopiranosil)-flavon, kversitrin (5,7,3',4'-tetrahidroksi-3-(O-α-Lramnopiranosil)-flavon flavonoidlərin ayrılması və onların fizikikimyəvi xassələr, xromatoqrafiyanın məlumatları, turşu hidrolizi
məhsulları və UB, İQ-spektroskopiya əsasında identifikasiyası.
 Juglans regia L. yunan qozunun yetişməmiş və təzə yığılmış
meyvələrinin meyvəyanlığının qabığından yuqlonla zənginləşdirilmiş
ekstraktın yeni alınma üsulunun təklif olunması (patent İ 2015 0042,
2015).
 Dorycnium herbaceum (Vill.) bitkisinin hepatotrop təsirə
malik yerüstü orqanlarından flavonoid aqlikonlarının məcmuyunun
(mirisetin, kversetin və kempferol) (Avrasiya patenti № 026898),
həmçinin D. graecum (L.)-in yerüstü orqanlarından yeni alınma
üsulunun təklif olunması ki, bu da farmakopeya preparatı olan
Flakuminə bənzər dərman vasitəsinin alınması üçün yeni alternativ,
ekoloji cəhətdən rahat və sərfəli mənbədir.
 Bioloji aktivliyə malik Сorylus avellana L. yarpaqlarından
heksan və etilasetat tətbiq etmədən flavonoidlərin (mirisetin,
kempferol, kversetin, afzelin və mirisitrin) yeni alınma üsulunun
işlənib hazırlanması və bununla da hədəf məhsul itkisinin minimuma
endirilməsi (Avrasiya patenti № 026414).
 Lepidium campestre bitkisinin yerüstü orqanlarından
kempferolun,
kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α–Lramnopiranozidin ayrılması ki, onlardan da sonuncusu ilk dəfə olaraq
Lepidium L. cinsinə aid bitkilərdən ayrılmışdır və bu da NMRspektroskopiyası verilənləri ilə təsdiq edilir.
 Stachys annua və Chamaenerion аngustifolium bitkilərinin
yerüstü orqanlarından aktiv maddələrin ayrılması ki, onlardan da
ellaq turşusu (Ch. аngustifolium), ursol turşusu və 4'-Оmetilizoskutellarein-7-О-[6'''-О-asetil]-β-D-allopiranozil (1'''→2'')-βD-qlükopiranozid (S. annua) əvvəllər ayrılmamış, ikiölçülü (2D)
7

NMR və İQ-spektroskopiya məlumatları əsasında identifikasiya
olunmuşlar.
 Catalpa bignonioides Walt. yarpaqlarından sinarozidin
(lüteolin-7-О-β-D-qlükopiranozid) izolyasiyası və fiziki-kimyəvi
xassələri, spektral məlumat (UB, İQ), turşu hidrolizi və qələvi
parçalanma məhsulları əsasında müəyyən edilmişdir.
 Hyoscyamus niger L. çiçəklərindən bioloji aktiv maddənin
ayrılması və fiziki-kimyəvi xassələri, turşu hidrolizi, UB-, İQ- və
NMR-in məlumatlarına əsasən sinarozid kimi müəyyən edilmişdir.
 Fiziki-kimyəvi parametrlər, xromatoqrafik məlumatlar, turşu
hidrolizi məhsulları, spektral məlumatlar (UB-, İQ- və 'H NMR)
əsasında müəyyən edilmiş sinarozid və kversimeritrin (kversetin-7O-β-D-qlükopiranozid) Lamium album L.-nin yerüstü orqanlarından
izolyasiya edilmişdir.
 Az tullantılı və tullantısız texnologiyanın işlənib hazırlanması
məqsədi ilə alma şirəsinin istehsalı zamanı Malus domestica
meyvələrinin (şrot) emalı tullantılarının bioloji aktiv maddələrinin
(steroid – -sitosterin, triterpenoid – ursol turşusu, flavonoidlər –
apigenin və kversetin), Corylus avellana meyvələrinin (meyvə
yarpaq bükümünün) (-sitosterin, oleanol turşusu, lüteolin,
kversitrin, mirisitrin), çaytikanı yağının istehsalı zamanı Hippophaё
rhamnoides meyvələrinin şrotu (L-alma sirkəsi, -sitosterin, ursol
turşusu, rutin, kempferol və kversetin), limon şirəsinin istehsalı
zamanı Citrus limon L. meyvələrinin şrotu (ursol turşusu və
hesperidin R,S-izomerlərinin qarışığı), Castanea sativa (L.) Mill
meyvəyanlıqları, Juglans regia L. (yuqlon) meyvəyanlıqları, Allium
cepa qabığı, “Narşərab” istehsalı zamanı Punica granatum L.
meyvələrinin şrotu, saxarozanın alınması zamanı Beta vulgaris L.
kök pulpasının şrotunun bioloji aktiv maddələrinin öyrənilməsi.
 Сorylus avellana L. yarpaqları və onlardan alınmış ekstraktın
flavonoid, mikro- və makroelement və radionuklid tərkibinin
öyrənilməsi, klinikaya qədər farmakoloji tədqiqatların aparılması,
yeni dərman vasitələri – “Corylexin” həbləri və “Venocoryl”
məlhəminin hazırlanma texnologiyasının işlənib hazırlanması,
xammal, substansiya və preparatların standartlaşdırılması.
 Сorylus avellana L. yarpaqlarından xammal, ekstrakt,
8

