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ОҢТҮСТІК
ШЫҒЫС
ҚАЗАҚСТАН
ARTEMISIA
ТУЫСЫНА
ЖАТАТЫН
ӨСІМДІК
ТҮРЛЕРІНІҢ
БИОЛОГИЯЛЫҚ,
ФИТОХИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ЕМДІК МАҚСАТТА
ҚОЛДАНЫЛУЫ
С. Сырайыл1, М. Кемелбек1, Ә. Ыдырыс1, Xiaofeng Ma2, Ж. Жеңіс1
1
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан
2
Қытай Ғылым академия университеті, Қытай

Қазіргі кезде өсімдіктер тек тамаққа ғана емес, биологиялық белсенді заттардың көзі ретінде де
пайдаланылады. Artemisia (Astraceae) түрі бүкіл әлемде кездесетін 500 түрі бар. Осы шолуда Оңтүстік Шығыс
Қазақстанда кездесетін Artemisia туысына жататын түрлердің морфологиясы, этнофармакологиясы, фитохимиясы
ұсынылған, сондай-ақ олардың заманауи медицина мен халық медицинасында қолданылу тәсілдері мен дозалары
талқыланады. Бұл шолудың ерекшелігі Оңтүстік Шығыс Қазақстанда өсетін Artemisia түрлері бойынша
жүргізілген ғылыми зерттеулердің көп бөлігін біріктіруден тұрады .
Түйін сөздер: Artemisia cina, дәрілік өсімдік, биология.

BIOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL FEATURES AND MEDICINAL USE OF
PLANT SPECIES BELONGING TO THE GENUS ARTEMISIA OF SOUTH-EASTERN
KAZAKHSTAN
S. Syraiyl1, M.Kemelbek1, A. Ydyrys1, Xiaofeng Ma2, J. Jenis1
1
al-Farabi Kazakh National University, Almaty city, Kazakhstan
2
University of the Chinese Academy of Sciences, China
Currently, plants are used not only for food, but also as a source of biologically active substances. The genus
Artemisia (Astraceae) consists of about 500 species, occurring throughout the world. The present review comprises the
ethnopharmacological, the morphology and the phytochemical of Artemisia species found in South-Eastern Kazakhstan,
and discusses methods and doses of use in modern medicine and folk medicine. A special feature of this present review is
the integration of most of the scientific research on Artemisia types growing in South-Eastern Kazakhstan.
Key words: Artemisia cina, medicinal plant, biology.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕБНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РОДУ ARTEMISIA
ЮЖНО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
С. Сырайыл1, М. Кемелбек1, А. Ыдырыс1, Xiaofeng Ma2, Ж. Женис1
1
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан
2
Университета Китайской академии наук, Китай
В настоящее время растения используются не только в пищу, но и в качестве источника биологически
активных веществ. Тип Artemisia (Astraceae) имеет более 500 видов, встречающихся во всем мире. В данном
обзоре представлены морфология, этнофармакология, Фитохимия видов родства Artemisia, встречающихся в ЮгоВосточном Казахстане, а также обсуждаются способы и дозы их применения в современной медицине и народной
медицине. Особенностью данного обзора является объединение большей части научных исследований по типам
Artemisia, произрастающих в Юго-Восточном Казахстане.
Ключевые слова: Artemisia cina, лекарственное растение, биология.

Кіріспе
Қазіргі кезде өсімдіктер тек тамаққа ғана емес, биологиялық белсенді заттардың көзі
ретінде де пайдаланылады. Өсімдіктерді емдік мақсатта пайдалану 5000 жыл бұрын шумерлік
қолжазбаларда тіркелген [1]. Өсімдік тектес заттар ұзақ уақыт бойы дәрілік препараттардың
жалғыз көзі болды. Алайда, қазіргі уақытта бұл заттар медициналық тәжірибеде кеңінен
қолданылады.
Астана медициналық журналы №2(104), 2020
162

МАҚАЛАЛАРҒА ШОЛУ
Әлемнің кедей мемлекеттерінде халқының үштен екісі экономикалық себептерге
байланысты дамыған елдерден заманауи синтетикалық дәрілер сатып алуға мүмкіндіктері
болмайды. Қазіргі таңда бұл мәселе Қазақстан халқына да тиесілі, себебі аз қамтылған
отбасылар мен зейнеткерлер қымбат тұратын препараттарды сатып алуға қауқарсыз болып
отыр [2]. Синтетикалық дәрілер қымбат болып қана қоймастан зиянды жақтарыда бар, ДДСҰның берген ақпараты бойынша жыл сайын жер шарындағы халықтың 12%-ы синтетикалық
дәріден болған аллергиядан зардап шегеді. Олардың жағымсыз жанама әсерлерінің салдарынан
АҚШ-та жылына 5-8,8 миллион, Францияда 1,3 миллион науқастар аурухана төсегіне
таңылады, бұл жағдай медицина қоғамдастығының алаңдаушылығын тудырады [3].
Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеті жоғары, жанама әсерлері төмен болғандықтан бүкіл
әлемде оларға сұраныс үздіксіз артуда. ДДСҰ-ның зерттеулеріне негізделсек, қазіргі күнде
дамыған мемлекеттердің 80%-ға жуығы ауруларды емдеуде өсімдік препараттарын қолданады
[4], нәтижесінде әлемдік фармацевтика нарығындағы үлесі үздіксіз артуда. ДДСҰ-ның алдағы
10 жылдық болжамы бойынша, фитопрепараттар үлесі 60%-ға өссе, ал синтетикалық
препараттар үлесі 40%-ға төмендейді [5].
БҰҰ азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (ФАО) деректері бойынша, бүкіл
әлемде дәстүрлі халық медицинасында 50 000-нан астам дәрілік өсімдік түрі
пайдаланылатындығы белгілі болған. Осы шолуда қазақ халқы атам заманнан халық
медицинасында емдік мақсатта қолданып келе жатқан Artemisia түріне тоқталамыз. Қазірге
дейін Қазақстанда кездесетін 81 түрлі жусанның тек 15% ғана зерттелген, сондықтанда осы
шолуда Оңтүстік Шығыс Қазақстанда кездесетін жусан түрлеріне ерекше көңіл бөлінеді.
Оңтүстік Шығыс Қазақстанда кездесетін Artemisia тегі
Artemisia текті атауы б.з.д. 1550 ж. египеттік папирустарда, сонымен қатар Үлкен Плиния
(Ежелгі Рим) жазбаларында кездеседі [6]. Бүгінгі таңда Лингвисттер әдебиеттік зерттеулерде
бұл сөздің шығуына нақты деректер айта алмай отыр. Халық арасында Artemisia сөзінің бір
мағынасы емдік қасиетіне байланысты, грек тілінде «artemes» – «дені сау, денсаулық беруші»
деген сөзінен шықан [7, 8].
Artemisia l. - Негізінен Азия, Еуропа және Солтүстік Америкада кездесетін 500-ден астам
түрі бар. Азияда Artemisia түрлері ең көп шоғырланған: 150 түрі Қытайда, 50-ге жуық
Жапонияда, 35 түрі Иранда және 30-ға жуық түрі Италияда, 174 түрі бұрынғы Кеңес Одағында
табылды. Қазақстанда кездесетін жусанның 17 түрі сирек кездесетін эндемик түрге жатады [10].
Оңтүстік Шығыс Қазақстанда кездесетін Artemisia туысына жататын түрлердің негізгі
құрамы Asterales қатары, Asteraceae тұқымдасы, Asteroideae кіші тұқымдасы, Artemisia
туысына жатады. Олардың көпшілігі хош иісті, ащы дәмді болып келеді.
Морфологиясы
Оңтүстік Шығыс Қазақстан Artem sia түрлерінің сабақтары тік немесе түптеніп өседі.
Түптеніп өскен жеке сабақтарының ұшында сыпырғы тәрізді ұсақ сары түсті гүл шоғы болады,
олар шілдеден қыркүйекке дейін гүлдейді. Сабақтары бір жылдық не көп жылдық болып келеді,
көп жылдық сабақтары тұқым бермейді [10].
Қазақстанның Оңтүстік Шығыс Алтай, Тарбағатай, Іле Ала таулары. Түркістан, Жамбыл,
Алматы облысының Алғабас, Бөген, Кеген, Қызылқұм аймақтары және Сырдария өзенінің оң
жақ жағалауы. Кейбір түрлері еліміздің барлық аймақтарында кездеседі [11].
Тіршілік ету ортасы әр түрлі экологиялық жағдайларда: бетпақ, жартастар, шөл дала,
құмды және сортаң топырақты жерлер, шабындық, орман, таулы аймақтарда таралған,
кейбіреулері барлық зоналарда арамшөп түрінде кездеседі.
Artem siа cina түріне тоқталсақ: Астралылар тұқымдасының жусан туысына жататын көп
жылдық шала бұта. Орта Азияның (Оңтүстік Қазақстан) эндемигі, 1981-жылы Қазақстанның
Қызыл кітабына енгізілген.
