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Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող     
Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում Արջընկույզ սովորականում ((((Datúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramónium    L.L.L.L.) ) ) ) 
տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների տրոպանային ալկալոիդների պարունակության պարունակության պարունակության պարունակության 

ուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծությունուսումնասիրում և համեմատական վերլուծություն    

Հովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան ԻնեսաՀովհաննիսյան Ինեսա    
Թովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան ՄարտունԹովմասյան Մարտուն    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կենսաակտիվ նյութեր, օպտիկական 

սպեկտրներ, դեղաբույս, հիոսցիամին, լուծույթ, ատրոպին, 
ֆոտոկոլորիմետրիա 

Արջընկույզ սովորականը (Datúra stramónium L.)    մի շարք 
կենսաակտիվ նյութեր պարունակող դեղաբույս է և իր բուժական 
հատկությունների շնորհիվ կիրառվում է ինչպես ժողովրդական, 
այնպես էլ պաշտոնական բժշկության մեջ [1; 2, 13-16]: Այն օժտված 
է հարուստ քիմիական բաղադրությամբ, դիտվում է որպես մի 
շարք ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի, ինչպիսիք են ատրոպինը, 
հիոսցիամինը, սկոպոլամին և այլն, ստացման աղբյուր [3, 193-197]:  

Բույսն օժտված է ֆարմակոլոգիական ազդեցության լայն 
սպեկտրով, նրա պատրաստուկներն օգտագործվում են որպես 
սպազմոլիտիկ միջոց շնչառական ուղիների ախտահարումների, 
բրոնխիալ հեղձուկի, ռևմատիզմի ժամանակ, հանգստացնող 
ազդեցություն են գործում կենտրոնական նյարդային համակարգի 
վրա՝ ի շնորհիվ պարունակվող սկոպոլամինի [2, 13-16; 4]:  

Առջընկույզ սովորականի այս տեսակը լայն տարածում ունի 
Տավուշի, Լոռու մարզում: Աճում է հացահատիկի ցանքերում, 
այգիներում, աղբոտ վայրերում [5]։ 

Տրոպանային ալկալոիդները, ինչպիսիք են սկոպոլամինը, 
ատրոպինը, հիոսցիամինը, օժտված են սպազմոլիտիկ ազդեցու-
թյամբ և նպաստում են գեղձային համակարգի սեկրետոր ֆունկ-
ցիայի ընկճմանը [5]։  

Կախված միջավայրի էկոլոգիական և բնակլիմայական պայ-
մաններից՝ բույսերի մոտ արտաքին տեսքի պահպանման հետ 
մեկտեղ դիտվում է կենսակտիվ նյութերի բաղադրության և ֆիզիո-
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լոգիական պրոցեսների նշանակալից փոփոխություն [6, 102]:  
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել տրոպանային 

ալկալոիդների պարունակությունը արջընկույզ սովորականում՝ 
(Datúra stramónium L.)    հավաքած Լոռու մարզի տարբեր վայրերից, 
և կատարել համեմատական վերլուծություն՝ կախված աճման 
վայրից և բնակլիմայական պայմաններից: 

    
Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս    

Հետազոտման առարկաներ են Վանաձոր քաղաքի երկու 
տարբեր վայրերից (Տարոն-2, Տարոն-4 թաղամասերի հարակից 
տարածքներից) և Լոռու մարզի Սպիտակ բնակավայրի շրջա-
կայքից հավաքած Արջընկույզ սովորականի սերմերի նմուշները, 
ինչպես նաև դեղատնային «Атропина сульфат амп 0.1% - 1мл N10. 
Производитель Украина. ГНЦЛС» ձևի նմուշները (աղյ. 1): 

Հետազոտվող բույսի սերմերի հավաքելը, չորացնելը և պահելը 
իրականացրել ենք՝ ըստ ՊՖ-ի պահանջների և տեղեկատուի 
տվյալների [7]: 

 
Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և Աղյուսակ 1. Արջընկույզ սովորականի հավաքման վայրերը և 

դեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշըդեղատնային փորձանմուշը    
Նմուշների Նմուշների Նմուշների Նմուշների 

№№№№----ըըըը    
Հավաքման Հավաքման Հավաքման Հավաքման վայրըվայրըվայրըվայրը    

1. Տարոն-2 թաղամասի հարակից տարածք 

2. Տարոն-4 թաղամասի հարակից տարածք 

3. Սպիտակ քաղաքի հարակից տարածք 

4. 
«Атропина сульфат амп 0.1% – 1мл N10. Производитель 
Украина. ГНЦЛС» 