“Corylexin” həbləri və “Venocoryl” məlhəminin müvafiq müvəqqəti
farmakopeya məqalələrinin işlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi,
eləcə də sənaye istehsalı üçün həblər və məlhəmin texnoloji
reqlamentinin işlənib hazırlanması.
 Yeni dərman vasitələri – məlhəm şəklində damar divarlarını
möhkəmləndirən vasitə və həb şəklində hepatoprotektor vasitənin
işlənib hazırlanması (Avrasiya patentləri № 033799 və № 033552).
Tədqiqatın elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi yeddi patentlə təsdiq
edilmişdir ki, onlardan dördü Avrasiya patentidir, habelə tədqiq
edilmiş Azərbaycan florasına aid bitki növləri ilk dəfə bizim
tərəfimizdən öyrənilib.
Azərbaycan florasına aid 25 dərman bitkisi və yerli bitki
xammalının 9 emalı tullantısının bioloji aktiv maddələri
öyrənilmişdir:
− Knautia montana (M.B.). D.C. çiçəklərinin flavonoidləri
ayrılmış və identifikasiya edilmişdir. 1Н və 13С NMR spektrlərinin
interpretasiyası ilə 7-О-metillüteolin-6-С--D-qlükopiranozid olan
sversiayaponin identifikasiya olunmuşdur. Bundan əlavə, apigenin və
giqantozid A – kversetin-7-О-[-L-arabinopiranozil(16)]--Dqlükopiranozid identifikasiya edilmişdir.
− Qafqaz üçün endemik növ olan Cephalaria velutina Bobr.-un
flavonoidləri və triterpen saponinləri öyrənilmişdir. Fərdi şəkildə
ayrılmış və fiziki-kimyəvi xassələrin, turşu hidrolizi məhsullarının
əsasında, İQ-spektrlərin müqayisəsi yolu ilə flavonoidlər –
giqantozid A, lüteolin, kversetin, sinarozid və kversimeritrin
identifikasiya edilmişdir. Nazik təbəqəli xromatoqrafiyanın köməyi
ilə yeddi triterpen saponini aşkar edilmiş və müəyyən olunmuşdur ki,
onların aqlikonları hederagenin və oleanol turşusu, karbohidrat
komponentləri isə D-qlükoza və L-arabinozadır.
− Scabiosa bipinnata C. Koch.-in yerüstü orqanlarından
flavonoidlər – hiperozid, sinarozid və kversimeritrin ayrılmışdır. Bu
qlikozidlərin turşu hidrolizi və onların aqlikonlarının (lüteolin və
kversetin) qələvi destruksiyası aparılmışdır.
− Cephalaria procera Fisch et Ave'-Lall.-ın flavonoid tərkibi
öyrənilmişdir. Bu zaman apigenin, lüteolin, kversetin, sinarozid,
kversimeritrin və giqantozid A ayrılmış və identifikasiya edilmişdir.
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− Qafqaz üçün endemik olan Cephalaria media Litv.-in kimyəvi
tərkibi öyrənilmişdir. Çiçəklərdən sinarozid və kversimeritrin
ayrılmışdır. Yarpaqlardan sinarozid ayrılmışdır. Oleanol turşusu və
hederagenin ayrılmışdır.
− Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.-un
çiçəklərindən apigenin və lüteolin ayrılmışdır. Triterpen saponinlərin
məcmuyunun hidrolizindən sonra fərdi şəkildə oleanol turşusu və
hederagenin alınmışdır.
− Cephalaria Tchihatchewii Boiss. Tchiatch.-in çiçəkqrupunun
kimyəvi tərkibi öyrənilmiş, β-sitosterin, oleanol turşusu, lüteolin,
kversetin, sinarozid, kversimeritrin, hiperin ayrılmışdır. Müəyyən
edilmişdir ki, çiçəkqrupunda həmçinin dörd triterpen saponini –
oleanol turşusunun və hederagenin törəmələri var.
− Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.-un yerüstü
orqanlarının komponent tərkibi öyrənilmiş, β-sitosterin, ursol
turşusu, hiperozid və sinarozid, triterpen saponinləri məcmuyunun
hidrolizindən sonra – oleanol turşusu və hederagenin ayrılmış və
identifikasiya edilmişdir. Cephalaria syriaca-nın köklərindən – βsitosterin, ursol turşusu, triterpen qlikozidləri məcmuyunun
hidrolizindən sonra – oleanol turşusu və hederagenin ayrılmışdır.
− Scabiosa columbaria L.-ın yerüstü və yeraltı orqanlarının
bioloji aktiv maddələri öyrənilmişdir. Çiçəklərdən flavonoidlər –
sinarozid və hiperozid, steroid – β-sitosterin, triterpen birləşmələri –
oleanol və ursol turşuları ayrılmışdır. Yarpaqlardan sinarozid
ayrılmışdır. Köklərdən – β-sitosterin, ursol turşusu, triterpen
saponinləri məcmuyunun hidrolizindən sonra – oleanol turşusu və
hederagenin.
− Scabiosa hyrcanica Stev.-in komponent tərkibi öyrənilmiş,
köklərdən β-sitosterin, ursol və oleanol turşuları, hederagenin,
yerüstü orqanlardan – sinarozid, hiperozid, lüteolin-7-О-β-Dqlükoramnozid, oleanol turşusu, hederagenin ayrılmışdır.
− Scabiosa georgica Sulak.-ın çiçək səbətlərindən β-sitosterin,
oleanol turşusu, lüteolin, hiperozid, sinarozid, kversimeritrin,
köklərdən β-sitosterin, oleanol turşusu, triterpen saponinləri
məcmuyu, alkaloidlər məcmuyu ayrılmışdır.
− Azərbaycan üçün endemik növ olan Нypericum karjaginii
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Rzazade-nin yerüstü orqanlarının flavonoidləri öyrənilmişdir.
Lüteolin, kversetin, hiperozid və rutin ayrılmış və identifikasiya
edilmişdir.
− Rumex tuberosus L.-ın yerüstü orqanlarının flavonoidləri –
kversetin (3,5,7,3',4'-pentahidroksiflavon), hiperozid (kversetin-3-Оβ-D-qalaktozid),
kversitrin
(kversetin-3-О-α-L-ramnozid)
ayrılmışdır.
− Filipendula ulmaria (L.) Maxim.-in çiçəklərinin kimyəvi
tərkibi öyrənilmiş, ursol və oleanol turşuları, kempferol, kversetin,
kversetin-3-О-β-D-qlükopiranozid (izokversitrin) təcrid olunmuş və
identifikasiya edilmişdir.
− Tamarix kotschyi Bunge.-in çiçəkləri və yarpaqlarından
flavonoid aqlikonları – kversetin və kempferol ayrılmışdır.
− Catalpa bignonioides Walt.-un yarpaqlarından və Hyoscyamus
niger L.-ın çiçəklərindən sinarozid, həmçinin Lamium album L.-ın
yerüstü orqanlarından sinarozid və kversimeritrin təcrid olunmuş və
identifikasiya edilmişdir.
− Epilobium parviflorum Schreb.-in yerüstü orqanlarının
kimyəvi
tərkibi
öyrənilmişdir.
Mirisetin-3-О-α-L-ramnozid,
mirisetin-3-О-β-L-arabinozid, mirisetin-3-О-β-D-qlükozid ayrılmış
və identifikasiya edilmişdir.
− Dorycnium herbaceum Vill. və Dorycnium graecum (L.)
bitkilərinin yerüstü orqanlarından β-sitosterin, ursol turşusu,
kempferol, mirisetin, mirisitrin, kversetin ayrılmışdır.
− Lepidium campestre (L.) R.Br.-in flavonoidləri öyrənilmiş,
kempferol
və
kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α-Lramnopiranozid ayrılmışdır.
− Chamaenerion angustifolium (L.)-in yerüstü orqanlarından βsitosterin, ursol turşusu, ellaq turşusu, kempferol və kversetin
ayrılmışdır.
− Stachys annua L.-ın yerüstü orqanlarının komponent tərkibi
öyrənilmişdir. β-sitosterin, ursol turşusu və Stachys (L.) növünün
nümayəndələrində
əvvəllər
aşkar
edilməmiş
4'-Оmetilizoskutellarein-7-O-[6'''-oksiasetil]-β-D-allopiranozil (1'''→2'')β-D-qlükopiranozid ayrılmışdır.
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Aztullantılı texnologiyanın işlənib hazırlanması məqsədi ilə
Malus domestica Borkh. alma ağacı meyvələrinin emalı
tullantılarının (şrot) bioloji aktiv maddələri öyrənilmişdir. İlk dəfə
olaraq Malus domestica meyvələrinin emalı tullantılarından βsitosterin, triterpenoid – ursol turşusu, flavonoidlər – apigenin və
kversetin ayrılmış və identifikasiya edilmişdir.
Soyuq sıxma yolu ilə çaytikanı yağının istehsalı zamanı böyük
miqdarda əmələ gələn Hippophaё rhamnoides (L.) çaytikanı
meyvələrinin emalının kimyəvi komponentləri öyrənilmişdir.
Çaytikanı yağının istehsal tullantılarından (şrot) ilk dəfə olaraq Lalma turşusu, β-sitosterin, ursol turşusu, rutin, kempferol və kversetin
ayrılmışdır.
C. limon (L.) Burm. meyvələrinin şrotundan limon şirəsinin
alınması zamanı ilk dəfə olaraq ursol turşusu və hesperidinin R-,Sizomerlərinin qarışığı ayrılmışdır.
Juglans regia L. yunan qozunun yetişməmiş və təzə yığılmış
meyvəyanlığından yuqlonla zəngin olan ekstrakt əldə edilmişdir.
Castanea sativa (L.) Mill.-in. meyvəyanlıqlarından sərbəst şəkildə
lüteolin, flavonoid fraksiyasının hidrolizindən sonra isə kversetin və
lüteolin ayrılmışdır.
Allium cepa (L.) adi soğan qabığından ilk dəfə olaraq sərbəst
aqlikonlar – kempferol, kversetin, onun qlikozidləri və apigenin-7-Оβ-D-qlükopiranozid ayrılmışdır.
“Narşərab” istehsalı zamanı Punica granatum (L.) meyvələrinin
şrotundan ilk dəfə olaraq triterpenoid – ursol turşusu və fenolkarbon
turşusu – ellaq turşusu ayrılmışdır.
Saxarozanın alınması zamanı Beta vulgaris L.-ın kök pulpasının
tullantılarından steroidlər – stiqmasterin və β-sitosterin, triterpenoid
– ursol turşusu ayrılmışdır.
Сorylus avellana L. meyvələrinin emalı tullantılarından (yarpaq
bükümü) ilk dəfə olaraq β-sitosterin, oleanol turşusu, lüteolin,
mirisitrin, kversitrin ayrılmışdır.
İlk dəfə olaraq Corylus avellana L. yarpaqlarının kimyəvi tərkibi
öyrənilmiş, triterpen spirti – betulin; sərbəst flavonol aqlikonları –
mirisetin, kversetin; flavonoid məcmuyunun hidrolizindən sonra:
kempferol, kversetin, mirisetin, flavonol qlikozidləri: afzelin
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(kempferol-3-О-α-L-ramnozid) və kversitrin (kversetin-3-О-α-Lramnozid) alınmışdır.
Adi fındıq yarpaqları və ekstraktının element və radionuklid
analizi həyata keçirilmişdir. Сorylus avellana L. yarpaqlarından
hazırlanmış ekstrakt, məlhəm və həblərin flavonoid məcmuyunun
klinikaya qədər farmakoloji tədqiqi aparılmışdır. Yeni dərman
vasitələrinin («Corylexin» həbləri, «Venocoryl» məlhəmi) tərkibləri
və hazırlanma texnologiyaları işlənib hazırlanmış və Adi fındıq
yarpaqlarının, ekstraktının, eləcə də yarpaqlarından alınmış ekstrakt
əsasında hazırlanmış həb və məlhəmin standartlaşdırılması
aparılmışdır.
İşin praktik əhəmiyyəti. Ev alması meyvələrinin (şrot),
murdarçayabənzər çaytikanı meyvələrinin, limon ağacı meyvələrinin,
adi nar meyvələrinin, adi çuğundurun (cecə), fındığın yarpaq
bükümünün, soğan qabıqlarının emalı tullantılarından, həmçinin adi
şabalıd və yunan qozunun meyvəyanlıqlarından bioloji aktiv
maddələrin alınması xammala qənaət və onun tam səmərəli istifadəsi,
eləcə də dərman vasitələrinə artan tələbatın təmin edilməsi
məsələsində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Filipendula ulmaria (L.) çiçəklərinin kimyəvi tədqiqi nootrop
təsirə malik flavonoidlərin yeni alınma üsulunun işlənib
hazırlanmasını şərtləndirmişdir (patent İ 2013 0055, 2013).
Tamarix kotschyi Bunge.-in çiçək və yarpaqlarından bahalı
poliamid sorbenti və çoxsaylı təmizləyici üsullar tətbiq edilmədən
flavonoid aqlikonlarının alınmasının yeni üsulu işlənib
hazırlanmışdır (patent İ 2014 0093, 2014).
Juglans regia L. yunan qozunun yetişməmiş və təzə yığılmış
meyvələrinin meyvəyanlıqlarından tibbdə istifadə edilə biləcək,
yuqlonla zəngin olan ekstraktın yeni alınma üsulu təklif edilmişdir
(patent İ 2015 0042, 2015).
Dorycnium herbaceum (Vill.) (Avrasiya patenti № 026898) və
D. graecum (L.) bitkilərinin yerüstü orqanlarından hepatotrop təsirə
malik flavonoid aqlikonları məcmuyunun (mirisetin, kversetin və
kempferol) yeni alınma üsulu təklif edilmişdir, bu da farmakopeya
preparatı olan Flakuminə bənzər dərman vasitəsinin alınması üçün
yeni alternativ, ekoloji cəhətdən rahat və sərfəli mənbədir.
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Сorylus avellana L. yarpaqlarından heksan və etilasetat tətbiq
etmədən bioloji aktivliyə malik flavonoidlərin (mirisetin, kempferol,
kversetin, afzelin və mirisitrin) yeni alınma üsulu işlənib
hazırlanmışdır, bu da son məhsul itkisini minimuma endirir və
məhsulun maya dəyərini azaldır (Avrasiya patenti № 026898).
Сorylus avellana L. yarpaqlarından alınan flavonoid
məcmuyunun klinikaya qədər aparılmış farmakoloji tədqiqi əsasında
məlhəm şəklində damar möhkəmləndirən vasitə («Venocoryl») və
həblər şəklində hepatoprotektor vasitə («Corylexin») işlənib
hazırlanmış və onlara Avrasiya patentləri alınmışdır (Avrasiya
patentləri № 033799 və № 033552).
İşin praktik tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri ATU-nun “Əczaçılıq
kimyası” fənni üzrə tədris prosesində istifadə edilir. İşlənib
hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş farmakopeya məqalələri “Fındıq yarpağı”
xammalına, “Fındıq yarpaqlarının quru ekstraktı” substansiyasına,
“Venocoryl” məlhəmi” və “Corylexin” həbləri” dərman formalarının
keyfiyyətinə nəzarət etməyə imkan verir.
Sənaye istehsalı üçün adi fındıq yarpaqlarının qatı ekstraktı
əsasında iltihab əleyhinə, şişkinlik əleyhinə və damar
möhkəmləndirici təsirə malik ödem əleyhinə 5%-lik “Venocoryl”
məlhəminin hazırlanması təklif olunmuşdur.
Etibarlılıq dərəcəsi. Aparılmış tədqiqatların düzgünlüyü kağız
xromotoqrafiya, NTX, UB-, İQ-, ikiölçülü (2D) NMR-spektroskopiya kimi müxtəlif klassik və müasir metodların köməyi ilə alınmış
eksperimental məlumatlar və 7 patentlə təsdiq olunmuşdur.
Dissertasiyanın aprobasiyası. Tədqiqatların nəticələri: 8-th
International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds
(Turkey, 15-17 June 2009), “Təbii Birləşmələr Kimyasının Aktual
Problemləri” konfransları (Özbəkistan, 2009; 2010), “Bitki xammalı
kimyası və kimya texnologiyasında yeni nailiyyətlər” 5-ci
Ümumrusiya beynəlxalq iştiraklı konfrans (Barnaul, 2012), “Kimya
texnologiyası və ətraf mühitin mühafizəsinin aktual məsələləri” 3-cü
Ümumrusiya beynəlxalq iştiraklı konfrans (Novoçeboksarsk, 21-22
noyabr 2013), Təbii Birləşmələr Kimyası 10-cu Beynəlxalq
Simpoziumunda (Daşkənd-Buxara, 21-23 noyabr 2013), 2-nd
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International Scientific Conference “Pharmaceutical Sciences in XXI
Century” (Tbilisi, 2-4 may 2014), IMiжнародноi
науковопрактичноi
iнтернет-конференцii
“Technological
and
Biopharmaceutical Aspects of Drugs Developing with Different
Orientation of Action” (Xarkov, 7-8 noyabr 2014), 1-ci Bakı elm
festivalı (Bakı, 2014) 11-th International Symposium on the
Chemistry of Natural Compounds (Antalya, Turkey, 1-4 October
2015), II Azərbaycan elm festivalı (Bakı, 2016), ATU-nun ATU
əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş
“Təbabətin aktual problemləri” konfranslarında (Bakı, 2014; 2015,
2018, 2019), «Лıки-людинı. Сучаснı проблеми фармакотерапii I
призначення лıкарських засобıв» IV beynəlxalq elmi-praktik
konfransda (Xarkov, 12-13 mart 2020), Azərbaycan Tibb
Universitetinin yaradılmasının 90, Azərbaycanda Ali Əczaçılıq
təhsilinin 80 illik yubileylərinə həsr edilmiş “Əczaçılığın müasir
problemləri” mövzusunda V beynəlxalq elmi konqresdə (Bakı, 23-24
aprel 2021) təqdim edilmişdir.
Dissertasiyanın ilkin müzakirəsi ATU-nun Ümumi və toksikoloji
kimya,
Farmakoqnoziya,
Əczaçılıq
kimyası,
Əczaçılığın
texnologiyası və idarəçiliyi kafedralarının birgə iclasında
(11.06.2021, Protokol № 09) aparılmışdır. Dissertasiyanın
aprobasiyası ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən BED 4.09
Dissertasiya şurasının elmi seminarında (28.01.2022, Protokol № 01)
keçirilmişdir.
Nəşrlər. Dissertasiyanın əsas məzmunu 62 elmi işdə əks
olunmuşdur ki, onlardan da 35-i – jurnal məqalələri (onlardan 18-i –
xaricdə, o cümlədən, 9-u beynəlxalq sitat sistemlərində), 16-sı –
tezislər (onlardan 8-i – xaricdə), 4-ü – farmakopeya məqaləsi, 7-si –
patentlərdir (onlardan 4-ü – Avrasiya patentləri). Elmi işlər rus,
Azərbaycan və ingilis dillərində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin yanında AAK tərəfindən tövsiyə olunmuş elmi
jurnallarda və Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan AAK
tərəfindən tövsiyə olunmuş nəşrlərdə dərc olunmuşlar, onlardan
bəziləri, məsələn, Web of Science, Scopus, Web of Knowledge,
Agris, PИНЦ, Springer Journals beynəlxalq sitat bazalarına daxildir.
Tədqiqatın əczaçılıq elmlərinin problem planı ilə əlaqəsi.
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Dissertasiya işi ATU əczaçılıq fakültəsinin kafedralarının “Təbii və
sintetik bioloji aktiv birləşmələrin optimallaşdırılması, marketinqi,
standartlaşdırılması” proqramı üzrə elmi tədqiqat işinin tematik
planının bir hissəsidir. Mövzu: “Azərbaycanın florası əsasında
farmakoloji vasitələrin axtarışı və öyrənilməsi, onlara dözümlülük və
istifadə təhlükəsizliyinin aşkar edilməsi” (dövlət qeydiyyatı № 0198
Аz 00295 (1998-ci il) və 0104 Аz 00094 (2003-cü il)) Azərbaycan
Respublikası MEA Rəyasət Heyəti yanında Dövlət elmi-tədqiqat,
konstruktor-tətbiqi və dissertasiya işləri mərkəzində qeydə alınmışdır
(2006-cı il).
İşin yerinə yetirilmə yeri. Dissertasiya işi Azərbaycan tibb
universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasında (Bakı, Azərbaycan),
Ukrayna Milli Əczaçılıq Universitetinin təbii birləşmələr kimyası və
nutrisologiya kafedrasında (Xarkov, Ukrayna), ÖR EA akad.
S.Y.Yunusov adına Daşkənd Bitki Maddələri Kimyası İnstitutunda,
Marsel Universitetinin Farmakoqnoziya və etnofarmakologiya
laboratoriyası və «Spectropole» laboratoriyasında (Marsel, Fransa),
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası yanında Radiasiya
Problemləri İnstitutu və Botanika İnstitutunun “Herbari” şöbəsində
yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın həcmi və strukturu. Dissertasiya 393
kompyuter səhifəsində (349 537 işarə) təqdim olunub, nəticələr 23
cədvəl, 26 şəkil və 11 sxemlə əyaniləşdirilmişdir. Dissertasiya işi
girişdən (15 səhifə), yeddi fəsildən və onların yekunlarından (236
səhifə), yekundan (2 səhifə), nəticələrdən (5 səhifə), praktik
tövsiyələrdən (2 səhifə), istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından (34
səhifə) və əlavələrdən (96 səhifə). İstifadə edilmiş ədəbiyyat
siyahısına 321 mənbə daxildir ki, onlardan 13-ü Azərbaycan, 122-si
rus, 186-sı ingilis dilindədir.
TƏDQİQAT OBYEKTLƏRİ VƏ METODLARI
Fitokimyəvi tədqiqatların aparılması üçün bizim tərəfimizdən
respublikanın müxtəlif geobotanik regionlarında toplanmış bitki
xammalı tədarük olunmuşdur. Flavonoidlər məcmuyu və digər
bioaktiv birləşmələrin alınması üçün bizim tərəfimizdən çiçəkləmə
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dövründə yerüstü orqanlardan (çiçəklər, yarpaqlar, çiçək qrupları,
gövdələr), triterpen saponinləri məcmuyu, bəzi steroid birləşmələri
və alkaloidlərin alınması üçün – tədqiq edilən bitkilərin çiçəkləmə
dövründə yerüstü və yeraltı orqanlarından istifadə olunmuşdur. Yerli
bitki ehtiyatlarının daha tam və səmərəli istifadəsi üçün bəzi tədqiq
edilən bitkilərin meyvələrinin emalının istehsalat tullantısı (şrotları)
istifadə edilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1
Tədqiq edilən bitkilər, emalı tullantıları, tədarük yeri və vaxtı
№

Tədqiq edilən bitki
növü və emalı
tullantıları

Tədqiq edilən xammal,
tullantılar

1
1

2
Murdarçayabənzər
çay tikanı
Нippophaё
rhamnoides L.

2

Ev alması
Malus domestica B
o r k h. (шрот)
Yunan qozu
Juglans regia L.

3
4
Meyvələrin tullantıları Flavonoidlər,
steroidlər,
(şrot), Quba rayonu
triterpenoidlər,
hidroksikəhraba
turşusu
Meyvələrin tullantıları
Flavonoidlər,
(şrot), Quba rayonu
steroidlər,
triterpenoidlər
Yetişməmiş meyvələrin Xinonlar
meyvəyanlıqları, Çıraqqala, Siyəzən rayonu,
2013-cü il iyulun sonu
Kök pulpasının
Steroidlər,
tullantıları (şrot), İmişli triterpenoidlər
rayonu, 2014-cü il
Qabıq
Flavonoidlər

3

4

Adi cuğundur
Beta vulgaris L.

5

Adi soğan
Allium cepa L.

6

Adi nar
Punica granatum
L.

