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ანოტაცია 

ფლავონოიდები წარმოადგენენ მცენარეული წარმოშობის მეორად მეტაბოლიტებს. 

ქიმიური თვალსაზრისით არიან პოლიფენოლები. მცენარეებში ისინი მონაწილეობენ 

ფოტოსინთეზში, დამცველობით ფუნქციებში, ლიგნინის წარმოქმნაში და ა.შ.  ადამინის 

ორგანიზმში კი ავლენენ ანტიოქსიდანტურ აქტივობას, არეგულირებენ ლიპიდურ ცვლას, 

ახასიათებთ ანთების საწინააღმდეგო და ანტიალერგიული მოქმედება და სხვ. 

მოქმედების ასეთმა ფართო სპექტრმა განაპირობა უდიდესი ინტერესი ფლავონოიდების 

მიმართ. 

კვლევის მიზანი იყო ქართული ღვინიდან, კერძოდ საფერავიდან და 

რქაწითელიდან ფლავონოიდების სუმარული ფრაქციის გამოყოფა მოდიფიცირებული 

მეთოდით, მათი თვისობრივი-შედარებითი  ანალიზი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 

ქართული წესით დადუღებული ერთწლიანი ღვინო, რომელიც მიღებულია  დურდოზე 

(ჭაჭაზე) სრული ფერმენტაციით. 

ექსპერიმენტი მიმდინარეობდა ორ ეტაპად. პირველ ნაწილში მოვახდინეთ 

ფლავონოიდების სუფთა სახით მიღება ზაპრომეტოვის მეთოდის მოდიფიცირებით. 

მეორე ეტაპზე კი მიღებული ფლავონოიდების სუმარული ფრაქციის თხელფენოვანი 

ქრომატოგრაფირება, რათა დაგვედგინა მათი თვისობრივი შემადგენლობა. 

მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ საფევიდან გამოყოფილი ფლავონოიდების 

ფრაქცია წარმოდგენილია შვიდი სხვადასხვა კლასით. მათ შორის მიახლოებით 

იდენტიფიცირებული იყო სამი სხვადასხვა ფლავონოიდი, კერძოდ კვერცეტინის, 

კატექინის და რეზვერატროლის რიგის და აგრეთვე, დაფიქსირდა დიდი რაოდენობით 

გლიკოზიდები. რქაწითელის შემთხვევაში მიღებულ ფრაქციაში დაფიქსირდება ხუთი 

სხვადასხვა ფლავონოიდი და ასევე დიდი რაოდენობი გლიკოზიდი. 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საფერავიდან მიღებული ფრაქცია 

წარმოდგენილია ფლავონოიდების აგლიკონის შვიდი სხვადასხვა კლასითა და 

გლიკოზიდებით. გარდა ამისა თხელფენოვან ქრომატოგრამებზე  დაფიქსირდა 

რამდენიმე უცნობი ლაქა, რომლის იდენტიფიცირებისათვის საჭიროა სხვა უფრო ზუსტი 

მეთოდები. ხოლო რაც შეეხება რქაწითელს - დაფიქსირდა ფლავონოიდების საფერავთან 

შედარებით ნაკლები კლასი. 

 

 



4 
 

Abstract 

Flavonoids are secondary metabolites of plant. In chemical context, they are polyphenols. 

In plants they participate in photosynthesis, protective functions, generation of lignin etc. As to 

human body, here they show antioxidant activity, they regulate lipid digestion, they are 

characterized with anti-inflammatory and anti-allergic effects and so on. Such a wide spectrum of 

flavonoid’s action caused a great interest in them. 

The aim of the study was extracting the summarized flavonoids from Georgian wines 

(from Sapheravi and Rkatsiteli) with the modified method and their qualitative-comparative 

analysis.  The object of the research was One-year wine fermented with Georgian rule, which is 

received by complete fermentation on crush (Chacha). 

The experiment was carried out in two stages. In the first part we got pure flavonoids 

with modifying Zaprometovs method. On the second stage the object is making the thin layer 

chromatography of summarized fraction of flavonoids in order to find out their qualitative 

composition. 

The results showed that the amount of Sapheravis flavonoids fraction are represented in 

seven different classes. Among them three various flavonoids were identified approximately.  

namely Quercetin, Catechin and Rezsveratrols row. Also a large number of glycosides were 

observed. As to Rkatsiteli flavonoids fractions 5 various flavonoids and a large amount of 

glycosides were observed. 

In conclusion we can say that the fraction received from  Sapheravi includes seven 

different classes of flavonoid’s aglycones and glycosides. In addition several unknown spots were 

observed on thin layer chromatograms and more accurate methods are needed for to identifying 

them. As to Rkatsiteli – there was observed less classes of flavonoids than in Sapheravi. 
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შესავალი 

ფენოლურ ნაერთებში იგულისხმევა ყველა ის ნივთიერება, რომლებიც ერთ ან 

მრავალ ფენოლის ჯგუფს შეიცავს. ფენოლის ჯგუფი წარმოადგენს ბენზოლის ბირთვს, 

რომელიც ჰიდროქსილჯგუფთან არის დაკავშირებული. ბენზოლის ბირთვს მხოლოდ 

მცენარეული სამყაროს წარმომადგენლები აწარმოებენ. ფენოლურ ნაერთებში 

ერთიანდება: მარტივი სტრუქტურის ნივთიერებები, ე.წ. არაფლავონოიდები და 

ფლავონოიდები. 

ფლავონოიდები წარმოადგენენ ფენოლების C6-C3-C6-რიგის ნაერთებს და 

შედგებიან ბენზოლის ორი ბირთვისაგან, რომლებიც შეერთებილია სამნახშირბადოვანი 

ფრაგმენტით. სამნახშირბადოვანი ფრაგმენტის ჟანგვის ხარისხის მიხედვით იყოფიან 

კლასებად: კატექინები, ანთოციანიდები, ფლავონონები, ფლავონოლები და ა.შ 

ფლავონოიდები ფართოდ არიან გავრცელებული მცენარეულ სამყაროში და მათი 

დაგროვება ხდება სხვადასხვა ნაწილში-ძირითადად ნაყოფში, მის კანში, ფოთლებსა და 

ყვავილებში. დიდი რაოდენობით შეიცავს ციტრუსები, კენკრა, შავი შოკოლადი, მწვანე 

ჩაი და რაც მთავარია წითელი ღვინოები. 

ფლავონოიდებს როლი დიდად არ არის შესწავლილი მცენარეებში, თუმცა 

ცნობილია, რომ მონაწილეობენ ფოტოსინთეზში, ფლავონოიდური პიგმენტი მცენარეებში 

ფილტრის როლს ასრულებს, იცავს ქსოვილს ულტრაიისფერი სხივების მავნე 

ზემოქმედებისგან. ანტოციანები ყვავილებს კაშკაშა შეფერილობას სძენს, რაც იზიდავს 

მწერებს და ხელი ეწყობა დამტვერვას. 

ცხოველური ორგანიზმები ფლავონოიდებს ვერ ასინთეზირებენ, ამიტომ საჭიროა 

მათი მიღება საკვებიდან. ადამიანზე ისინი ახდენენ ძალიან დიდ დადებით ეფექტებს: 

1) არეგულირებენ ლიპიდურ ცვლას, ამცირებენ საერთო ქოლესტერინის, დაბალი 

სიმკვრივის ლიპოპროტეინების დონეს სისხლში ღვიძლის ფერმენტებზე ზემოქმედების 

გზით, იცავენ მათ თავისუფალრადიკალოვანი ჟანგვისგან,  ამცირებენ ტრიგლიცერიდებს. 

არეგულირებენ შაქრის ცვლას. 

2) P-ვიტამინური აქტივობა. ამცირებენ კაპილარების კედლების განვლადობას, მათ 

სიმყიფეს, ხელს უწყობენ სისხლძარღვების ნორმალურ ფუნქციონირებას.  

