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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 

    2Қытай 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       
        2University 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 
     1Казахский 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 Юго-
Восточном 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. 
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     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, ДДСҰ-
ның 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, 1-
камфара, карвакрол, сесквитерпендік спирт-сесквиартемизол, бетаин, холин, 
ащы және бояғыш заттар, алма мен сірке қышқылдары [14] 

Artemisia rutifolia 
Steph 

эфир майы, флавоноидтар, органикалық қышқылдар, хош иісті қосылыстар, 
канин, хризоспленин, сколетин және п- гидроксиацетофенондар [15] 

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-О-
глюкозид 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 
Web. ex Stechm 

ащы заттар, флавоноидтар, аскорбин қышқылы, сесквитерпен лактоны, эфир 
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 
Willd. 

эфир майы, флавоноидтар, органикалық қышқылдар, хош иісті қосылыстар, 
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, β-

сантонин, 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, β-
бизаболен, 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. 

Әдебиеттер тізімі 
     1. Fowler MW. Plants, Medicines and Man.// J. Sci. Food Agric. – 2006ю - Vol. 86. – P. 1797–1804.  
    2. Дәрілік өсімдік шикізаты мен фитопрепараттар сапасына қойылатын фармакопеялық талаптарға 
шолу./Келимханова С.Е., Сатаева Л.Г., Баелова А.Е.  Буранбаева К.Д.//Вестник КазНМУ - ҚазҰМУ. –Алматы. 2012. 
     3. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. - М.:  Медицина, 
1977. – 255 c.  
     4. Who O. Traditional Medicine// Fact Sheet. - 2007.  - No. 134, Revised May 2003.  
     5. Фитофармакологияның дамуы/ Рахимов К.Д., Парманқұлова Т.Н., Темірғалиева Э.М. и др. – Алматы, 2014. 



