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және газды ӛндіріп, тасымалдау, сұйық 
кӛмір-сутегі қалдықтарының апаттың 
салдарынан тӛгілуінің алдын-алу және 
қоршаған ортаға тараған мұнай-газ 
қалдықтарын тез арада жинап, тазарту қажет.  

Мұнай ӛндіруші кәсіпорындардың 
зиянды әсерлерден қоршаған ортаны қорғау-

дағы негізгі бағыттары, ол бүлінген жер 
аумағын қысқарту, ағынды сумен ластануды 

азайту, мұнайды ӛндіру және дайындау кезін-

де тропосфераның тӛменгі қабаттарына кү-
кірт тотығы мен кӛмірсутектерінің түсуін, 

азот тотығының шығымын азайту болып 
табылады.  

Мұнай кен орындарын пайдалану про-

цестерінде, мұнайды тасымалдап және қайта 
ӛңдеу кезінде кӛптеген әртүрлі қалдықтар 

түзіледі. Олардың негізгі бӛлігін ашық резер-
вуарларда жиналып сақталған мұнай шлам-

дары құрайды. Бұл мұнай шламдары екінші 
дәрежелі қоршаған ортаны ластайтын қал-

дықтар кӛздері болып саналады. Сондықтан 
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мұнай ӛндіруші аймақтардағы құрамында 
мұнайы бар шламдарды қайта кәдеге жарату 
және қайта ӛңдеу, қоршаған ортаны қорғау-
дағы негізгі мәселелердің бірі. 
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Мақалада әдеби дереккөздерде келтірілген итмұрынның биологиялық белсенділігі мен 

биохимиялық құрамының ерекшеліктерін зерттеуге арналған жұмыстардың нәтижелеріне 

ауқымды шолу жасалған, өсімдіктің құрамындағы биоактивті қосылыстардың мөлшеріне қарай 

оның емдік-профилактикалық қасиеттеріне негіздеме берілген. Сонымен бірге, берілген 

шикізаттың медицина және тағам өнеркәсібінде пайдалану перспективалары қарастырылған. 

 
В статье приведен обширный обзор литературных данных, посвященных исследова-

нию особенностей биохимического состава и биологической активности шиповника, дано 

обоснование лечебно-профилактических свойств растения в зависимости от содержания 
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биоактивных веществ. Рассмотрены перспективы применения данного сырья в медицинс-

кой и пищевой промышленности. 

 

The article gives an extensive review of the literature data on the characteristics of biochemical 

composition and biological activity of wild rose, devoted to the study, and substantiates the therapeutic 

and prophylactic properties of plants, depending on the content of bioactive substances. The prospects 

of use of this raw material in the medical and food industry are considered. 

 

Негізгі сөздер: итмұрын, биобелсенді қосылыстар, аскорбин қышқылы, полифенол-

дар, емдік-профилактикалық қасиет. 

 

Ключевые слова: шиповник, биоактивные соединения, аскорбиновая кислота, поли-

фенолы, лечебно-профилактические свойства. 
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Кіріспе  
Кӛптеген эпидемиологиялық және кли-

никалық зерттеулер тамақтану мен денсаулық 

сақтаудың ӛзара тығыз байланысты болатын-

дығын кӛрсетті. Бұл тұжырымдар қоректік 

заттардың кӛзі болып қана қоймай, сондай-ақ 

кӛптеген қатерлі ісік, жүрек-тамыр аурулары 

мен қант диабеті сияқты ауруларға қарсы 

тұратын немесе иммундық қабілетті артты-рып, 

қартаю процесін баяулатуға қабілетті, жалпы 

физикалық және психикалық жақса-руға 

әкелетін нутрицевтиктер мен функцио-налдық 

тағамдардың жаңа түрлеріне деген жаһандық 

қызығушылықты арттырды. Тұты-нушылардың 

ӛсімдік текті тағамдық қоспа-ларға деген 

сұранысы күннен күнге артып отырғандықтан, 

биологиялық белсенді қосы-лыстарға бай 

шикізатты іздеп табу, оның техно-логиялық 

икемділігін зерттеу аса маңызды [1].  
Қазақстанның шикізат қоры әртүрлі жа-

байы ӛсімдіктерді қамти алады. Олардың кӛ-
бісі адам ағзасына айқын физиологиялық әсер 

