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ARCTIUM LAPPA ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ
АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫН ГАЗДЫ-СҰЙЫҚТЫҚ ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ
ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ
Аннотация

Бұл мақалада Arctium lappa жер үсті бөлігінің (жапырағы, сабағы, жемісі)
құрамындағы аминқышқылдары «Карло-Эрба-4200» (Италия- АҚШ) газды-сұйықтық
хроматографында анықталды. Оның құрамында глютамат, аспаратат, аланин, пролин,
аргинин, лейцин, серин, изолейцин, тирозин, лизин, глицин көп мөлшерде кездесетіндігі
анықталды.
Кілт сөздер: аминқышқылдары, дәрілік өсімдік arctium lappa, газды-сұйықтық
хроматография.
Ключевые слова: аминокислоты, лекарственное растение arctium lappa,
жидкостная хроматография.
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Тіршілік үшін аса маңызды қосылыс белоктың молекуласы аминқышқылдар
қалдықтарынан құралатындықтан, олардың маңызы өте зор. Белок биосинтезіне жиырма
шақты α-аминқышқылдары қатысады. Олардың біразы алмаспайтын аминқышқылдары.
Олар организмде синтезделмейді немесе өте аз мөлшерде синтезделеді, сондықтан
олардың организмге қажеттілігі тек қана тағаммен қамтамасыз етіледі [1].
Табиғатта аминқышқылдардың 150-ден астам түрі бар. Олардың 20-сына жуығы
белоктар түзілісінде аса маңызды қызмет атқарады. Аминқышқылдары барлық ағзалардың
зат алмасу үдерісіне қатысады. Өсімдіктің өсіп жетілу кезеңінде белоктың құрамындағы
аминқышқылдары (ауыстырылатын немесе ауыстырылмайтын) белоктың азотты және
азотты емес бөлігінің көбеюі немесе азаюына байланысты да көбейіп, азайып отырады.
Қазіргі кезде адам және жануарлардың тамағына қосылатын аминқышқылдары
биотехнологиялық синтездеу әдістерімен (химия және микробиология) игерілуде.
Сонымен қатар олар өнеркәсіптік полиамидтер – бояулар мен дәрі-дәрмек шығаруда да
үнемі пайдаланылатын өнімдер болып табылады [2].
Адам организміне қажетті аминқышқылдары азықпен бірге қабылданады. Олардың
ішінде валин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, фенилаланин, лизин, аргинин,
гистидин және триптофан ерекше қажет. Осы аталған аминқышқылдарының барлығы
азық-түліктің қоректік құндылығын арттыра түседі [3].
Аминқышқылдар белоктардың негізгі құрылым бірлігі. Белок тіршілік етудің
асқорыту, тітіркену, бөлу, көбею, қозғалу сияқты барлық құбылыстарына қатысып, тірі
организмнің тіршілік көзі болып табылады. Адам организмін микробтардан, ауру
туғызушы агенттерден сақтайтын анти дене.

Белок синтезіне қажетті аминқышқылдарын өндіруге соңғы жылдары баса назар
аударылуда. Бұрын оларды құрамында белогы мол бағалы шикізаттардан гидролиздеу
жолымен өндіретін еді және ол еңбекті көп қажет етеді. Соңғы он жыл ішінде
аминқышқылдарын өндірудің жолдары зерттеліп, табылды. Валинді, метионинді,
триптофанды және аланинді түзетін микроорганизмдер бар екендігі анықталды [4].
Зерттеу жұмысының мақсаты: Arctium lappa жер үсті бөлігінің (жапырағы, сабағы,
жемісі) құрамындағы аминқышқылдарының мөлшерін анықтау.
Зерттеу нысаны ретінде Алматы облысы, Алматы қаласы, Алмалы ауданының
Arctium lappa жер үсті бөлігі (жапырағы, сабағы, жемісі) 2010–2012 жылдардың маусымқыркүйек айларында жинап алынды.
Arctium lappa жер үсті бөлігінің (жапырағы, сабағы, жемісі) құрамындағы
аминқышқылда-рының мөлшері «Карло-Эрба-4200» (Италия- АҚШ) газды-сұйықтық
хроматографында анықталды.
Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер 1-кестеде, 1-3 суреттерде және 1диаграммада көрсетілген.
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Кесте 1 – Arctium lappa жер үсті бөлігінің құрамындағы аминқышқылдарының мөлшері