3) ანთებისსაწინააღმდეგო ეფექტს განაპირობებს ფლავონოიდების მიერ ანთებითი 

მედიატორების – ციკლოოქსიგენაზას (ცოგ-1, ცოგ-2), ლიპოოქსიგენაზას, სიმსივნის 

ნეკროზის ფაქტორის (თNF-α), ჰიალურონიდაზას, ანთებითი პროსტაგლანდინების, 

ინტერლეიკინების – IL-1, IL-6, IL-β, ლეიკოტრიენების და სხვ) სინთეზის დათრგუნვა.    
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4) არსებობს მტკიცებულებები ფლავონოიდების ანტიალერგიული მოქმედების შესახებ. 

ისინი იცავენ ადრენალინს ოქსიდაციური სტრესისგან, რაც თავის მხრივ, ასტიმულირებს 

კორტიკოსტეროიდების გამოყოფას. დადასტურებულია ფლავონოიდების ზეგავლენით 

ჰისტამინის დონის შემცირება სისხლში.  

5) არეგულირებენ სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს, აქვთ ასპირინისმსგავსი 

ანტიაგრეგანტული ეფექტი.   

6)     იერთებენ მძიმე მეტალების იონებს და წარმოქმნიან ხელატურ ფორმებს.  

7) გააჩნიათ ფიტოესტროგენული აქტივობა, ხელს უწყობენ ქალის ჰორმონული სპექტრის 

რეგულაციას. 

8) ფლავონოიდების ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული თვისება არის მათი 

ანტიოქსიდანტური აქტივობა. ნაერთების ეს ჯგუფი არის ყველაზე მძლავრი მცენარეული 

ანტიოქსიდანტი, რაც განპირობებულია მათ მიერ თავისუფალი რადიკალების 

შთანთქმით. 

 

ფლავონოიდები დიდი რაოდენობით გროვდება ყურძენში, საიდანაც ხვდება 

ღვინოში. ნამდვილი ქართული ღვინო მიიღება დუღილის სრული ფერმენტაციით ანუ 

ჭაჭაზე სრული დადუღებით. აღნიშნული მეთოდით მიღებულ სასმელში ხდება 

ჩენჩოდან, კანიდან და წიპწიდან ფლავონოიდების მაქსიმალური გადასვლა.  

კვლევის მიზანები. ქართული წესით მიღებული ღვინიდან, კერძოდ საფერავიდან და 

რქაწითელიდან ფლავონოიდების გამოყოფა, მიახლოებითი თვისობრივი 

იდენტიფიკაცია.  

დასახული ამოცანები: 

1. ფლავონოიდების ექსტრაქცია ღვინიდან 

2. მიღებული ექსტრაქტის მიახლოებითი თვისობრივი ანალიზი 
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ღვინო 

 

1.1 ქართული ღვინის ფენომენი 

ღვინო არის ალკოჰოლური სასმელი, წარმოებული ყურძნის წვენის ან დურდოს 

სრული ან ნაწილობრივი ფერმენტაციის შედეგად. 

ჯერ კიდევ ანტიკური სამყარო აღნიშნავდა საქართველოში ღვინის კეთების 

განსაკუთრებული უნარების შესახებ. ანტიკურობის ხანის ბევრი მნიშვნელოვანი ფიგურა, 

და მათ შორის: აპოლონ როდოსელი, სტრაბონი და პორფირე კესარიელი მოიხსენიებენ 

თავის ნაწერებში საქართველოს, როგორც ქვეყანას, სადაც პირველად იქნა 

მოშინაურებული ვაზი.  

საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და ტრადიციები იყო ის, რამაც 

მოგვიანებით საქართველო 500 ავთენტური ყურძნის ჯიშის სამშობლოდ აქცია. დღეს 

ყველაზე ცნობილი ქართული ყურძნის ჯიშებია რქაწითელი, საფერავი, ქისი, კახური 

მწვანე, ხიხვი, ალექსანდროული, მუჯურეთული, ოჯალეში, თავკვერი და სხვა.  

 

 

1.2 საფერავი 

მუქი წითელი, შავი ვაზის ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული ჯიში. ივ. 

ჯავახიშვილის განმარტებით საფერავი ეკუთვნის ზოგად ჯიშთა ჯგუფს, თუმცა 

წარმომავლობით კახური უნდა იყოს. გავრცელებული იყო თითქმის მთელ 

საქართველოში. არსებობს ორი სახეობა – დიდი და პატარა საფერავი. კახეთში 

გავრცელებული ყოფილა ასევე “განჯური საფერავი”. მოსავლიანობის, შაქრის დიდი 

შემცველობისა და საღებავის სიუხვით ძვირფას ვაზის ჯიშად ითვლება. საჭმელად 

ნაკლებად იხმარება, უპირატესად საღვინე ჯიშია. საფერავისგან დაყენებული წითელი 

ღვინო გამოირჩევა სურნელით, ფერითა და სიმაგრით. იყენებენ სხვა ღვინოების 

გაუმჯობესებისა და შეფერადებისთვის. დაძველების მიხედვით მისგან დაყენებული 

ღვინის მარკებია “საფერავი” (ერთ წლიანი), “ქინძმარაული” (ორ წლიანი) და “მუკუზანი” 

(სამი და ზევით). საფერავი-ძველი ქართული ტექნიკური ჯიშია. დამწიფების გვიანდელი 

ვადით ფოთლები დიდი მომრგვალო, სამფრთიანი. მტევანი საშუალო ან დიდი. 

კონუსური. მარცვალი საშუალო ან დიდი ოვალური. მუქი ლურჯი. რბილი კანით. 

წვნიანი რბილობით. პერიოდი დაკვირტვიდან ყურძნის ტექნიკურ სიმწიფემდე 

ხორნაბუჯის ტერიტორიაზე საშუალოდ 150 დღეა აქტიურ ტემპერატურათა ჯამის 3000 c 
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პირობებში. მოსავლიანიბა 80-120ც/ჰა. ყინვაგამძლეობის თვალსაზრისით ყველაზე 

პირველია. ჯიში ნახევრადმდგრადია სოკოვანი დაავადებების მიმართ. განსაკუთრებული 

ადგილი აქვს საფერავს, სუფრის ნახევრადტკბილი ღვინის დასამზადებლად. საფერავის 

ჯიშის ღვინომასალა, ალექსანდროულის ჯიშის ღვინომასალასთან ერთად გამოიყენება 

ნახევრადტკბილი ღვინის დასამზადებლად. რომელიც ხარისხით არ ჩანოუვარდება 

საქვეყნოდ ცნობილ ღვინოს “ხვანჩკარა”. 

 

1.3 რქაწითელი 

ქართული ტექნიკური ვაზის ჯიში დამწიფების გვიანდელი ვადით. ჯიში 

განეკუთვნება შავი ზღვის აუზის ეკოლოგიურ-გეოგრაფიულ ჯგუფს. ფოთლები 

საშუალო, მომრგვალო სამ-ხუთფრთიანი, მტევანი საშუალო ზომის ან დიდი, 

ცილინდროკონუსური. მარცვალი საშუალო, ოვალური მომწვანო-ყვითელი ფერის 

ყავისფერი ლაქებით. პერიოდი დაკვირტვიდან ტურძნის ტექნიკურ სიმწიფემდე, 

ხორნაბუჯის ტერიტორიაზე 150 დღეა  აქტიურ ტემპერატურათა ჯამის 3100-3200 ც 

პირობებში მოსავლიანობა 100-150 ც/ჰა. ჯიში ყინვაგამძლეა. ნახევრადმდგრადია 

მილდიუს მიმართ მცირედ ზიანდება იოდიუმით.რქაწითელით მზადდება სუფრის 

მშრალი თეთრი სამარკო ღვინო “რქაწითელი”, ადგილობრივი კახური მეთოდით. ასევე 

რქაწითელი, ხიხვისა და მწვანეს ჯიშის ღვინომასალებთან, კუპაჟში, გამოიყენება ღვინის 

“რქაწითელი ხორნაბუჯულლის” დასამზადებლად, რომელიც ასევე კახური ტიპისაა. 