Tədqiq olunan bioloji
aktiv maddələr

Meyvələrin tullantıları Triterpen və
(şrot), Göyçay rayonu; fenolkarban turşuları
payız, 2014-cü il
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Cədvəl 1-in ardı
1
7

2
Adi şabalıd
Castanea sativa
M i l l.

3
4
Meyvələrin tullantıları Flavonoidlər
(şrot), Zaqatala rayonu,
2014-cü ilin payızı

8

Adi fındıq Corylus
avellana L.

9

Limon
Citrus limon (L.)
B u r m.
Dağ qoturotu
Knautia montana
(Bieb.) DC.
Orta qantəpər
Cephalaria media
Litv.
Hündür qantəpər
Cephalaria
procera Fi s c h. et
Ave-Lall.
Məxməri qantəpər
Сephalaria velutina Bobr.
Transilvaniya
qantəpəri
Cephalaria
transsylvanica (L.)
Schrad. ex Roem. et
Schult.

Meyvə yarpaq bükümü,
Quba rayonu; sentyabr
2018
Meyvələrin tullantıları,
Lənkəran rayonu;
2014-cü ilin payızı
Çiçəklər, Buduq, Quba
rayonu, iyul 2009-cu il

10

11

12

13

14

15

Çixaçev qantəpəri
Cephalaria
Tchihatchewii
Boiss.

Flavonoidlər,
steroidlər,
triterpenoidlər
Flavonoidlər,
triterpenoidlər
Flavonoidlər

Çiçəklər,
yarpaqlar, Flavonoidlər,
Altıağac, Xızı rayonu
triterpenoidlər,
saponinlər
Çiçək qrupları, Xınalıq, Flavonoidlər
Quba rayonu; 2009-cu
il iyulun əvvəli
Çiçəklər, Buduq, Quba
rayonu; 2009-cu il iyulun əvvəli
Çiçəklər,
Çıraq-qala,
Siyəzən rayonu; 2012ci ilin iyulu

Flavonoidlər,
triterpen saponinlər
Flavonoidlər,
triterpen saponinlər

Çiçək qrupları, Mistan, Flavonoidlər,
Lerik rayonu; 2013-cü steroidlər,
ilin iyulun əvvəli
triterpenoidlər
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Cədvəl 1-in ardı
1
16

17

18

19

20

21

22

23

2
Suriya qantəpəri
Cephalaria syriaca
(L.) Schrad. ex
Roem. et Schult.
Göyərçin skabiozası
Scabiosa columbaria L.
Hirkan skabiozası
Scabiosa
hyrcanica
S t e v.
İkiqat lələkvari
skabioza
Scabiosa bipinnata
C. K o c h.
Gürcü skabiozası
Scabiosa georgica
Sulak.
Orta doriknium
Dorycnium herbaceum Vill.
Əkin bozalağı
Lepidium
campestre (L.)
R.Br.
Adi fındıq
Corylus avellana
L.

3
Yerüstü
və
yeraltı
orqanlar, Zuvand, Lerik
rayonu; 2013-cü il
iyulun əvvəli
Yerüstü
və
yeraltı
orqanlar, Altıağac, Xızı
rayonu; 2014-cü il
iyunun əvvəli
Yerüstü
və
yeraltı
orqanlar, Zuvand, Lerik
rayonu; 2013-cü il
iyunun sonu
Yerüstü orqanlar, Susay, Qusar rayonu;
2011-ci il iyunun sonu

4
Flavonoidlər,
triterpenoidlər

Flavonoidlər,
triterpenoidlər,
steroidlər
Flavonoidlər,
steroidlər,
triterpenoidlər
Flavonoidlər

Çiçək
səbətləri
və Flavonoidlər,
köklər, Şahdağ, Qusar steroidlər,
rayonu; 2018-ci il iyulu triterpenoidlər,
alkaloidlər
Yerüstü
orqanlar, Steroidlər,
Altıağac, Xızı rayonu; triterpenoidlər,
2013-cü ilin iyunu
flavonoidlər
Yerüstü orqanlar, Quba Flavonoidlər
rayonu,
2012-ci
il
iyulun ortası

Yarpaqlar, 2011, 2013, Flavonoidlər,
2014, 2017-ci illərin steroidlər
iyunun sonu,
Quba
rayona
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Cədvəl 1-in ardı
1
24

2
Azçiçək onaqra
Еpilobium
parviflorum
S c h r e b.

25

Ensizyarpaq
xamenerion
Chamaenerion
angustifolium (L.)

Yerüstü orqanlar,
Şamaxı və İsmayıllı rayonları arasında ərazi;
2013-cü il iyulun sonu

Steroidlər,
triterpenoidlər,
flavonoidlər,
fenolkarbon turşusu

26

Birillik poruq
Stachys annua (L.)

Steroidlər,
triterpenoidlər,
flavonoidlər

27

Karyaqin dazı
Hypericum karjaginii
Rzazzade
Qarağacyarpaq
quşqonmaz
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Yunan dorikniumu
Dorycnium graecum (L.)
S e r i n D.C.
Yumrukök əvəlik
Rumex tuberosus

Yerüstü
və
yeraltı
orqanlar, Şamaxı rayonu, Pirqulu; 2012-ci il
mayın sonu
Yerüstü
orqanlar,
Altıağac, Xızı rayonu;
2010-cu
il
iyunun
ortaları
Çiçəklər, Turekeran,
Quba rayonu; 2008-ci
ilin iyunu
Yerüstü orqanlar,
Altıağac, Xızı rayonu,
2018-ci ilin iyulun ortası

Steroidlər,
triterpenoidlər,
flavonoidlər

28

29

30

31

Koçi yulğunu
Тamarix kotschyi
Bunge.

3
4
Yerüstü
orqanlar, Flavonoidlər,
Altıağac, Xızı rayonu; triterpenoidlər
2013-cü il iyunun sonu

Flavonoidlər

Flavonoidlər,
triterpenoidlər

Yerüstü
orqanlar, Flavonoidlər
Şamaxı rayonu
Çiçəklər,
yarpaqlar, Flavonoidlər
2012-ci
ilin
mayı,
Bərdə və Xındırıstan
arasında ərazi
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Cədvəl 1-in ardı
1
32

33

34

2
Biqnoniyaoxşar
katalpa
Catalpa bignonioides Walt.
Qara batbat
Hyoscyamus niger
L.

3
Yarpaqlar, 2013-cü ilin
iyulu, Bakı şəhəri

4
Flavonoidlər

Çiçəklər, 2013-cü il
iyul, Altıağac, Xızı rayonu

Flavonoidlər

Ağ dalamaz
Lamium album L.

Yerüstü orqanlar, 2013- Flavonoidlər
cü il iyulun əvvəli,
Slavyanka,
Gədəbəy
rayonu

Qeyd: tədqiqatda bitkilərin vegetativ orqanlarından istifadə olunub, onların
yığılması çiçəkləmə dövründə aparılıb.

Farmakoloji tədqiqatlarda və təklif olunan yeni dərman
formalarında adi fındıq yarpaqlarının qatı ekstraktı, farmakopeya
məqaləsində – quru ekstrakt istifadə edilmişdir.
Öyrənilən bitkilər və onların emalı tullantılarının kimyəvi
tədqiqatlarının aparılması üçün bizim tərəfimizdən həm klassik, həm
də müasir metodlardan (UB-, İQ- və ikiölçülü (2D) NMRspektroskopiya) istifadə olunmuşdur.
Kristallaşma suyunun müəyyən edilməsi Azərbaycan MEA-nın
Kimya problemləri institutunda derivatoqrafın köməyi ilə
aparılmışdır.
Flavonoid və triterpen qlikozidlərində karbohidrat qalıqlarının
miqdarının müəyyən edilməsi üçün tədqiq edilən maddənin turşu
hidrolizi aparılmışdır.
Xromatoqrafik tədqiqatların aparılması üçün bizim tərəfimizdən
silikagel, poliamid, alüminium oksid kimi sorbentlərdən istifadə
olunmuşdur.
Kağız xromatoqrafiyanın aparılması üçün “Filtrak” markalı kağız
(FN 5, FN 7, FN 11, FN 17), nazik təbəqəli xromatoqrafiya üçün
«Sorbfil» (Rusiya), «Silufol» UV 254 (Çexiya) lövhəciklər, «Merck»
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60 F 254 (Almaniya) lövhəciklərdən istifadə olunmuşdur. Hər bir
maddə üçün Rf qiyməti 5-6 aparılmış tədqiqatın orta göstəricisinə
bərabərdir.
Yerinə
yetirilən
xromatoqrafik
tədqiqatlarda
xromatoqrafiya sistemlərinin hazırlanması üçün aşağıdakı “kimyəvi
təmiz”, “analiz üçün təmiz” markalarına aid həlledicilərdən istifadə
edilmişdir. Xromatoqramlarda maddələrin identifikasiyası üçün bu
xromatoqramlar müəyyən standartlara cavab verən reaktivlərlə
(xloroform, n-butil spirti, rektifikasiya olunmuş etil spirti, etilasetat
və s.) emalı edilənə qədər və sonra nəzərdən keçirilmişlər.
Xammaldan ayrılmış maddələrin müvafiq həlledicilərin köməyi
ilə ikiqat və ya üçqat kristallaşması aparılmış və vakuum şəraitində
qurudularaq, analizi yerinə yetirilmişdir.
Tədqiq olunan maddələrin ərimə temperaturlarının müəyyən
edilməsi Kofler bloku və CMP 20 cihazının köməyi ilə aparılmış,
maddələrin UB-spektrləri küvet təbəqəsinin qalınlığı 10 mm olan
aşağıdakı markalı spektrofotometrlə çəkilmişdir: СФ-46; Cary 60
UV-Vis Agilent Technologies (USA), OPTIZEN (Koreya).
Flavonoid birləşmələri spektrlərini çəkmək üçün etil spirti, eləcə də
kompleks əmələ gətirən reaktiv qismində alüminium xlorid istifadə
olunmuşdur. Tədqiq edilən maddələrin İQ spektrləri Varian 3600 FTIR (ABŞ) spektrometrində kalium bromid həbləri, eləcə də UR-20
vazelin yağında çəkilmiş; Agilent Technologies Cary 630 FTIR,
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 D isə Rudolph research analytical Autopol I (Automatic
polarimeter) cihazında müəyyən edilmişdir.
Tədqiq edilən bəzi maddələrin 2 M NMR-spektrləri Bruker-AM300; Bruker-AM-600 spektrometrlərində 150 və 300 MHs işçi
təzyiqi altında və reaktiv kimi dimetilsulfoksiddən istifadə etməklə
çəkilmişlər.
Corylus avellana yarpaqları və ekstraktından alınmış nümunələrin
element analizi «Thermo Fisher Scientific» firmasının istehsalı olan
«ARL 9900 X-ray WorkStationTM Full XRF/XRD X-ray Elemental
Analyser» cihazının köməyi ilə rentgen-flüoressent analiz metodu ilə
aparılmışdır. Rentgen-flüoressent analiz üçün «ARL 9900 X-ray
WorkStationTM Full XRF/XRD X-ray Elemental Analyser» cihazı
rentgen mənbəyi, nümunə saxlayıcı və spektrometrdən ibarətdir.
Corylus avellana yarpaqları və ekstraktından alınmış
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nümunələrdə radionuklidlərin müəyyən edilməsi Canberra (ABŞ)
firmasının istehsalı olan qamma-spektrometrlə aparılmışdır. Qammaspektrometr γ-şüaları mənbəyi, olduqca təmiz germaniumdan γ-şüa
detektoru (HPGe-detektor), ilkin gücləndirici, əsas gücləndirici,
amplituda-rəqəmsal çevirici (ARÇ) və kompüterdən ibarətdir.
Qamma-spektrometr qamma-şüaların spektrlərini ölçür. Bir qayda
olaraq, qamma-kvantlar axınını enerjisi və intensivliyi qammaşüaların maddə ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan ikincili
elektronlar axınını enerjisinin və bu axının intensivliyinin ölçülməsi
yolu ilə müəyyən edilir.
Nəticələrin statistik işlənməsi. Adi fındıq yarpaqlarından alınan
ekstraktda və “Venocoryl” məlhəminin flavonoidlərin rutinə görə
hesablanmış miqdarının, ekstraktda – hidroksidarçın turşularının
xlorogen turşusuna görə hesablanmış miqdarının, polifenol
birləşmələrin gal turşusuna görə hesablanmış miqdarının kəmiyyət
spektrofotometrik təyini üçün statistik işlənmə aparılmışdır. Alınan
sıraların müqayisəsi üçün üç və ya daha çox seçmənin müqayisəsində
tətbiq edilən Kraskel-Uollisin qeyri-parametrik meyarından istifadə
edilmişdir. Ədədi ortanın statistik etibarlılığı Styudentin t-meyarının
köməyilə müəyyən edilmişdir. Statistik tədqiqatlar MS Excel – 2010,
Statistica (version 7.0) proqramlarından istifadə edilərək həyata
keçirilmişdir.
Yerli bitki tullantılarının kimyəvi komponentlərinin tədqiqi
Alma şirəsi istehsalı zamanı Malus domestica Borkh.
meyvələrinin şrotundan steroid β-sitosterin, triterpen turşusu – ursol
turşusu, flavonoidlər apigenin (5,7,4-trioksiflavon) və kversetin
(3,5,7,3',4'-pentahidroksiflavon) ayrılmışdır.
Çaytikanı yağı istehsalı zamanı Hippophaё rhamnoides L.
meyvələrinin tullantılarından (şrotundan) L-alma turşusu,
-sitosterin, ursol turşusu, kempferol (3,5,7,4'-tetrahidroksiflavon),
kversetin və onun biozidi rutin (kversetin-3-O--D-qlükopiranozid(16)--L-ramnopiranozid) ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Limon şirəsinin istehsalı zamanı C. limon (L.) Burm.
meyvələrinin şrotundan ursol turşusu və hesperidinin R-,S-izomerləri
23

qarışığı ayrılmışdır (1:1) (şək. 1).
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Şək. 1. Hesperidinin R, S-izomerləri qarışığı (1:1)

