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ՄԱՍՐԵՆԻ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ (R.CANINA L.) ՊՏՈւՂՆԵՐՈւՄ 

ՖԼԱՎՈՆՈւԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈւԾՈւԹՅՈւՆԸ 

ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

Վարդանյան Լ. Ռ., Աթաբեկյան Լ. Վ. 

 

Մշակվել է մասրենի սովորականի պտուղներում ֆլավոնոիդների 

որոշման սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակը: Ուսումնասիրվել ու 

ընտրվել է պտուղներից ֆլավոնոիդների կորզման օպտիմալ 

պայմանները: Պարզվել է, որ ֆլավոնոիդների քանակությունը 

պտուղների հասունացմանը զուգընթաց նախ աճում է, այնուհետև՝ 

նվազում: Ընդ որում՝ լավագույն  էքստրագենտ էր 70%-անոց էթանոլը, 

հումք-էքստրագենտ 1:30 հարաբերությամբ:  

Բանալի բառեր. մասրենու պտուղներ, ֆլավոնոիդներ, 

սպեկտրոֆոտոմետրիկ եղանակ, ռուտին, կենսաբանական ակտիվ 

նյութեր: 

 

Նախաբան: Ֆլավոնոիդները լայն տարածում ունեն բարձրակարգ 

բույսերում, զգալիորեն ավելի քիչ հանդիպում են 

միկրոօրգանիզմներում: Ֆլավոնոիդները գլխավորապես լոկալիզացվում 

են բույսի ծաղիկներում, տերևներում և պտուղներում, ավելի քիչ՝ 

արմատներում և ցողուններում:  

Բազմաթիվ ֆլավոնոիդներից առավել մեծ նշանակություն ունի P 

վիտամինը` ռուտինը, որն ավելի արդյունավետ է C վիտամինի հետ 

զուգակցված օգտագործելիս: Ֆլավոնոիդները ցուցաբերում են 

հակաալերգիկ, հակաուռուցքային, հակաբորբոքիչ, հակավիրուսային 

հատկություններ: 

Ֆլավոնոիդ պարունակող բույսերը լայն կիրառություն ունեն՝ 

դրանց հիմքի վրա լայն սպեկտրի ազդեցության դեղանյութերի 

ստացման շնորհիվ: Դրանք օժտված են հակաբորբոքային, լեղամուղ, 
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հակաճառագայթային, հակաուռուցքային, իմունոխթանիչ, 

հակամանրէային և այլ բուժիչ հատկություններով [1, 2]: 

Ֆլավոնոիդներով հարուստ է մասրենին, որը հնուց օգտագործել են 

որպես թանկարժեք դեղաբանական և սննդային բույս: Այն լայնորեն 

տարածված է Եվրասիայում: Մասուրի պտուղներն օգտագործում են 

դեղաբանական, սննդային, տնտեսական և դեկորատիվ նպատակներով: 

Մասրենու մեջ պարունակվող քիմիական միացություններից են 

ասկորբինաթթուն, որով պայմանավորված է բույսի հիմնական 

դեղաբանական նշանակությունը, կարոտինոիդները, B խմբի 

վիտամինները, տոկոֆերոլները, ֆլավոնոիդները, ածխաջրերը, 

ամինաթթուները, օրգանական թթուները (խնձորաթթու, կիտրոնաթթու), 

պեկտինային նյութերը և միներալները [3]: Վերջին ժամանակներս, 

բուսական ծագման նոր դեղամիջոցների որոնումների հետ 

միաժամանակ, ուսումնասիրվում է նաև բժշկության մեջ կիրառվող 

բուսահումքի բաղադրությունը, կատարելագործվում են կենսաբանորեն 

ակտիվ նյութերի վերլուծության ու ստանդարտացման եղանակները [4]: 

Մասրենու պտուղների ստանդարտացումն իրականացվում է ՌԴ 

ՊԴ Х և ХI ԴՀ պահանջներին համապատասխան [5, 6]: Համաձայն այդ 

նորմատիվային փաստաթղթերի՝ մասրենու պտուղներում 

պարունակվող ֆլավոնոիդները քանակապես չեն որոշում: 

Ընդ որում՝ հայտնի է նաև, որ կենսաբանական ակտիվ նյութերի, 

այդ թվում նաև ֆլավոնոիդների պարունակությունը բույսերում կախված 

է ոչ միայն բույսի տեսակից, այլ նաև աճման աշխարհագրական դիրքից, 

եղանակից, արտաքին միջավայի (օդի, հողի, ջրի) էկոլոգիական պայ-

մաններից, ինչպես նաև բույսի վեգետացիայի ժամանակաշրջանից [7,8]:  

Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում սննդի 

մեջ դեղաբույսից ստացված թուրմի օգտագործումից առաջ դրանում 

ֆլավոնոիդների քանակության որոշումը: Նույն պայմանը անհրաժեշտ է 

կիրառել նաև այս կամ այն հիվանդության բուժման նպատակով 

կիրառելիս: Աշխատանքում իրականացրել ենք Գորիսի 

տարածաշրջանում աճող մասրենի սովորականի պտուղների 

ստանդարտացումն ըստ ֆլավոնոիդների պարունակության:  

Մասրենի սովորականի թփի բարձրությունը մոտ 2 մ է: Կեղևը 

կանաչագույն է կամ կարմրագորշավուն: Փշերը հատուկենտ են, ցրված: 

Ծաղիկները միայնակ են կամ մի քանիսը` հավաքված փոքր 

վահանիկներում, գունատ վարդագույն կամ սպիտակավուն են: 

Բաժակաթերթիկները փետրաձև են, պտղաբերելիս թափվում են: 
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Հասուն պտուղը կլորավուն է կամ օվալաձև, հարթ, վառ կարմիր: 

Հանդիպում են անտառաեզրերին, թփուտներում [9]: 

Նյութը և մեթոդիկան: Ֆլավոնոիդների քանակական անալիզի 

ամենակիրառական եղանակներից մեկը սպեկտրոֆոտոմետրիկ (ՍՖ) 

որոշման եղանակն է: Ըստ ՍՖ մեթոդի՝ բուսահումքում որոշում ենք 

ֆլավոնոիդների գումարային քանակն ըստ ռուտինի, որի հիմքում 

ընկած է ռուտինի պետական ստանդարտ նմուշի կոմպլեքսագոյացման 

ռեակցիան ալյումինի քլորիդի հետ (նկար 1): AlCl3-ն առաջացնում է 

բատոքրոմային տեղաշարժ կլանման երկարալիք մարզում և տալիս է 

մաքսիմալ կլանում ալիքի երկարության 410±2 նմ մարզում: Նման 

մաքսիմալ կլանում գրանցվել է 412 նմ ալիքի երկարության տակ AlCl3-ի 

սպիրտային լուծույթի հետ ռուտինի կոմպլեքսի դեպքում: 

 
Նկար 1. Al3+ կատիոնի հետ ռուտինի կոմպլեքսի կառուցվածքային բանաձևը: 

 

Գրականության տվյալների համաձայն՝ կոմպլեքսի կայուն գույն 

ստանալու համար օպտիմալ ռեագենտ է համարվում AlCl3-ի 2%-անոց 

սպիրտային լուծույթը էքստրակտ-կոմպլեքսագոյացնող 1:1 հարաբե-

րությամբ: Հայտնի է նաև, որ մաքսիմալ օպտիկական խտություն 

լուծույթն ունենում է ռեակտիվի ավելացումից 30 ր հետո [10-11]:  

Սակայն ալյումինի քլորիդի հետ առաջացրած կոմպլեքսի մոտ 

նկատվում է կլանման մաքսիմումի տեղաշարժ դեպի ավելի երկարալիք 

մարզ: Ռուտինի կոմպլեքսի կլանման մաքսիմումը գրանցվում է             

λmax = (410±2) նմ ալիքի երկարության տակ (նկար 2): Սպեկտրները 

հանված են T-60 UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETR սարքի օգնությամբ: 
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Նկար 2. Ռուտինի (λmax = 363 նմ)  և ալյումինի իոնի հետ նրա կոմպլեքսի           

(λmax = 412 նմ) կլանման սպեկտրները: 
 

Բուսահումքում ֆլավոնոիդների առկայության դեպքում հումքի 

էթանոլային էքստրակտի սպեկտրի նույն մարզում գրանցվում է 

կլանման մաքսիմում: 

Աշխատանքում Գորիսի տարածաշրջանում աճող մասրենու 

պտուղներից ֆլավոնոիդների կորզման ամենաօպտիմալ պայմանները 

որոշելու համար ուսումնասիրել ենք պտուղներում ֆլավոնոիդների 

կուտակման դինամիկան պտուղների հասունացմանը զուգընթաց ու 

էքստրակցիայի խորության կախվածությունը հումք-էքստրագենտ 

հարաբերությունից:  

Նախապես չորացրած և մանրացրած հումքը անցկացրել ենք 1 մմ 

տրամագծով անցքեր ունեցող մաղով և անալիզի համար վերցրել հումքի 

ճիշտ կշռանք: Կշռանքը տեղավորել ենք 50 մլ տարողությամբ 

կլորահատակ կոլբայի մեջ, վրան ավելացրել 25 մլ 70%-ոց էթիլսպիրտ և 

հետադարձ սառնարանով 45 րոպե եռացրել ջրային բաղնիքի վրա: 