რქაწითელი, მწვანეს ჯიშის ღვინომასალასთან ერთად, კუპაჟში, განოიყენება თეთრი 

სამარკო ღვინის “ტიბაანის” დასამზადებლად. რქაწითელის, საფერავისა და კაბერნე 

სოვინიონის ჯიშის ღვინომასალები გამოიყენება სუფრის ნახევრადმშრალი ვარდისფერი 

ღვინის დასამზადებლად. ასევე ეს ჯიში ჩინურის, ჩხავერის ჯიშის ღვინომასალებთან 

ერთად კუპაჟში გამოიყენება თეთრი ცქრიალა ღვინის დასამზადებლად. ღვინომასალები 

რქაწითელის, ხიხვის, მწვანეს ჯიშისაგან გამოიყენება თეთრი მაგარი, პორტვეინის ტიპის 

“კარდენახის” დასამზადებლად. [1] 

 

1.4 ღვინის დაყენების კახური ტრადიციული მეთოდი 

საქართველოში მევენახეობის თითოეული მხარე ცნობილია მეღვინეობის 

ადგილობრივი, ტრადიციული მეთოდით. ეს მეთოდები დიდი ხნის განმავლობაში 

ყალიბდებოდა ადგილობრივ ჯიშებზე და ყურძენზე მორგებით. მათ შორის ყველაზე 
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გავრცელებულია კახური ტრადიციული მეთოდი, რომელიც ძირითადად კახეთში და, 

შედარებით ნაკლებად, კახეთის მიმდებარე რაიონებში გამოიყენება. 

კახური ტრადიციული ღვინის დასაყენებლად საჭიროა მწიფე, საღი ყურძენი და 

ღვინის ტრადიციული ჭურჭელი - ქვევრი. ტრადიციისამებრ, კახელი მეღვინე ყურძენს 

დაწურავს თუ არა, მიღებულ ტკბილს მთლიან მასასთან (ჭაჭა და ხშირად კლერტიც) 

ერთად ქვევრებში ათავსებს. ქვევრში მიმდინარეობს ალკოჰოლური დუღილი ჭაჭასთან 

შეხებით, რომელიც 1-3 კვირის განმავლობაში გრძელდება. დუღილის დამთავრების 

შემდგომ ქვევრებს თავს ჰერმეტულად ახურავენ და ღვინოს ჭაჭასთან და ლექთან 

შეხებაში ტოვებენ რამდენიმე თვის განმავლობაში. ამ დროს მიმდინარეობს ჭაჭიდან და 

მყარი ნაწილებიდან ღვინოში ტანინებისა და სხვა ნივთიერებების გადმოსვლა. 

პარალელურად ღვინო მდიდრდება ლექის ნივთიერებებითაც. გაზაფხულის სითბოს 

დადგომამდე, დაახლოებით მარტის თვეში, ქვევრებს თავს ხდიან და იქიდან იღებენ 

კახურ ტრადიციულ ღვინოს, რომელიც თავისი თანამოძმეებისაგან გამოირჩევა ძლიერი 

ტანინებით, სხეულითა და მდიდარი არომატით. ამას გარდა, ღვინო კარგად ძველდება, 

რადგან ის მდიდარია ჭაჭაში შემავალი სხვადასხვა ნივთიერებებით. 

კახური ტრადიციული მეთოდით შეიძლება დამზადდეს როგორც თეთრი, ასევე 

წითელი ღვინო. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თეთრი ღვინოები, რომლებიც 

დავარგებისას ფერს იცვლის და ღია ჩალისფერიდან ქარვისფერში გადადის, სურნელი 

გადამწიფებული ხილის, ჩირებისა და მცენარეულ ტონებს ივითარებს, ხოლო გემო 

რბილდება და ხავერდოვნებას იძენს. 

დღეისათვის კახურ ტრადიციულ ღვინოს საქართველოში ამზადებენ როგორც 

მცირე, ასევე დიდი მარნები. ბოლო წლებში გაიზარდა მარნებში ქვევრების რაოდენობაც. 

თუმცა ქვევრების პარალელურად, კახური მეთოდით ღვინოს სხვა ჭურჭელში - კასრებში, 

ბუტებსა და რეზერვუარებშიც ამზადებენ. მეთოდი იგივეა, თუმცა ქვევრებისგან 

განსხვავებით რეზერვუარებში ჭაჭასა და ლექზე ღვინის დავარგების ხანგრძლივობას 

ადგენენ ყოველდღიური დეგუსტაციებისა და ანალიზების მიხედვით. სასურველი 

შედეგის მიღების შემდეგ ღვინოს ჭაჭიდან ხსნიან და გადააქვთ დასავარგებლად. ჭაჭას 

გამოწნეხავენ, მიღებულ ღვინოს ცალკე ინახავენ, ხოლო დარჩენილი ჭაჭისგან ხდიან 

ცნობილ ჭაჭის არაყს. 

ასე მიიღება „თანამედროვე ტრადიციული“ ღვინოები, რომლებიც ხშირად არც 

ჩამოუვარდება ქვევრის ღვინოებს. ამგვარი კახურებიც ძლიერი ტანინებითა და არომატით 

გამოირჩევა, კარგად ვარგდება და დავარგებისას ქარვისფერ შეფერილობას იღებს.[2] 
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2.1 ფენოლური ნაერთები (ფლავონოიდები) 

მცენარის ორგანიზმში ცილების, ნახშირწყლების, ლიპიდების და ნუკლეინის 

მჟავების გარდა მრავალი ნივთიერების სინთეზი მიდის, რომლებსაც მეორეული 

წარმოშობის მეტაბოლიტებს უწოდებენ. მათ რიცხვს მიეკუთვნება ფენოლური ნაერთები, 

ალკალოიდები, ეთერზეთები, გლიკოზიდები, იზოპრენოიდები, ანტიბიოტიკები და სხვ. 

აღნიშნული ნაერთებიდან ზოგიერთს ახასიათებს ძლიერი ბიოლოგიურად აქტიური 

თვისებები და შეუძლიათ მრავალმხრივ იმოქმედონ ადამიანისა და ცხოველთა 

ორგანიზმზე. ამაზეა დაფუძნებული მცენარეული პრეპარატების სამედიცინო გამოყენება 

და მათ ბაზაზე მრავალი სხვადასხვა სამკურნალო საშუალების შექმნა. მცენარეული 

წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სინთეზი განსაკუთრებით ძლიერდება 

სხვადასხვა სტრესის დროს, ეს შეიძლება იყოს როგორც აბიოტური (ტემპერატურე, 

ულტრაიისფერი რადიაცია, გამოშრობისა და მარილის სტრესი) ასევე სხვადასხვა 

ინფექციებით სტიმულირებული სტრესი. მცენარეული წარმოშობის ბიოაქტიური 

ნაერთებიდან განსაკუთრებული როლი ენიჭება ფენოლურ ნაერთებს და, მათ შორის, 

ფლავონოიდებს.ფლავონოიდები მიეკუთვნებიან მცენარეული წარმოშობის  ფენოლური 

ნაერთების ჯგუფს. ფენოლურ ნაერთს უწოდებენ ნივთიერებას, რომელიც თავის 

შემადგენლობაში შეიცავს ბენზოლის ბირთვს ერთი, ან რამდენიმე ჰიდროქსილის 

ჯგუფით. ამ ნაერთებს ხშირად პოლიფენოლებსაც უწოდებენ. ბენზოლის ბირთვის 

ჰიდროქსილირება ზრდის OH-ჯგუფის რეაქციისუნარიანობას და ანიჭებს მას სპეციფიკურ 

თვისებებს, მათ შორის წყალბადური ბმის წარმოქმნის შესაძლებლობას.  

ფენოლური ნაერთების ყველაზე მარტივი წარმომადგენელია ფენოლი და მისი 

წარმოებულები: პიროკატეხინი, გუაიაკოლი, ფლოროგლუცინი, რეზორცინი. აღნიშნული 

ნაერთები გავრცელებულია ძირითადად მთელი რიგი მცენარეების ფისოვან ფრაქციებში.  