ететін биологиялық активті заттардың нағыз 

қоймасы болып табылады. Мұндай ӛсімдік-
тердің қатарына ӛндірістік ауқымда пайдала-

ну мүмкіндігі бар итмұрын ӛсімдігі жатады.  
Бұл жұмыстың мақсаты соңғы жылдар-

дағы жасалынған ғылыми-зерттеу жұмыста-

рына талдау жасай отырып, итмұрынның био-
активті қосылыстарын емдік-профилактика-

лық, тағамдық мақсатта пайдалану мүмкінді-
гіне баға беру болып табылады.  

Зерттеу нысандары мен әдiстерi 
Зерттеу нысаны ретінде ӛсімдік текті  

шикізат – итмұрын таңдалынды. Зерттеулер 
әдеби дереккӛздердегі заманауи мәліметтерді 
сараптау әдісімен жасалынды. Зерттеулік 

 

шолуда итмұрынның табиғаты, химиялық 
құрамы, қолданылу аймағы мен зерттеу 
жұмыстары қарастырылды.  

Нәтижелерi және оны талдау 
Итмұрын – раушан гүлдер тұқымдасы-  

на жататын жапырақ тастайтын, бұта не шыр-

мауық ӛсімдіктер туысы. Итмұрын жер шары-
ның қоңыржай және субтропикалық аймақта-

рының барлық жерлерінде ӛседі. 200-ге жуық 
түрі бар. Халық арасында итмұрынның «жа-

байы раушан» деген атауы кеңінен қолда-
нылады [2, 3].  

Негізгі түрлері әлемнің Еуропа, Орта 
Азия, Шығыс және Солтүстік Америка елде-
рінде таралған [4-6].  

Табиғи түрі Қазақстанның Алтай, 

Тарбағатай, Жоңғар Алатауы, Орталық және 

Оңтүстік-шығыс бӛлігінде тауда, жазықта, 

қорым тастарда, беткейлерде, ормандарда, 

дымқыл топырақты жерлерде бұталар ара-

сында ӛседі. Ылғалды жақсы кӛреді, топырақ-

тың да, ауаның да ылғалдығына сезімтал, 

биіктігі 2 метрге дейін сұр-қошқыл түсті, қа-

бығы бар, сабағымен бұтақтары ұсақ тікенек-

ті. Итмұрынның гүлі ақ, қызғылт, сары түсті, 

диаметрі 4-6 см, хош иісті, жай күлтелі және 

гүлпарлы да түрлері бар. Мамыр, маусым ай-

ларында гүлдейді. Жемісі тамыз, қыркүйек 

айларында піседі. Жемісі сопақша келген 

жылтыр, түсі қызыл немесе қызғылт-сары бо-

лады. Ӛткір тікенектер барлық туыс түрлеріне 

тән, олар жануарлардың жеп қоюынан сақ-

тайды. Жапырағы күрделі, тақ қауырсынды, 

әдетте 2-3-тен жұптасқан кӛлемді эллипс тә-

різді, жиегі ара тісті, ал астыңғы жағын қою, 

жұмсақ түк басып тұрады [7]. 
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Біздің шолуымыздың барысында кӛпте-
ген зерттеулер итмұрын жемісінің химиялық 
құрамын және биологиялық әсерлерін зерт-
теуге бағытталғандығы анықталды.  

Кӛптеген зерттеулерге қарағанда ит-

мұрын биологиялық активті қосылыстардың 

табиғи кӛзі болғандықтан, антиоксиданттық, 

вирусқа, қабынуға, семіздікке қарсы тұру жә-

не иммунитетті кӛтеру қасиеттеріне ие. Ит-

мұрынның құрамында пайдалы, әрі адам ор-

ганизміне қажетті активті қосылыстар мол. 