МАҚАЛАЛАРҒА ШОЛУ 

Астана медициналық журналы №2(104), 2020  
170 

     6. Федосеенко В.М. Новая энциклопедия растений: мифы, целебные свойства, гороскопы, растительный 
календарь. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. –  736 с.  
     7. Куркин В.А., Новодранова В.Ф.,  Куркина Т.В. Иллюстрированный словарь терминов и понятий в 
фармакогнозии: учебное пособие для студентов медицинских и фармацевтических вузов, врачей и 
фармацевтических работников). – М.; Самара: ГП "Перспектива"; СамГМУ, 2002. – 188 с.  
     8. Новая энциклопедия растений: мифы, целебные свойства, гороскопы, растительный календарь /Сост. 
В.М. Федосеенко. - М.: РИПОЛ КЛАССИК,  2003. – 736 с.  
     9. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-ХмелевскийА.А. Лекарственные растения (Растения -целители): 
Справ. пособие. – 3 изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1983. – 400 с.  
    10. Synergy in a Medicinal Plant: Antimicrobial Action of Berberine Potentiated by 5'-Methoxyhydrocarpin, a Multidrug 
Pump Inhibitor./Stermitz F.R., Lorenz P., Tawara J.N. et al.//Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2000. - Vol. 97. – P. 433–1437. 
    11. Жетісу энциклопедия. - Алматы Арыс баспасы, 2004. - 712 бет. 
    12. Флора Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1966. - Т. 9. . – С. 133. 
    13. Атажанова Г.А. Перспективы использования в медицинской практике эфирных масел растений флоры 
Казахстана // Химия и применение природных и синтетических биологически активных соединений. - Алматы: 
Комплекс, 2004. - С. 230-235. 
    14. Использование в народной и официальной медицине полыни цитварной (Аrtemisia cina)/ Бекежанова Т.С., 
Тохтахунова  А.А., Сакипова З.Б., Омарова  Р.А.//Инновации в здоровье нации. Proceeding of conference: Матер. II 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – СПб.: СПХФА, 2014. – С. 297-300.  
    15. Қазақстанның Алтай өңіріндегі өсетін Artemisia Rutifolia, Artemisia Juncea, Artemisia Caupasitae 
өсімдіктерінің Биологиялық сипаттамалары және пайдалы қасиеттері/ Ныкмуканова М. М., Туралиева А. С.,  
Мырзахасова К. М., Ескалиева Б. К. – Алматы, 2015. - 3 б. 
    16. Сагалаев В.А. Особенности внутривидовой изменчивости у полыней (Artemisia L., Asteraceae) 
подрода Seriphidium (Bess) Peterm. // Тез. докл. межд. науч. конф. по систематике растений, посвященной 70-
летию со дня рождения чл.-корр. РАН проф. В.Н. Тихомирова (28, 31 января 2002 г., Москва.). - М.: Изд-во Центра 
охраны дикой природы, 2002. - С. 94 - 95. 
    17. Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие/ Блинова К. Ф. и др.  / Под ред. К. Ф. 
Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. –  227 c. 
    18. Атлас пыльцевых зерен Астровых (Asteraceae) / Мейер-Меликян Н. Р.  и др. - М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2004.  – 21 c. 
    19. Бойко Э.В. К таксономии полыни Гмелина Artemisia gmelinii (Asteraceae) и близких к ней видов, 1990. - С. 
110-115. 
    20. 3. Santonin1 III. The Total Synthesis of Santonin  / Yasuo Abe, Tadatsugu Harukawa, Hisashi Ishikawa et al. // J. 
Am. Chem. Soc. - 1998 . - Vol. 78, № 7.- P. 1422-1426.  
    21. Куприянов А.Н. Такие разные полыни//Газета «Биология». – Содержание № 29/2003.    
    22. Birladeanu  Ludmila. Angewandte Chemie. The stories of santonin and santonic acid. - International ed. in 
English, 2003. – P. 205.  
    23. Birladeanu L. The stories of santonin and santonic acid // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. - 2003. – Vol. 42,  № 11. 
– P. 1202-1208. 
    24. 3. Santonin. III. The Total Synthesis of Santonin2 / Mabtin M., Moran A., Carron R. et al. // J. Am. Chem. Soc. – 
1998. - Vol. 78, № 7. - P. 1422-1426. – 1998. – Vol. 23, № 2-3. – P. 285-290. 
    25. Pибель Н.В., Пашинский В.Г. Новые данные по противоопухолевой активности настойки Artemisia 
absinthium L. // Раст. ресурсы. - 1999. – Т. 27, вып. 4. – С. 65-69. 
    26. К стандартизации эфирных масел полыни/ Танагузова Б.М., Садырбекова Д.Т., Атажанова Г.А., 
Адекенов С.М. //Новые достижения в создании лекарственных средств растительного происхождения. – Томск, 
2006. – С. 314-317. 
    27. Унифицированная методика определения эфирных масел дикорастущих видов полыней / Танагузова 
Б.М., Садырбекова Д.Т., Атажанова Г.А. и др. //  Фармация Казахстана. - 2006. – № 4. – С. 43. 
    28. Sesquiterpene Lactones/ Moreno-Dorado F. J., Guerra M.,. Aladro F. J. et al. // J. Nat. Prod. - 2000. - № 63. – Р. 934. 
    29. Цицин Н.В., Зелинский Н.Д. Artemisia lerchiana web. как продуцент эфирных масел. – Москва: Учреждение 
Российской академии наук Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук,.2008. – С. 1. 
    30. Полыни Сибири/ Березовская Т.П., Амельченко В.П., Красноборов П.М., Серых Е.А. - Новосибирск: 
Наука, 1991. – С. 201. 
    31. Artemisia scoparia Waldst. et Kit./Губанов И. А. и др.//Полынь веничная:  Иллюстрированный 
определитель растений Средней России. - В 3 т. - М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004. - Т. 3. 
Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные).  – С. 344. 
    32. Yarnell E., Heron S. Retrospective analysis of the safety of bitter herbs with an emphasis on Artemisia 
absinthium L (wormwood)// J. Naturopathic Med. – 2000. -  P. 32–39. 
    33. "Artemisia absinthium 'Lambrook Silver' AGM"//APPS.RHS.org.uk. Retrieved 31. – August, 2012. 
    34. Кабдыгалымовна Е.Г. Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық және биофармацевтикалық 
зерттеу жолдары: Дис. (PhD) док. фил. - Алматы, 2018. – 7 б.   



