Результаты исследований лекарственного растительного
сырья,
показали
практическое
отсутствие
хлорорганических пестицидов в анализируемом материале
[6].

Таким образом, установлено, что все исследуемые образцы
соответствуют
требованиям
НД
по
критерию
экологической безопасности.
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Іле Алатауында кездесетін Artemisia туысына жататын өсімдік
тҟрлерініҝморфологиялықжәне фитохимиялықерекшеліктері
М. Кемелбек1, С. Сырайыл1, А.А. Қҡдайберген1, Ҟ. Мҡқатай1,2,
М. Ибрахим3, Ж. Жеҝіс1
1

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Дәрілік өсімдіктерді ғылыми зерттеу орталығы, Алматы, Қазақстан
2
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті
Гистология кафедрасы, Алматы, Қазақстан
3
Миссисипи Университеті
Табиғи өнімдерді зерттеу ұлттық орталығы, Миссисипи, АҚШ

1

өсімдіктерінің тіршілік ету ортасы және таралуы сипатталды. Соның ішінде эндемик түрі Artemisia hеptapotamica Poljak-тың

бір жаңа димер (1), екі мономерлік сесквитерпен лактон (5 және 13) және 10 белгілі қосылыс (үш димер (2-4), төрт гвайанолид (69) және үш секо-гвайанолид (10-12) түрін бөліп алынған зерттеу нәтижелері көрсетілді. Осы өсімдіктен бөлініп алынған жаңа
заттың биологиялық активтілігі жағынан бауыр ауруы, тоқ ішек ауруы, өкпе қатерлі ісік ауруы, тері ауруы, және қабынуға қарсы
белсенділік көрсететіні анықталды.
Тҟйінді сөздер: Artemisia hеptapotamica Poljak, дәрілік өсімдік, эндемик, Іле Алатауы, экология, морфология
Азияда жусанның көп түрі шоғырланған *6+. Бұның ішінде
150 түрі-Қытайда, 50-ге жуық түрі Жапонияда, 35 түрі
Иранда және 30-ға жуық түрі Италияда, 174 түрі бұрынғы
Кеңес Одағында, соның ішінде Қазақстанда 81 түрі табылды
*7+. Қазіргі таңда Қазақстанда жусан түрлерінің 15% ғана
зерттелген *8+. Мәліметтерге сүйене отырып, еліміздің
дәрілік өсімдік саны жағынан салыстырғанда, дәрілік
өсімдіктерге ең бай елдер қатарына кіргенімен, олардың
зерттелу мөлшерінің аз екенін көре аламыз.
Сондықтан, отандық фармакологиялық әсері бар дәрілік
заттардың түрлерін көбейтіп, фармацевтикалық өндіріс
мұқтаждығын арттыру бүгінгі күнгі ғылым саласындағы
ғалымдардың, әсіресе жас ғалымдардың зерттеуге тиісті
міндеті болмақ.
Қазіргі кезде экологияның өзгеруіне байланысты
адамдардағы аурудың түрі күн санап көбеюде. Сол үшін
ауытқыған денсаулықты емдеу барысында, дәрілік өсімдіктер
өте маңызға ие, себебі табиғи дәрілік өсімдіктердің әсер
етуші биологиялық белсенді құрамы табиғи органикалық
заттар болғандықтан адам ағзасына үйлесімді және өзіненөзі сіңіріледі.
Сол үшін де, табиғи дәрілік өсімдіктердің қасиеттері мен
ерекшеліктерін біле отырып, еліміздің Іле Алатау өңірінде
өсетін табиғи дәрілік өсімдіктердің ішіндегі Artemisia
туысына жататын өсімдіктерді қарастырдық.
Жусан (лат. Artemísia) – күрделі гүлділер (Asteraceae)
тұқымдасына жататын шөптесін және жартылай ірі бұталы
түрі бар *9+. Жусан әр түрлі буын қабыну ауруына, бауыр
ауруына, өт жолдарына, асқазан, ревматизміне, суық тиюге,
туберкулезге, анемияға, микробқа, қабынуға, тері
ауруларына ем және де жусан бактерияға қарсы әсер
көрсетіп, қатерлі ісік ауруын алдын алуды қамтамасыз ететін
биологиялық белсенді заты бар өсімдік болып табылады*10+.
Artemisia өсімдігініҝ морфологиясы
Қазақстанның барлық жерінде – шөл-шөлейтті далада, таулы
жерлерде өсетін 81 түрі бар. Оның 17 түрі – сирек
кездесетін эндемик түрге жатады *11+. Бұның ішінде Іле
Алатау өңірінде жусанның 15 түрі кездеседі *12+. Осы
түрлерге морфологиялық талдау 1 кестеде көрсетілген.