Биіктігі 30-70 см-ге дейін жетеді. Өзіндік хош иісі бар улы өсімдік. Әр бір себетте 3-5 мм
гүлдер орналасқан, себет гүлдері топтасып сыпыртқы тәрізді гүл шоғырын құрайды. Жеке
гүлінің ұзындығы 2-3 мм., бірақ тостағаншасы болмайды, бес күлтелері болады, олар түтік
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тәрізді немесе қоңырау пішіндес, жабысқақ түктері бар, аталығы бес тозаң қатпары өзара бірігіп
кеткен, аналығы біреу, ауызы екіге айырылған түкті болады. Жемісі бозғылт, үсті сайлы
тұқымша, тамыз айының аяғымен қыркүйектің басында гүлдейді, гүлденуі 7-8 күнге ғана
созылады, тұқымынан көбейеді. Өзен алқаптары, шөлді далаларда және тау бөктеріндегі ірі
алқаптарда өседі. Морфологиялық сипаттамасы Қазақстан Флорасына сәйкес келеді [12].
Фитохимиясы
Artemisia туысына жататын өсімдіктерде жиі кездесетін кейбір биологиялық белсенді
заттар: артемизинин, гуаинолид, капилларисин, фисетин, баррелин, артемалин, баррелиерин.
Зерттеулер арқылы жер үсті бөлігінен абсинтин, анабсинтин, ортабсин, прохамазуленоген, А
және В кетолактондары, оксилактон және артемизетин табылған [13]. 1-кестеде Artemisia
түрлерінің химиялық құрамы көрсетілген және 1-суретте ең жиі кездесетін ұшатын
қосылыстардың химиялық құрылымдары ұсынылған.
1-кестеде Artemisia түрлерінің химиялық құрамы.
Түрлері
Химиялық құрамы
Artemisia cina
сантонин 2-6,5% (сесквитерпендік байланыс), эфир майлары (1,53%),
цинеол (70-80%), d, 1-ос-пинен, терпинен, 1а-терпинеол, терпиненол, 1камфара, карвакрол, сесквитерпендік спирт-сесквиартемизол, бетаин, холин,
ащы және бояғыш заттар, алма мен сірке қышқылдары [14]
Artemisia
rutifolia эфир майы, флавоноидтар, органикалық қышқылдар, хош иісті қосылыстар,
канин, хризоспленин, сколетин және п- гидроксиацетофенондар [15]
Steph
Artemisia lerchiana
эфир майы, флавоноидтар, органикалық қышқылдар, хош иісті қосылыстар,
хризоспленин, холин [16]
Artemisia vulgaris
эфир майы, холин, адонин, инсулин, шайыр, қант, аскорбин қышқылы,
сапониндер, алкалоидтар, каротин, А, В, және С витаминдері, шырышты
және илік заттар. Кумарин туындылары: кумарин, умбеллиферон,
эскулетин, скополетин және басқа да флавоноидтар, аянин, рутин, 3-Оглюкозид кверцетин [17].
Artemisia scoparia
эфир майы, алкалоидтар, илік заттар, ащы заттар, шайырлар, органикалық
қышқылдар, лактон скопарон кездеседі.
Artemisia austriaca
алколоид, глюкозид, каротин, органикалық қышқылдар, шайыр, С витамині,
эфир майы, протеин, белок, май т.б. заттар бар [18].
Artemisia
gmelinii ащы заттар, флавоноидтар, аскорбин қышқылы, сесквитерпен лактоны, эфир
Web. ex Stechm
майы, изовалериан қышқылы, азулен, флавоноид генкванин, умбеллиферон,
кумариндер, органикалық қышқылдар, скополетин, каротиноидтар [19].
Artemisia absinthium L ащы гликозидтер (абсинтин, анабсинтин, артабсин және басқалар),
сапониндер, флавоноидтар, фитонцидтер, аскорбин қышқылы, шайырлы
және илік заттар, калий тұздары, артемизетин, эфир майы (0,2-0,5%),
каротин, органикалық қышқылдар (0,2-0,5%) кездеседі [20].
Artemisia
frigida эфир майы, флавоноидтар, органикалық қышқылдар, хош иісті қосылыстар,
Willd.
каротин, А, В, және С витаминдері, шырышты және илік заттар [21].
Artemisia annua L
эфир майы, илік заттар, аскорбин қышқылы, алкалоидтар, фенол
қосындылары, флавоноидтар, фенолды қосылыстар, сесквитерпен лактоны
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1-сурет ең жиі кездесетін ірі ұшатын қосылыстардың химиялық құрылымдары.

Фармакологиялық және клиникалық зерттеулер
Оңтүстік Шығыс Қазақстанда кездесетін Artemisia туысына жататын өсімдіктердің емдік
қасиеті құрамындағы биологиялық белсенді заттардың түрлері мен мөлшеріне байланысты.
Белсенді заттар адам организміне еніп, әртүрлі физиологиялық өзгерістер туғызады.
1830-жылы алғаш рет Artemisia cina өсімдігінің гүл кәрзеңкелерінің эфирлік
экстрактісінен антиглисттік қасиетке ие сесквитерпеноиды сантонин бөлініп алынды. Бұл
жетістік ғалымдардың Artemisia cina өсімдігін одан әрі тереңдей зерттеуіне түрткі болды.