 
Արջընկույզ սովորականում (Datúra stramónium L.)    էքստրակտ-

ների օպտիկական կլանման սպեկտրները սպեկտրի ինֆրակար-
միր տիրույթում գրանցվել են «ФСМ–1201» Ֆուրյե-սպեկտրոմետրի 
վրա, իսկ օպտիկական խտությունը՝ «КФК-2-УХЛ4.2» ֆոտոկալո-
րիմետրի միջոցով: Հումքի և էքստրաագենտի 1:100 հարաբերակ-
ցությամբ կշռաչափերն էքստրագիրել ենք հակադարձ սառնարա-
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նով եռացող ջրային բաղնիքում 30 րոպեի ընթացքում: Որպես 
էքտրաագենտ՝ օգտագործել ենք քլորոֆորմի լուծույթ: Քլորաֆոր-
մային կորզվածքները զտել ենք, պատրաստել ենք համա-
պատասխան նմուշները և ենթարկել ենք ֆոտոմետրական 
չափումների սպեկտրի տեսանելի (m = 540նմ	) և ինֆրակարմիր 
(p̅ = 500 − 4000	սմ	g�)	տիրույթներում: Գրանցված օպտիկական 
կլանման սպեկտրները բերված են նկար 1, 2, 3-ում: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ատրոպինի 
օպտիկական կլանման սպեկտրի ինֆրակարմիր տիրույթում` p̅ = 3400	սմ	g� (m��� = 2941	նմ	) և p̅ = 1740	սմ	g� (m��� =5747	նմ	) դիտվում են նրան բնութագրական ինտենսիվ կլանում-
ներ՝ համապատասխանաբար պայմանավորված արոմատիկ ցիկ-
լում սպիրտային հիդրօքսիլ խմբի և բարդ եթերային կապի կար-
բոնիլային խմբի առկայությամբ: Հայտնի նմուշի և մեր կողմից 
էքստրագիրված նմուշների օպտիկական կլանման սպեկտրների 
համադրումը (նկ. 1, 2, 3) ցույց է տալիս ինֆրակարմիր տիրույթում 
դրանց սպեկտրների ամբողջական համընկնումը: Սպեկտրների 
նման համընկնումը խոսում է մեր նմուշներում Արջընկույզ սովո-
րականում գլխավոր գործող նյութի՝ ատրոպինի առկայության, 
ինչպես նաև էքստրագիրման ճիշտ մեթոդի ընտրության մասին: 

 
Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային Նկար 1. Ուսումնասիրված նմուշների էքստրակտի քլորոֆորմային 

լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման լուծույթի և դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի օպտիկական կլանման 
սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1սպեկտրները: 1----դեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծուդեղատնային ատրոպինի սուլֆատի լուծույթի կլանման յթի կլանման յթի կլանման յթի կլանման 

սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2սպեկտրը, 2----նմուշ 2նմուշ 2նմուշ 2նմուշ 2----ի (Տարոն ի (Տարոն ի (Տարոն ի (Տարոն ––––    2) 2) 2) 2) կլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրըկլանման սպեկտրը 
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Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3Նկար 2. Նմուշ 3----ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի ի (Սպիտակ) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի 

օպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրը    
 
 
 

 
Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նմուշ 2Նմուշ 2Նմուշ 2Նմուշ 2----ի (Տարոնի (Տարոնի (Տարոնի (Տարոն----4) 4) 4) 4) էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի էքստրակտի քլորոֆորմային լուծույթի 

օպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրըօպտիկական կլանման սպեկտրը    
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Հետազոտվող փորձանմուշներում տրոպանային ալկալոիդ-
ների քանակական պարունակության համեմատական վերլուծու-
թյան համար հավասար պայմաններում պատրաստել ենք էքստ-
րակտների քլորոֆորմային լուծույթներ և ֆոտոկալորիմետրական 
եղանակով չափել ենք լուծույթների օպտիկական կլանման խտու-
թյունները (λ=540 նմ ալիքի երկարության դեպքում): Արդյունքները 
բերված են աղյուսակ 2-ում:  

    
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ԱրջընկույզԱրջընկույզԱրջընկույզԱրջընկույզ    սովորականիսովորականիսովորականիսովորականի    հավաքմանհավաքմանհավաքմանհավաքման    վայրերըվայրերըվայրերըվայրերը    ևևևև    