Ursol turşusunun NMR spektrləri: 1H NMR spektri 1Н (600 МHs,
CD3OD, δ m.v., J/Hs): 3.21 (1Н, dd, J=11.4; 5.0, Н-3),5.25 (1Н, t,
J=3.6, Н-12), 2.19 (1Н, m, Н-18), 0.98 (3Н,с, СН3-23),0.78 (3Н, с,
СН3-24), 0.92 (3Н, с, СН3-25),0.81 (3Н, с, СН3-26), 1.08 (3Н, с,
СН3-27), 0.85 (3Н, d, J=6.2, СН3-29), 0.93 (3Н, d, J=6.2, СН3-30).
13
С NMR spektri (600 МHs, CD3OD, δ m.v.):38.8 (С-1), 28.8 (С-2),
79.9 (С-3),38.8 (С-4), 55.4 (С-5), 18.5 (С-6), 33.2 (С-7),39.7 (С-8),
47.7 (С-9), 37.1 (С-10), 24.4 (С-11), 125.9 (С-12), 138.2 (С-13),
42.2 (С-14), 28.2 (С-15), 24.2 (С-16), 48.0 (С-17), 53.0 (С-18), 39.2
(С-19), 39.0 (С-20), 30.8 (С-21), 36.9 (С-22), 28.3 (СН3-23),15.7
(СН3-24), 15.5 (СН3-25), 17.1 (СН3-26), 23.6 (СН3-27), 180.1
(СОО-28), 17.0 (СН3-29), 21.1 (СН3-30).
Hesperidinin R, S-izomerləri qarışığı (1:1) – NMR spektri 1Н (600
MHs, CD3OD, δ, m.v., J/Hs): 5.41 (1Н, dd, J=12.4; 3.1, Н-2),3.13
(2Н, dd, J=17.2; 12.5, Н-3),2.80 (2Н, dd, J=17.2; 3.1, Н-3),6.20 (1Н,
d, J=2.3, Н-6), 6.19 (1Н, d, J=2.3, Н-8),6.97 (1Н, d, J=1.7, Н-2'),6.95
(1Н, d, J=8.2, Н-5'), 6.93 (2Н, dd, J=8.5; 2.0, Н-6'),3.87 (3Н, c,
ОСН3), 4.94 (1Н, d,J=7.4, Н-1'',Glu),3.44 (1Н, dd,J=9.7; 7.4, Н2'',Glu),3.45 (1Н, t,J=9.7, Н-3'',Glu),3.36 (1Н, gen.t.,J=9.2, Н4'',Glu), 3.59 (1Н, m, Н-5'',Glu), 4.00 (2Н, dd,J=10.7; 1.5, Н-6'',Glu),
3.61 (2Н, m,Glu ), 4.69 (1Н, d,J=1.7, Н-1''', Rha), 3.88 (1Н,
dd,J=3.5; 1.7, Н-2''', Rha),3.68 (1Н, dd,J=9.6; 3.5, Н-3''', Rha), 3.33
(1Н, gen.t.,J=9.7, Н-4''', Rha),3.62 (1Н, m,Н-5''', Rha), 1.19 (3Н,
24

d,J=6.3, Н-6''', Rha). 13С NMR spektri (600 MHs, CD3OD, δ,m.v.):
80.4 (С-2), 44.1 (С-3), 198.3 (С-4),165.0 (С-5),98.0 (С-6),166.9 (С7),97.1 (С-8),164.4 (С-9), 105.0 (С-10), 132.9 (С-1'),114.7 (С-2'),
147.8 (С-3'), 149.4 (С-4'), 112.6 (С-5'), 119.1 (С-6'), 56.4
(ОСН3),101.2 (С-1''), 74.4 (С-2''), 77.9 (С-3''),71.3 (С-4''),77.2 (С5''),67.4 (С-6''),102.2 (С-1'''), 72.1(С-2'''), 72.4 (С-3'''), 74.1(С-4'''),
69.8 (С-5'''), 17.9 (С-6''').
Yunan qozunun (Juglans regia Lindl.) yetişməmiş meyvələrinin
meyvəyanlığından yuqlonla zənginləşdirilmiş ekstraktın alınma üsulu
işlənib hazırlanmışdır (Patent İ 2015 0042).
Soğan qabığından (Allium cepa L.) sərbəst flavonoid aqlikonlar –
kempferol, kversetin (3,5,7,3',4'-pentahidroksiflavon) və onun
qlikozidləri (kversetin-3-О-β-D-qlükopiranozid (izokversitrin) (şək.
2,3) və kversetin-4'-О-β-D-qlükopiranozid (spireozid) və apigenin-7О-β-D-qlükopiranozid) ayrılmışdır.
Şabalıd (Castanea sativa (L.) Mill.) meyvəyanlığından sərbəst
şəkildə lüteolin və kversetin ayrılmışdır.

OH
HO
O

OH

O
O

HO

OH

O

HO
OH

OH

Şək. 2. İzokversitrin (kversitrin-3-О-β-D-qlükopiranozid)
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Şək. 3. İzokversitrin (kversitrin-3-О-β-D-qlükopiranozid)-in
UB-spektri
“Narşərab” istehsalı zamanı Punica granatum L. meyvələrinin
şrotundan triterpenoid – ursol turşusu [3-oksi-∆-12(13)-ursen] və
fenolkarbon turşusu – ellaq turşusu ayrılmışdır.
Beta vulgaris L. kök pulpasının giləmeyvəsinin saxarozanın
alınması zamanı əmələ gəlmiş şrotundan steroidlər – stiqmasterin və
β-sitosterin, triterpenoidlər – ursol və hidrolizdən sonra – ursol
turşusu ayrılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, Сorylus avellana L. meyvələrinin (meyvə
yarpaq bükümünün) emalı tullantıları β-sitosterin, oleanol turşusu,
lüteolin, mirisitrin (mirisetin-3-О-α-L-ramnopiranozid), kversitrin
(kversetin-3-О-α-L-ramnozid)
və
mirisetinin
(3,5,7,3',4',5'heksahidroksiflavon) alınması üçün qiymətli xammal kimi istifadə
oluna bilər.
Dipsacaceae L. fəsiləsinə aid bəzi bitki növlərinin
kimyəvi komponentlərinin tədqiqi
Azərbaycanda Dipsacaceae L. fəsiləsi təxminən 30 növü
birləşdirən 5 cinslə təmsil olunur.
Dipsacaceae L. fəsiləsinin nümayəndələrinin yayılma arealı
ədəbiyyat məlumatları, eləcə də öz tədqiqatlarımız əsasında tərtib
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edilmişdir. Fəsilənin nümayəndələrinin kimyəvi tərkibini öyrənmək
üçün xammal Azərbaycan Respublikası ərazisində (Gədəbəy
rayonunun Slavyanka kəndi, Lerik rayonunun Mistan kəndi, Xızı
rayonunun Altıağac kəndi, Quba rayonunun Buduq və Susay
kəndləri, Şamaxı, Qusar və Xaçmaz bölgələri) olmuşdur.
Cənubi Avropada, Aralıq dənizi regionunun qərb və şərq
hissələrində və Cənubi Afrikada yayılmış 70 növ qantəpərdən 20
növü Qafqazda, 12 növü isə Azərbaycanda bitir. On iki növdən üçü
(С. velutina Bobr., C. media Litv., C. microdonta Bobr.) Qafqaz, bir
növ isə Azərbaycan (C. grossheimii Bobr.) üçün endemikdir.
Əvvəllər Сеphalaria Schrad.ex Roem. et Schult. cinsindən bəzi
növləri öyrənilib: C. Kotschyi Boiss. Et Hoh., C. nachicrevaniea
Bobr., C. gigantea (Ledeb) Bobr., C. grossheimii Bobr.
Bu tədqiqat çərçivəsində Cephalaria L. cinsindən altı növ tədqiq
edilmişdir: Cephalaria procera Fisch. et Ave-Lall. (Hündür
qantəpər), C. velutina Bobr. (Məxməri qantəpər), C. transsylvanica
(L.) Schrad ex Roem et Schult. (Transilvaniya qantəpəri), C. media
Litv. (Orta qantəpər), C. Tchihatchewii Boiss. Tchiatch. (Çixaçev
qantəpəri), C. syriaca (L.) Schrad ex Roem et Schult. (Suriya
qantəpəri).
Knautia L. – qoturotu, Dipsacaceae L. fəslinə aid olan bir cinsdir.
Knautia cinsi Azərbaycan florasında iki növlə təmsil olunur: Knautia
montana (M.B.) D.C. – dağ qoturotu və K. involucrata Somm. və
Lev. – iri bükülmüş qoturotu.
Knautia L. cinsindən 1 növ Knautia montana (M.B.) D.C.
öyrənilmişdir.
Scabiosa L. cinsinə (Scabioza) əsasən Aralıq dənizi ölkələrində,
Orta Avropada, mülayim Asiyada, Şərqi Hindistanda və Afrikada
yayılmış 100 növ daxildir ki, onlardan 28 növü Qafqazda, 12 növü
Azərbaycanda bitir. Skabiozun bir çox növləri dekorativdir.
Scabiosa L. cinsinin dörd növü tədqiq edilmişdir: Scabiosa bipinnata C. Koch. (İkiqat lələkvari skabioza), S. columbaria L.
(Göyərçin skabiozası), S. hyrcanica Stev. (Hirkan skabiozası),
S. georgica Sulak (Gürcü skabiozası).
Cephalaria procera Fisch. et Ave-Lall çiçəklərindən ilk dəfə
olaraq apigenin, lüteolin, kversetin, sinarozid, kversimeritrin,
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giqantozid А (kversetin-7-О-[-L-arabinopiranozil(16)]--Dqlükopiranozid) flavonoidləri ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur
(şək. 4).

Şək. 4. Giqantozid A (1) və maddə 1-in İQ-spektrləri (2).
Qafqaz üçün endemik bitki olan Cephalaria velutina Bobr
bitkisinin flavonoidləri və triterpen qlikozidləri öyrənilmişdir.
Flavonoidlər – lüteolin, kversetin və giqantozid А, sinarozid və
kversimeritrin; hederagenin və oleanol turşusu qlikozidləri – А, B, C,
D, E, F və G velutinozidləri ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Bizim tərəfimizdən Azərbaycanda bitən C. transsylvanica (L)
Schrad. ex Roem. et Schult. bitkisinin bioloji aktiv maddələri
öyrənilmişdir. Cephalaria L. cinsinə aid bitkilərin bəzi digər
nümayəndələrindən fərqli olaraq, adı çəkilən bitkinin yerüstü
orqanlarından (çiçəklər) sərbəst flavonoid aqlikonlar – apigenin
(5,7,4′-trihidroksiflavon), lüteolin (5,7,3′,4′-tetrahidroksiflavon),
flavonoid qlikozidləri məcmuyunun hidrolizindən sonra – apigenin
ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,
yerüstü orqanlarda flavonoidlərlə yanaşı böyük miqdarda triterpen
saponinləri vardır. Saponinlər məcmuyunun hidrolizindən sonra fərdi
qaydada oleanol turşusu və hederagenin alınmışdır. Yeraltı
orqanlardan həmçinin flavonoid və pentasiklik triterpen mənşəli
bioloji fəal maddələr alınmışdır.
Qafqaz üçün endemik növ olan С. media Litv. yerüstü orqanları
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öyrənilmişdir.
Çiçəklərdən flavonoidlər
– sinarozid və
kversimeritrin, triterpen aqlikonları – oleanol turşusu və hederagenin
ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
C. Tchihatchewii Boiss. Tchihatch çiçək qruplarının
komponentləri öyrənilmişdir. β-sitosterin, oleanol turşusu, lüteolin,
kversetin, sinarozid, kversimeritrin, hiperin, hederagenin ayrılmış və
identifikasiya olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, çiçək qrupunda,
yuxarıda qeyd edilən maddələrlə yanaşı, həmçinin dörd triterpen
saponini – oleanol turşusu və hederagenin törəmələri var.
C. syriaca (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. bitkisinin yerüstü
orqanlarından ilk dəfə olaraq β-sitosterin, ursol turşusu, hiperozid və
sinarozid, triterpen saponinləri məcmuyunun hidrolizindən sonra –
oleanol turşusu və hederagenin ayrılmış və identifikasiya
olunmuşdur. C. syriaca köklərindən alınmış ekstraktda β-sitosterin,
ursol turşusu, triterpen saponinləri məcmuyunun hidrolizindən sonra
– oleanol turşusu və hederagenin aşkar edilmişdir.
Knautia montana (M.B.) D.C. çiçəklərindən flavonoidlər –
apigenin, giqantozid А və sversiayaponin (7-O-metillüteolin-6-C-βD-qlükopiranozid) ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Sversiayaponinin strukturu (şək. 5) 1Н və 13С NMR spektrlərinin
interpretasiyası ilə müəyyən edilmişdir (cədvəl 2).
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Şək. 5. 7-O-metillüteolin-6-C-β-D-qlükopiranozidin
(sversiayaponin) kimyəvi quruluşu
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Cədvəl 2
Sversiayaponinin 2М NMR 1H-1HCOSY, HMQC, (, m.v., J, Hs, C5D5N və DMSO-D6, 0-ТМС)
Атом
DEPT DMSO-D6-da alınmış məlumatlar
Py-D5-də alınmış məlumatlar
С
C
H (J/Hs)
C
H (J/Hs)
2
С
164.37
164.89
164.19
164.59
3
СН
103.56
6.75 с
103.61
6.90 с
6.77 с
6.93 с
4
С
182.63
183.01
182.29
182.75
5
С
160.78
161.59
160.04
161.18
6
С
110.10
110.66
7
С
165.41
165.65
165.01
8
СН
91.38
6.79 с
91.07
6.64 с
90.53
90.36
9
С
157.27
157.71
157.16
157.56
10
С
105.06
105.56
104.55
105.40
11
С
121.79
122.45
12
СН
113.96
7.46 с
114.52
7.98 с
13
С
146.26
147.67
14
С
150.30
151.76
15
СН
116.44
6.91
д 116.85
7.42 д
(8.5)
16
СН
119.53
7.49
д 119.59
7.60 д
(8.5)
СН3О
СН3
56.95
3.90 с
56.41
3.80 с
56.71
3.88 с
56.09
3.75 с
С-β-D-Glcp
1
СН
79.53
3.17
80.84
4.42
2
СН
73.28
4.59
74.56
5.70
73.04
4.59
74.36
5.60
3
СН
71.29
3.05
72.32
4.40
4
СН
70.72
4.16
72.14
5.40
70.07
4.00
71.52
5.14
5
СН
82.35
3.14
83.06
4.20
82.18
3.14
6
СН2
62.22
3.32, 3.69
63.43
4.40, 4.60
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Azərbaycan florasından Scabiosa bipinnata C. Koch. bitkisinin
yerüstü orqanlarının flavonoidləri öyrənilmişdir. Hiperozid,
sinarozid, kversimeritrin ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Flavonoid məcmuyunun turşu hidrolizi zamanı lüteolin, kversetin
alınmışdır.
Scabiosa columbaria L. bitkisinin yerüstü və yeraltı orqanları
(çiçəklər, yarpaqlar və kökləri) öyrənilmişdir. Bu zaman çiçəklərdən
flavonoidlər – sinarozid və hiperozid, triterpen birləşmələri – oleanol
və ursol turşuları, hederagenin ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Yarpaqlardan sinarozid ayrılmışdır. Köklərdən steroid birləşmə – βsitosterin, triterpen birləşmələri – ursol turşusu, saponinlərin
hidrolizindən sonra – oleanol turşusu və hederagenin ayrılmış və
identifikasiya olunmuşdur.
Azərbaycanda bitən S. hyrcanica Stev. köklərinin triterpenoidləri
və steroidləri öyrənilmişdir. β-sitosterin, hederagenin, ursol və
oleanol turşuları ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Azərbaycanda bitən Scabiosa hyrcanica Stev. (Hirkan skabiozası)
yerüstü orqanlarının flavonoidləri və triterpen saponinləri
öyrənilmişdir. Hiperozid, sinarozid, lüteolin-7-β-rutinozid, oleanol
turşusu, hederagenin ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur.
Scabiosa georgica Sulak. çiçək səbətlərindən ilk dəfə olaraq
steroid – β-sitosterin, triterpenoid – sərbəst triterpen (oleanol)
turşusu, flavonoid aqlikon – lüteolin, flavonoid qlikozidləri –
hiperozid, sinarozid, kversimeritrin, S. georgica Sulak. köklərindən –
β-sitosterin, sərbəst oleanol turşusu, triterpen saponinləri məcmuyu,
saponinlərin hidrolizatından oleanol turşusu ayrılmışdır. İlk dəfə
olaraq köklərdən beş maddədən ibarət alkaloid məcmuyu (təxminən
0,03%) alınmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Scabiosa L. cinsinin
nümayəndələrində alkaloidlər ilk dəfə aşkarlanmışlar.
Azərbaycan florasından bəzi ən qiymətli bitkilərin
kimyəvi komponentlərinin tədqiqi
Azərbaycanda bitən Сorylus avellana L. xammalından (yarpaqlar)
ilk dəfə olaraq triterpen spirti: betulin; sərbəst flavonol aqlikonları:
mirisetin, kversetin; flavonoid məcmuyunun hidrolizindən sonra:
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kempferol, kversetin, mirisetin; flavonol qlikozidləri: afzelin və
kversitrin ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur. Əldə olunmuş
məlumatlar dərman preparatlarının alınması üçün С. avellana L.
bitkisinin ayrı-ayrı flavonoidləri və ya flavonoid məcmuyunun dərin
farmakoloji tədqiqatlarına stimul yaratmışlar.
Adi fındıq yarpaqlarının tədqiqat nəticələrinə əsaslanan 026414
saylı “Bioloji aktivliyə malik flavonoidlərin alınma üsulu” Avrasiya
patenti işlənib hazırlanmış və alınmışdır. Bu flavonoidlər damar
divarlarını
möhkəmləndirən,
iltihab əleyhinə,
hepatotrop,
antioksidant aktivlik nümayiş etdirirlər.
Rentgen flüoressent analizin aparılması üçün adi fındıq (Corylus
avellana L) yarpaqları və ekstraktından iki nümunə hazırlanmış,
bundan sonra Thermo Fisher Scientific firması tərəfindən istehsal
olunan “ARL 9900 X-ray WorkStationTM Full XRF/XRD X-ray
Elemental Analyser” cihazının köməyi ilə onların makro- və
mikroelement tərkibi öyrənilmişdir.
İlkin rentgen şüalarının mənbəyi rentgen borusudur. C. avellana
yarpaqlarından nümunələr çini qaba, sabit çəkidə (kül) quru qalıq
alınana qədər 650°C temperaturda 8 saat müddətində oksigen
mühitində yerləşdirilmişdir. Alınmış diametri 5 mm, hündürlüyü 1
mm disk şəklində olan kül 1,5 t/sm2 təzyiq altında sıxılaraq tabletə
çevrilmişdir.
C. avellana L. ekstraktından alınan nümunə iki maddədən - kvars
standartından (SiO2) və litium tetraboratdan ibarət qarışıq ilə 1: 3
nisbətində, homojen bir kütlə – pasta əldə edilənə qədər qarışdırılır
və diametri 10 mm, hündürlüyü 0,5 mm disk formasında və 0,250
t/sm2 təzyiq altında basaraq nazik təbəqə (plyonka) alınmışdır.
Standartları daxil etdikdən və onların qeydiyyatı aparıldıqdan sonra cihazın avtomatik kalibrlənməsi tamamlanır. Daha sonra
C. avellana L. yarpaq və ekstrakt nümunələr istifadə edilərək alınan
tabletlər və nazik təbəqələr göstərilən cihazda təhlil edilir.
Təhlil olunan elementlərin identifikasiyası və miqdarı təyini
rentgen flüoresensiya spektrinə əsasən aparılır. Təhlil olunan hər bir
element fərdi Ka, Kb, Kg, La, Lb, Ma və s.-nin flüoresensiya spektrlərinin səviyyələrinə uyğun olan zolaqlarla müəyyən edilir.
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Nümunədə elementin miqdarı flüoressensiya zirvələri ilə düz
mütənasibdir (şək. 6, 7).