Зерттеу барысында дәрілік өсімдік Arctium lappa жер үсті бөлігінің (жапырағы,
сабағы, жемісі) құрамында аминқышқылдарының 20 түрі кездесетіндігі анықталды.
1-кестедегі мәліметте көрсетілгендей, Arctium lappa өсімдігінің құрамындағы
аминқышқылдарының мөлшері сабағы→жапырағы→жемісі бойынша артады.
Arctium lappa өсімдігінің жер үсті бөлігі бойынша аминқышқылдарының ең көп
мөлшерде кездесетін түрі— глютамат. Глютамат жемісінде – 2608 мг/100г, жапырағында2485 мг/100г, сабағында-2388 мг/100г мөлшерде кездеседі.
Arctium lappa жер үсті бөлігінің құрамында аспаратат, аланин аминқышқылдарының
көп мөлшерде кездесетіндігі де анықталды. Аспарататтың мөлшері сабағына (38 мг/100г)
қарағанда жапырағында (42 мг/100г) көбірек кездеседі. Ал жапырағымен салыстырғанда
жемісіндегі (48 мг/100г) мөлшері көп.
Arctium lappa өсімдігіндегі аминқышқылының бір түрі аланиннің мөлшері сабағы
(926мг/100г) → жапырағы (1008 мг/100г) → жемісі (1058 мг/100г) бойынша артады.

Яғни 1-кестеде көрсетілгендей, Arctium lappa жемісі, жапырағы, сабағының
құрамындағы барлық аминқышқылдарының мөлшері әртүрлі.
Аминқышқылдарының адам ағзасында алатын орны ерекше. Мысалы,
аминқышқылдарының ішінде ең алғаш өндірілген — глютамин. Глютамин қышқылы
тамақ өнеркәсібінде азық-түлікке қосылады, оның сапасын жақсартады. Глютамин
кышқылын медицинада жүйке ауруларын емдеуде қолданады. Қазір Жапонияда, Америка
Құрама Штаттарында арнаулы зауыттарда бұл қышқылды жылына жүздеген мың
тоннадай өндіреді[5].
Белок молекуласындағы маңызды аминқышқылдарының бірі — лизин. Лизинді
қосқанда нанның кұнарлылығы артады. Бүкілодақтық өнеркәсіптік микроорганизмдер
генетикасы мен селекциясы ғылыми-зерттеу институтында лизинді мол беретін
микроорганизмдер табылды. Осының негізінде Арменияда жылына 1000 т кристалл лизин
өндіретін зауыт іске қосылды[6].

Сурет 1 – Arctium lappa жемісінің құрамындағы аминқышқылдарының хроматограммасы
(мг/100г)

Сурет 2 – Arctium lappa жапырағының құрамындағы аминқышқылдарының
хроматограммасы (мг/100г)

Сурет 3 – Arctium lappa сабағының құрамындағы аминқышқылдарының
хроматограммасы (мг/100г)

Диаграмма 1 – Arctium lappa жер үсті бөлігінің (жапырағы, сабағы, жемісі)
құрамындағы аминқышқылдарының мөлшері
Қорытынды. Емдік профилактикалық өнімдер даярлаудағы болашағы зор
шикізаттың түрі—Arctium lappa өсімдігі. Дәрілік өсімдік Arctium lappa жер үсті бөлігі
глютамат, аспаратат, аланин, пролин, аргинин, лейцин, серин, изолейцин, тирозин, лизин,
глицин т.б. аминқышқылдарының мол қоры болып табылады. Әр аминқышқылының тірі
организм үшін маңызы өте зор.
Алдағы мақсат — олардың өндіріске жарамды топтарын таңдап алу және
аминқышқылдарын өндіруді жолға қою.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ARCTIUM LAPPA МЕТОДОМ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
В данной статье определено содержание аминокислот надземной части (листья,
стебли, семена) лекарственного растения Arctium lappa. В результате исследований
определено, что в растении Arctium lappa выявлено 20 аминокислот. Большое содержание
аминокислот: глютамата, аспаратата, аланина, пролина, аргинина, лейцина, серина,
изолейцина, тирозина, лизина, глицина в его составе.
Ключевые слова: аминокислоты, лекарственное растение arctium lappa, газожидкостная хрома-тография.

Summary

Zh.T.Baltabaeva, G.E.Azimbaeva, B.M.Butin

(Kazakh state female pedagogical university)

DETERMINATION OF THE AMINO ACID COMPOSITION OF THE AERIAL PARTS
OF ARCTIUM LAPPA BY GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY

This article defines the amino acid content of above-ground parts (leaves, stems, seeds), a
medicinal plant Arctium lappa. The studies determined that the plant Arctium lappa found 20
amino acids. The high content of amino acids: glutamate, asparatata, alanine, proline, arginine,
leucine, serine, isoleucine, tyrosine, lysine, glycine in its composition.
Кey words: amino acids, arctium lappa herb, gas-liquid chromatography.
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