Итмұрынның жемісінің құрамында аскорбин 

қышқылының, фенолды қосылыстардың және 

ауыстырылмайтын май қышқылдарының 

жоғары концентрациялары табылған. Итмұ-

рын жемістерінде С витаминінің мӛлшері 

цитрусты жемістерден әлдеқайда асып түсе-

тіндігі кӛптеген әдеби дереккӛздерде кӛрсе-

тілген. Сондай-ақ ол макро-, микроэлемент-
терге, органикалық қышқылдар мен дәрумен-

дерге, дубильді заттар мен каротиноидты 

қосылыстарға бай. Итмұрын – антиоксидант-

тық, антимутагендік және антиканцерогендік 

қасиеттерге ие және аурудың дамуына қарсы 

қорғаныш агенттер болып табылатын фенол-

ды қосылыстардың жоғары құрамымен та-

нымал [8-11].  
Кӛптеген ғылыми жұмыстар раушан 

гүлділердің кейбір түрлерінің жемістерінің 

тағамдық құндылығы мен химиялық құрамын 

зерттеуге арналды, әсіресе кӛптеген жария-

ланымдар итмұрын ӛсімдігін зерттеуге ар-

налған. Сондай-ақ, итмұрыннан алынатын 

жемісті шикізаттың маусымдылығын атап ӛткен 

жӛн, сондықтан балама шикізат әзірлеу тиімді 

болып табылады. Ӛсімдіктің басқа да 

вегетативтік бӛліктерінің биологиялық әсері 

мен биоактивті заттарын зерттеу қызығушы-

лық тудырады. Итмұрынның сабақтарындада 

биологиялық белсенді заттар кездеседі, олар: 

қант, органикалық қышқылдар, пектиндер, 

флавоноидтар, танниндер, каротиноидтар, май 

қышқылдары және дәрумендер (С, В1, В2, РР 

және Е), макро және микроэлементтер[12].  
Келтірілген активті қосылыстар итмұ-

рынның барлық бӛліктерінде кездесетіндігі 

дәлелденген. Итмұрыннның тек бір бӛлігін 
пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, 

гүлін, жемісін де емдік дәрі ретінде кәдеге 
жаратады. Құрамындағы фитохимиялық ак-

тивті заттарды негізге ала отырып итмұрын 
ӛсімдігінен түрлі емдік шәрбаттар, тұнбалар, 

қайнатпалар мен сығындылар және шипалы 
ӛсімдік майлары дайындалады[13]. 

 

 

Итмұрын жапырақтарындағы биоактив-

ті заттарды және оның антиоксиданттық қа-

сиеттерін зерттеуге арналған ғылыми әзірле-

мелер бар. Зерттеулер кӛрсеткендей, итмұрын 

жапырақтарының сығындылары жасуша мем-

браналарына протекторлық және антиокси-

данттық әсер кӛрсете алады, асқын тотығу 

процестерін тӛмендетеді. Айта кететін жайт, 

итмұрын жапырақтары сығындыларының 
тиімділігі аскорбин қышқылының әсерімен 

барабар келеді. Итмұрын жапырақтарының 

сығындылары дақылдардың миелобласты 

және миеломоноцитті жасушаларының про-

лиферациясына басым әрекет танытады, бұл 

олардың қатерлі ісіктің дамуы мен асқынуына 

қарсы тұру қабілетінің мүмкіндігін кӛрсетеді.  
Итмұрын тұқымы майлар мен минерал-

ды заттарға бай. Итмұрын майының негізгі 

май қышқылдары деп олеин, линолен, паль-

митин, стеарин және арахидон қышқылдарын 

атауға болады. С витамині тек қана жемісінде 

емес, басқа да ӛсімдік бӛліктерінде кездеседі. 

Аскорбин қышқылының жинақталуы ӛсімдік-

тің түріне, экологиялық факторларға және 

ӛнімді жинау кезеңіне тәуелді болуы мүмкін. 