Şək. 6. С. avellana L. yarpaq ekstrakt nümunələrinin
rentgen-flüoressent spektri

Şək. 7. С. avellana L. yarpaq nümunələrinin rentgen-flüoressent
spektri
Cədvəl 3-də C. avellana L.-dan alınmış yarpaqlardan və
ekstraktdan nümunələrin rentgen flüoressent üsulu ilə elementar
tərkibinin öyrənilməsinin nəticələri təqdim edilmişdir.
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Cədvəl 3
Сorylus avellana L. bitkisinin yarpaq və ekstrakt nümunələrinin
rentgenflüoressent metodu ilə element tərkibi
Analiz olunan
element
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K

Nümünədə elementin miqdarı, ppm
Corylus avellana bitkisinin
Corylus avellana bitkisinin
yarpağı
ekstraktı
234
13456
6
12
~
~
~
~
1408
MDM=12
882
4830
1068
35621

Ca

MDM=16

45633

Ti

MDM=2

MDM=3

V

24

132

Cr
Mn
Fe
Co
Ni

MDM=6
45
74
MDM=2
MDM=4

34
171
1120
MDM =3
MDM =4

Cu
Zn
As
Se
Rb
Sr
Zr
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
I
Ba
Hg
Pb

MDM=12
14
MDM=9
МDM=24
12.4
27
74
84
MDM=6
MDM=12
МDM=24
МDM=19
64
MDM=214
MDM=4
12

MDM=12
111
MDM =10
MDM =30
25.5
141
86
73
MDM =8
MDM=16
MDM =14
MDM =20
MDM =16
MDM =225
MDM =3
MDM=8

*MDM – minimum detektə oluna bilən miqdar
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Qamma-spektroskopik analizin aparılması üçün adi fındıq (adi
(Corylus avellana L.) yarpaqları və ekstraktından iki nümunə
hazırlanmış, bundan sonra Canberra (ABŞ) firması tərəfindən
istehsal olunan HPGe-detektorlu qamma-spektrometr vasitəsilə
onların radionuklid tərkibi öyrənilmişdir (şək. 8, 9).

Şək. 8. С. avellana L. yarpaq ekstrakt nümunəsinin
qamma spektri

Cədvəl 4-də C. avellana L.-dən alınan yarpaq və ekstrakt
nümunələrinin radionuklid tərkibi verilmişdir. Radionuklidlərin
alınan göstəriciləri bitki obyektlərində olan normalara uyğundur.
Rumex tuberosus L. yumrukök əvəliyin yerüstü və yeraltı
orqanlarının flavonoid tərkibi öyrənilmişdir. R. tuberosus L.
köklərində flavonoidlər aşkar edilməmişdir. Yerüstü orqanlardan
kversetin, hiperozid, kversitrin ayrılmış və identifikasiya
olunmuşdur.
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Şək. 9. С. avellana L. yarpaq nümunəsinin qamma spektri
Cədvəl 4
Corylus avellana L. bitkisinin yarpaq və ekstrakt nümunələrinin
qamma spektroskopiya metodu ilə radionuklid tərkibi
Nümunədə radionuklidin xüsusi aktivliyi, Bk/kq
Analiz
olunan Corylus
avellana Corylus
avellana
radionuklid
bitkisinin yarpağı
bitkisinin ekstraktı
Uranium U-238
0.305 ± 0.09
0.026 ± 0.006
Uranium U-235
0.0310 ± 0.004
0.0020 ± 0.0003
Torium Th-232
0.41 ± 0.14
0.035 ± 0.012
Radium Ra-226
0.35 ± 0.10
0.05 ± 0.02
Radium Ra-228
0.56 ± 0.16
0.042 ± 0.014
Plumbum Pb-210 0.42 ± 0.12
0.09 ± 0.02
Polonium Po-218 0.36 ± 0.06
0.052 ± 0.024
Caesium Cs-137
MDA=0.22
MDA=0.20
Stronsium Sr-90
MDA=0.26
MDA=0.23
Iodum I-131
MDA=0.19
MDA=0.20
Kalium- K-40
0.15 ± 0.05
0.23 ± 0.06
*MDA – minimum detektə oluna bilən aktivlik
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Epilobium parviflorum Schreb. yerüstü orqanlarından flavonoid
xassəli 3 maddə ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur: mirisetin-3О-α-L-ramnozid, mirisetin-3-О-β-L-arabinozid, mirisetin-3-О-β-Dqlükozid. Xloroform çıxarışından ursol turşusu kimi identifikasiya
olunmuş triterpen turşusu ayrılmışdır.
Tamarix kotschyi Bunge. çiçəkləri və yarpaqlarından ilk dəfə
olaraq kversetin və kempferol ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur
ki, bunun da əsasında İ 2014 0093 saylı “Flavonoid aqlikonların
alınma üsulu” patenti işlənib hazırlanmış və alınmışdır.
Azərbaycanda bitən Dorycnium graecum (L.) və D. herbaceum
Vill.-in yerüstü orqanlarından β-sitosterin, ursol turşusu, sərbəst
formada mirisetin (3,5,7,3',4',5'-heksahidroksiflavon), mirisitrin
(mirisetin-3-О-α-L-ramnopiranozid), ana məhlulun hidrolizindən
sonra kempferol (3,5,7,3'-tetrahidroksiflavon), kversetin və mirisetin
(3,5,7,3',4',5'-heksahidroksiflavon) kimi bioloji aktiv maddələr
alınmış və identifikasiya olunmuşdur. Ayrılmış maddələrin
identifikasiyası turşu hidrolizi və qələvi parçalanması məhsullarının
fiziki-kimyəvi xassələri, spektral (İQ- və UB-) məlumatları əsasında
aparılmışdır. D. herbaricum Vill.-in yerüstü orqanlarından 026898
saylı “Hepatotrop təsirə malik flavonoid aqlikonlar məcmuyunun
alınma üsulu” Avrasiya patenti işlənib hazırlanmış və alınmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda Dorycnium graecum (L.)
və D. herbaceum Vill. ehtiyatları böyükdür ki, bununla da əlaqə
olaraq onlar gələcəkdə respublikamızda istehsal olunmayan və digər
ölkələrdən idxal olunan Flakuminə bənzər dərman preparatının
alınması üçün mənbə kimi istifadə edə bilərlər.
Azərbaycanda bitən Lepidium campestre (L.) R. Br. flavonoidləri
öyrənilmiş, kempferol və kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-Оα-L-ramnopiranozid ayrılmış və identifikasiya edilmiş, sonuncu
maddə Lepidium L. cinsinə aid bitkilərdə ilk dəfə olaraq ayrılmışdır
(şək.10).
Kempferolun NMR spektrləri: 1Н NMR spektri (600 MHs,
DMSO-d6, δ, m.v., J/Hs): 6.18 (1Н, d, Н-6), 6.39 (1Н, d, Н-8),
8.08 (1Н, d, Н-2’), 6.90 (1Н, d, Н-3’), 6.90 (1Н, d, Н-5’), 8.08 (1Н,
d, Н-6’). 13С NMR spektri (600 MHs, DMSO-d6, δ, m.v.): 148.1(С2), 137.1(С-3), 177.4(С-4), 162.5(С-5), 99.3 (С-6), 165.6 (С-7), 94.5
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(С-8), 158.3 (С-9), 104.5 (С-10), 123.7 (С-1’),130.7 (С-2’), 116.2
(С-3’), 160.0 (С-4’), 116.2 (С-5’), 130.7 (С-6’).
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Şək. 10. Kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α-Lramnopiranozid

Kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α-L-ramnopiranozidin
NMR spektrləri: 1Н NMR spektri (600 MHs, DMSO-d6, d, m.v.,
J/Hs): 6.45 (1Н, д, J= 2.2, Н-6), 6.83 (1Н, d, J= 2.2, Н-8), 8.12 (1Н,
d, J= 8.8, Н-2’, 6’), 6.9 (1Н, d, J= 8.8, Н-3’, 5’), 5.35 (1Н, d, J=5.5,
Н-1’’), 3.75 (1Н, dd, J=6.9; 5.5, Н-2’’), 3.53 (1Н, dd, J=6.9; 3.0, Н3’’), 3.66 (1Н, m, Н-4’’), 3.58 (2Н, dd, J=11.6; 5.5, Н-5’’), 3.22 (2Н,
dd, J=11.6; 2.2, Н-5’’), 5.56 (1Н, d, J= 1.7, Н-1’’’), 3.85 (1Н, brs, Н2’’’), 3.64 (1Н, dd, J=9.4; 3.3, Н-3’’’), 3.30 (1Н, brt, J=9.4, Н-4’’’),
3.43 (1Н, dq, J=9.4; 6.2, Н-5’’’), 1.12 (3Н, d, J=6.1, Н-6’’’). 13С
NMR spektri (600 MHs, DMSO-d6, d, m.v.): 160.2 (С-2), 133.9 (С3), 177.7 (С-4), 160.9 (С-5), 99.4 (С-6), 161.6 (С-7), 94.6 (С-8),
155.9 (С-9), 105.6 (С-10), 120.6 (С-1’), 131.1 (С-2’,6’), 115.3 (С3’,5’), 156.8 (С-4’), 101.2 (С-1’’), 70.8 (С-2’’), 71.5 (С-3’’), 66.0
(С-4’’), 64.2 (С-5’’), 98.4 (С-1’’’), 69.8 (С-2’’’), 70.1 (С-3’’’), 71.6
(С-4’’’), 69.8 (С-5’’’), 17.9 (С-6’’’).
Azərbaycan florasından olan Chamaenerion angustifolium L.
Scop. bitkisinin yerüstü orqanlarından β-sitosterin, ursol turşusu,
ellaq turşusu, kempferol (3,5,7,4'-tetrahidroksiflavon) və kversetin
(3,5,7,3',4'-pentahidroksiflavon)
ayrılmış
və
identifikasiya
olunmuşdur.
β-sitosterinin NMR spektrləri: 1Н NMR spektri (600 MHs, CDCl3,
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δ, m.v., J/Hs): 1.85 (2Н, s, Н-1), 1.08 (2Н, s, Н-1), 1.83 (2Н, s, Н-2),
1.49 (2Н, s, Н-2), 3.52 (1Н, m, Н-3), 2.29 (2Н, ddd, J=12.9; 4.6; 1.8,
Н-4), 2.23 (2Н, tm, J=12.2, Н-4), 5.35 (1Н, dl, J=5.2, Н-6), 1.97 (2Н,
s, Н-7), 1.54 (2Н, s, Н-7), 1.45 (1Н, s, Н-8), 0.93 (1Н, s, Н-9), 1.50
(2Н, s, Н-11), 1.46 (2Н, s, Н-11), 2.01 (2Н, s, Н-12), 1.16 (2Н, s, Н12), 0.99 (1Н, s, Н-14), 1.57 (2Н, s, Н-15), 1.07 (2Н, s, Н-15), 1.84
(2Н, s, Н-16), 1.26 (2Н, s, Н-16), 1.11 (1Н, s, Н-17), 0.68 (3Н, s, Н18), 1.01 (3Н, s, Н-19), 1.35 (2Н, s, Н-20), 0.92 (3Н, d, J=6.7, Н21), 1.31 (2Н, s, Н-22), 1.01 (2Н, s, Н-22), 1.16 (2Н, s, Н-23), 0.93
(1Н, s, Н-24), 1.66 (1Н, s, Н-25), 0.81 (3Н, d, J=6.9, Н-26), 0.83
(3Н, d, J=6.9, Н-27), 1.27 (2Н, s, Н-28), 1.22(2Н, s, Н-28),0.85(3Н,
t, J=6.9, Н-29). 13С NMR spektri (600 MHs, CDCl3, δ,m.v.):37.4 (C1), 31.9 (C-2), 72.0 (C-3), 42.5 (C-4), 140.9 (C-5), 121.9 (C-6), 32.1
(C-7), 32.0 (C-8), 50.3 (C-9), 36.7 (C-10), 21.3 (C-11), 39.95 (C12), 42.5 (C-13), 56.9 (C-14), 24.5 (C-15), 28.4 (C-16), 56.2 (C17),12.0 (C-18), 19.6 (C-19), 36.3 (C-20), 18.9 (C-21), 34.4 (C-22),
26.3 (C-23), 46.0 (C-24), 29.4 (C-25), 19.2 (C-26), 20.0 (C-27), 23.1
(C-28), 12.1 (C-29).
Ellaq turşusunun NMR spektrləri: 1Н NMR spektri (600 MHs,
DMSO-d6, δ, m.v., J/Hs): 7.45 (1Н, с, Н-5,5’). 13С NMR spektri
(150 MHs, DMSO-d6, δ, m.v.):112.4 (С-1,1’), 136.4 (С-2,2’),139.7
(С-3,3’), 148.2 (С-4,4’), 110.3 (С-5,5’),107.6 (С-6,6’), 159.2 (С7,7’) (şək. 11, 12).
Kversetinin NMR spektri: 1Н NMR spektri (600 MHs, DMSOd6, δ, m.v., J/Hs): 6.18 (1Н, d, Н-6),6.38(1Н, d, Н-8), 7.73(1Н, d,
Н-2’), 6.88 (1Н, d, Н-5’), 7.63 (1Н, dd, Н-6’). 13С NMR spektri
(600 MHs, DMSO-d6, δ, m.v.): 148.0(С-2),137.2(С-3), 177.3(С-4),
162.5(С-5), 99.2 (С-6), 165.6 (С-7), 94.4 (С-8),158.2 (С-9), 104.6
(С-10), 124.1 (С-1’),116.0 (С-2’), 146.2 (С-3’), 148.8 (С-4’), 116.3
(С-5’), 121.7 (С-6’).
Azərbaycan florasından Stachys annua L. bitkisinin yerüstü
orqanlarından β-sitosterin, ursol turşusu, 4'-О-metilizoskutellarein-7О-[6'''-oksiasetil]-β-D-allopiranozil
(1'''→2'')-β-D-qlükopiranozid
ayrılmış və identifikasiya edilmiş, sonuncu maddə əvvəllər Stachys
(L.) cinsinə aid bitkilərdə aşkar edilməmişdir (şək. 13).
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Şək. 11. Ellaq turşusunun 13С NMR spektri

Şək. 12. Ellaq turşusunun COSY-spektri
4'-О-metilizoskutellarein-7-О-[6'''-oksiasetil]-β-D-allopiranozil
(1'''→2'')-β-D-qlükopiranozidin NMR-spektrləri: 1Н NMR spektri
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(600 MHs, DMSO-d6, δ, m.v., J/Hs): 6.91 (1Н, с, Н-3),6.70(1Н, с,
Н-6), 8.09 (1Н, d, J=8.8, H-2', 6'), 7.13 (1Н, d, J=8.8, H-2',
6'), 7.13 (1Н, d, J=8.8, H-3', 5'), 3.87 (O-CH3, c), 5.08 (1H, d, J=7.7,
H-1''), 3,58 (1H, gen.t, J=7.7, H-2''), 3.51 (1H, gen.t, J=8.8, H-3''),
3.25 (1H, m, H-4''), 3.47 (1H, m, H-5''), 3.74 (2H, gen.d, J=11.0, H6''), 3.49 (2H, m, H-6''), 4.92 (1H, d, J=7.7, H-1'''), 3.25 (1H, m, H2'''), 3.91 (1H, t, J=2.8, H-3'''), 3.41(1Н, dd, J=9.8; 2.8, H-4'''), 3.88
(1H, m, H-5'''), 4.05 (2Н, dd, J=12.1; 2.2, H-6'''), 4.01(2Н, dd,
J=12.1; 5.0, H-6'''), 1.87 (О-Аs, s). 13С NMR spektri (600 MHs,
DMSO-d6, δ, m.v.): 163.7(С-2),103.4(С-3), 182.5(С-4), 152.2(С-5),
99.5 (С-6), 150.6 (С-7), 127.5 (С-8),143.8 (С-9), 105.6 (С-10), 122.9
(С-1’),128.5 (С-2’, 6'), 114.6 (С-3’, 5'), 162.5 (С-4’), 55.6 (О-СН3),
100.1 (С-1’'),82.5 (С-2''), 75.6 (С-3''), 69.3 (С-4''), 77.2 (С-5''), 60.6
(С-6''), 102.5 (С-1'''), 71.5 (С-2'''), 70.8 (С-3'''), 66.9 (С-4'''), 71.5 (С5'''), 63.5 (С-6'''), 20.5, 170.3 (О-Sse) (şək. 14, 15).
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Şək. 13. 3. 4'-О-metilizoskutellarein-7-О -[6'''-oksiasetil]-β-Dallopiranozil (1'''→2'')-β-D-qlükopiranozid
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Şək. 14. 4'-О-metilizoskutellarein-7-О-[6'''-oksiasetil]-β-Dallopiranozil (1'''→2'')-β-D-qlükopiranozidin 13С NMR spektri

Şək. 15. 4'-О-metilizoskutellarein-7-О-[6'''-oksiasetil]-β-Dallopiranozil (1'''→2'')-β-D-qlükopiranozidin COSY-spektri
Azərbaycan üçün endemik növ olan Нуреricum Karjaginii
Rzazade bitkisinin yerüstü orqanlarının flavonoidləri öyrənilmişdir.
Bu zaman xammaldan kversetin, lüteolin, hiperozid və rutin ayrılmış
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və identifikasiya olunmuşdur. İdentifikasiya fiziki-kimyəvi xassələr,
İQ- və UB-spektral məlumatlar əsasında və standart nümunələrlə
xromatoqrafik müqayisə yolu ilə aparılmışdır.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim xammalından (çiçəklərindən)
triterpen turşuları: oleanol və ursol turşusu; flavonol aqlikonlar:
kempferol və kversetin; flavonol qlükozid: kversetin-3-О-β-Dqlükopiranozid ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur. İ 2013 0055
saylı “Nootrop təsirə malik flavonoidlərin alınma üsulu” patenti
alınmışdır.
Qiymətli bioloji aktiv maddələr olan sinarozid və kversimeritrinin
alınması üçün Azərbaycan florasına aid Lamium alba L. – Ağ
dalamazın (Lamiaceae – Dalamazkimilər fəsiləsi) yerüstü
orqanlarından, həmçinin sinarozidin alınması üçün Catalpa
bignonioides Walt. – biqnoniyaoxşar katalpa (Bignoniaceae Pers. –
Biqnoniya fəsiləsi) yarpaqlarından və Hyoscyamus niger L. – Qara
bat-bat (Solanaceae Pers. – Quş üzümü fəsiləsi) çiçəklərindən yeni
mənbələr aşkar edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, adı çəkilən
bitkilər əvvəllər öyrənilməmişlər.
Сorylus avellana L. yarpaqlarından alınmış ekstrakt,
həblər və məlhəmin farmakoloji tədqiqatları
Adi fındıq yarpaqlarının qatı ekstraktı zimozan şişi modellərinə
iltihab əleyhinə yüksək dərəcədə ifadə olunmuş aktivlik göstərir ki,
bu da, ehtimala görə, zimozan iltihabının erkən mərhələsində başlıca
rol oynayan lipooksigenazanın aktivliyinin sıxılması ilə şərtlənir.
Adi fındıq yarpaqlarının qatı ekstraktı damar divarlarını
möhkəmləndirən təsirə malik olmaqla, formalin floqogenti fonunda
damar keçiciliyi təxminən 1,5 dəfə azaldır.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı dovşanlarda periferik
damarların eksperimental tromboflebiti zamanı yüksək dərəcədə
ifadə olunmuş antikoaqulyant, damar divarlarını möhkəmləndirən və
iltihab əleyhinə xassələr nümayiş etdirir və tromboflebitlər, periferik
qan dövranının pozuntuları və venoz durğunluq, şişkinliklər və
ayaqların varikoz venalarının səthi iltihabı, yumşaq toxumaların əzik
və zədələri zamanı dərman-profilaktika vasitəsi kimi istifadəyə
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tövsiyə oluna bilər.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı antioksidant xüsusiyyətlərə
malikdir və hiperlipoperoksidasiya sindromunun inkişaf etməsini
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı 25 ml/kq dozasında
uzunmüddətli istifadə zamanı orqanizmin orqan və sistemlərinə
toksik təsir göstərmir.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı irritativ təsirə malik deyil və
müvafiq olaraq, mədə-bağırsaq yolunun selikli qişasına qıcıqlandırıcı
təsir göstərmir.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı əsasında məlhəm kəskin
karagenin şişi modelində iltihabın prostaqlandin fazasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərərək, iltihab əleyhinə yüksək ifadə olunmuş
xassələr nümayiş etdirir.
Fındıq yarpaqlarından hazırlanmış məlhəmin və eskuzan
məlhəminin antiekssudativ effektinin müqayisəsi göstərir ki,
fındıqdan alınan məlhəm eskuzan məlhəminin aktivliyini üstələyir.
Fındıqdan alınan məlhəm və natrium diklofenak əsasında məlhəmin
İƏA-nın müqayisəsi diklofenakın aktivlik pikində dəqiq fərqlər
göstərmir ki, bu da onların bu modeldə eyni dərəcədə ifadə olunmuş
effektivliyindən xəbər verir.
Adi fındıq yarpaqları əsasında məlhəm siçanlarda termik iltihab
modelində iltihab əleyhinə (yanıq əleyhinə) təsirə malikdir.
Adi fındıq yarpaqları əsasında məlhəm şişkinlik əleyhinə və
damar divarlarını möhkəmləndirən təsirə malikdir.
Adi fındıq yarpaqlarından 25 mq/kq dozasında qatı ekstrakt və
həblər kəskin tetraxlormetan hepatit modelində orta dərəcədə
hepatoprotektor təsirə malikdirlər.
Adi fındıq yarpaqlarından qatı ekstrakt və həblər yüksək dərəcədə
ifadə olunmuş membran stabilləşdirici aktivliyə malikdirlər.
Adi fındıq yarpaqlarından ekstrakt və həblər praktik olaraq qeyritoksik maddələr sinfinə aiddir.
Adi fındıq yarpaqlarından ekstrakt və həblərin 50 mq/kq
dozasında birdəfəlik qəbulu mədənin selikli qişasının vəziyyətinə
ulserogen təsir göstərmir.
Сorylus avellana L. yarpaqlarından ekstrakt, həblər və məlhəmin
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farmakoloji tədqiqi Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin Milli əczaçılıq
universitetinin
problemli
morfofunksional
tədqiqatlar
laboratoriyasının bazasında aparılmışdır.
Corylus avellana L. yarpaqlarından yeni dərman vasitələrinin
işlənib hazırlanması, standartlaşdırılması və tibdə istifadəsi
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı əsasında yeni dərman vasitələri
– «Corylexin» (Avrasiya patenti № 033552) həbləri və «Venocoryl»
(Avrasiya patenti № 033799) məlhəmi işlənib hazırlanmışdır.
Adi fındıq yarpaqları və yarpaqlardan quru ekstraktın,
«Corylexin» həbləri və «Venocoryl» məlhəminin (Farmakopeya
məqalələri) nəzarət – standartlaşdırma metodikaları təklif
olunmuşdur.
Adi fındıq yarpaqları və quru ekstraktının, «Corylexin» həbləri və
«Venocoryl» məlhəminin standartlaşdırılması irəli sürülən tələblərə
müvafiq olaraq həyata keçirilir, əldə olunmuş göstəricilər xammal,
yarpaqlardan alınmış ekstrakt, «Corylexin» həbləri və «Venocoryl»
məlhəminə dair normativ sənədlərə daxil edilmişdir.
Yarpaqlar, ekstrakt, həblər və məlhəmdə flavonoid məcmuyu
(rutinə görə), yarpaqlarda, ekstrakt və həblərdə oksidarçın turşuları
məcmuyu (xlorogen turşusuna görə) və yarpaqlar, ekstrakt və
həblərdə polifenol birləşmələrin məcmuyunun (qall turşusuna görə)
spektrofotometrik miqdari təyini aparılmışdır.
Adi fındıq yarpaqlarının ekstraktı əsasında «Corylexin» həbləri və
«Venocoryl» məlhəminin optimal tərkib və texnologiyaları, eləcə də
onların tibdə istifadəsi təklif olunmuşdur.
Bir “Corylexin” həbinin tərkibi:
qatı fındıq yarpaqlarının ekstraktı – 0,2 q;
neusilin
– 0,06 q;
mikrosellüloza
– 0,4 q;
Compri D
– 0,7 q;
nişasta
– 0,03 q.
Yastı-silindrik, kəsikli və qabarıq krem çalarlı ağ rəngli həblər.
Həblərin parçalanma qabiliyyəti 37±2 °С temperaturda suda
müəyyən edilir, fındıq yarpaqları həblərin parçalanma vaxtı 11 dəq.;
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sürtülüb yeyilməsi – 0,65%; əzilməyə qarşı davamlılığı – 38 Н;
həblər həll olunma, kütlənin həmcinsliyi və tərkib sınaqlarına
davamlıdırlar. Damar divarlarını möhkəmləndirən, hepatoprotektor
və iltihab əleyhinə vasitədir.
Fındıq
yarpaqları
əsasında
həblərdə
flavonoidlər,
hidroksidarçın turşuları və fenol birləşmələrinin miqdari təyini.
İlkin məhlul. 2 tablet 40 ml 70% etil spirtində həll edildi, yaxşı
çalxalandı, süzüldü və 50 ml-lik ölçülü kolbaya keçirildi, məhlul
70% etil spirti ilə ölçüyə çatdırıldı və qarışdırıldı.
Sınaq məhlulu 1. 0,5 ml ilkin məhlul həcmi 25 ml olan ölçülü
kolbaya keçirilmiş və məhlulun həcmi etil spirti (70%) ilə işarəyə
gətirilərək qarışdırılmışdır. Əldə edilən məhlulun
spektral
xüsusiyyətləri 200-450 nm dalğa uzunluğu diapazonunda OPTIZEN
spektrofotometrində (Koreya) optik sıxlığının ölçülməsi yolu ilə
qeydə alınmışdır.
Kompensasiya məhlulu 1. Etil spirti (70%).
Sınaq məhlulu 2. 0,5 ml ilkin məhlul həcmi 25 ml olan ölçülü
kolbaya keçirildi, 1,0 ml 2%-li alüminium xlorid məhlulu və 1 damcı
buzlu sirkə turşusu əlavə edildi, məhlulun həcmi etil spirti (70%) ilə
işarəyə qədər gətirildi və qarışdırılır. 40 dəqiqədən sonra optik
sıxlığı 410 nm dalğa uzunluğunda OPTIZEN spektrofotometrində
(Koreya) ölçüldü.
Kompensasiya məhlulu 2. 0,5 ml ilkin məhlul həcmi 25 ml olan
ölçülü kolbaya keçirildi, 1 damcı buzlu sirkə turşusu əlavə edildi,
məhlulun həcmi etil spirti (70%) ilə işarəyə çatdırıldı və qarışdırıldı.
Flavonoidlər məcmuyunun miqdarı (rutinə görə) aşağıdakı
düsturla hesablanmışdır:
A  50  25
Х 
1%
A1sm  m  0,5
Х 

