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САСЫҚ ҚУРАЙ (FERULA ASAFОETIDA L.) ДӘРІЛІК ӨСІМДІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕДИЦИНАДА 

ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 
Сасық қурайды ғасырлар бойы тағамдарға дәмдеуіш пен ащы зат ретінде және халықтық медицинада 
дәрі ретінде қолданған. Соңғы зерттеулер нейропротекторлық, есте сақтауды күшейтетін, ас 
қорытуды жақсартатын, антиоксидант, антиспазматикалық, гепатопротекторлық,  антимикробты, 
құрттарға және қабынуға қарсы әсері бар екендігін көрсетті. 
Түйінді сөздер: сасық қурай, Ferula asafoetida L.,асафетида, ферула, камедь-шайыр, биологиялық 
белсенділік 
 
Кіріспе. Тағамның сапасын жақсартатын дәмдеуіш ретінде мыңдаған жылдар бойы қолданылып келеді. 
Жағымды хош иіс, түс және ащы дәм беру арқылы тамақтың сапасын жақсартты. Дәмдеуіш ретінде жеке 
өзі ғана қолданылмайды, сонымен қатар танымал «карри» деп аталатын ұнтақтың құрамына кіреді 
және де сан алуан емдік қасиеттерге ие. Асафетида азық-түлік өнімдерінде ароматизатор ретінде 
қолданылды және әлемнің әр түрлі елдерінде көптеген ауруларды емдеуде дәстүрлі медицинада 
қолданған. 170-тен астам түрлердің ішінен феруланың алпыс түрлі дәмдеуіштері кеңінен таралған. 
Ботаникалық сипаттамасы: Сасық қурай (Ferula asafoetida) шатыршагүлділер тұқымдасына жататын 
көпжылдық, биіктігі 2 м-ге дейін жететін, бұта тәрізді, шайырлы өсімдік. Жапырақтары жұмсақ болып 
келеді, сондықтан ерте солып қалады [1].  Жапырақтарының жоғарғы беті жалаңаш, төменгі беті 
жұмсақ, көлемі ірі, үшбұрышты, созыңқы ланцеттəрізді немесе ланцеттəрізді, ұзындығы 15 см, ені 5 см, 
шоғырланған, ұшы домалақ, бүтін жəне бірнеше бөлікке бөлінген, шеті бүтін. Шатырлары екі жақты: 
орталық шатыры отырыңқы жəне қысқа табанды, 25-30 тарамды, сфералы, ені 15-20 см жəне 
бүйіріндегілері ұзын табанды, 3-6-дан топтасып орналасқан. Шатыршалары 12-15 гүлді, түкті болып 
келеді. Гүлдері ұзындығы 2,5-3,5 мм, көкшіл ақ түсті, тегіс, жапырақшалары жұмыртқа тəрізді, 
қайырылмаған. Жемістері тегіс, жиектері енді, эллипс тәрізді немесе домаланған, қалың түкті, 
ұзындығы 16-20 мм [2]. 
Сасық қурайдың ерекшелігі, тіршілік кезеңі  6-7 жылға немесе одан ұзақ мерзімге созылады. Өмірінің 
барысында Ферула сабағының, гүлінің, жемісінің түзілуіне қажетті қоректік заттарды бір жылда 
тамырына жинап, соны жұмсайды. Бір рет гүлдейді, жемісін береді де, жойылады [3]. 
Таралуы: Сасық қурай Орталық Азияда, әсіресе Ауғанстанда, Иракта, Түркияда және Шығыс Иран, 
Еуропа және Солтүстік Африкада кеңінен таралған. Ал, Қазақстанда Ембі үстіртінде, Маңғышлақ 
өңірінде, Арал маңында, Мойынқұм, Қызылқұм, Балқашта, Алакөлде, Түркістанда, Бұрынтау және 
Қаратау тауларында кездеседі [3].  
Түркістан облысы (бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы) территориясында сасық қурай өсетін аудандар 
жиынтығы 2260 гектарды құрайды. Шикізаттың орташа өнімділігі бақылауға алынған жер телімдерінде 
шикі салмақ есебінде 5940 кг/гектардан 14520 кг/гектар аралығын жəне құрғақ салмақта 
4501кг/гектардан  9650 кг/гектарға дейінгі аралықта болды. 2009 жылғы ресми мәліметтерге сүйенсек,  
Оңтүстік Қазақстан облысында Отырар ауданы, Сарыағашта, Арыста жиналған жер асты бөліктерінің  
ылғалды 6958 тоннаға немесе құрғақтай 5140 тоннаға дейін жиналған.  Жиналған жер асты бөліктерінің 
барлығы дерлік экспортталған [4].  
Бұл өсімдікті елімізде сасық қурай, сасық сасыр, сасық кеурек, ал Үндістанда хинг деп атайды. Ал басқа 
елдерде 1-кестедегідей атайды [5-7]. 
 
