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Karbohidrogenlərin oksidləşməsinin qarşısını alan inhibitorların sintezi və təsir mexanizminin
öyrənilməsi sahəsində aparılan fundamental elmi tədqiqatlar nəticəsində kombinə təsirə malik yeni
kükürdsaxlayan antioksidant aşqarlar yaradılmış və təsir mexanizmi müəyyən edilmişdir. Belə ki, əvvəlcə
mono-, diizopropilalkil (dialkil) amintiokarbamidlərin aminlər və salisil aldehidi ilə üçkomponentli
kondensləşməsi əsasında yeni tsiklik birləşmələr sintez edilmişdir. Həmin maddələrin antimikrob,
antioksidləşdirici xassələri ilə quruluşu arasında əlaqə də araşdırılmışdır. Bu model reaksiyalarda
öyrənilmişdir. Həmin birləşmələri kumilhidroperoksid ilə müəyyən vaxt keçəndən sonra (1-90 gün)
oksidləşdirildikdən sonra onların antioksidləşdirici xassəsi təyin edilmişdir. İlk dəfə müəyyənləşdirilmişdir ki,
bu halda tədqiq olunan inhibitorlar “ikinci inhibitorlaşma” xassəsinə malik olur və kinetik parametrlərin
qiyməti 10 dəfələrlə artır. Bunun səbəbi tədqiq olunan antioksidantın hidroperoksidlə oksidləşmə
məhsulları külli miqdarda peroksid radikallarını dəf edir və hidroperoksidi katalitik olaraq molekulyar
maddələrə parçalayır. Bu istiqamətlərdə apardığımız araşdırmalar zamanı o da məlum olmuşdur ki, maşın
və mexanizmlərin normal iş şəraitində aparıldıqda aşqarların təsir mexanizmini öyrənmək həddən artıq
çətindir. Ona görə də, laboratoriya şəraitində maşın və mexanizmlərin işləmə müddətində, aşqarların təsir
mexanizmini və onların quruluşları ilə səmərəliliyi arasındakı əlaqəni ətraflı öyrənmək həmişə əsas məsələ
olsa da hələki buna nail olunmamışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən sintez etdiyimiz yeni sinif çoxfunksional
birləşmələr həm neft-kimya sənayesinin, eləcə də tibb və texnikanın müəyyən problemlərinin həllinə
müəyyən töhvə verə bilər.
Yeni tsiklik tiokarbamidlərin (aminspirtlərin tiokarbamid tərəmələri və s.) fizioloji fəallığı streptosidlə
(4-aminofenilsulfonilamid) müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, streoptisid bakteriya və
göbələklərə 1-2 saat müddətində ölümcül etdiyi halda, sintez etdiyimiz antimikrob preparatlar mikrob
ştamlarını 20 dəqiqə müddətində tam yox edir.
Bundan başqa 2-(metakriloiloksi)etil asetoasetat karbamidin dünya ədəbiyyatında məlum olmayan
yüksək fiziolojı aktivliyə malik yeni törəməsi əlverişli üsulla və yüksək çıxımla (75-80 %) sintez edilmiş,
quruluşu rentgen analiz üsulu ilə təsdiq edilmişdir. Bu yenilik AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun 2015-ci il
üzrə ən mühüm fundamental elmi nəticələrindən biri olmuşdur.
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