0,528  50  25
= 3,70%,
260 1,3742  0,5

burada
0,528 – 410 nm-də tədqiq edilən məhlul 2-də optik sıxlığı;
260 – 410 nm-də AlCl3 ilə rutin kompleksinin xüsusi udulma
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göstəricisi;
m – həblərin çəkilmiş kütləsi (1,3742 q).
Tədqiq edilən məhlul 1-də hidroksidarçın turşularının xlorogen
turşusuna görə miqdarı:
Х 

A  50  25
0,963  50  25
=
= 3,30%,
1,3742  0,5  531 1,3742  0,5  531

burada
531 – 327 nm-də xlorogen turşusunun xüsusi udulma göstəricisi;
0,963 – 327 nm dalğa uzunluğu şəraitində tədqiq edilən məhlul 1-in
optik sıxlığı.
Tədqiq edilən məhlul 1-də polifenol birləşmələrinin qall turşusuna
görə miqdarı:
Х 

0,00735  1 25 1,43  50
= 0,35%,
25  25  0,0875  0,5 1,3742

burada
0,00735/25 – qall turşusunun konsentrasiyası, q/ml;
0,0875 – 270 nm dalğa uzunluğu şəraitində qall turşusu məhlulunun
optik sıxlığı;
1/25 – qall turşusunun durulaşdırılması;
0,379 – 270 nm dalğa uzunluğu şəraitində tədqiq edilən məhlul 1-də
optik sıxlıq.
C. avellana L. yarpaqları ekstraktından “Venocoryl” məlhəminin
tərkibi
100 qramın tərkibi:
Qatı fındıq ağacı ekstraktı
Qarğıdalı yağı
Emulqator №1
Polietilenoksid-400
Nipagin
Nipazol
Təmizlənmiş su

– 5,0 q;
– 20,0 q;
– 10,0 q;
– 10,0 q;
– 0,15 q;
– 0,05 q;
– 100,0 qramadək.
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Fındıq yarpaqlarının qatı ekstraktı ilə məlhəm – spesifik xoş
qoxulu açıq-qəhvəyimtil-sarı rəngli həmcins məlhəm.
Məlhəm həmcinslik, kolloid sabitliyi tələblərinə uyğundur;
termostabildir; məlhəmin pH göstəricisi 5,68-5,75; mikrobioloji
təmizlik sınağına davamlıdır və 1 qram məlhəmdə Pseudomonas
aeruginosa və Staphylococcus aureus olması yolverilməzdir.
"Venocoryl" məlhəmində flavonoidlərin miqdarının təyini
İlkin məhlul. Təxminən 1 q məlhəm (dəqiq çəkisi 0,8260 q) 30 ml
70% etil spirtində həll edildi, çalxalandı, 50 ° C-ə qədər temperaturda
5 dəqiqə qızdırıldı, süzüldü, 50 ml olan ölçülü kolbaya keçirildi.
Məhlul 70% etil spirti ilə ölçüyə çatdırılır və qarışdırılır.
Sınaq məhlulu 1. 2,0 ml ilkin məhlul həcmi 25 ml olan ölçülü
kolbaya keçirildi, məhlulun həcmi etil spirti (70%) ilə ölçüyə
çatdırıldı və qarışdırıldı. Nəticədə alınan məhlulun spektral
xüsusiyyətləri 300-500 nm dalğa uzunluğu diapazonunda Cary 60
UV-Vis Agilent Technologies (ABŞ) spektrofotometrində optik
sıxlığını ölçməklə qeydə alınmışdır.
Kompensasiya məhlulu 1. Etil spirti (70%).
Sınaq məhlulu 2. 2,0 ml ilkin məhlul həcmi 25 ml olan ölçülü
kolbaya yerləşdirilmiş, 4,0 ml 2%-li alüminium xlorid məhlulu və 1
damcı buzlu sirkə turşusu əlavə edilmiş, məhlulun həcmi
gətirilmişdir. Etil spirti (70%) ilə işarəyə qədər çatdırılır və
qarışdırılır. 40 dəqiqədən sonra optik sıxlıq 415 nm dalğa uzunluğunda Cary 60 UV-Vis Agilent Technologies (ABŞ) spektrofotometrində ölçüldü.
Kompensasiya məhlulu 2. 2,0 ml ilkin məhlul tutumu 25 ml olan
ölçülü kolbaya yerləşdirildi, 1 damcı buzlu sirkə turşusu əlavə edildi,
məhlulun həcmi etil spirti (70%) ilə işarəyə çatdırıldı və qarışdırdı.
Flavonoidlərin məcmuyunun tərkibi (rutinə görə) düsturla hesablanır:

Х 

A  50  25
1%
A1sm  m  2,0
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Х

0,414  50  25
= 1,20%
260  0,8260  2,0

burada
0,414 – 415 nm-də sınaq məhlulu 2-nin optik sıxlığıdır;
260 – 415 nm-də AlCl3 ilə rutin kompleksinin xüsusi udulma
göstəricisi;
m – məlhəm nümunəsinin çəkisi (0,8260 q).
Rutinə görə flavonoidlərin məcmuyunun tərkibi ən azı 1,0%
olmalıdır.
Model
emulsiyaların
alınması
zamanı
emulqator
konsentrasiyasının seçimi axıcılığın öyrənilməsinə də əsaslanmışdır.
Axıcılığın standart təyin edilmə metodikası (Standard method
Zeidler) aşağıdakı kimidir: dəri (əl, bəzən bazuönü) səthinə nümunə
çəkilir, 22 °С temperaturda 10 dəqiqə saxlanılır və axmış ləkənin
sahəsi ölçülür. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, 3 saylı və 4 saylı
nümunələr 350 mm2 axıcılığa malikdir ki, bu da 1 saylı (1005 mm2)
və 2 saylı (852 mm2) nümunələrin göstəricilərindən əhəmiyyətli
dərəcədə azdır.
Məlhəm nümunələrinin termik və kolloid stabilliyinin öyrənilməsi
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 1 və 2-ci nümunələr kəskin
temperatur dəyişikliyi və sentrifuqada ayrılma zamanı stabilliyə
malik deyillər. 3 saylı emulsiyada dispersiya fazası bütün fasiləsiz
faza boyu damcılar şəklində qeyri-bərabər suspenziyalar əmələ
gətirmişdir. Beləliklə də, tədqiqat nəticələri göstərir ki, sonrakı
tədqiqat üçün tərkibində 10% emulqator olan nümunədən istifadə
etmək məqsədəuyğundur.
Emulsiya məlhəmlərinin hazırlanması zamanı texnoloji prosesin
əsasında onun komponentlərinin molekulyar diffuziya və əlavə
enerjinin daxil edilməsi hesabına həyata keçirilən qarışdırılması
prosesi durur ki, bunun da nəticəsində emulsiya məlhəminin
stabilliyini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmək və məlhəmin saxlanma
müddətini artırmaq mümkündür. Texnoloji prosesin optimal
aparılması parametrlərinin seçilməsi məqsədilə qarışdırılma
sürətindən asılı olaraq yağ fazası damcılarının disperslik dərəcəsi
tədqiq edilmişdir.
Emulsiyanın dispersliyi emulqasiya olunmuş hissəciklərinin
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diametrinin həcmi ilə ölçülür. Emulsiyaların əksəriyyəti, bir qayda
olaraq, polidispersdir, yəni tərkibində müxtəlif ölçülü damcılar var.
Qarışma sürətindən damcıların disperslik dərəcəsinin öyrənilməsi ilə
bağlı təqdim edilmiş nəticələr göstərir ki, damcıların ölçüsü sürət
artdıqca azalır.
Eyni sürətlə qarışdırılma zamanı hissəciklərin ölçüsünə emalı
vaxtı təsir göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, ilk saniyələrdə damcıların
orta ölçülərinin azalması baş verir və son hədd, bir qayda olaraq, 510 dəqiqə ərzində əldə olunur. Laboratoriya qarışdırıcısında emalı
vaxtından asılı olaraq damcıların disperslik dərəcəsi tədqiq
edilmişdir.
Emulsiyanın konsentrasiyası buxarlandırma metodu ilə aşağıdakı
düsturla müəyyən edilmişdir:
C

m2
x 100%,
m1

burada
m1 – nümunənin kütləsi;
m2 – buxarlandırmadan sonra nümunənin kütləsi.
Tədqiqat nəticələri göstərmişlər ki, emulsiyanın konsentrasiyası
sürətlə artır və 3,5 dəqiqəyə son həddə çatır. Damcıların ölçüsü 4
dəqiqə çərçivəsində dəyişir. Beləliklə də, aparılmış tədqiqatlar
əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, optimal qarışdırılma vaxtı
qarışdırıcının 1500 döv/dəq fırlanma tezliyi zamanı 4-6 dəqiqə
intervaldır və sonrakı emulsiyalaşdırma emulsiyanın xassələrinin
nəzərəçarpacaq yaxşılaşmasına səbəb olmur.
NƏTİCƏLƏR
1.

2.

Kimyəvi tədqiqatlar əsasında tərkibində bioloji fəal maddələr
(flavonoidlər, triterpen saponinləri, alkaloidlər, fitosterinlər,
triterpen turşuları, fenol birləşmələri) olan Azərbaycan florasının
25 növ dərman bitkisi və yerli bitki xammalının 9 emalı
tullantıları öyrənilmişdir ki, bu da yeni dərman vasitələrinin
işlənib hazırlanması üçün perspektivlər yaradır [16, 24, 30].
Tədqiq edilmiş bitki növlərindən steroid və triterpen təbiətli
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3.
a.

b.

c.

bioloji aktiv maddələr (oleanol, ursol turşuları, hederagenin, βsitosterin), fenol təbiətli bioloji aktiv maddələr (apigenin,
lüteolin, sversiayaponin, giqantozid А, kversetin, kempferol,
hiperozid, kversitrin, kversetin-3-О-β-D-qlükopiranozid, rutin,
sinarozid, kversimeritrin, hiperin, mirisetin, afzelin, mirisitrin,
mirisetin-3-О-β-L-ramnozid,
kempferol-3-О-α-Larabinopiranozil-7-О-α-L-ramnopiranozid,
lüteolin-7-О-β-Dqlükoramnozid,
hesperidinin
R,S-izomerləri,
4'-Оmetilizoskutellarein-7-О-[6'''-О-asetil]-β-D-allopiranozid
(1'''→2''')-β-D-qlükopiranozid, yuqlon), üzvi və fenolkarbon
turşuları (L-alma və ellaq) ayrılmış və müasir analitik metodlarla
(ikiölçülü (2D) NMR, İQ- və UB-spektroskopiya) identifikasiya
olunmuşdur [15, 16, 24, 25, 30, 45, 54, 57, 58].
Dərman bitkilərinin bioloji aktiv maddələrinin tədqiqi
aparılmışdır:
Knautia montana (M.B.) D.C. çiçəklərinin flavonoidləri
ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur. 1Н və 13С NMR
spektrlərinin interpretasiyası ilə 7-О-metillüteolin-6-С--Dqlükopiranozil və ya sversiayaponin identifikasiya olunmuşdur.
Bundan başqa, apigenin və giqantozid A – kversetin-7-О-[-Larabinopiranozil(16)]--D-qlükopiranozid
identifikasiya
olunmuşdur [5].
Qafqaz üçün endemik növ olan Cephalaria velutina Bobr.
flavonoidləri və triterpen saponinləri öyrənilmişdir. Fizikikimyəvi xassələr, tam və qismən hidroliz məhsulları əsasında,
İQ-spektrlərin müqayisəsi ilə flavonoidlər – giqantozid A,
lüteolin, kversetin, sinarozid və kversimeritrin identifikasiya
olunmuşdur. Nazik təbəqəli xromatoqrafiya üsulu ilə yeddi
triterpen saponini aşkar edilmiş və müəyyən olunmuşdur ki,
onların aqlikonları hederagenin və oleanol turşusu, karbohidrat
komponentləri isə D-qlükoza və L-arabinozadır [1, 3].
Fiziki-kimyəvi xassələr, turşu hidrolizi məhsulları, İQ-spektlərin
müqayisəsi, NTX-dən istifadə etməklə Qafqaz üçün endemik
olan C. velutina (giqantozid А, lüteolin, kversetin, sinarozid,
kversimeritrin və triterpen saponinləri) və Cephalaria media
bitkisinin (sinarozid, kversimeritrin və triterpen turşuları), eləcə
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d.