ფენოლური ნაერთები თავისი ბიოგენეზის სირთულის მიხედვით დაყოფილია შემდეგი 

რიგის ნაერთებად: C6- C 1რიგის; C 6- C 3-რიგის (ფენილპროპანოიდები) და C6- C3- C6-

რიგის (ფლავონოიდები). 

C6- C1-რიგის ნაერთებს მიეკუთვნება ოქსიბენზოის მჟავები: პ-ოქსიბენზოის, 

პროტოკატეხის და ვანილინის მჟავები. გალის მჟავის გარდა, თითქმის ყველა 

ოქსიბენზოის მჟავები მცენარეში გვხვდებიან ნახშირწყლებთან კონიუგირებული სახით.  

C 6- C3-რიგის ნაერთები (ფენილპროპანოიდები) ფართოდ არის გავრცელებული 

მცენარეთა სამყაროში. ისინი წარმოდგენილია კუმარის, კოფეინის, ფერულის და სინაპის 

მჟავების სახით. ოქსი დარიჩინის მჟავების დამახასიათებელ თვისებას წარმოადგენს მათი 
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ცის-ტრანს-იზომერების არსებობა. მცენარეში მეტია მათი ტრანს-ფორმები, მაგრამ უი-

სინათლის მოქმედებით შეიძლება გარდაიქმნას ცის-ფორმად. მათ ამ თვისებას აქვს 

შესაბამისი ბიოლოგიური მნიშვნელობა, ვინაიდან ცის-ფორმები ასტიმულირებენ 

მცენარის ზრდას, ხოლო ტრანს-ფორმები ან არ ახდენენ ასეთ ზემოქმედებას, ან თრგუნავენ 

ზრდას. ვინაიდან ტრანს-ფორმიდან ცის-ფორმაში გადასვლის დროს ხდება გარკვეული 

რაოდენობის ენერგიის დაგროვება, ცის-ფორმებს შეუძლიათ ითამაშონ მნიშვნელოვანი 

როლი მცენარის მეტაბოლიზმში. 

ფლავონოიდები (C6- C3- C6-რიგის ნაერთები) წარმოადგენენ ფენოლური 

ნაერთების ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ნივთიერებათა ჯგუფს. ფლავანოიდების 

მოლეკულა შესდგება ორი ბენზოლის ბირთვისაგან (A და B), რომლებიც შეერთებულია 

ერთმანეთთან სამნახშირბადის ფრაგმენტით. ფლავანოიდების უმრავლესობა შეიძლება 

განვიხილოთ ისევე როგორც ქრომანისა და ფლავანის წარმოებული. ფლავონოიდების 

კლასიფიკაცია გულისხმობს ამ ნაერთების დაყოფას 12 ძირითად კლასად სამნახშირბადის 

ფრაგმენტების ჟანგვითი ხარისხისდან გამომდინარე: კატეხინები (ფლავან-3-ოლი), 

ლეიკოანტოცინიდინები (ფლანან-3,4-დიოლი), ფლავონები, დიჰიდროქალკონები, 

ანტოციანიდები, ფლავანოლები (დიჰიდროფლავონოლები), ფლავონები, ფლავონოლები, 

აურონები, იზოფლავონები, 3-დეზოქსიანტოციანიდინები, ქალკონები. 

 

ფლავონოიდებს აქვთ სხვადასხვა შეფერილობა. ხოლო ანტოციანიდინებს და ანტოციანებს 

წითლიდან იისფრამდე. სწორედ ეს ნაერთები განაპირობებენ ყვავილებისა და ნაყოფის 

შეფერილობას. ამასთან ერთად, ისეთ ნაერთებს როგორიცაა კატეხინები, 

ლეიკოანტოციანიდინები, ფლავანონები და ფლავონოლები შეფერილობა არ გააჩნია. 

ფენოლების უმეტესი ნაწილის წარმოქმნა ხდება მცენარის ინტენსიური ზრდის 

ფაზაში. ფენოლური ნაერთების პირველადი სინთეზის ადგილს მწვანე უჯრედში 
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ქლოროპლასტები წარმოადგენს, ფოტოსინთეზის დროს ქლოროპლასტებში ხდება ყველა 

საჭირო სუბსტრატის (ფოსფოენოლპირუვატი, ერითროზო-4-ფოსფატი, აცეტილ- და 

მალონილ-KოA), ასევე აღმდგენლის (NADPH) და ენერგიის წყაროს (ატფ) გენერირება. 

სინთეზის ერთ-ერთ სავარაუდო ადგილად ენდოპლაზმური ბადეს მიიჩნევა, საიდანაც 

ხდება ნაერთების შემდგომი ტრანსპორტი უჯრედის შესაბამის უბანში. ამასთან 

ცნობილია, რომ ბევრი ფენილპროპანოიდი აკუმულირდება ვაკუოლებში გლიკოზიდის, 

ან სხვა კონიუგატის სახით, სავარაუდოდ, საბოლოო კონიუგირება სწორედ ვაკუოლებში 

ხდება.     

       ფლავონოიდებისა და საერთოდ ფენოლური ნაერთების დამახასიათებელ თვისებას, 

რომლითაც ისინი განირჩევიან ბევრი სხვა მეორადი ნივთიერებებისაგან, წარმოადგენს 

მათი ადვილი ჟანგვა, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ორთო-ქინონები. გარდა ამისა, ისინი 

უკავშირდებიან ცილებს (წყალბადური ბმებით) და მეტალის იონებს (კომპლექსების 

წარმოქმნით). ამრიგად ქიმიური თვალსაზრისით, ფლავონოიდური ნაერთები მაღალი 

რეაქციის უნარით ხასიათდებიან, მაგრამ მათი ფუნქციის საკითხი მცენარეში რჩება 

ჯერჯერობით ნაკლებად შესწავლილი. მათი ქიმიური აღნაგობის მრავალგვარობიდან 

გამომდინარე ფლავანოიდების ფუნქციები მრავალფეროვანია.  

საინტერესოა, რომ ფენოლური ნაერთების სინთეზი სტრეს-ინდუციბელურია: 

ბევრი ფენოლური ნაერთი, რომელიც ზოგიერთი სახეობის მცენარეში, ან  ქსოვილში 

კონსტიტუციურია,  შეიძლება სტრეს-ინდუცირებული იყოს სხვა სახეობაში, ან იმავე 

მცენარის სხვა ქსოვილში. სტრეს-ინდუცირებული ფენოლების ერთი ჯგუფი, რომელთაც 

ფიტოალექსინებს უწოდებენ, პათოგენის შეტევის დროს სინთეზირდება დაავადების 

კერაში და ანტიმიკრობულ ფუნქციას ავლენს. ყველაზე მკვეთრი მაგალითი ფენოლური 

ნაერთების როლის შესახებ მცენარის იმუნიტეტში სწორედ ფენოლური ბუნების 

ფიტოალექსინებია. ფიტოალექსინებში შედიან არა მარტო ფენოლური ნაერთები, მაგრამ 

დღეისათვის ცნობილი ფიტოალექსინების 80-ზე მეტი ფენოლური ბუნებისაა. 

კარგა ხანია ცნობილია, რომ მცენარის მდგრადობა პათოგენის მიმართ 

კორელირებს ფენოლური ნაერთების მაღალ რაოდენობასთან. ყველა პათოგენი (სოკო, 

ბაქტერია, ვირუსი) საპასუხო რეაქციის სახით მცენარეში იწვევს ფენოლური ნაერთების 

წარმოქმნას, რომელსაც თან ახლავს შესაბამისი ფერმენტების აქტივობის ინდუქცია.  

ბევრი ფენილპროპანოიდი სინთეზირდება მექანიკური დაზიანებისა და 

ბალახისმჭამელებისაგან დასაცავად, რომელთათვისაც სინთეზირებული პროდუქტი 

ტოქსიკურია, წარმოადგენს ანტიკოაგულანტს, ან ესტროგენულ აგენტს. საინტერესოა 
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სალიცილის მჟავას, როგორც სასიგნალო მოლეკულის სინთეზი მრავალი სტრესის 

მოქმედებისას. იგი ადვილად გადაადგილდება ერთი ორგანოდან მეორეში და 

სავარაუდოდ გადააქვს ინფორმაცია მოქმედი სტრესის შესახებ. 