Қазіргі күнде Artemisia cina өсімдігінен сантонинді бөліп алуда органикалық еріткішпен
бөліп алу және сумен немесе кальций тұздарының әлсіз спиртімен бөліп алу әдістері
қолданылады [22]. Осы негізде сантонинді іздестіру Artemisia туысында және оған жақын
туыстарда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Artemisia cina өсімдігінен тыс Arnica туысына
жататын montana L. және Argyranthemum туысы қатарлы 12 түрінде сантонин кездесетіндігі
анықталған, олардың ішінде сантонинге ең бай түрі Artemisia cina екені анықталды. Бұл жусан
түрінде сантонин әлі ашылмаған гүлдерінде 7% ға дейін, жапырақтары мен бұтақтарының
ұштарында 5,41% ға дейін кездеседі, ал ұрықтары мен тамырларында сантонин болмайды [23].

Сурет 2 -сантонин жазықтық және кеңістік құрылымы.

Өсімдік ағзасында сантониннің көп түрлі құрылымдық модификациялары: α-сантонин, βсантонин, γ-сантонин, ψ-сантонин, ∆-сантонин, ψ-деоксисантонин және люмисантонин
кездеседі, кейбір түрлері шикізатты химиялық өңдеу кезінде бөлініп алынатын артефакттар
қатарына жатады. Сантониннің барлық құрылымдық түрлері ішінде антигельминттік қасиетке
ие тек α-сантонин болып табылады [24].

Сурет 3 – α-сантониннің қаңқасының нөмірленген құрылымы.

Сантониннің физиологиялық активтілігі: осы қосылыстың әсерінде лактонды сақиналар, 1
циклде екілік байланыс, 10 көріністегі бұрыштық метилдік топ қамтылуымен байланысты, олар
антигельминттік әсерге ие, сонымен бірге ДНҚ полимераза, тимидилат синтетаза, инозинфосфат
дегидрогеназа қатарлы ферменттерді ингибирлеу нәтижесінде ДНҚ-ның ингибирленуіне алып
келеді. Ісікке шалдыққан жануарларға зерттеу жүргізу нәтижелері өсімдік препараттары
цитостатиктердің антибластомдық белсенділігін арттыра алатындығын дәлелдеді [25].
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Фитохимия институты (Қарағанды) зерттеушілері
Artemisia cina өсімдігінен бөлініп алынған сесквитерпендік лактон негізінде 2-хлорсантонин,
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оксим α-сантонин, 4α метокси-5β-хлорсантонин, 2-хлор-4,5α-эпоксисантонин, 1α, 2β
дихлорсантонин, оксим 4α-метокси-5β-хлорсантонин қатарлы синтетикалық туындылар жасап
шығарды, α сантониннің және олардың туындыларының молекулаларының фармакофорлық
тобының трихомонадаға қарсы, микробқа қарсы, фагоцитарлық, қабынуға қарсы және вирусқа
қарсы қасиеттері зерттелген, осы негізде сантонин туындыларының бірқатарынан жаңа
антибиотикалық, ісікке қарсы, антимикробтық, фитогормондық және антиоксиданттық
фитопрепараттарды жап шығаруда [26].
Artemisia cina өсімдігі эфир майы құрамында цинеол көп мөлшерде кездесетіндіктен
стафилококк, стрептококк, гонококктарға қарсы антибактерицитік қасиетке ие болып әр түрлі
ауруларды емдеуге және аурудың алдын алуға арналған стандартталған фитопрепараттар жасалады
[27]. Эфир майларынан жасалған «Дарминол» вена ішілік қолданған кезде артериялық қысымды
төмендетіп, изоляцияланған жүрекке инотроптық және хронотроптық әсер беріп, қантамырларды
тарылтады, ішек бұлшық етінің тонусын төмендетеді [28]. Ревматизм кезінде, невралгия мен бел
омыртқа ауруларында «Дарминол» жақпа май ретінде қолданылады.
Artemisia rutifolia Steph (Рутолисті жусан) өсімдігінің эфир майы өте тиімді
фунгицидтік, антибактериалды және антигельминттік әсерге ие, осыған байланысты эфир майы
жоғары парфюмерлік баға алды. Сондай-ақ, канин антипротозойлық белсенділікке ие, ал
хризоспленин ісікке қарсы белсенділікке ие.
Artemisia lerchiana Web (Ақ жусан). 2008-жылы Н. В. Цицин мен Н,Д. Зелинский
Волгоград облысы аумағында өсетін Artemisia lerchiana Web. өсімдігінің эфир майы құрамын
зерттеді [29]. Хромато-масс-спек-триметрия әдісімен 30 дан астам қосылыстар сәйкестендірілді,
негізгі компоненттері: 1,8-цинеол, камфора, борнеол, борнилацетат, камфен, мирцен, n-цимол,
α-пинен, β-кубинен және даванон болғандықтан ыстық қайтару, аллергия, бауыр ауруы, өт
қалтасының жедел қабынуларына белсенділік көрсетеді [30].