Кесте 1 - Сасық қурайдың әр түрлі елдердегі атауы 

Елдер Атауы 
Ауғаныстан Kama, Anguza 
Бангладеш Hing 
Қытай A-wei 
Дания Dyvelsdrak 
Англия Asafetida 
Финляндия Asafetida, Hajupihka, Pirunpaska, Pirunpihka 
Франция Asafetide, Assa foetida, Ferule persique, Merde du diable 
Германия Asafetida, Asafotida, Asant, Stinkasant, Teufelsdreck 
Грекия Aza 



Болгария Ordoggyoker 
Үндістан Hengu, Hing, Hingu, Ingu, Inguva, Kayam, Perungayam, Perunkaya, 

Raamathan 
Иран Rechina fena, Zaz 
Италия Assafetida 
Мяньма  Sheingho 
Нидерландия Asafetida, Duivelsdrek, Godenvoedsel, Sagapeen 
Норвегия Dyvelsdrekk 
Пакистан Anjadana, Kama, Anguza 
Польша Asafetida, Zapaliczka cuchnaca 
Ресей Асафетида, ферула вонючая 
Испания Asafetida 
Шри-Ланка Perunkayan 
Щвеция Asafetida, Dyvelstrack 
Танзания Mvuje 
Тибет Shing-kun 
Түркия Şeytantersi, şeytan boku 
АҚШ Asafetida, Devil's dung, Stinking gum 
Арабия Zallouh, Anjadan, Hilteet; Simagh-ul-mehroos 
Бенгал Hing, Hingra 
Канада Higu, Ingu, Hing 
Парсы Angoza; Angzoo, Amma, Anksar, Nagoora, Nagsatgudha 