 ფენოლური ნაერთების, კერძოდ ანთოციანებისა და იზოფლავონოიდების 

სინთეზი ძლიერდება სინათლის მაღალი ინტენსივობისა და ულტრაიისფერი 

გამოსხივების მოქმედებით. მიჩნეულია, რომ ეს ნაერთები ასუსტებენ სინათლის 

ინტენსივობას, რომელიც აღწევს ფოტომასინთეზებელ უჯრედებამდე. როგორც ჩანს, მათი 

დამცველობითი როლი ქლოროპლასტებში ანტიოქსიდანტურ მოქმედებასთანაც უნდა 

იყოს დაკავშირებული, თუმც მათი მოქმედების მექანიზმი დღემდე ბუნდოვანი რჩება. უი-

გამოსხივებისაგან ფენოლური ნაერთების დაცვითი როლის შესახებ ექსპერიმენტული 

დამტკიცება დიდი ხანია არ არსებობდა, მხოლოდ უკანასკნელ დროს აღმოაჩინეს, რომ 

რიგ მცენარეთა ნაზარდებში უი-გამოსხივებისაგან ფოტოსინთეთიკური აპარატის დაცვას 

ახორციელებენ ზედაპირული ქსოვილის უჯრედები (ეპიდერმისი), რომლებშიც 

გროვდება ფლავონოლები. დადგენილი იყო ასევე ფენოლური ნაერთების დაცვითი 

ფუნქცია გენეტიკური აპარატის უი-დასხივებისაგან (ანტიმუტაგენური აქტივობა). 

სხვა სტრესები, რომლებიც ასევე ახდენენ ფენოლური ნაერების სინთეზის 

ინდუქციას(ტემპერატურა, ნიადაგში აზოტის, ფოსფატების, ან რკინის ნაკლებობა), 

შედარებით ნაკლებადაა შესწავლილი. დაბალი ტემპერატურა და საჭირო მინერალების 

ნაკლებობა იწვევს ანთოციანების სინთეზის გაძლიერებას, თუმც ამ პროცესის 

დანიშნულება გაურკვეველია. არსებობს ვარაუდი, რომ ზოგი სინთეზირებული ნაერთი 

ქემოატრაქტანტია (ქემოტაქსიზის გამომწვევი) აზოტფიქსატორი სიმბიონტებისათვის, 

ხოლო ზოგი ფენოლური მჟავა სინთეზირდება რკინის წყაროს ადვილად შესათვისებელ 

ფორმად გარდაქმნისათვის. 

ფენოლური ნაერთები მონომერული ნაერთების სახით წარმოადგენენ საწყის 

კონპონენტებს ლიგნინის წარმოქმნაში. ლიგნინი არის მცენარის ქსოვილის საყრდენი 

პოლიმერი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი მეორადი უჯრედის გარსისა. ლიგნინს 

მნიშვნელოვანი როლი მიეკუთვნება დაცვით მექანიზმებში. მას ეკისრება შემდეგი 

ფუნქციები: 1. მცენარის უჯრედის მექანიკური წინააღმდეგობის გაზრდა მიკრობის 

შეჭრის მიმართ; 2. მცენარის დაცვა მიკრობის ჰიდროლიზური ფერმენტებისაგან; 3. 

მიკრობის ფერმენტებისა და ტოქსინის დიფუზიის დაბრკოლება; 4. ლიგნინის 

წინამორბედები ახდენენ სოკოს ფერმენტების ინაქტივაციას; 5. ლიგნიფიკაციის 

მეშვეობით სოკოვანი წარმონაქმნებისაგან დაცვა.  
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ფენოლური ნაერთების კიდევ ერთი ფუნქციაა მონაწილეობა მიტოქონდრიებისა და 

ქლოროპლასტების ელექტრონტრანსპორტული ჯაჭვის მექანიზმებში. პლასტოქინონების 

და უბიქინონების როლი ამ პროცესში საყოველთაოდ ცნობილია. ჰიდროფობული 

იზოპრენოიდული ჯაჭვის არსებობის გამო, ისინი ადვილად ერთვებიან ლიპიდურ 

მატრიქსში, შიდა მიტოქონდრიულ, ან პლასტიდურ მემბრანაში. გარდა ამისა, ისინი 

შეიცავენ ჰიდროქინონის და პ-ბენზოქინონის წარმოებულებს.              

მცენარეები შეიცავენ უბიქინონ-10 და უბიქინონ-9, ტოკოფეროლს (ვიტამინი E1) და 

ფიტილნაფთოქინონს (ვიტამინი K1). მათ გააჩნიათ უნარი, გადაიტანონ ელექტრონები 

მცენარეთა და მიკროორგანიზმთა სუნთქვით ჯაჭვებში. 

გარდა პლასტოქინონებისა, შესაძლებელია ფოტოფოსფორილირების პროცესში 

მონაწილეობა მიიღონ სხვა ფენოლურმა ნაერთებმაც. მათ შორის, ფლავონოიდები 

აინჰიბირებენ ფოტოფოსფორილირებას მოდელურ ცდებში.  

შეიძლება ითქვას, რომ ფენოლური ნაერთების უმრავლესობა ამა თუ იმ ფორმით 

მონაწილეობს მცენარეთა, ცხოველთა და მიკროორგანიზნთა ურთიერთობებში. ამ მხრივ 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია P ვიტამინის სახელით ცნობილი ნაერთების ჯგუფი, 

რომელთაც ეს სახელი კაპილარების განვლადობაზე ცნობილი ეფექტის გამო უწოდეს 

(Pერმეაბილიტყ- ინგ. განვლადობა). საბოლოოდ კი ტერმინი “P ვიტამინი” 

“ბიოფლავონოიდებით” შეცვალეს. ისინი ავლენენ სინერგიზმს მეორე მცენარეულ 

ვიტამინთან, ასკორბინის მჟავასთან. 

ის ფაქტი, რომ ფლავონოიდების დღიური ნორმა ადამიანისათვის 1გ.-ს აღწევს და 

გაცილებით აღემატება ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანი სხვა ანტიოქსიდანტების α-

ტოკოფეროლის, ასკორბატისა და გლუტათიონის მოთხოვნის დონეს, მიუთითებს მათ 

დაბალ ტოქსიურობაზე და უდიდეს მნიშვნელობაზე ადამიანისა და ცხოველთა 

ორგანიზმში რომელთაც განვითარებული აქვთ ამ ბუნებრივი ნაერთების სასარგებლო 

თვისებების გამოყენების უნარი. 

ბიოფლავონოიდები ანტიოქსიდანტურ უნარს რამდენიმე გზით ახორციელებენ, 

მაგრამ ნებისმიერი მათგანი მათი, როგორც წყალბადის დონორის აქტივობაზეა 

დამყარებული: 
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ამავე მექანიზმით ხდება მათ მიერ აქტიური რადიკალების პირდაპირი შებოჭვა-

გაუვნებელყოფა ორგანიზმის დაცვა ჟანგბადის რეაქტიული ფორმებისაგან და NO-ს ჭარბი 

რაოდენობით წარმოქმნისაგან. 

ბოლო წლებში ცნობილი გახდა ბიოფლავონოიდების მოქმედების სხვა ასპექტიც. 