Artemisia vulgaris (Қараермен). Франция, Германия, Венгрия, Үндістан, Қытай және
Жапония қатарлы мемлекетте кептірілген гүлдер мен жапырақтарынан бумен дистилляциялау
(айдау) әдісі арқылы хош иісті ащы дәмі бар эфир майы алынады, алынған эфир майының
құрамында туйон, цинеол, борнеол, пинен болатындықтан медицинада құрысуды емдейтін,
несеп айдайтын, асқазан ауруларын емдейтін дәрі ретінде қолданылады.
Artemisia scoparia (Қурай жусан). Эфир майының құрамына пинен, мирицен, альдегид,
кетондар, фенолдар, апиол бар, глистерге (ішек құрты) қарсы, қан тоқтану, қабынуға қарсы
түру
қатарлы
қасиеттерге
ие.
Өсімдік
гүлінің құрамындағы эфир
майы әдетте
косметика жасауда маңызды шикізат ретінде қолданылса [31].
Artemisia austriaca (Бөрте жусан). Өсімдігі химиялық құрамы толық зерттелмегендіктен
заманауи медицинада пайдаланбайды, бірақ халық емшілігінде бұрыннан қолданылып келе
жатқан ыстықты қайтару, ісікке қарсы, безгекке қарсы дәрілік өсімдік ретінде белгілі. Әдетте
шілде-тамыз айларында гүлдеу кезінде жиналған жер үсті бөлігін әр түрлі ауруда қолданады.
Artemisia gmelinii Web. ex Stechm өсімдігі жапырақтары мен гүлшоқтарының
құрамындағы эфир майы энтерит, гемоколит, ісікке, қабыну қарсы әсерге ие.
Artemisia absinthium L (Ащы жусан). Эфир майының құрамына туйиловый спирт (10-25 %)
[32], туйон (10% - ға дейін), пинен, кадинен, фелландрен, β-кариофиллен, γ-селинен, βбизаболен, куркумен және хамазуленоген жатады. Жер үсті бөлігінен абсинтин, анабсинтин,
ортабсин, прохамазуленоген, А және В кетолактондары және оксилактон табылған [33].
Сондықтанда әлемнің көптеген елдерінің медицинасында ащы жусан өсімдігі сұйық ерітіндісі
асқорыту мен тәбет ашу үшін қолданылады.
Artemisia frigida Willd. (Мұз жусан) Ресей ғалымдары хромато-масс-спектрометрия әдісімен
Artemisia frigida жусанының эфир майының химиялық құрамын зерттеп, 140 түрлі компонент
анықтады, оның ішінде 45 қосылыс сәйкестендірілді. Негізгі құрамдас бөлігі эфирлік майлар болып
табылатын камфора, борнеол, 1,8-цинеол, терпинеол-4, борнилацетат қатарлы компоненттер.
Artemisia annua L (Тәтті жусан ). Эфир майы құрамына цинеол, пинен, борнеол, камфен,
кадинен, кариофиллен, камфора, спирттер және май қышқылдары бар. 1972 жылы Artemisia
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annua L. өсімдігінен Қытай фармакологы Ту юю сесквитерпен лактон артемизинін бөліп алды,
ол безгекке қарсы негізгі дәрілердің бірі болып табылады [34].
Эфир майы құрамынан бөлініп алынған камфора түссіз, өзіне тән исі бар, тез ұшқыш
болып келеді. Ол орталық жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, тыныс алуды реттейді, жүрек
қан тамырларын кеңейту, жүрек етінің қызметін жақсарту әсерлері бар. Сонымен бірге, сыртқы
жараны емдеп, қабынуды басады.
Этнофармакологиялық зерттеулері
Artemisia туыстарының кейбір түрлері дәстүрлі медицинада ісік аурулары, бактериялық,
вирустық аурулар, безгек аурулары
және қабыну мен инфекцияны емдеуде кеңінен
қолданылып келген, сондай-ақ бұл емдеу түрлері әлі күнге дейін сақталған [35,36].
Халықтық медицинада Artemisia cina өсімдік ерітіндісі бронхалық астманы емдесе,
спирттік ертіндісі ларвицидті және туберкулезді емдеуде қолданылады [37]. Өсімдік гүлін
дәріханалардан «Цитворная семья» деген атпен сатып алуға болады, көп жағдайда жүйке
жүйесі қызыметін реттеп, ас қорытуды жақсартады.
Дәрмене жусанынан алынатын гвайазулен қабынуды басып, аллергияны қайтарады,
регенерациялық процесстерді күшейтіп, ревматизмде және экзема мен рентгендік күйіктерде
жақпа май ретінде қолданылады [38].