 
Қолданылатын бөліктері: жапырақтары, сабақтары, тамыры және шайыры. 
Сасық қуурай шайырын өсімдікке 4-5 жыл толғандай жинайды. Өсімдіктің тамырына жақын бөлігіндегі 
шоғырланған жапырақтарынан тазартып, тамыры мен діңгегіне жақын жерден кеседі. Сүтті шырын 
бөліне бастайды. Шаң-тозаңнан түспес үшін бетін жауып қояды. Шайыр кепкеннен соң жиналып 
алынады және жаңадан кесінді жасалады. Шайырды жинау сүтті шырын тоқтағанға дейін жалғасады. 
Сасық қурайдын 1кг-ға дейін шайыр жинауға болады [5]. 
Химиялық құрамы. Өткен ғасырдың 30-жылдарында Ферула тектес өсімдіктерді алғашқы болып 
химиялық зерттеу жасағандар Цукерваник И.П. және т.б.. Әдебиеттің көптеген дерек көздеріне сүйенсек, 
сасық қурай тамырларында терпеноидты кумариндер, фурокумариндер, флавоноидтар, сесквитерпендік 
лактон, терпендік спирттердің және хош иісті  қышқылдардың күрделі эфирлері, жағымсыз сарымсақ 
иісі бар эфир майлары кездеседі, ал ол иіс полисульфидті қосындылардан шығады [6].  
М.О. Каррыевтің мәлімдемесі бойынша (1973) Түркменстанда өсетін сасық қурай құрамында эфир 
майлары (2,54-3,44%), флавоноидтар (2,44-2,88%), кумариндер (1,58-3,15%), лактондар (0,15-0,24%) 
кездеседі [7]. Сонымен қатар, 2 бутилметилдисульфид, 2-бутилметил-трисульфид, ди (2-бутил) 
дисульфид,  ди (2-бутил) трисульфид, ди (2-бутил) тетрасульфид анықталынған [8].  
Сасық қурайдың көптеген түрлерінің тамырында және жемісінде кумариндер болады. 
Жемістерінің құрамында 9,52%-ға дейін майлар, 22,81% – протеин, 29,04% – талшықты заттар, 34,05% – 
азотсыз экстрактивті заттар, 10,04% – су және 10,9% – күлдері кездеседі  [4].  
Өсімдіктің жер үсті бөліктерін дəрілік мақсатта пайдаланады. Жер үсті бөліктерінің өт айдаушы, 
гепатопротекторлы, өт секрецияларын жылдамдататын жəне өттің химиялық құрамын 
қалыптастыратын қасиеттері бар [9]. 
Сасық қурайдың эфир майында күкірт болғандықтан өте күшті жағымсыз сарымсақ иісті болады [10]. 
Шайыры тамырдың жалаңаш жоғарғы бөлігін  кесу жолымен алынады. Сасық қурайдан 31,35%-ға дейін 
шайыр қоспасын жəне 9%-ға дейін эфир майын алуға болады. Шайыр мен эфир майынан басқа, сасық 
қурай тамыры құрамында, жуылғаннан кейін тағам ретінде пайдалануға болатын крахмал 61,31%-ға 
дейін кездеседі [4]. 
Шайырының  2,54-тен 19,6% мөлшерін эфир майлары құрайды [11]. Одан басқа құрамында:фтор-бутил-
пропитилдисульфид-диметил-трисульфид, 2-бутил-метилдисульфид, 2-бутилметил-трисульфид, ди-(2-
бутил)-дисульфид, ди-(2-бутил)-трисульфид, ди-(2-бутил)-тетрасульфид пен флавоноид бар [12].    
Медицинада қолданылуы. Сасық қурай Ежелгі Мысырлық папирустарда бейнеленген және оны 
месопотамия медицинасында қолданған. 
Ертеректе медицинада Сасық қурайды зәйтүн майымен араластырып қолданғанда, көз асты қанталауын 
кетірген. «Шегіргүл тамыры» майымен шайырды араластырып сыртқа қолданып, буын ауруларын 
емдеген. Сасық қурай асқазан жұмысын жақсартып, тәбетті арттырады. Балмен араласқан шайыр 
катарактаның алғашқы кезеңін емдейді. Анар суымен араласқан сасық қурай шайыры буын мен жүйке 
ауырсынуларында қолданылған [13]. 
Сасық қурай шайырын суға араластырып тамақ қырылында және созылмалы жөтел кезінде ішеді. Оның 
спазмолитикалық, тыныштандырғыш және іш жүргізетін қасиеттері бар. 