Кіріспе
Елімізде жалпы емдік қасиеттері бар өсімдіктер көп
кездеседі, соның ішінде жоғары сатылы өсімдіктердің саны
алты мыңнан асады, бұның ішінде бес жүздей түрі дәрілік
өсімдік болып тіркелген *1+. Осыған байланысты
республикамызда фитохимия саласы қарқынды дамып
келеді. Солардың ішіндегі таксол, этопозид және
артемизинин сияқты препараттарға ғалымдар мен
фармацевтер аса көңіл бөлуде *2+. Артемизининсесквитерпенді лактонды 1970 жылы Қытай фармакологі Ту
Юю біржылдық Artemisia annua L құрамынан алғаш рет
бөліп алды. Ол қазіргі таңда безгекке қарсы дәрідәрмектердің құрамында негізгі ингредиенттердің бірі
болып табылады. Ту Юю 2015 жылы Artemisia annua L
түрінен безгекке қарсы активті зат бөліп алғаны үшін
медицина бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды *3+.
Ал елімізде Artemisia тобына жататын өсімдік түрлерін ҚР
ҰҒА академигі, х.ғ.д., профессор С.М. Адекенов 1980
жылдан бастап зерттеп келе жатыр. С.М. Адекенов
Қазақстандық алғаш фитохимиялық зерттеу жүргізушілердің
бірі. Алдымен өсімдік құрамынан сесквитерпенді лактондар
бөліп алып, кейін Орталық Қазақстан аумағында ғана өсетін
жусан (Artemisia L) эндемиялық түрге жататын тықыр
жусанның құрамынан отандық ісікке қарсы жаңа «Арглабин»
препараты өндірілді. Қазіргі таңда, бұл дәрі АҚШ,
Ұлыбритания, Жапония, Қытай, Германия, Швеция сияқты
11 елде патенттелген және қатерлі ісік ауруына қарсы
препарат ретінде қолданылуда *4+. Шетелдік және отандық
ғылыми еңбектерге қарай отырып Artemisia (жусан)
бактерияға қарсы әсер көрсететін, қатерлі ісік ауруын алдын
алуды қамтамасыз ететін биологиялық белсенділігі жоғары
өсімдік түрі болып, ауруларды емдеуде бірден-бір дәрілік
өсімдік болып табылатынын көз жеткіздік.
Artemisia өсімдігініҝ тарихы
Жалпы, Artemisia L. - астралылар тұқымдасына жатады.
Оның Азия, Еуропа және Солтүстік Америкада кездесетін
500-ден астам түрі бар. Олардың көпшілігі хош иісті, ащы
дәмді болып келеді *5+.

Кесте 1 - Іле Алатау өҝірінде кездесетін Artemisia туысына жататын тҟрлеріне морфологиялық салыстырулар

Artemisia
түрлері
Artemisia
Gmelini
Web.

Биіктігі
1-1,5
м

Гүлдеу
айы
Тамыз

Жапырақ пішіні
жапырақ тілігі мен
жоғары жапырағы
бірдей.
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Гүлі
(cm)
2-4 мм

Сабағы
сабағы ұзын, тік
өседі.

Жалпы
атауы
Жусан
Гмелина

Жусан
суреті

Artemisia
santolinifolia
Turcz.

12-45 см

Тамыз

жапырағы жүнді,
төменгі, ортаңғы
құлағы бар.

4-6 мм

сабағы
тармақталып
шашыраған.

Сантолин
олист
жусан

Artemisia
Тournefortia
na Rchb.