Елімізде сантонин өндірумен Шымкент қаласындағы химиялық дәрі жасау зауыты
айналысады, жасалған фитопрепараттар шетелдерге экспортталады. Ескере кететін жәйіт
сантонин улы болғандықтан оны тек дәрігердің ұйғаруымен ғана пайдалану қажет, жүкті
әйелдердің қолдануына тиім салынады.
Artemisia rutifolia Steph халық медицинасында рутолисті жусан өсімдігінен дайындалған
тұнбаны дизурия кезінде қолдану ұсынылады. Бұл өсімдіктің жаңа піскен шөбі тіс ауруы
кезінде ауырсынуды басады, құрғақ өсімдік ұнтағын гипергидроз кезінде қолданылса. Ал,
ерітіндісі ангина кезінде дайдаланылады [39].
Халық емінде қолданылу тәсілі: Стенокардия (жүректің демікпелі ұстама ауруы) кезінде
бір ас қасық құрғақ ұсақталған өсімдік ұнтағын жарты литр қайнаған суға салып, қоспаны бір
сағат бойы мұқият араластырады және сүзеді. Стаканның үштен бір бөлік ерітіндісін тәулігіне
үш рет қабылданады [40]. Сирек кездесетін қорғауға алынған өсімдік. Ресей Забайкалье
өлкесінің Қызыл кітабына енгізілген.
Мал дәрігерлігінде бұл дәрілік өсімдік үй жануарларының жараларын емдеуде негізгі
жақпа дәрі ретінде қолданылады. Қазіргі күнде Artemisia rutifolia өсімдігі маңызды дәрілік
шикізат есебінде АҚШ, Солтүстік Африка, Орталық Азия (Қазақстан) және Европада өте
танымал дәрілік өсімдік ретінде жиі қолданылады [41].
Artemisia lerchiana Web. Халық медициясында ақ жусан өсімдігін үнемі ыстық қайтару,
аллергия, бауыр ауруы, өт қалтасының жедел қабынуы және өтке тас байлану қатарлы көптеген
ауруларды емдеуде қолданылады.
Artemisia vulgaris халық медицинасында тәбет ашу, сергіту, тыныштандыру, ас қорытуды
жақсару, қан жасау рөлі болғандықтан күнделікті сусын ретінде қабылданады [42]. Сонымен
бірге асқазан жаралары, алкоголизм, бауыр ауруы, суық тию, безгек, тұмау, шемен ауруы, өт
ауруы, қызба, глистер (ішек құртынан), шаншу, жүйке ауруы, ұйқысыздық қатарлы көптеген
ауруларды емдеуде өсімдік ерітіндісі немесе тұнбасы пайдаланылады. Сыртқы жара, терінің
іріңді аурулары кезінде жақпа дәрі ретінде қолданылады. Әйелдерде кездесетін жатырдан қан
кету, токсикоз бен босану кезінде қолданылады [43]. Қояншық ауруын емдеуде өсімдік
тамырын көкшешек шөбі, түймешетен гүлдері (Tanacetum) мен арыстанқұйрық шөбіне
(Leonurus cardiaca) араластырып пайдаланады [44].
Artemisia
scoparia
халық
медицинасында
қурай
жусаннан
жасалған дәрі эпилепсия кезінде, глистер (ішек құртынан), дене жарақаттарында өсімдік
ерітіндісі мен тұнбасы қолданады. Кептірілген өсімдік ұнтақтары шарап жасау өнеркәсібінде
қолданылады. Сондай-ақ тағам өнеркәсібінде дәмдеуіш ретінде пайдаланылады. Қазіргі күнде
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эфир майынан жасалған құрамында фитоактивті компонентті қамтылған «Артемизол» дәрісі
несеп тас ауруы мен безгек ауруын емдеуде ең тиімді препарат болып саналады [45].
Artemisia austriaca бұл өсімдік құрамындағы ащы заттардың әсерінен тәбетті ашып,
асқорыту органдарының қызметін күшейтумен бірге жүйкені тыныштандыру қасиеттерімен
ерекшеленеді [46]. Көбінесе тұнба немесе қайнатпа дайындалып бауыр және көкбауыр
аурулары, қызба, безгек, құрысу, ұйқысыздық, бас ауруы, ыстық түсіру, өт айдау, несеп айдау
асқазан мен ішектің секреторлық қызметінің бұзылуы кезінде ішке қолданылады [47]. Аяқ ісіну
кезінде жас жапырақтары табанға салынады, сыртқы жараларда компресс (көпқабатты
емдік таңғыш) ретінде қолданылады.
Жануарларға жүргізілген зертханалық зерттеулер осы жусанының спирттік препараттары
морфиннің (есірткілік зат) құрамын азайтуға қабілетті екенін көрсетті, яғни бұл өсімдік
болашақта есірткіге тәуелді адамдарды емдеу үшін қолданылуы мүмкін [48].