e.

f.

g.

h.

də Azərbaycan üçün endemik olan Н. Karjaginii Rzazade
(lüteolin, kversetin, hiperozid və rutin) bioloji aktiv maddələri
identifikasiya olunmuşdur [3, 6, 12].
Lepidium campestre (L.)R. Br. flavonoidləri öyrənilmiş,
kempferol və kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α-Lramnopiranozid ayılmış və NMR 1Н və 13С göstəricilərinin
köməyilə identifikasiya olunmuşdur [25].
İlk dəfə olaraq Chamaenerion angustifolium (L) yerüstü
orqanlarından β-sitosterin, ursol və ellaq turşusu, kempferol və
kversetin ayrılmış və İQ- və NMR-spektrlərindən istifadə
etməklə identifikasiya olunmuşdur [45].
Stachys annua L. bitkisinin yerüstü orqanlarının komponent
tərkibi öyrənilmişdir. Ayrılmış və fiziki-kimyəvi və İQ-spektral
göstəricilər əsasında β-sitosterin, ursol turşusu və ikiölçülü (2D)
NMR göstəriciləri əsasında Stachys L. nümayəndələrində ilk
dəfə aşkar edilmiş 4'-О-metilizoskutellarein-7-O-[6'''-oksiasetil]β-D-allopiranozil (1'''→2'')-β-D-qlükopiranozid ayrılmış və
identifikasiya olunmuşdur [45].
Dorycnium herbaceum Vill. və D. graecum L. bitkilərinin
yerüstü orqanlarından ayrılmış və fiziki-kimyəvi xassələr, İQ-,
UB-spektrlər, kağız xromotoqrafiyası və NTX vasitəsilə βsitosterin, ursol turşusu, kempferol, mirisetin, mirisitrin,
kversetin identifikasiya olunmuşdur. D. herbaceum Vill. yerüstü
orqanlarından 026898 saylı “Hepatotrop təsirə malik flavonoid
aqlikonlar məcmuyunun alınma üsulu” Avrasiya patenti işlənib
hazırlanmış və alınmışdır ki, bu da farmakopeya preparatı olan
Flakuminin alınmasının yeni alternativ, ekoloji baxımdan sərfəli
və qənaətli mənbəyidir [22, 50, 58].
Ayrılmış və fiziki-kimyəvi xassələr, UB- və İQ-spektroskopik,
xromatoqrafik (kağız xromotoqrafiyası, NTX) göstəriciləri və
hidroliz məhsulları əsasında Filipendula ulmaria çiçəklərindən
ursol və oleanol turşusu, kempferol, kversetin və kversetin-3'-О-D-qlükopiranozid identifikasiya olunmuşdur. Filipendula
ulmaria (L.) Maxim çiçəklərinin kimyəvi tədqiqi nootrop təsirə
malik flavonoidlərin alınmasının yeni üsulunun işlənib
hazırlanmasını şərtləndirmişdir (patent № İ 2013 0055, 2013) [4,
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i.

j.

k.

l.

4.

13].
Tamarix kotschyi Bunge. çiçək və yarpaqlarından bahalı
poliamid sorbenti və çoxsaylı təmizləyici mərhələlər tətbiq
edilmədən flavonoid aqlikonlarının alınmasının yeni üsulu
işlənib hazırlanmışdır (patent İ 2014 0093, 2014) [23].
Ayrılmış və fiziki-kimyəvi xassələr, UB-spektroskopiya,
xromatoqrafik (kağız xromotoqrafiyası) göstəriciləri əsasında
Rumex tuberosus L. bitkisinin yerüstü orqanlarından (kversetin,
hiperozid, kversitrin) və Epilobium parviflorum L. bitkisinin
yerüstü orqanlarından flavonoidlər (mirisetin-3-О-α-L-ramnozid,
mirisetin-3-О-β-L-arabinozid,
mirisetin-3-О-β-D-qlükozid)
identifikasiya olunmuşdur [8, 18].
Dipsacaceae fəsiləsinə aid C. procera Fisch. et Ave-Lall,
C. transsylvanica (L) Schrad. ex Roem et Schult., C. media
Litv.,, C. Tchihatchewii Boiss. Tchiatch., C. syriaca (L.)
Schrad.ex Roem et Schult. (Cephalaria L. cinsi), S. bipinnata C.
Koch., S. columbaria L., S. hyrcanica Stev., S. georgica Sulak.
(Scabiosa L. cinsi) bitkilərindən bioloji aktiv maddələr
(flavonoidlər, triterpen saponinləri, steroidlər, alkaloidlər)
ayrılmış və identifikasiya olunmuşdur [10, 24, 31, 57].
İlk dəfə olaraq Corylus avellana L. yarpaqlarının kimyəvi tərkibi
öyrənilmiş, triterpen spirti – betulin; sərbəst flavonol aqlikonları
– mirisetin, kversetin; flavonoid məcmuyunun hidrolizindən
sonra: kempferol, kversetin, mirisetin, flavonol qlikozidləri:
afzelin (kempferol-3-О-α-L-ramnozid) və kversitrin (kversetin3-О-α-L-ramnozid) alınmış və identifikasiya olunmuşdur. Adi
fındıq yarpaqlarından heksan və etilasetat istifadə edilmədən
026414 saylı “Bioloji aktivliyə malik flavonoidlərin alınma
üsulu” Avrasiya patenti işlənib hazırlanmış və alınmışdır [11,
49].
Az tullantılı texnologiyanın işlənib hazırlanması məqsədilə alma
şirəsinin istehsalı zamanı Malus domestica Borkh. meyvələrinin
(şrot) emalı tullantılarının bioloji aktiv maddələrinin (steroid –
-sitosterin, triterpenoid – ursol turşusu, flavonoidlər – apigenin
və kversetin), çaytikanı yağının istehsalı zamanı Hippophaё
rhamnoides L. meyvələrinin şrotu (L-alma turşusu, -sitosterin,
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5.

6.

7.

8.

ursol turşusu, rutin, kempferol və kversetin), limon şirəsinin
istehsalı zamanı Citrus limon L. Burm. meyvələrinin şrotu (ursol
turşusu və hesperidin R,S-izomerlərinin qarışığı), Castanea
sativa (L.) Mill meyvəyanlıqları (kversetin, lüteolin), Juglans
regia L. (yuqlon) meyvəyanlıqları, Allium cepa L qabığı
(kversetin,
onun
qlikozisləri
və
apigenin-7-О-β-Dqlükopiranozid), “Narşərab” istehsalı zamanı Punica granatum
L. meyvələrinin şrotu (ursol və ellaq turşuları), saxarozanın
alınması zamanı Beta vulgaris L. kök pulpasının şrotunun
(stiqmasterin, -sitosterin, ursol turşusu) bioloji aktiv maddələri
öyrənilmişdir. Juglans regia L. yunan qozunun yetişməmiş və
təzə yığılmış meyvələrinin meyvəyanlığının qabığından yuqlonla
zənginləşdirilmiş ekstraktın yeni alınma üsulu təklif olunmuşdur
(patent İ 2015 0042, 2015). Сorylus avellana L. meyvələrinin
emalı tullantıları (meyvə yarpaq bükümünün) β-sitosterin,
oleanol turşusu, lüteolin, mirisitrin (mirisetin-3-О-α-Lramnopiranozid),
kversitrinin
(kversetin-3-О--Dqlükopiranozid), mirisetinin alınması üçün qiymətli xammal
kimi istifadə oluna bilər ki, bu da öyrənilmiş bitkilərin tam və
səmərəli istifadəsinə imkan yaradır [9, 14, 25, 30, 40, 59].
Adi fındıq yarpaqlarından və ekstraktından alınmış nümunələrdə
31 element və 11 radionuklid təyin edilmişdir, sonuncuların
miqdarı bitki obyektlərinə irəli sürülən normalara uyğun gəlir
[35, 37].
Сorylus avellana L. yarpaqlarından ekstrakt, məlhəm və
həblərin flavonoid məcmuyunun klinikaya qədər farmakoloji
tədqiqatları aparılmış və işlənib hazırlanmış həblərin
hepatoprotektor, iltihab əleyhinə təsiri və işlənib hazırlanmış
məlhəmin damar divarlarını möhkəmləndirən, iltihab əleyhinə və
şişkinlik əleyhinə təsiri sübut olunmuşdur [20, 27, 28, 36, 38,
39].
Yeni dərman vasitələrinin («Corylexin» həbləri, «Venocoryl»
məlhəmi) sənaye istehsalı üçün tərkibləri və texnoloji
reqlamentləri işlənib hazırlanmışdır [46-48, 53].
Сorylus avellana L. yarpaqlarına, ekstraktına, “Corylexin”
həbləri və “Venocoryl” məlhəminə aid Azərbaycan Respublikası
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9.

Səhiyyə Nazirliyi yanında “Farmakologiya və Farmakopeya
Ekspert Şurası” tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq müvəqqəti
Farmakopeya məqalələri işlənib hazırlanmışdır. C. avellana L.
quru ekstraktında və «Corylexin» həblərində flavonoid
məcmuyunun (22,26%; 3,70), oksidarçın turşusu məcmuyunun
(8,83%; 3,30%), polifenol birləşmələrin məcmuyunun (0,74%;
0,35%) və 5%-lik «Venocoryl» məlhəmində flavonoid
məcmuyunun (1,2%) miqdarı spektrofotometrik üsulla təyin
edilmişdir [29, 32, 41-44].
Müvafiq patologiyalarda istifadə edilə biləcək yeni dərman
vasitələri – məlhəm şəklində damar divarlarını möhkəmləndirən
vasitə və həblər şəklində hepatoprotektor vasitə işlənib
hazırlanmışdır (Avrasiya patentləri № 033799 və № 033552)
[55, 56].
PRAKTİK TÖVSİYƏLƏR

1.

2.

Geniş yayılmış yerli bitkilər və onları emalı tullantıları (alma
şirəsi istehsalı zamanı Мalus domestica meyvələrinin şrotu,
çaytikanı yağı istehsalı zamanı Hippophaё rhamnoides
meyvələrinin şrotu, limon şirəsi istehsalı zamanı Citrus limon
(L.) Burm. meyvələrinin şrotu, Castanea sativa (L.) Mill
meyvəyanlıqları, Juglans regia L. meyvəyanlıqları, Allium
cepa qabığı, “Narşərab” istehsalı zamanı Punica granatum L.
meyvələrinin şrotu, saxarozanın alınması zamanı Beta vulgaris
kök pulpasının şrotu, Corylus avellana L. meyvələrinin emalı
tullantıları (meyvə yarpaq bükümünün) bir sıra bioloji aktiv
maddələrin (stiqmasterin, β-sitosterin, ursol və oleanol turşusu,
L-alma, ellaq turşusu, rutin, apigenin, kversetin, lüteolin,
yuqlon, kversitrin, izokversitrin, spireozid, kempferol,
hesperidinin R-,S-izomerləri qarışığı, mirisitrin) və ya dərman
preparatlarının alınması üçün mənbə kimi tövsiyə oluna bilər.
Bioloji aktiv maddələrin işlənib hazırlanmış alınma metodları
az tullantılı və tullantısız texnologiyanın inkişafını şərtləndirir.
NMR-spektroskopiya ilə sversiayaponin (Knautia montana);
kempferol-3-О-α-L-arabinopiranozil-7-О-α-L-ramnopiranozid,
kempferol (Lepidium campestre (L)); β-sitosterin, ellaq
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3.

4.

5.

6.

turşusu,
kempferol,
kversetin
(Chamaenerion
angustifolium(L));
4'-О-metilizoskutellarein-7-О-[6'''oksiasetil]-β-D-allopiranozil
(1'''→2'')-β-D-qlükopiranozid
(Stachys annua L.); ursol turşusu, hesperidin R,Sizomerlərinin qarışığı (1:1) (Citrus limon (L)) kimi bir sıra
bioloji aktiv maddələrin strukturunun identifikasiyası bu
birləşmələrin farmakologiya və metabolizminin daha dəqiq
öyrənilməsini təmin edir.
Dorycnium herbaceum Vill. bitkisinin yerüstü orqanlarından
hepatotrop təsirə malik flavonoid aqlikonlar məcmuyunun
işlənib hazırlanmış yeni alınma üsulu (Avrasiya patenti №
026898) bizdə istehsal olunmayan və digər ölkələrdən daxil
olan Flakuminə bənzər yeni alternativ, ekoloji baxımdan vacib
və qənaətli dərman preparatının alınması üçün mənbə kimi
istifadə oluna bilər.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. çiçəklərindən təklif olunmuş
İ 2013 0055, 2013 patenti əsasında alınmış flavonoid məcmuyu
gələcəkdə nootrop təsirə malik yeni, ekoloji baxımdan sərfəli
dərman vasitəsi işləyib hazırlamağa imkan verəcək.
Corylus avellana L. yarpaqların ekstraktı əsasında
hepatoprotektor, iltihab əleyhinə təsirə malik «Corylexin»
həbləri və damar divarlarını möhkəmləndirən, iltihab əleyhinə
və şişkinlik əleyhinə təsirə malik «Venocoryl» məlhəmi kimi
yeni dərman vasitələrinin işlənib hazırlanması yerli bitki
xammalının daha səmərəli və tam istifadəsini təmin edir.
Flavonoidlər, oksidarçın turşuları, polifenol birləşmələrin
miqdarına görə Corylus avellana L. dərman bitki xammalının
(yarpaqlar), yarpaqlardan alınan ekstraktın təklif olunmuş
standartlaşdırılması metodları “Əczaçılıq kimyası” və
“Farmakoqnoziya” fəndləri üzrə tədris prosesində, eləcə də
dərman vasitələrinin sertifikatlaşdırılması və keyfiyyətə nəzarət
mərkəzlərində və əczaçılıq müəssisələrində istifadə oluna bilər.
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ŞƏRTİ İXTİSARLARIN SİYAHISI
g
DST
DMSO
IQ spektroskopiya
kq
nm
NMR
NTX
pH
UB spektroskopiya

– qram
– Dövlət Standartı
– dimetil sulfoksid
– infraqırmızı spektroskopiya
– kiloqram
– nanometr
– nüvə maqnit rezonansı
– nazik təbəqəli xromatoqrafiya
– hidrogen göstəricisi
– ultrabənövşəyi spektroskopiya
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