Էքստրակտը սառեցնելուց հետո այն ֆիլտրել ենք 25 մլ տարողությամբ 

չափիչ կոլբի մեջ և սենյակային ջերմաստիճանի բերելուց հետո չափիչ 

կոլբում էքստրակտի ծավալը 70%-ոց սպիրտով հասցրել ենք մինչև նիշը 

(A լ-թ): 

Ստացված էքստրակտից (A լ-թ) վերցրել ենք 2 մլ, վրան ավելացրել 

1 մլ էթիլսպիրտ (96%), 2 մլ AlCl3-ի 2%-ոց սպիրտային լուծույթ և խառնել: 

30 րոպե անց չափել ենք ստացված լուծույթի օպտիկական խտությունը 

410 նմ ալիքի երկարության տակ՝ 10 մմ շերտի հաստությամբ քվարցե 

քյուվետում Spectro UV-11 սարքի օգնությամբ: Որպես համեմատական 

լուծույթ օգտագործել ենք 2 մլ AlCl3-ի 2%-անոց սպիրտային լուծույթի և 3 

մլ 96%-անոց էթանոլի խառնուրդը:  
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Ֆլավոնոիդների գումարային քանակը (X%) չոր հումքում ըստ 

ռուտինի որոշել ենք հետևյալ բանաձևով՝ 

,
 

որտեղ c-ն ռուտինի կալիբրման գրաֆիկից որոշված ֆլավոնոիդների 

գումարային կոնցենտրացիան է (մգ/մլ), m-ը՝ հումքի զանգվածը (գ): 

Մասրենու պտուղներում հասունացման ընթացքում 

ֆլավոնոիդների կուտակման դինամիկան ուսումնասիրելու նպատակով 

բուսահումքի հավաքը կատարել ենք Գորիսի տարածաշրջանի Թանգուն 

ձորի շրջակայքից մասրենու պտուղների հասունացման ընթացքում՝ 

2021թ. սեպտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակա-

հատվածում, 5 անգամ, 10 օրը մեկ հաճախականությամբ (5 հավաք)՝ 

1-ին հավաք – 18.09.2021թ. 

2-րդ հավաք – 28.09.2021թ. 

3-րդ հավաք – 08.10.2021թ. 

4-րդ հավաք – 18.10.2021թ. 

5-րդ հավաք – 28.10.2021թ. 

Պտուղները հավաքել ենք միևնույն թփից՝ ժամը 17:00-18:00 ընկած 

ժամանակահատվածում, երբ արևի ճառագայթները ինտենսիվ չեն եղել:  

Հավաքված հումքը չորացրել ենք ստվերոտ, լավ օդափոխվող 

սենյակում: Չորացնելուց հետո հումքը փաթեթավորել ենք թղթե 

տոպրակներում և պահել անալիզի համար չոր և հով տեղում: 

Անալիզի համար չորացրած մասուրի պտուղները մանրացրել ենք 

հախճապակյա հավանգում և ֆլավոնոիդների քանակը 5 նմուշներում 

որոշել ենք վերը նկարագրված մեթոդիկայով: 

Արդյունքներ և քննարկում: Հավաքված մասրենու պտուղների 

թուրմերում ֆլավոնոիդների քանակական պարունակության  

արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակից երևում է, որ մասուրի պտուղներում ֆլավոնոիդների 

քանակությունը հասունացման վաղ շրջանում նախ աճում է, այնուհետև, 

գերհասունանալուն զուգընթաց, աստիճանաբար նվազում: 

Մասուրի պտուղներից ֆլավոնոիդների էքստրակցիայի 

խորությունը հումք-էքստրագենտ հարաբերությունից կախված 

ուսումնասիրելու համար նախապես մանրացրած հումքը (5 նմուշ) 

էքստրակտել ենք հումք–էքստրագենտ տարբեր հարաբերություններով: 

Վերը նշված 5 հավաքներից պատրաստել ենք ջրասպիրտային 

էքստրակտներ՝ հումք-էքստրագենտ 1:30 և 1:100 հարաբերություններով:  
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Աղյուսակ 1.  

Մասուրի պտուղներում ֆլավոնոիդների կուտակման դինամիկան պտուղների 

հասունացման ընթացքում (թարմ պատրաստված էքստրակտ) 

 

Հավաք 

Հումքի 

զանգվածը 

(գ) 

Օպտիկական 

խտությունը 

(λ=410 նմ) 

Ռուտինի կալիբրման 

գրաֆիկից որոշված 

ֆլավոնոիդների 

քանակը (մգ/մլ) 

Ֆլավոնոիդների 

գումարային 

քանակն ըստ 

ռուտինի (%) 

1-ին 

հավաք 
0,83 0,856 0,0347 0,261 

2-րդ 

հավաք 
0,84 0,898 0,0364 0,271 

3-րդ 

հավաք 
0,83 0,940 0,0381 0,287 

4-րդ 

հավաք 
0,84 0,749 0,0300 0,226 

5-րդ 

հավաք 
0,83 0,701 0,0284 0,214 

 

Աղյուսակ 2.  