ისინი ინჰიბიტორულ უნარს ავლენენ რიგ ფერმენტულ სისტემებზე, როგორიცა 

ციკლოოქსიგენაზა, ლიპოქსიგენაზა, NADPH-ოქსიდაზა და სხვა, ყველა ამ ფერმენტს ჟანგვა-

აღდგენითი აქტივობა გააჩნია და მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, როგორც ანთების 

მედიატორები ისინი ჩართულია უჯერი ცხიმოვანი მჟავების, კერძოდ არაქიდონის მჟავის 

გარდაქმნის პროცესში, რაც ზოგადი ანთებითი პასუხის ჩამოყალიბების საწყისი 

წერტილია. Aაღსანიშნავია, რომ დღემდე ბუნდოვანი რჩება ფლავონოიდების, როგორც 

ფერმენტთა ინჰიბიტორებისმოქმედების მოლეკულური მექანიზმი.[3] 

 სტილბენები სტრუქტურულად ფენოლმჟავებზე უფრო რთული ნივთიერებებია. 

ერთ-ერთ მათგანს, რეზვერატროლს, ზოგიერთი ჯიშის ყურძნის კანში ვხვდებით. იგი 

მცენარეს სოკოვანი დაავადებებისაგან, კერძოდ, botrytis cinerea-საგან იცავს. უახლესი 

გამოკვლევების მიხედვით რეზვერატროლს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 

პროფილაქტიკის უნარის მქონედ თვლიან.[4]  

 რეზვერატროლი დამარაგებულია ყურძნის ქერქში, სხვადასხვა ხილში, აგრეთვე, 

კაკაოსა და ლებნებში. დიდი რაოდენობითაა ღვინოში (წითელში საშუალოდ 0,2-5,8 მგ/ლ, 

თეთრში ნაკლებად). მისი ქიმიური ფორმულაა C14H12O3.   [5] 
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1997 დაადგინეს, რომ რეზვერატროლი ზემოქმედებს კანცეროგენებზე, რითაც 

ხელს უშლის კანის კიბოს განვითარებას ვირთაგვებში.[6] მას შემდეგ ჩატარდა მრავალი 

ცდა სხვადასხვა კვლევის ობიექტებზე, რომელთაც აჩვენეს რეზვერატროლის 

ანტისიმსივნური მოქმედება.[7] თუმცა, ადამიანებზე ჩატარებულმა კლინიკურმა 

გამოკვლევებმა დადებითი შედეგი ვერ გამოავლინა.[8] 

მას გააჩნია ბევრი სხვადასხვა თვისება: ნეიროპროტექტორული აქტივობა, 

ანტიდიაბეტური და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება და ა.შ. 

კვერცეტინი წარმოადგენს ფლავონოლს, იგი წარმოიქმნება მცენარეებში, კერძოდ, 

ღეროსა და ფოთლებში. შეიცავს ხილი და ბოსტნეული. დიდი რაოდენობითაა წითელ 

ღვინოში. მისი ქიმიური ფორმულაა C15H10O7.   სტრუქტურულად კი ასე გამოიყურება.[9] 

 

კვერცეტინი აგლიკონის სახითაა წარმოდგენილი, თუმცა, შეიძლება იყოს, როგორც 

გლიკოზიდი, სადაც მას დაკავშირებული აქვს რამნოზა და რუტინოზა. ერთ წლიან 

ღვინოებში ძირითადად გვხვდება გლიკოზიდების სახით. [10] 

 

კვერცეტინს ახასიათებს B ჰეპატიტის საწინააღდეგო აქტივობა, რადგანაც ძლიერი 

ინჰიბიტორია HbsAg  და HBeAg სეკრეციისა.[11] აგრეთვე, გააჩნია ანთების 

საწინააღმდეგო [12][13] და ანტისიმსივნური თვისებები[14][15] და  სხვა მრავალი. 
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ექსპერიმენტის მსვლელობა 

1.1 ფლავონოიდების ექსტრაქცია(სქემა)[16][3] 

    ღვინო 

 

ცენტრიფუგირება 

 

გაფილტვრა 

 

ბენზოლით გამოწვლილვა 

 

ბენზოლიანი ხსნარის გადადენა 

 

ეთილაცეტატით გამოწვლილვა 

 

ეთილაცეტატის გაუწყლოება Na2SO4 

 

ეთილაცეტატის გადადენა და დაკონცენტრირება 

 

კონცენტრატის გამოშრობა ანაეროსტატში ვაკუუმის ქვეშ 

 

ფხვნილის მიღება 

 

 

1.2  ცენტრიფუგირება და გაფილტვრა 

 ფლავონოიდების ექტრაქცია ხდებოდა ქართული ღვინოებიდან, კერძოდ 

საფერავიდან და რქაწითელიდან. აღნიშნული ღვინოები იყო ერთ წლიანი დაძველების 

და დადუღებული იყო დურდოზე (ჭაჭაზე) სრული ფერმენტაციით. 

 ექსპერიმენტის პირველ საფეხურზე საჭირო იყო საფუვრებისა და სხვა 

მინარევების მოცილება, რაც მოვახდინეთ ცენტრიფუგირებით. ცენტრიფუგირება 

ჩავატარეთ 7000 ბრ/წთ-ში 20 წუთის განმავლობაში. 
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 შემდგომ საფეხურზე მოვახდინეთ სუპერნატანტის გაფილტვრა წვრილფორიანი 

ფილტრის ქაღალდით. იმის გამო, რომ საფერავი საკმაოდ სხეულიანი ღვინოა 

გაფილტვრის დასაჩქარებლად შევქმენით მცირე ვაკუუმი წყლის ჭავლით. (სურ 1) 

 

სურ 1 

 

 

 

1.3 ექსტრაქცია 

ხსნარიდან ან მყარი ნივთიერების ნარევიდან ნივთიერების გამოყოფას სხვადასხვა 

გამხსნელების საშუალებით ექსტრაქცია (ანუ გამოწვლილვა) ეწოდება. მას საფუძვლად 

უდევს სხვადასხვა ნივთიერების განსხვავებული ხსნადობა ერთსადაიმავე გამხსნელში ან 

ორ შეურევად გამხსნელში ერთიდაიგივე ტემპერატურაზე. 

     წყალხსნარიდან ორგანული ნაერთების გამოსაყოფად აწარმოებენ გამოწვლილვას 

ისეთი გამხსნელებით, რომლებიც წყალში უხსნადი არიან, ხოლო მოცემული 

ნივთიერებები მათში კარგად იხსნებიან. 

ექსტრაქციის დროს გამხსნელად ხშირად იყენებენ ადვილად აქროლად 

ნივთიერებებს-დიეთილის ეთერს, ბენზოლს, ქლოროფორმს და სხვ. 

გახსნილი ნივთიერების განაწილება ორ თხევად ფაზას შორის (წყალი და 

ორგანული გამხნელი) განისაზღვრება ნერსტის განაწილების კანონის მიხედვით: 

                                                                              SA /SB=K 
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სადაც K-განაწილების კოეფიციენტია, SA  და SB - განაწილებული ნივთიერებების 

ხსნადობა ორივე გამხსნელში (SA -ორგანულ გამხსნელში,  SB -წყალში). K განაწილების 

კოეფიციენტია მოცემულ ტემპერატურაზე მუდმივ სიდიდეს წარმოადგენს. 

ნივთიერების წყლიდან ექსტრაჰირებისათვის იყენებენ ისეთ ორგანულ გამხსნელს, 

რომელშიც მოცემული ნივთიერება იხსნება ბევრად უფრო ადვილად, ვიდრე წყალში, ე.ი 

SA>SB. იმ შემთხვევაში, როდესაც K≥20, ნივთიერების წყლიდან გამოსაწვლილვად 

საკმარისია ერთჯერადი ექსტრაჰირება. 