110-150
см

Шілде

төмен,орта діңдік
жапырағы ұзын
болып келеді.

2-3,5
мм

сабағы жиі
жоғары
бағытталған

Турнефор
жусан

Artemisia
frigida Willd.

15-50 см

Шілде

жоғарғы жапырағы
үш жақты кесілген.

3-5 мм

сабағы
тармақталып
бөлінген

Суық
жусан

Artemisia.
ruрestris L.

15-45 см

Тамыз

жапырағы
үшбұрышты,қауырс
ынды.

4-7 мм

таралған немесе
өрмелі, тік.

Жартас
жусан

Artemisia
раmiricа
Winkl.

20-40 см

Тамызқыркүйек

отырғыш
жапырағы,
қарапайым,
ланцетті.

3 мм

жеміс сабағы тік. Памир
жусан

Artemisia
transiliensis
Poljak.

15-80 см

Тамыз

ұзын сағақты,
жиекгі
терең,ойықталған.

3мм

сабағы бұталы,
түкті,бозғылтжасыл.

Іле жусаны

Artemisia
absinthium
L.

50-200
см

Маусымшілде

ұзын,екі,үш
қауырсыны бар,
барлық жапырағы
сызықты.

2,5-3,5
мм

сабағы тік,әлсіз,
тармақталған

Ащы
жусан

Artemisia
Aschurbajevi
i
Winkl.

20-50 см

шілдетамыз

жапырақтары
бұралған шөпті,
қалың.

5-10
мм

сабағы доғалық,
тік,шашыраңқы

Ашурбай
жусан

Artemisia
tomentella
Trautv.

35-70 см

Тамызқыркүйек

жапырағы сұр,түкті,
сопақ,түсі жалаңаш.

2.5-3
мм

сабақтары көп,
жіңішке

Жіңішке
жусан

Artemisia
santolina
Schrenk

40-60 см

Тамызқыркүйек

жапырағы ұқсас,
сызықты, ұсақ.

1-3 мм

сабағы
тік,талшықты
болады

Сантолин
жусан
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Artemisia
hеptapotami
ca Poljak.

20-35(45)
см

маусымшілде

Жапырақ орамасы
сұр-жасыл түсті,
әлсіз.

3-4 мм

сабағы қысқа,
қиғаш
бағытталған

Жетісу
жусан

Artemisia
rutifolia
Steph.

15-80 см

Тамыз

жапырақтары түкті,
ұзын, сұр-ақ түсті.

3.5-5мм

сабақтар
тармақталған,қо
ңыр-сұр түсті

Рутолисті
жусан

Artemisia
pauciflora

35(50)75(180)
см

Тамызқыркүйек

жапырағы сағақты,
ұзындығы 2-5 см,
ені 3 см.

2 мм

сабағы тығыз
жоғары
бағытталған,
қоңыр

Майқара
жусан

Artemisia
tianschanica
Krasch.

25-50 см

Қыркүйек

жапырағы сұрғылтжасыл, төменгі
жапырағы ұзын.

3.5-4
мм

сабағы ұзын,
көлбеу жоғарға
бағытталған.

ТяньШань
жусаны

Іле Алатау өңіріндегі Artemisia туысына жататын өсімдіктің
ішінде сирек кездесетін 3 түрлі –эндемик бар *12+. Олар:
Artemisia transiliensis Poljak, Artemisia tomentella Trautv,

Artemisia hеptapotamica Poljak. Олардың таралуы мен
тіршілік ету ортасы 2- кестеде көрсетілген.

Кесте 2 - Іле Алатауында кездесетін Artemisia туысы жататын сирек кездесетін эндемик тҟрдіҝ таралуы және тіршілік ету ортасы

Түр атаулары
Artemisia hеptapotamica Poljak.

Таралуы
Жоңғар. Алатау, Іле, Күнгей Алатауы,
Кетмен.

Artemisia tomentella Trautv.

Ертіс, Ақтөбе, Зайсан, Маңғышлақ,
Қызылорда, Зайсан, Іле, Күңгей Алатауы
Іле, Күңгей Алатауы

Artemisia transiliensis Poljak.