МАҚАЛАЛАРҒА ШОЛУ 

Астана медициналық журналы №2(104), 2020  
171 

    35. Gurib-Fakim A. Medicinal Plants: Traditions of Yesterday and Drugs of Tomorrow.// Mol. Asp. Med. – 2006. - 
Vol. 27. – P. 1–93.  
    36. The genus artemisia and its allies: phylogeny of the subtribe Artemisiinae (Asteraceae, Anthemideae) based on 
nucleotide sequences of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers (ITS)/ Vallеs J.  et al. // Plant biology. – 
2002. - № 5.  - P. 274-284. 
    37. Войткевич С.А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. Пищевая промышленность. - М., 
1999. – 276 с.  
    38. Blay Bargues V., Cardona Collado  Garcia,  Munoz  Pedro Stereoselective synthesis of 7,11-guaien-8,12-olides 
from santonin. Synthesis of podoandin and (+)zedolactone A // J Org Chem. - 2000. - Vol. 65. – Р. 2138-2144.   
    39. Определитель растений Республики Алтай / И.М. Красноборов [и др.]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ц. 
сиб. бот. сад; М-во образования и науки РФ, Горно-Алт. гос. ун-т. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. . – 432 c.  
    40. Забайка льский край /Ганина Г.В., Самойлова Г.С., Заяц Д.В. и др./  Председ. Ю.С. Осипов и др., отв. ред. 
С.Л. Кравец//Большая Российская Энциклопедия (в 30 т.). — Москва: Научное издательство «Большая российская 
энциклопедия», 2008.  – С. 5 .  
    41. Государственная Фармакопея СССР. Вып.2. Общие методы анализа. Лекарственное сырье. Мз СССР. 
11-ое изд. доп. – М.: Медицина. 1989. – 400 с.  
    42. Дәрілік өсімдіктер. – Алматы: "Қазақстан", 1975 - 172 б. 
    43. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия /Бас редактор Ә. Нысанбаев/VIII том. – Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998. 
    44. Leonurus cardiaca L. is an accepted name. The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; Royal 
Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden (2013). Тексерілді, 20 қаңтар 2015. 
    45. Қазақстан табиғаты: Энциклопедия / Бас ред. Б.Ө.Жақып. - Алматы: " Қазақ энциклопедиясы" ЖШС, 
2011. - Т. З. - 304 Б. 
    46. Evans D.A., Hirsch J.B., Dushenkov S. Phenolics, Inflammation, and Nutrigenomics. //J. Sci. Food Agric. –
 2006. - Vol. 86. – С. 503–2509.  
    47. Пути и перспективы использования в медицине полыни цитварной // Вестник КазНМУ. – 2014. - № 5. – 
С. 177-179. 
    48.  Evaluation of the Effects of Artemisia austriaca on Morphine Withdrawal Syndrome in Rats /Charkhpour 
M., Delazar A., Mohammadi H.  et al. // Pharmaceutical sciences. - 2014.  № 20 (1). - P. 1-5.  
    49. Plants and Human Health in the Twenty-First Century./ Raskin I., Ribnicky D.M., Komarnytsky S. et al.// Trends 
Biotechnol. – 2002. - Vol. – P. 522–531. 
    50. European Scientific Cooperative on Phytotherapy (2009) "Absinthii herba (wormwood)" In: ESCOP 
Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products, 2nd ed, Thieme. 
    51. The Artemisia L genus: A review of bioactive essential oils/Abad M.J., Bedoya L.M., Apaza L., Bermejo P.// 
Molecules. -  2012. – V.  17. – P. 2542-2566.  
    52. Botanical drugs as an emerging strategy in inflammatory bowel disease: a review/Algieri F., Rodriguez-Nogales 
A., Rodriguez-Cabezas M.E. et al. // Mediators Inflamm. – 2015. - 179616.  
    53. Wormwood (Artemisia absinthium) for poorly responsive early-stage IgA nephropathy: a pilot uncontrolled 
trial/Krebs S., Omer B., Omer T.N., Fliser D.// Am. J. Kidney Dis. - 2010. – V. 56 (6). – P. 1095-1099. 
    54. Adekenov S.M. Chemical modi fication of arglabin and biological activity of its new 
derivatives//Fitoterapia. – 2016. – V. 110. – P. 196-205.  
    55. Nguyen H.T., N me th Z.É. Sources of variability of wormwood (Artemisia absinthiumL) essential oil//J. Appl. 
Res. Med. Aromatic Plants. – 2016. - P. 143–150.   
    56. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Качественный и количественный анализ основных групп 
БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах. – Алматы, 2004.  – 283 c.   
    57. Телятьев В.В. Целебные клады. - Иркутск, 1991. – 400 c. 
    58. Bora K.S., Shama A. The genus Artemisia: A comprehensive review// Pharmaceutical Biology. – 2011.  – Vol. 
49, № 1. -  P. 101–109. 
    59. USA Patent 6,242,617,B1, 5.06.01.; Deutschen Patent 697 2504.9–08, 23.10.03.; Europеan Patent 0946565, 
15.10.03.; Patent of China ZL 200680055852.4, 26.12.12. Adekenov S.M. Method and device for production of lyophilized 
hydrochloride-1β,10β-epoxy-13-dimethylaminoguai-3(4)-en-6,12-olide; The Eurasian patent 015557, 30.08.11. Adekenov 
S.M. Method of obtaining 1(10)β-epoxy13-dimethylamino-5,7α,6,11β(Н)–guai-3(4)-en-6,12-olide hydrochloride 
lyophilized, antitumor drug «Arglabin». 
    60. Adekenov S.M., Esentaeva S.E., Omarova I.M., Sirota V.B.//Russian biotherapeutic journal. – 2012. – V. 2 (11). 
– P. 2. 
 
  
 
 
 
 
 

https://bigenc.ru/geography/text/5377661
http://refhub.elsevier.com/S0367-326X(15)30125-8/rf0030
http://refhub.elsevier.com/S0367-326X(15)30125-8/rf0030
http://refhub.elsevier.com/S0367-326X(15)30125-8/rf0030