თუ K<20, ექსტრაჰირებას რამდენიმეჯერ აწარმოებენ გამხსნელის ახალი 

ულუფების დამატებით. წყალხსნარიდან ორგანული ნივთიერების ექსტრაჰირებას და 

ერთმანეთში შეურევადი სითხეების გამოყოფას აწარმოებენ ცილინდრისებრი ან 

მსხლისებრი გამყოფი ძაბრების საშუალებით. ექსტრაქციის დაწყებამდე საჭიროა 

შემოწმდეს გამყოფი ძაბრის ონკანის გამართულობა.ამისათვის მასში ასხავენ წყალს,თუ 

ონკანი წვეთავს, მას გაპოხავენ ვაზელინით. ძაბრს ამაგრებენ შტატივზე, ჩვეულებრივი 

ძაბრის საშუალებით ასხავენ საკვლევ სითხეს, უმატებენ მცირეოდენ გამხსნელს და 

მჭიდროდ ახურავენ საცობს. შემდეგ გამყოფ ძაბრს გადმოაბრუნებენ, თან ხელს უჭერენ 

საცობს, ონკანს და ფრთხილად შეანჯღრევენ, ამ დროს გამხსნელის აორთქლების 

შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი წნევის მოსასპობად საჭიროა ონკანი გაიღოს მცირე ხნით, 

შემდეგ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ენეგიულად ანჯღრევენ ძაბრს და დროდადრო 

აღებენ ონკანს. 

  შენჯღევის დამთავრების შემდეგ გამყოფ ძაბრს ამაგრებენ შტატივზე, ქვეშ 

შეუდგამენ კოლბას ან ქიმიურ ჭიქას. ფენების მკაფიოდ გამოყოფის შემდეგ ძაბრიდან 

საცობს იღებენ, აღებენ ონკანს და ჩამოასხამენ ქვედა ფენას, ხოლო ზედა ფენას ძაბრის 

ზედა ხვრელიდან გადმოასხამენ. 

ექსტრაქციის დამთავრების შესამოწმებლად ექსტრაქტის ბოლო წვეთს ათავსებენ 

საათის მინაზე და გამხსნელს ააორთლებენ. თუ სინჯი აორთქლდა ნარჩენის გარეშე, მაშინ 

ექსტრაცია დამთავრებულად ითვლება.[17] 

 

1.4 ბენზოლით გამოწვლილვა 

მომდევნო ეტაპზე მოვახდინეთ ფილტრატის ბენზოლით გამოწვლილვა 

სამჯერადად 1/1-ზე, რათა ღვინის ფილტრატიდან მოგვეცილებინა ლიპოფილური 

ნაერთები. სურ 3 
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სურ 3 

 

1.5 ვაკუუმ გამოხდა 

  მაღალი დუღილის ტემპერატურის მქონე ორგანული ნაერთი გამოხდის დროს 

ხშირად იშლება თავის დუღილის ტემპერატურაზე, ზოგიერთ შემთხვევაში კი უფრო 

დაბალ ტემპერატურაზეც. ასეთი ნივთიერებების გამოხდისათვის იყენებენ ვაკუუმ 

გამოხდას. წნევის შემცირება იწვევს დუღილის ტემპერატურის დაწევას. ნივთიერება, 

რომელიც დუღს 350˚C-ზე ვერცხლისწყლის სვეტის 760 მმ (1ატმ), დაბალი წნევის დროს 

შეიძლება გამოიხადოს დაახლოებით 160-210˚C და 40-50˚C-ზე, შესაბამისად 10 მმ, 0,01 მმ 

და 0,0001 მმ ვერცხლისწყლის სვეტის წნევის დროს. 

ვაკუუმ გადადენისათვის ხშირად იხმარება კლაიზენის მრგვალძირა კოლბა. 

როგორც გამოსახდელი კოლბა უნდა იყოს მხოლოდ მრგვალძირა, რადგან ბრტყელძირა 

კოლბა ვერ უძლებს წნევის დაწოლას. გამოსახდელი კოლბის პირდაპირ ყელში ათავსებენ  

თერმომეტრს ტემპერატურის დასარეგულირებლად.  

 გამოხდის დაწყების წინ ამოწმებენ დანადგარის ჰერმეტულობას. გამოსახდელი 

კოლბა ცხელდება წყლის, ზეთის ან ვუდის შენადნობიან აბაზანაზე. მაცივრის სახით 

იყენებენ გამდინარე წყალს. 

 ვაკუუმ გამოხდას იმავე სიჩქარით აწარმოებენ, როგორც ატმოსფერული წნევის 

დროს. გამოხდის დამთავრების შემდეგ საჭიროა დანადგარი გაცივდეს. სისტემაში 

შემავალი ონკანი უნდა გაიღოს თანდათანობით რათა ატმოსფერული ჰაერის ერთბაშად 

დაწოლამ არ გატეხოს ვერცხლისწლის მანომეტრი.[17] 
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1.6 ბენზოლიანი ხსნარის გადადენა(დეალკოჰოლიზაცია) 

 ფრაქციის გამოყოფის შემდეგ მოვახდინეთ ბენზოლიანი ხსნარის ვაკუუმ 

გადადენა, რათა სრულად აგვეორთქლებინა ნარჩენი ბენზოლი და სპირტი ანუ 

მოვახდინეთ ე.წ დეალკოჰოლიზაცია. ამ ეტაპზე სპირტში გახსნილი ფლავონოიდები 

მთლიანად გადავიდნენ წყალში. 

 

1.7 ეთილაცეტატით გამოწვლილვა 

შემდგომ ეტაპზე მოვადინეთ ფლავონოიდების ექსტაქცია, ამჯერად 

ეთილაცეტატით. შეფარდება იყო ისევ 1/1-ზე და გავიმეორედ სამჯერადად. ცდის ამ 

ნაწილში ფლავონოიდები წყლიანი ფაზიდან გადავიდა ეთილაცეტატში. (სურ 3) 

 

სურ 3. 

 

1.8 გაუწყლოვება და გაფილტვრა 

ექსტრაქციის შემდეგ საჭირო იყო წყლის მოცილება, რაც მოვახდინეთ  Na2SO4-ით.  

თავდაპირველად, მარილი ჩავყარეთ ჩვენს მიერ მიღებულ ხსნარში და შევანჯღრიეთ. 

შემდეგ ძაბრზე მოვათავასეთ ქაღალდის ფილტრი და ჩავყარეთ Na2SO4. მერე უკვე, ნელ-

ნელა გავფილტრეთ ეთილაცეტატში გახსნილი ფლავონოიდების ხსნარი.  (სურ 4)        
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სურ 4. 

 

 

 

1.9 ეთილაცეტატის გადადენა და დაკონცენტრირება 

ეთილაცეტატის გადადენა იგივე პირობებში მოვადინეთ, როგორშიც ბენზოლისა, 

ოღონდ, ამ შემთხვევაში ავაორთქლეთ დიდი რაოდენობით, რათა 

დაგვეკონცენტრირებინა ფლავონოიდები და გაგვეადვილებინა მათი გამოშრობა 

ანაეროსტატში. (სურ 5) 

 

სურ 5. 
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1.10 კონცენტრატის გამოშრობა და ფხვნილის სახით მიღება 

ეთილაცეტატის გადადენის შემდგომ კონცენტრატი გადავიტანეთ ფაიფურის 

ფინჯანში და მოვათავსეთ ანაეროსტატში, სადაც შევქმენით ვაკუუმი -60 კპა, 

ტემპერატურა გავზარდეთ 75 C. კონცენტრატი შრებოდა დაახლოებით 3-4 დღე. შრობის 

შემდეგ მოვახდინეთ ფლავონოიდების მიღება ფხვნილის სახით (სურ 6). ის მასა კი, 

რომელიც ვერ შორდებოდა ჭურჭელს აფხეკვით, გავხსენით ეთილის სპირტით ანუ 

მივიღეთ ფლავონოიდების სპირტხსნარი.  

 

სურ 6. 

 

 

1.11 ქრომატოგრაფია 

          სორბციული მეთოდებით ნივთიერებათა ნარევების დაყოფას დინამიკურ 

პირობებში ქრომატოგრაფია ეწოდება. 

          ამ მეთოდს დიდი გამოყენება აქვს მეცნიერების და ტექნიკის სხვადასხვა დარგში 

(ქიმია,მედიცინა, ბიოლოგია და სხვ).განსაკუთრებული როლი ენიჭება 

ქრომატოგრაფიულ მეთოდს თანამედროვე ორგანული ქიმიის განვითარებაში,რადგან ამ 

მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია მეტად მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრა, 

განხორციელება. 

 ნივთიერებათა რთული ნარევების დაყოფა ცალკეულ კომპონენტებად. 