Іле Алатау өңіріндегі Artemisia туысына жататын өсімдіктің
ішінде сирек кездесетін эндемик түрлеріндегі Artemisia
hеptapotamica Poljak түрін қарастыратын болсақ, Artemisia
heptapotamica Poljak жоғарыда 2-кестеде көрсетілгендей ол
Іле-Алатау тауының солтүстік бөлігінде өсетін эндемик
өсімдік. Ол таулы шөлді-дала зонасында 1000-1500 м
биіктікте, қиыршық тасты немесе сазды топырақтарда
өседі*13+. Artemisia heptapotamica Poljak –бұрын соңды
химиялық құрамы зерттелмегені Қытайдың табиғи дәрідәрмек журналының 2019, 17(10): 0785-0791 санында
жарияланған. Мұнда еліміздің дәрілік өсімдіктерін зерттеуде
өзіндік үлесін қосып жүрген, әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің «Дәрілік өсімдіктерді ғылыми
зерттеу» орталығының директоры PhD, профессор Жеңіс
Жанар
және
студенттерінің
жүргізген
зерттеу
нәтижелерінде көрсетілген. Осы зерттеу жұмыстарына
қарай отырып, Artemisia hеptapotamica Poljak-тің
фитохимиялық ерекшеліктерін қарастырсақ:
Artemisia hеptapotamica Poljak-тіҝ фитохимиялық
ерекшеліктері

Тіршілік ету ортасы
Таулы шөлді-дала зонасында 10001500 м биіктікте, қиыршық тасты
немесе сазды топырақтарда өседі.
Шөлді-дала зонасында құм мен
саздақта өседі.
Сарғыш топырақты және тасты
баурайларда өседі

Artemisia
hеptapotamica
Poljak-ға
алғашқы
рет
фитохимиялық зерттеу жүргізілген болып, A.heptapotamica
Poljak-дан 13 сесквитерпенді лактон бөліп алды. Олар, бір
жаңа димер (1), екі мономерлік сесквитерпен лактоны (5
және 13) және 10 белгілі қосылыс алды. Үш димер (2-4),
төрт гвайанолид (6-9) және үш секо-гвайанолид (10-12)
түрінен құралған. Барлық қосылыстар осы өсімдіктен алғаш
рет бөлініп алынды. Жаңа қосылыстардың құрылымы
негізінен MS, 1D және 2D ЯМР спектроскопиялық
деректерін, сондай-ақ ECD спектрін ауқымды талдау
жолымен алынған*14+.
Жоғарыда аталған димерлі және мономерлі қосылыстар
димерлерді әр түрлі байланыстар арқылы бірдей немесе
әртүрлі мономерлерден биосинтетикалық жолмен алуға
болатындығы қарастырылған. 1 және 2 қосылыстар
гвайанолид және секо- гвайанолид сияқты эфирленген
өнімдер ретінде қарастыруға болады. 3-қосылысы екі секогвайанолидті мономерден алынған эфир. 4 қосылысы
гвайанолид пен секо-гвайанолид сесквитерпендерінің
арасындағы Дильс-Альдер реакциясы нәтижесінде алынған
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өнім болып, осы өсімдіктен бөлініп алынған мономерлі
сесквитерпендердің
көп
сандысы
LPS
(Липополисахаридтер) пен индукцияланған, NF-κB (ДНҚ
тасымалданумен, цитокин өндірісін және жасуша тіршілігін
бақылайтын ақуыз кешені) белсенділігіне қарсы жоғары
ингибирлеу қасиет көрсетті. Artemisia hеptapotamica Poljakдан бөліп алынған сесквитерпенді лактондар биологиялық
активтілігі жағынан бауыр ауруы, тоқ ішек ауруы, өкпе
қатерлі ісік ауруы, тері ауруы және қабынуға қарсы
белсенділік көрсететіндігі анықталған. Мысалы, Artemisia
hеptapotamica Poljak-дан бөліп алынған сесквитерпенді
лактондар Artemisia dubia, Artemisia argyi өсімдіктерден
бөліп алынған гвайанолид, сесквитерпенді лактондармен
сәйкес болған [15,16].