հետազոտվածհետազոտվածհետազոտվածհետազոտված    փորձանմուշներիփորձանմուշներիփորձանմուշներիփորձանմուշների    լուծույթներիլուծույթներիլուծույթներիլուծույթների    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    խտությունը՝խտությունը՝խտությունը՝խտությունը՝    
D D D D ևևևև    թափանցելիությունըթափանցելիությունըթափանցելիությունըթափանցելիությունը    ((((t = uvw	նմնմնմնմ	)))) 

ՓորձաՓորձաՓորձաՓորձա----
նմուշների նմուշների նմուշների նմուշների 

№№№№----ըըըը    
Հավաքման վայրըՀավաքման վայրըՀավաքման վայրըՀավաքման վայրը    

Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
խտությունը, խտությունը, խտությունը, խտությունը, DDDD    

Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական Օպտիկական 
թթթթափանցելիությունափանցելիությունափանցելիությունափանցելիությունըըըը    

((((ΤΤΤΤ    %%%%))))    

1 
Տարոն-2 

թաղամասի 
հարակից տարածք 

0,057±0,05 83 

2 
Տարոն-4 

թաղամասի 
հարակից տարածք 

0,22±0,05 63 

3 
Սպիտակ քաղաքի 
հարակից տարածք 

0,18±0,05 68 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ում բերված տվյալներից, 

դիտվում է տրոպանային ալկալոիդների պարունակության զգալի 
տարբերություն՝ կախված հավաքման վայրից: Ուսումնասիրված 
փորձանմուշներում, չափման սխալի սահմաններում, տրոպանա-
յին ալկալոիդների հարաբերական պարունակությունները բավա-
կանին մոտ են միմյանց Տարոն-4 թաղամասի հարակից տարած-
քից և Սպիտակ քաղաքի հարակից տարածքից հավաքած փորձա-
նմուշներում (D = 0,22 ± 0,05	և	:	 = 0,18 ± 0,05): Տրոպանային 
ալկալոիդների պարունակության նշանակալից տարբերություն 
դիտվում է Տարոն-2 թաղամասի հարակից տարածքից հավաքած 
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փորձանմուշում (D = 0,057 ± 0,05), ընդ որում այն նվազագույնն է 
ուսումնասիրված փորձանմուշների համար: 

 Պետք է ենթադրել, որ Տարոն-2 թաղամասի հարակից տա-
րածքից հավաքած փորձանմուշում տրոպանային ալկալոիդների 
ընդհանուր պարունակության նվազումը, ըստ երևույթին, պայմա-
նավորված է շրջակա միջավայրի և հողի աղտոտվածությամբ, 
որոնք սովորաբար ճնշում են կենսաակտիվ նյութերի սինթեզը 
բույսերում: 

Այսպիսով, վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
տրոպանային ալկալոիդների պարունակությունը Արջընկույզ սո-
վորականի նմուշներում կախված է հումքի հավաքման վայրից և 
բնակալիմայական պայմաններից: Միևնույն ժամանակ, ըստ 
ստացված արդյունքների, կարելի է եզրակացնել, որ բույսում տրո-
պանային ալկալոիդների պարունակությամբ կարելի է դատել տա-
րածքի աղտոտվածության մասին: 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Բուսաբուժության փոքր հանրագիտարան, Բնությունը՝ 
հարուստ դեղատուն, Երևան, 2007, 368 էջ:  

2. Հակոբյան Ս., Հայկական բնաշխարհի դեղաբույսերը, Երևան, 
1975, 273 էջ: 

3. El Bazaoui A., Bellimam M.A., Soulaymani A. Nine new tropane 
alkaloids from Datura stramonium L. identified by GC/MS – 
Fitoterapia-2011, Volume 82, Issue 2, March 2011, Pages 193-197 

4. ru.wikipedia.org › wiki › 2020. 
5. hy.wikipedia.org › wiki › 2020.  
6. Соловьева Н.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Исследование 

качественного состава и антиоксидантной активности феноль-
ных соединений тысячилистника обыкновенного в условиях 
промышленного загрязнения города Твери. Вестник ТвГУ. 
Серия «Химия». 2015, № 4, с. 102-111. 