Сондай-ақ ӛсімдіктерде С витаминінің кон-

центрациясы атмосферадағы оттегінің мӛл-

шеріне, жарықтандыру режиміне, ӛсімдік 

биореттегіштерінің ішкі мӛлшеріне және 

температураға байланысты болуы мүмкін. Әр 

түрлі зерттеулердің нәтижелері кӛрсеткендей, 

итмұрын биотиптерінің құрамында С вита-

мині, полифенолдар және флавоноидтар сияқ-

ты биоактивті заттар жоғары ӛзгергіштік та-

нытады. Итмұрын жидектеріндегі биоактивті 

заттардың құрамдық мӛлшері популяцияның 

биотипіне және географиялық орналасуына 

қарай ӛзгеріп отырады[14, 15].  
Итмұрын жемісі тамақ ӛнеркәсібі мен 

медицинада маңызды шикізат болып табы-

лады. Құрамында итмұрын жемісі бар қара-

пайым азық-түлік ӛнімдеріне шырындар, ша-

рап, шай, желе, джемдер жатады. Итмұрын-

ның технологиялық ерекшеліктері мен құра-

мындағы заттарын пайдалану болашағы зор. 

Дегенмен итмұрынның биоактивті қосылыс-

тарының мӛлшері тағамдық ӛнімдерді алу 

барысында шикізатты термиялық ӛңдеуден 

ӛтуі нәтижесінде едәуір тӛмендейді.  
Балғын түрімен салыстырғанда мұзда-

тылған итмұрынның құрамында С витамині-
нің мӛлшері 30,1% - ға аз. Балғын түрімен 
салыстырғанда құрғақ итмұрынның 100 грам-
мында фолаттар кӛп. Алайда, дайын ӛнімде, 
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мысалы,  сорпаларда,  фолий  қышқылының тиімділігі  бӛлшектердің  мӛлшеріне  байла- 

және С витаминінің қалдық мӛлшерлері та- нысты тӛмендеген, алайда 70-тен 90
о
С –қа де- 

былған, бұл термиялық ӛңдеу кезінде жоғары йінгі температура кезінде, рН экстрагирлеуші 
температураның әсерінен берілген қосылыс- ортада шамалы ӛзгеріс байқалған. Құрғақ не- 

тардың бұзылуы жүретіндігін кӛрсетеді [16]. месе мұздатылған жемістерден С дәруменін 

Итмұрын тұнбасы және оның тұқымы- максималды  түрде  бӛліп  алу  үшін  оңтайлы 

ның құрамында 10 минуттық қайнатпасымен температура 60
о
С болып табылды, құрғақ же- 

салыстырғанда С витамині аз болады. С вита- містер  үшін  уақыт  360  минут,  мұздатылған 
минінің мӛлшері 24 сағат ішінде едәуір тӛ- жемістер үшін 270 минут оңтайлы[17]. 

мендейді. Дегенмен, мацерация кезінде 48 са- Кӛптеген  ғылыми-зерттеу  жұмыстары 

ғат  ішінде  С  витамині  жоғарылайды.  Жаңа итмұрынның биологиялық әсерлерін зерттеу- 

піскен немесе мұздатылған жемістеріне қара- ге арналды [18-20]. 

ғанда құрғақ жемістерден дайындалған шай- Итмұрынның  түрлі  бӛліктерінің  биоло- 

дың құрамында С витамині кӛп. Зерттеулер гиялық эффектілерін оның құрамдас бӛліктері- 

негізінде  С  витаминінің  экстракциясының нің әсерімен байланыстыруға болады (Кесте 1). 

 

Кесте 1 - Итмұрынның құрамындағы негізгі фитохимиялық заттар және олардың емдік қасиеттері 
 

Құрамындағы қосылыстар Мӛлшері   Емдік қасиеттері   Сілтеме 
    

Аскорбинқышқылы 3  г/кг   -  40  г/кг Антиоксиданттық әсер береді және жасуша [21] 
 аралығында мембранасының беріктігіне  әкеледі.  
  Коллаген  синтезін  тездетеді.  Организмде  

  тотығу-тотықсыздану   процестерін   реттеп,  

  организмнің  түрлі  ауруларға  қарсы  түру  

  қабілетін күшейтеді.      