Бұнда, бөліп алынған 13 заттың үшеуі жаңа зат, ал қалған он
зат бұрыннан белгілі қосылыстар. Бөліп алынған 13 зат сурет
1 де көрсетілген. Олардың, 1, 5, 13 - заттар жаңадан бөліп
алған қосылыс. Ал қалған он зат әдебиеттерде көрсетіліп
анықталған. Олар төмендегідей: 2- қосылыс артемизиан А
(2) *15+, миллефолид А (3) *16+, ахиллинин С (4) *17+, 3βхлор-4α, 10α-дигидрокси-1α, 2α-эпокси-5α, 7αH-гуай -11
(14) -ен-12, 6α-олид (6), 3α-хлор-4β, 10α-дигидрокси-1β,
2β-эпокси-5α, 7αH-гуай - 11 (14) -ен-12, 6α-олид (7),
рупиколин B (8) *18+, гидроксиацил лин (9) *18+, изо-cекотанапартолид (10) *16+, секо- танапартолид A (11) *16+, 5эпи-секо-танапартолид А (12) *16+, сәйкесінше, олардың
спектроскопиялық деректері әдебиетте салыстыру арқылы
көрсетілген. Осы өсімдіктен алғашқы рет бөлініп алынған 13
заттың структурасы 1-суретте көрсетілген.
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Сурет 1 - Artemisia hеptapotamica Poljak дан бөлініп алынған 1-13 қосылыстардыҝ қҡрылымы

зерттеу» орталығының жас мамандары Жеңіс Жанардың
басшылығымен Artemisia hеptapotamica Poljak өсімдігі
зерттелуде.
Қорытынды
Қорытындылай келе Іле Алатауында кездесетін Artemisia
туысына жататын түрлерге морфологиялық салыстырулар
жасалынып, олардың ішіндегі сирек кездесетін эндемик
түрлердің таралуы, тіршілік ету ортасы қарастырылды. ІлеАлатауының солтүстік бөлігінде өсетін эндемик Artemisia
hеptapotamica Poljak өсімдігіне алғаш рет фитохимиялық
зерттеу жұмыстары жасалынды, зерттеу жұмысынан үш
жаңа зат және он белгілі затты осы өсімдіктен алғаш рет
бөліп алған және олардың фитохимиялық бөліп алыну

Жаңадан бөліп алған үш жаңа қосылыстар:
Түссіз шайыр ретінде алынды 1 қосылыс екі түрлі мономерлі
бірліктерден құрылған сесквитерпен лактон болып
анықталған. Молекулалық формуласы C15H20O6. 5 қосылыс
C15H20O6, 13 қосылыс C14H18O3 әр қайсының молекулалық
формалары HRESI-MS деректер арқылы көрсетіліп, анализ
заманауи спектрлік әдістер IR, HNMR, 13C, DEPT NMR,
ROESY, HMBC көмегімен дәлелденген *14+. Artemisia
hеptapotamica Poljak өсімдіктен бөлініп алынған жаңа заттың
биологиялық активтілігі жағынан белсенділік көрсететіні
анықталған. Осы мәліметтер негізінде жусандарды зерттеу
әліде перспективке ие, қазіргі таңда әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің «Дәрілік өсімдіктерді ғылыми
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анализ заманауи спектрлік әдістер IR, 13C, DEPT NMR, 1H
NMR, HMBC, COSY, ROESY көмегімен дәлелденді. Жаңа
қосылыс HRESI-MS деректер арқылы молекулалық
формуласы белгіленді. Artemisia hеptapotamica Poljak

өсімдігінің биологиялық активтілігі жағынан бауыр ауруы, тоқ
ішек ауруы, өкпе қатерлі ісік ауруы, тері ауруы және қабынуға
қарсы белсенділік көрсететіні анықталды.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕИ ФИТОХИМИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИВИДОВРАСТЕНИЙРОДАARTEMISIA,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ЗАИЛИЙСКОМ АЛАТАУ
Резюме: В статье описан морфология, среда обитания и
распространение 15 видов рода Artemisia, среди которых 3
редких эндемичных вида, произрастающих в Заилийском
Алатау. Особое внимание уделено морфологии,
фитохимическим особенностям и местообитанию
эндемичного вида Artemisia heptapotamica Poljak. Впервые
было проведено фитохимическое исследование Artemisia
heptapotamica Poljak с выделением 13 сесквитерпеновых
лактонов, среди которых один новый димер (1), два
мономерных сесквитерпеновых лактона (5 и 13) и 10