Ֆլավոնոիդների էքստրակցիայի խորության կախվածությունը հումք - 

էքստրագենտ հարաբերությունից (թարմ պատրաստված էքստրակտ) 

 

Հ
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ա
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ի

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ա
մ

ս
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թ
ի

վ
 

Հ
ո

ւմ
ք

ի
 

զ
ա

ն
գ

վ
ա

ծը
 (

գ
) 

Հումք-

էքստրագենտ 

հարաբերություն 

Օպտիկական 

խտությունը 

(λ=410նմ) 

Ռուտինի 

կալիբրման 

գրաֆիկից 

որոշված 

ֆլավոնոիդների 

քանակը    (մգ/մլ) 

Ֆլավոնոիդների 

գումարային 

քանակը ըստ 

ռուտինի (%) 

18.09. 
0,83 1:30 0,856 0,0347 0,261 

0.26 1:100 0.254 0.0103 0,248 

28.09. 
0,84 1:30 0,898 0,0364 0,271 

0.25 1:100 0.252 0.0102 0.255 

08.10. 
0,83 1:30 0,940 0,0381 0,287 

0.26 1:100 0.274 0.0111 0.267 

18.10. 
0,84 1:30 0,749 0,0300 0,226 

0.26 1:100 0.222 0.009 0.211 

28.10. 
0,83 1:30 0,701 0,0284 0,214 

0.25 1:100 0.187 0.0076 0.189 

 

Դրա համար, համապատասխանաբար, 0.84 գ և 0.25 գ (ճ. կ.) 

չորացրած մանրացրած հումքը տեղավորել ենք 50 մլ տարողությամբ 

կլորահատակ կոլբում և 2 դեպքում էլ հումքի համապատասխան 

կշռանքի վրա ավելացրել ենք 25 մլ 70%-անոց էթիլսպիրտ: 
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Էքստրակցիան և ֆլավոնոիդների քանակի որոշումը կատարել ենք՝ 

համաձայն նկարագրված մեթոդիկայի: 

Փորձի արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում: Աղյուսակում 

բերված տվյալներից երևում է, որ բոլոր 5 հավաքների համար հումք-

էքստրագենտ 1:100 հարաբերությամբ էքստրակցիայի դեպքում 

ֆլավոնոիդների համեմատաբար ավելի փոքր քանակ է լուծահանվում, 

քան 1:30 հարաբերության դեպքում: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, մասուրի պտուղներում 

ֆլավոնոիդների գումարային քանակության որոշման արդյունքների 

հիման վրա եզրակացնում ենք, որ մասրենու պտուղները (համաձայն 

ՌԴ ՊԴ X) դասվում են ֆլավոնոիդների աղբյուր հանդիսացող 

դեղաբույսերի շարքին: 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք նաև, որ 

բուսահումքից ֆլավոնոիդների անջատման համար լավագույն  

էքստրագենտ է համարվում 70%-անոց էթանոլը՝ հումք-էքստրագենտ 

1:30 հարաբերությամբ: Էքստրակցիայի օպտիմալ տևողությունը՝ 45ր: 

Մասրենու պտուղներում վերը նշված մեթոդիկայով որոշված 

ֆլավոնոիդների քանակն ըստ ռուտինի կազմում է 0,2 – 0,29%: 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ 

ШИПОВНИКА ՕБЫКНОВЕННОГО (R.CANINA L.)  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Варданян Л. Р., Атабекян Л. В. 

 

Разработан спектрофотометрический метод определения 

флавоноидов в плодах шиповника. Были изучены и выбраны 

оптимальные условия извлечения флавоноидов. Оказалось, что, по мере 

созревания плодов, содержание флавоноидов сначала увеличивается, 

затем уменьшается. При этом лучшим экстрагентом оказался 70%-ый 

этанол, при соотношении: сырье-экстрагент 1:30. 

Ключевые слова: плоды шиповника, флавоноиды, спектрофотомет-

рический метод, рутин, биологически активные вещества. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF ROSA CANINA (R.CANINA L.) FRUIT 

FLAVONOIDS BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD 

Vardanyan L. R., Atabekyan L. V. 

 

The spectrophotometric method of flavonoids determination of Rosa 

fruits was developed in the paper. The optimal conditions for extracting 

flavonoids from fruits were studied and selected. It has been found that the 

amount of flavonoids first increases and then decreases as the fruit ripens. 

Moreover, the best extractant was ethanol 70%, raw material-extractant with 

ratio 1:30.  

Keywords: rosa canina fruits, flavonoids, spectrophotometric method, 

rutin, biologically active substances. 
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