Каротиноидтар: 25-42 мг% Антиоксиданттық  қабілетке  ие,  коллаген [22] 
негізінен ликопин, б-  синтезіне  кӛмектеседі. Фотосинтез  
каротин және лютеин  процесінде маңызды рӛл атқарады және де  

изеаксантин іздері  эпоксидация реакциясына қатысып,  

  кӛптеген оттекті құрылымдар түзеді. Негізгі  

  қызметінің   бірі   оттегіні   тасымалдайды,  

  генеративтіжәнетотығу–тотықсыздану  

  процестерін ынталандырады.    

Токоферол, 17,0 % Антиоксидант болып табылады, липидтердің [23, 24] 
A - және G-  тотығуын  азайтады,  ауырсынуды  басатын  

токоферолдары [8,9],  қасиетке ие. Сондай-ақ ағзаның зат алмасу  

  үдерісіне  және  кӛбеюіне  әсер  етеді.  Бұл  

  витамин жетіспеген жағдайда әйел  

  бедеулікке  ұшырауы мүмкін, кейде  

  қаңқаның бұлшық еттері қатая бастайды.  

Полифенолды 4,0-5,9% Антиоксиданттық,  цитопротекторлық, [25-27] 
қосылыстар  кардиопротекторлық  қасиетке ие,  

Оның ішінде  жараларды жазады, ферменттердің синтезіне  

флавоноидтар және  қатысады.        

проантоцинидиндер          

флавоноидтар қатарында          

кверцетин гликозиді,          

гиперозид және кейбір          

агликондар, катехин,          

кверцетин, таксифолин,          

эриодиктиол          

Тритерпендер  Иммунды  стимулдаушы  тәбет,  ұйқы,  зейін [28] 
Урсол және  мен  ойды  қадағалайды.  Қабынуға,  ісікке  

олеанол қышқылдары  қарсы  әсер етеді      

Бетулин қышқылы  Иммундық тапшылықты тежейді, бактерияға  

  және  вирусқа  қарсы,  безгекке,  қабынуға  

  қарсы, антиоксиданттық қасиеттері бар  
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Қанықпаған май Ұрығында 12% ға Иммунды стимулдаушы қасиетке ие, ісікке [29] 

қышқылдары, соның дейін.  қарсы әсер етеді   

ішінде линол және Оның ішінде     

линолен, олеин, олеин (19,4%),     

пальмитин, стеарин линол (49,5)     

қышқылдары линолен (24,9%),     

 пальмитин (4,4%),     

 стеарин (1,9%)     

 қышқылдары.     

Р-активті қосылыстар 200–1500 мг/100 г Жетіспеген жағдайда  адам  организміндегі [30] 
   ұқсас  әрі  ӛте  жіңішке  қан  тамырлары  –  

   капиллярлардың  ӛткізгіштігі  артып,  денеге  

   зиянды қан құйылуы байқалады   

Дубильді заттар Құрғақ  Фунгицидтік, бактерицидтік қасиеттерге ие, [31] 
 жемістерінде  4,5- потогенді микроорганизмдердің ӛсуін  

 9,1%  тежейді.    

Дәрумендер В1, В2, В9, К В1 (1-2 мг %), Теріні жақсартып, иммунитетті кӛтереді. Зат [32] 
 В2 (0,1-0,3 мг %), алмасу, ас қорыту процестерін реттейді   

 В9 (0,9 мг % )     

 К (0,09-1,40 мг %)     

Кӛптеген натрий - 5 мг, Қан айналымды реттеп, ісікке қарсы тұрады. [33] 
микроэлементтер: Fe, Na, калий - 23 мг, Олар  бірқатар  ферменттердің,  витаминдер-  

Mn, Mg, Ca, К, Zn, P кальций - 26 мг, дің, гормондардың, тыныс алу пигменттері-  

 магний - 3 мг, нің құрамына кіреді. Олардың артық не кем  

 фосфор - 8 мг/100 болуы  организмдегі  зат  алмасу  процесін  

 г. Жемісінде бұзады. Бойдың ӛсуіне (жануарларда – Mn,  

 темір— 11,5 мг Zn,  І),  қанның  түзілуіне  (Fe,  Cu,  Co),  т.б.  