 ნივთიერებათა თვისებითი და რაოდენობითი შედგენილობის განსაზღვრა. 

 ნივთიერებათა ინდივიდუალობის დადგენა და სუფთა სახით გამოყოფა. 

         არსებობს ქრომატოგრაფიული მეთოდის სხვადასხვა სახეობა, რომლებიც 

კლასიფიცირდებიან შემდეგნაირად: 
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1. ქრომატოგრაფირების გარემოს აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით; 

2. პროცესის მიმდინარეობის მექანიზმის მიხედვით; 

3. აპარატული გაფორმების მიხედვით; 

         ადსორბციულ ქრომატოგრაფიაში გახსნილ ნივთიერებათა ნარევების 

კომპონენტებად დაყოფა ეყრდნობა უძრავ  და მოძრავ ფაზებს შორის წონასწორული 

განაწილების სხვაობას. 

         ადსორბციული ქრომატოგრაფიის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ საკვლევ 

ნივთიერებათა ნარევების (თხევად ან აირად ფაზაში) გატარებით ადსორბენტზე 

ნივთიერებები ადსორბირდებიან მათთვის დამახასიათებელი ადსორბციის სხვადასხვა 

უნარის გამო. 

დესორბციის პროცესი და ნარევის კომპონენტებად დაყოფა მიმდინარეობს 

სხვადასხვა გამხსნელების საშუალებით (აირ-თხევადურ ქრომატოგრაფიაში გამხსნელად 

იხმარება ინერტული აირი). 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ადსორბენტის და გამხსნელის შერჩევას. 

ადსორბენტის შერჩევისას ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 ადსორბენტი უნდა იყოს ქიმიურად ინერტული საკვლევი ნარევისა და გამხსნელების 

მიმართ. 

 ადსორბენტი უნდა ხასიათდებოდეს შემავალი ნარევის შემადგენელი კომპონენტების 

მიმართ სხვადასხვა ადსორბციის უნარით. 

 დიდი მნიშვნელობა აქვს ადსორბენტის დისპერსულობას. ადსორბენტის ნაწილაკების 

ზომების შემცირებასთან იზრდება შთანთქმის უნარი (ოპტიმალურ ზომებს ირჩევენ 

ექსპერიმენტულად). 

გამხსნელის შერჩევისას ყურადღება ექცევა შემდეგ მოთხოვნებს: 

ა)    ინერტულობას საანალიზო ნარევისა და ადსორბენტის მიმართ; 

ბ)    მაქსიმალურად უარყოფითი ადსორბირების უნარს მოცემული ადსორბენტის 

მიმართ.    ეს თვისებები ეყრდნობა გამხსნელების პოლარობას. 

          ქვემოთ ჩამოთვლილია გამხსნელები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება 

ქრომატოგრაფიაში: 

პეტროლეინის ეთერი                           პირიდინი 

ციკლოჰექსანი                                        აცეტონი 

ბენზოლი                                                 ეთანოლი 

ქლოროფორმი                                        წყალი 
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ეთილაცეტატი                                        ძმარმჟავა 

დიეთილეთერი                                      ნ.პროპანოლი [17] 

 

 

1.12 თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია  

              კვლევის შემდგომი ეტაპი იყო ფლავონოიდების სუმარული ფრაქციის 

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფირება, რათა დაგვედგინა მისი თვისობრივი 

შემადგენლობა. 

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფირების ოპტიმალური პირობების შესარჩევად 

ქრომატოგრაფირება მოვახდინეთ გამხსნელთა ხუთ სხვადასხვა სისტემაში. (სურ 7) 

1) ბენზოლი/ დიოქსინი/ ძმარმჟავა- 90/25/4 

2) ბუტანოლი/ ძმარჟავა/ წყალი- 4/1/5 

3) მეთანოლი/ ძმარმჟავა/ წყალი- 90/5/5 

4) ქლოროფორმი/ მეთანოლი/ ბუტანოლი/ ძმარმჟავა - 12/2/1/1   

5) ბენზოლი/ მეთანოლი/ ძმარჟავა- 45/8/4 

ლაქების გასამჟღავნებლად გამოვიყენეთ ამიაკის ნაჯერი ორთქლი და 

ულტრაიისფერი დასხივება. 

 

სურ 7. 

 საბოლოოდ, შევარჩიეთ 2 სისტემა- N4 და N5. მათ ოპტიმალურად დაყვეს ფრაქცია 

ინდივიდუალურ კომპონენტებად. 
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 ქრომატოგრაფიულ ფირფიტად გამოვიყენეთ სილიფოლი, რომელზეც ავიღეთ 

სტარტისა და ფრონტის ხაზები. შემდეგ მოვათავსეთ საშრობ კარადაში 30წთ 110°C 

გასააქტიურებლად. შემდეგ ფირფიტები გადავიტანეთ კრისტალიზატორში, რათა 

„გაირეცხილიყო“. მერე ისევ გავააქტიურეთ საშრობ კარადაში.  

შემდგომ ეტაპზე ავიღეთ 25მკლ ფლავონოიდების სპირტ-ხსნარი ეპენდორფის 

სინჯარაში, მერე ჰამილტონის მიკროშპრიცით მცირე რაოდენობით დავიტანეთ 

ფირფიტაზე. სტანდარტული მოწმეების სახით გამოვიყენეთ: 

1. კვერცეტინის დიჰიდრატი  

2. კვერცეტინის ანჰიდრიდი  

3. რუტინი  

4. რეზვერატროლი 

5. კატექინი  

6. მორინი     

ფირფიტები მოვათავსეთ N4 და N5 სისტემებში. როგორც კი ხსნარებმა მიაღწიეს 

ფრონტის ხაზებს ამოვიღეთ და გავამჟღავნეთ. ამიაკის ნაჯერი ორთქლით და 

ულტრაიისფერი დასხივებით. [3] (სურ 8 და 9) 

 

სურ 8. 
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სურ 9. 

 

კვლევის შედეგები 

გამოყენებული ხუთი გამხსნელი სისტემიდან საუკეთესო შედეგები  N4 და N5 

აჩვენა, რომელთა შემადგენლობა იყო ქლოროფორმი/მეთანოლი/ბუტანოლი/ძმარმჟავა და 

ბენზოლი/მეთანოლი/ძმარჟავა შესაბამისად. თხელფენოვანმა ქრომატოგრაფირებამ 

გვიჩვენა, რომ საფერავში შვიდი სხვადასხვა კლასია წარმოდგენილი. ძირითადად 

გლიკოზიდების სახით, რაზეც მეტყველებს რუტინის მსგავსად სტარტის ხაზზე 

დარჩენილი ლაქები. აგრეთვე, მიახლოებით იდენტიფიცირებულ იქნა რეზვერატროლის, 

კვერცეტინის და კატექინის რიგის ფლავონოიდები. გარდა აღნიშნულისა დაფიქსირდა 

რამდენიმე უცნობი ლაქა რომლის იდენტიფიცირებისათვის საჭიროა სხვა მეთოდები. 

რქაწითელის შემთხვევაში მიღებულ ფრაქციაში დაფიქსირდება ხუთი სხვადასხვა 

ფლავონოიდი და ასევე დიდი რაოდენობით გლიკოზიდი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საფერავში ფლავონოიდების შვიდი 

სხვადასხვა კლასია წარმოდგენილი. ძირითადად გლიკოზიდების სახით, რაზეც 

მეტყველებს რუტინის მსგავსად სტარტის ხაზზე დარჩენილი ლაქები. გარდა ამისა 

წარმოდგენილია რეზვერატროლის, კვერცეტინის და კატექინის რიგის ფლავონოიდები. 

გარდა აღნიშნულისა დაფიქსირდა რამდენიმე უცნობი ლაქა, რომლის 

იდენტიფიცირებისათვის საჭიროა სხვა მეთოდები. რაც შეეხება რქაწითელს- აქ 

წარმოდგენილი იყო ფლავონოიდების ნაკლები კლასი. 
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