Үнді халық медицинасында сасық қурай шайырын жел айдағыш, жансыздандырғыш, антисептикалық 
зат ретінде қолданған [14].  
Халық медицинасында шайыр кейбір жүйке ауруларын емдеуде, ұстамаға қарсы зат ретінде, 
антигельминттік, сыртқы жараны жазушы ретінде қолданылады. 
Иранның халық медицинасында шайыр тыныштандырғыш, тырысқақты емдейтін зат ретінде 
қолданылады [15]. 
Тибет  медицинасында сасық қурай  жүрек-тамыр жүйесі ауларын емдеуде, микробтарға қарсы және 
тәбет арттыратын дәрі-дәрмек болып табылады. 
Өсімдіктің барлық бөліктері және де шайыры антиоксиданттық қасиет көрсетеді [21]. 
Сасық қурай шайыры – қабынуға қарсы және ауруды басатын әсерге ие. Одан бөлек шайырдың 
антигистаминдік, аллергияға қарсы қасиеттері анықталған [16]. 
Амирдавлат Амасиаци (ХVII ғ.) «Ненужное для неучей» кітабында, жағымсыз иісті сасық қурай сырқатты 
жеңілдетеді, жыныстық құштарлықты арттырады, ас қорытуға көмектеседі, несеп және ішек құрттарын 
айдайтын қасиеттерінің бар екендігін атап өткен [17]. 
Әбумансур Муваффак (Х ғ.) «Махзан уд-Авдия» атты кітабында: «Ферула атралгикалық сырқатты жояды, 
асқазан жұмысын арттырады, тәбетті күшейтеді және жел айдайды, жараларды емдеуде көмектеседі» 
деп жазған [18].   
О.Д. Джумаджоновтың зерттеулері бойынша, сулы қайнатпасы мен спиртті сығындысы 5-10% жақпа 
майы түрінде жануарларда күйікте және жаралардың жазылуын жылдамдататынын зерттеуде 
анықталған [19]. 
Заманауи зерттеулер сасық қурайдың қабынуға қарсы әсер көрсететін заттарға ие екенін көрсетті. 
Сасық қурай ісікке қарсы әсер көрсетеді. Шайыры өзінің ферула қышқылы көмегімен сүт безі ісігінде 
емдік әсер көрсетеді. Концерогенез процесінде фарнесилтрансфераза фермент үлкен рөл атқарады. 
Тәжірибелік зерттеулер ферула қышқылының фарнесилтрансфераза ферментін ингибирлеп, 
жасушаның ісікке айналуын тоқтатады. Сасық қурайдың спирті экстракты балалардағы «ақ қан» ауыру 
кезіндегі метаболикалық бұзылыстарын реттейді [20].  
Сасық қурай экстракты зерттеулер кезінде диабетке қарсы қасиет көрсеткен. Сасық қурайдың 
гипогликемиялық және гиполипидемиялық әсері бар. Сасық қурай шайыры дипиптидил пептидаза және 
альфагликозидаза ферменттінің белсенділігін ингибирлейді [22]. 
Сынамалы зерттеулер II типті қант диабетіндегі гипотозбен семірудің алдын-алатынын дәлелдеді және 
де сулы экстракты қант диабетінде жара жазылуының жылдамдауына әсер етеді [23].  
Сасық қурайдың барлық түрінде антибактериальды қасиет байқалады. Сонымен қатар, 
антигемолитикалық қасиет көрсетеді [24].   
Сасық қурай шайыры метронидозолмен бірдей прихомонозға қарсы әсер көрсетеді. Сасық қурайдың 
вирусқа қарсы әсері де бар. Түркімен дәрігерлері эхинококктың имунопрофилактикасында сасық 
қурайды қолдану перспективті деп ойлайды. Сасық қурай шайыры айқын лейшманиальды және 
тырысуға қарсы әсер көрсетеді. Сонымен қатар,  спазмолитикалық және гипотензивтік қасиеттері де бар 
[25].   
Қорытынды. Сасық қурай өсімдігі фармакологиялық белсендігі кең спектрлі және де ерте заманнан әр 
түрлі елдердің медицинасында қолданылған. Сонымен қатар, биологиялық белсенділікке бай бұл 
өсімдік елімізде  кең таралған, бірақ толығымен зерттелмеген. Сондықтан да, сасық қурай дәрілік 
өсімдік шикізатын ары қарай зерттеу актуальды болып табылады. 
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ФЕРУЛА ВОНЮЧАЯ (FERULA ASAFOETIDA L.) ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ И  

ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Резюме: На протяжении веков ферула вонючая употреблялась в пищу как приправа и горькое вещество, 
а также в народной медицине как лекарство. Последние исследования показали, что 
нейропротекторные, запоминающие, улучшающие пищеварение, антиоксиданты, антиспазматические, 
гепатопротективные, антимикробные, противовоспалительные эффекты. 
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FERULA ASSAFOETIDA (FERULA ASAFOETIDA L.) MEDICINAL PLANT AND ITS MEDICINAL USE 

 
Resume: For centuries, Ferula smelly was used in food as a seasoning and bitter substance, as well as in folk 
medicine as a medicine. Recent studies have shown that neuroprotective, memory, digestive, antioxidant, 
antispasmodic, hepatoprotective, antimicrobial, anti-inflammatory effects. 
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