7. Справочник по лекарственным растениям /Задорожный А. М., 
Кошкин А. Г. и др., М.: Лесн. пром-сть, 1988, 415 с. 
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Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в Сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов в 
Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном Дурмане обыкновенном ((((Datúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramóniumDatúra stramónium    L.L.L.L.)))), , , ,     

произрастающем произрастающем произрастающем произрастающем вввв    разных разных разных разных местахместахместахместах    Лорийской областиЛорийской областиЛорийской областиЛорийской области    

Оганесян ИнесаОганесян ИнесаОганесян ИнесаОганесян Инеса    
Товмасян МартТовмасян МартТовмасян МартТовмасян Мартунунунун    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: биологически активные вещества, оптические 

спектры, лекарственное растение, гиосциамин, раствор, атропин, 
фотоколориметрия 

Методами спектрофотометрии и фотоколорометрии в данной работе 
был проведен сравнительный анализ на содержание тропановых алкалоидов 
в Дурмане    обыкновенном (Datúra stramónium L.), произрастающем в 
разных местах Лорийской области в зависимости от места сбора и 
климатическиx условий. 

Спектрофотометрические измерения проводили в инфракрасной и 
видимой областях оптического спектра (m = 500 − 4000	нм) с помощью 
Фурье-спектрометра «ФСМ–1201» и фотоколориметра, марки «КФК-2-
УХЛ4.2». 

Исследованы хлороформовые растворы экстрактов семян образцов 
Дурмана обыкновенного (Datúra stramónium L.), произрастающего в двух 
разных местах города Ванадзор и в окрестностях города Спитак Лорийской 
области.  

В исследуемых образцах наличие основного биологически активного 
вещества атропина было установлено путем сравнения их спектров в 
инфракрасной области со спектрами фармацевтического раствора атропина 
сульфата. 

 Сравнительный анализ оптических плотностей образцов показывает, 
что минимальное значение тропановых алкалоидов наблюдается в 
сырьевом материале, произрастающем в окрестностях квартала Тарон-2 
города Ванадзор (D = 0,057 ± 0,05).  

Следует предположить, что снижение содержания тропановых алка-
лоидов в сырье, произрастающем в вышеупомянутом регионе, вероятно, 
обусловлено загрязнением окружающей среды и почвы, которые обычно 
подавляют синтез биологически активных веществ в растениях. 
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Comparative Comparative Comparative Comparative AAAAnalysis of the nalysis of the nalysis of the nalysis of the CCCContent of ontent of ontent of ontent of TTTTropane ropane ropane ropane AAAAlkaloidslkaloidslkaloidslkaloids    
in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (in Datura vulgaris (Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.Datúra stramónium L.), ), ), ),     

CCCCollected from ollected from ollected from ollected from DDDDifferent ifferent ifferent ifferent AAAAreas of Lori reas of Lori reas of Lori reas of Lori RRRRegionegionegionegion    

Hovhannisyan InesaHovhannisyan InesaHovhannisyan InesaHovhannisyan Inesa    
Tovmasyan MartunTovmasyan MartunTovmasyan MartunTovmasyan Martun    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: biologically active substance, optical spectra, medicinal plant, 

hyoscyamine, solution, atropine, spectrophotometry 
In this work, the spectrophotometric and photocolorometric methods 

were used to study and carry out a comparative analysis of the content of 
tropane alkaloids in Datura vulgaris (Datúra stramónium L.) collected from 
different places of Lori Region depending on the collection site and climatic 
conditions. 

Spectrophotometric measurements were performed in the infrared and 
visible regions of the optical spectrum (λ = 500-4000 մմ) on a FSM-1201 
Fourier-spectrometer and on a KFK-2-UHL4.2 photocolorimeter. 

Chloroform solutions of seed extracts of Datura vulgaris (Datúra 
stramónium L.) samples collected from two different places in the city of 
Vanadzor and from the vicinity of the city of Spitak in Lori Region were 
studied. 

In the studied samples, the presence of the main biologically active 
substance atropine was established by comparing their spectra in the infrared 
region with the spectra of a pharmaceutical solution of atropine. 

A comparative analysis of the optical densities of the samples shows that the 
minimum value of tropane alkaloids is observed in the raw material collected in 
the vicinity of Taron-2 quarter of the city of Vanadzor (D = 0.057 ± 0.05). 

It should be assumed that the decrease in the content of tropane alkaloids 
in raw materials collected from the aforementioned region is probably due to 
environmental pollution and soil, which usually inhibit the synthesis of 
biologically active substances in plants. 
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