известных соединений (три димера (2-4), четыре
гвайанолида (6-9) и три секо-гвайанолида (10-12)). Было
выявлено, что новое вещество, выделенное из данного
растения,
проявляет
противовоспалительную
биологическую активность при заболеваниях печени,
толстого кишечника, кожи, а также при опухоли лёгких.
Ключевые слова: Artemisia hеptapotamica Poljak,
лекарственное растение, эндемик, Заилийский Алатау,
экология, морфология
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MORPHOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE ARTEMISIA
GENUS FROM THE ILI ALATAU REGION
Resume: The article describes the morphology, habitat and
distribution of 15 species of the genus Artemisia and three rare
endemic species, growing in the lle Alatau mountain. Particular
attention is paid to the morphology, phytochemical features
and habitat of the endemic species Artemisia heptapotamica
Poljak. For the first time, a phytochemical study of Artemisia
heptapotamica Poljak was carried out with the isolation of 13
sesquiterpene lactones, including one new dimer (1), two

monomeric sesquiterpene lactones (5 and 13) and 10 known
compounds (three dimers (2-4), four guananolides (6- 9) and
three seco guananolides (10-12)). It was found that a new
substance isolated from this plant shows anti-inflammatory
activity in diseases of the liver, colon, skin, and lung tumors.
Keywords: Artemisia hеptapotamica Poljak, medicinal plant,
endemic, Ile Alatau, ecology, morphology
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Особенности строения, синтеза и биологической
активности пиперидина и его производных
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новых путей решения, основанных на использовании методов нового инновационного подхода. В настоящее время создание и
Исследования в рамках поиска новых высокоэффективных лекарственных препаратов широкого спектра фармакологического
действия в ряду производных пиперидина актуальны и перспективны.
Ключевые слова: пиперидин, строение, анальгетики, анестетики, ацетилирование, алкилирование
Одной из фундаментальных задач фармацевтической науки
является
создание
лекарственных
препаратов,
представляющих потенциальный интерес в качестве
высокоэффективных средств.
Производные пиперидина обладают широчайшим спектром
фармакологической активности. В связи с этим изучение
перспективных средств среди производных пиперидина
путем целенаправленного синтеза является актуальным.
Наиболее активные соединения представлены азотистыми
гетероциклическими соединениями, составной частью
которых является пиперидин. Проведению большого
количества исследований по синтезу их гомологов,
аналогов и различных производных, а также по оценке их
способности влиять на фармакологические свойства
молекулы, посвящено большое количество литературных
источников.
Впервые пиперидин быль выделен Эрстедом из черного
перца в 1819 году. В 1894 году осуществлён его полный
синтез Альбертом Ладенбургом и Шолцом. Получил своё

название от латинского названия черного перца Piper
nigrum, из которого впервые был выделен. Входит в виде
структурного фрагмента в фармацевтические препараты и
алкалоиды. Пиперидин представляет собой шестичленный
насыщенный азотсодержащий гетероцикл. Пиперидин по
химическим свойствам характеризуется как вторичный
алифатический амин. Легко образует соли с минеральными
кислотами (гидрохлорид, т. пл. 244–2450C; пикрат, т. пл.
151–1520C), алкилируется и ацилируется (по атому азота),
образует комплексные соединения с переходными
металлами (Cu, Ni и т.п.). Вступает в реакцию с
гипохлоритами в щелочной среде, с образованием N–
хлорамин C5H10NCl, а также реагирует с азотистой
кислотой с образованием N–нитрозопиперидина [1].
Также реагирует с ангидридами и галогенангидридами,
образуя N–ацилпроизводные (N–ацетилпиперидин, N–
бензоилпиперидин,
N–(n–нитробензоил)–пиперидин).
Конденсируется с серой, образует
сульфид
C5H10NSNC5H10; Может быть дегидрирован в пиридин при
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