Artemisia gmelinii Web. ex Stechm халық медицинасында тұнбасы қабынуға және қақырық
түсіруде қолданылады, алапес пен сібір жарасы кезінде паллиативтік құрал ретінде
қолданылады. Жапырақтары мен гүлшоқтарының қайнатпасын энтерит, гемоколит, ісікке,
қабыну, тұмау кезінде пайдаланған. Етеккір циклінің бұзылуы, әр түрлі гинекологиялық
аурулар, өт аурулары, әлсіздік, неврастения кезінде шөп тұнбасын қолданылады.
Қолдану дозасы: ыстықты түсіру мен қан тоқтату үшін 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық
ұнтақталған өсімдік ұнтағын салып, 2 сағатқа қойып, 1/3 стакан мөлшерінде күніне 3 рет
қолданылады [49]. Бас ауруы, энтероколит, дизентерия, гастралгия және ревматизм кезінде 1 ас
қасық жапырақтары мен гүлшоқтарын 1:1 қатынасында 2 стакан суда 3-4 минут қайнатып,
күніне 3 рет 2 ас қасықтан қолданылады.
Artemisia absinthium L. Ащы жусан препараттарын диспепсия, гипоацидті гастрит, өт
қабыну, безгек ауруы, тұмау, түрлі асқазан аурулары, ыстықты қайтару мен жоғарғы тыныс алу
жолдарының қабынуларында қолданады. Жер үсті бөлігі демікпені, ревматизмді, рентген
сәулелерінен болған күйікті емдеуде, гастрит, дизентерия, анемия, сарғаю, семіздік, метеоризм,
мигрень, гипертониялық ауру, өкпе туберкулезі, ісіну, неврастения, тырысқақ және
алкоголизмді емдеуде қолданылады [50].
Орыс халық медицинасында жусан ерітіндісі қызба, бауыр, асқазан және көкбауыр
ауруларына қолданылады. Жаңа піскен шырынды алкогольмен араластырып бүйрек тас ауруы,
ұйқысыздық және жараға қарсы құрал ретінде қолданылады [51]. Орта Азия халық
медицинасында жусан гүлінің тұнбасы асқазан ойық жарасы кезінде, соқыр ішек, геморрой,
ауыздан жағымсыз иістер шығу, эпилепсия кезінде пайдаланылады [52]. Өсімдік улы
болғандықтан препараттарын жүктілік кезінде қолдануға болмайды.
Бүгінгі күнде ащы жусан 20 дан астам елдің фармакопеясында қолданылады [53]. Ащы жусан
тамақ өнеркәсібінде дәмдеуіш ретінде майлы тағамдарға қолданылса, жер үсті бөлігі бояу
өнеркәсібінің маңызды шикізаты ретінде қолданылады. Сондай-ақ, кейбір спирттік ішімдіктер мен
шараптарды хош иістендіру үшін пайдаланылады [54]. Ащы жусан хемотиптерінің көпшілігінде (-)α-және/немесе (+)-β-туйон бар [55], (-)-α-туйон өзі жануарлар мен адамдарға көп мөлшерде
енгізгенде құрысу, конвульсия, галлюцинация және өлім тудыруы мүмкін, сондықтанда фитонцидті
және инсектицидті құрал ретінде зиянды жәндіктерге қолданылады [56].
Artemisia frigida Willd бағалы дәрілік өсімдік, оны Тибет және басқа медицинада жараларды,
авитаминоз, туберкулез, жөтел, суық тию, жүйке бұзылыстарын емдеуде, буындардың ісінуі, қызба,
ұйқысыздық, неврастения, жүрек аурулары, сондай-ақ бас және тіс ауруларында кеңінен қолданады
[57]. Мұз жусан сығындысы сусындар құрамына кіреді. Бұл дәрілік өсімдіктің емдік қасиеті
құрамындағы биологиялық белсенді заттардың, оның ішінде бактерицидті, антифунгалды,
антигельминтке қарсы әсер көрсететін эфир майының әртүрлілігімен байланысты.
Artemisia annua L халық медицинасында гүлдену кезеңінде безгек, қызба, дизентерия қабыну,
жүрек неврозы, жүйке жүйесі қызметі бұзылғанда, құлақ ауырғанда және жараны емдейтін құрал
ретінде қолданылады. Өсімдік жер үсті бөлігі аспаздық өнімдерге хош иісті дәмдеуіш ретінде
қолданылады. Эфир майы парфюмерлік өнеркәсіп пен сабын өнеркәсібінде қолданылады [58]. Жер
үсті бөлігінен бояуыш заттар алынады, сәндік өсімдік ретіндеде қолданылады.