 және селен> 500 әсер етеді.    

 мг      

 100 г шаққанда.     

Органикалық қышқылдар 4% ға жуық Инсульт және жүрек ұстамаларының алдын [34] 
   алу, ойық жаралар мен жараларды жазатын  

   қабілетке ие, артритке қарсы әсер етеді   

Пектин ( 2 - 4%)     [35] 

 

Емдік-профилактикалық қасиеттеріне 

тоқталатын болсақ, итмұрын дәстүрлі түрде 

суық тию, тұмау және инфекциялық аурулар-

дың алдын алу мен емдеуде, асқазан-ішек 

жұмыстарының бұзылуында қолданылады[36].  
Түрік халқының медицинасында итмұ-

рынның жемісі қант диабеті мен бауасырға 

(геморрой) қарсы қолданылатын ең тиімді зат 

болып табылады. Итмұрынның диабетті ем-

деуде оң әсер кӛрсететіндігі ғылыми зерттеу-

лер нәтижесінде дәлелденді. Сондай-ақ бүй-

рек, зәр шығару жолдары ауруларында, арт-

рит және ӛкпенің қабынуы кезінде де тиімді 

болатындығы анықталды. Соңғы зерттеулер 

кӛрсеткендей, итмұрын сығындылары мети-

циллин антибиотигіне тұрақты болып келетін 

алтын стафиллококктың ӛсуін тежейді. Соны-

мен қатар, итмұрыннан жасалған ұнтақ пре-

параттардың артрозды емдеуде жағымды ық-

пал ететіндігі расталды. Итмұрынның майлы 

экстрактысы жүйке жүйесі, терімен кілегейлі 

қабық жарақаттарына бірден-бір ем. Итмұрын 

 

препараттары гемоглобинді жоғарылатады, 
оған қоса жүрек талмасынан қорғайтын 
қасиеті бар[37-41].  

Ӛзімізде жүргізілген зерттеулерге тоқ-

талатын болсақ, in vitro (тірі организмнен тыс, 

пробиркада жүргізілетін әдіс) жағдайын-да 

итмұрын жапырақтары экстрактысының 

антиоксиданттық және мембрана протектор-

лық қасиеттері қарастырылды. Жұмыс бары-

сында итмұрынның антиоксиданттық активті-

лігі жақсы зерттелген антитотықтырғыштар Е 

және С дәрумендерімен салыстырғанда жоға-

ры болды, ал мембранапротекторлық қасиеті  
С дәруменіне сәйкес болатындығы анықтал-

ды. Сығындылардың антиоксиданттық және 
мембрана протекторлық қасиеттері құрамын-

да болатын биоактивті қосылыстар, соның 
ішінде флавоноидтар мен полифенолдардың 

мӛлшеріне байланысты болатындығына қо-

рытынды жасалған [42]. 
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Қорытынды  
Қорыта айтқанда, итмұрын тамақ және 

медицина ӛнімдерін ӛндіруде тиімді шикізат 

кӛзі болып табылады. Жоғарыда айтылған-

дай, зерттеулердің басым кӛпшілігі итмұрын 

жемістерінің құрамдық ерекшеліктеріне ар-

налған. Дегенмен итмұрынның барлық жер 

бӛліктерінің биохимиялық құрамын және 

биологиялық белсенділігін қамтитын зерттеу-

лері аздық етеді. Алайда қолда бар зерттеулер 

нәтижесі кӛрсеткендей, итмұрынның вегета-

тивті бӛліктерінің барлығы биоактивті қосы-

лыстарды жинақтай алады, демек биология-

лық белсенділік танытып, тағам құрамының 

биологиялық құндылығын арттыруға септігін 

тигізе алады. Сондықтан атаулы ӛсімдіктің 

вегетативті бӛліктерін егжей-тегжейлі зерттеу 

медицина, фармакология, тамақ ӛнеркәсібі 
үшін перспективті бағыт болып табылады. 
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