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Қазақстанда өсетін жусандар жәйлі айтқанда еліміздің мақтанышы болған Қазақстанның
ұлттық ғылым академиясының академигі Серғазы Әдекеновтің жетістіктері жәйлі айтып кетуге
міндеттіміз. Әдікенов Artemisia glabella Kar. et Kir. өсімдігінен бөліп алған арглабин сесквитерпен
лактонынан жасалған «Арглабин» препараты Қазақстанда әзірленген, клиникалық практиканың
халықаралық стандарттарына (GCP) сәйкес көптеген орталықтарда рандомизацияланған
клиникалық сынақтардан өткен алғашқы препарат болып табылатынын атап өткен жөн [54].
«Арглабин» препараты ағзада ұзақ уақыт бойы сақталады, шамамен 22 сағат. Арглабин
орталық компартменттен (қаннан) шеткі тіндерге тез өтеді. Бірінші сағат ішінде препараттың ең
көп мөлшері көкбауыр мен өкпеде жинақталады, 3 сағаттан кейін оның мөлшері бауырда және
қаңқа бұлшықеттерінде жоғары болады. Басқа тіндермен салыстырғанда препарат бауырда көп
мөлшерде жинақталады және ұзақ уақыт бойы сақталады.
Токсикологиялық зерттеулер препараттың лиофилизацияланған дәрілік түрлерінде
тасымалданатын дозада перифериялық қан мен сүйек кемігінің морфологиялық құрамына әсер
етпейтінін, сондай-ақ бауырдың, бүйректің, жүрек-қантамыр жүйесінің және тыныс алу
мүшелерінің функционалдық жай-күйіне әсер етпейтінін көрсеткен. Препаратты
көктамырішіне, бұлшықет ішіне және тері астына енгізу ағзаға кері әсер етпейді. Арглабиннің
аллергендік немесе пирогендік әсеріде байқалмаған, эмбриотоксикалық, тератогендік және
мутагендік қасиеттері де жоқ.
Арглабин препаратын алу әдісі әлемнің 11 елінде, соның ішінде Жапонияда, Қытайда,
АҚШ-та, Ұлыбританияда, Германияда, Швейцарияда, Францияда, Австрияда, Италияда,
Нидерландыда және Швецияда патенттелген [59]. Арглабин Ресей, Қазақстан, Өзбекстан,
Тәжікстан, Қырғызстан және Грузия қатарлы мемілекеттерде ісікке қарсы препарат ретінде
тіркелген, бауыр, аналық без, жатыр мойны, өкпе және сүт безі обырын емдеуде қолданылады.
Монотерапияда химиотерапиялық құралдармен және сәулелік терапиямен 0біріктіріп
қолданылады [60]. Бұл еліміздің жетістігі, бәріміздің мақтанышымыз.
Қорытынды
Көне заманда өсімдіктер қарапайым жолмен анықталып емдік мақсатта қолданылса,
бүгінгі күнде ғалымдар осы дәрілік өсімдіктердің емдік қасиетін ғылыми негізде зерттеп,
өсімдік текті дәрілердің емдік рөлі жоғары, жанама әсерлері аз екенін дәлелдеген. Сондықтанда,
заманауи медицинада өсімдіктен жасалған препараттарға болған сұраныс күннен күнге артуда.
Artemisia алуан түрлі фармакологиялық әсерлерге ие болған биологиялық белсенді
қосылыстардың негізгі көзі. Биологиялық белсенді қосылыстардың сапалық және сандық
құрамындағы өзгешеліктер қоршаған орта жағдайларымен, түрлік өзгергіштікпен,
географиялық, климаттық және генетикалық жағдайлармен тығыз байланысты болып келеді.
Оңтүстік Шығыс Қазақстанның өзгеше тәбиғаты мен құнарлы топырағы қойнауындағы
өсімдіктердің құнарлылығын арттырып, оларға өзгеде жоқ емдік қасиеттер берді. Оның бір
дәлелі, дәрмене жусанын Жерорта теңізі, Қара теңіз және Каспий теңіз маңайларына, Орта
Азияға және Солтүстік Америкаға апарып өсірген. Алайда, ол маңайда егілген дәрмене
жусанының құрамында сантонин болмаған, тек Қазақстан топырағында ғана емдік қасиеті
сақталған. Бүгінгі күнде дәрмене жусанынан бөліп алынған сантонин мен эфир майынан
жасалған дәрілік препараттар көптеген науқастардың ауруына шипа болды. Сондықтанда
елімізде өсетін бағалы өсіміктердің қасиетін түсініп, оларды зерттеп, халық игілігіне жарату
арқылы, импортқа тәуелді болған фармацевтиканың орнын отандық өнімдермен толықтырып,
халық денсаулығына зиянсыз дәрілерді пайдалану ел экономикасын арттырумен бірге халық
денсаулығын жақсартады.
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