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ГИРУДОТЕРАПИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
Резюме: Лечение пиѐвками в РК считаетсѐ одной из неразвитых направлении альтернативной медицины. В этой статье 
рассмотрены актульные проблемы лечениѐ с пиѐвками.   
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ACTUAL PROBLEMS OF  TREATMENT BY LEECHES IN RK 

 
Resume: Treatment by  leeches in RK is considered to be one of non-developed directions in alternative medicine. In this article the actual  
problems of treatment by leeches are considered.  
Keywords: leech, hirudоterapia, hirudin, bloodletting.  
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ИНСУЛЬТТІ ҚАРАҒАЙ БҤРШІГІМЕН ЕМДЕУ ЖӘНЕ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫ 
  
Инсульт реабелитациясында қарағай бүршігінің тұнбасын қолданылуының алғашқы нәтижклері. Қарағайдың Қазақстанда таралу 
ресурстары. 
Түйінді сөздер: қарағай,қарағай бүршігі,танин. 
                                  
Тақырыптың ӛзектілігі: 
Жыл сайын елімізде 49 мыңнан астам адам инсульт алады. 
Соның ішінде 80% науқастар мҥгедек болып қалуда.*2+ Ӛлім 
кӛрсеткіші басқа дамушы елдермен салыстырғанда едәуір 
жоғары 239.9- 100000 ға тең. Жапониѐда бҧл кӛрсеткіш -75.8 ал 
АҚШ та -48.0 ге тең.[3] 
Инсульт (лат. insultus - соққы,кыспа талу, инсульт) – ми тінінің 
зақымдалып, оның қызметінің, мидағы қанайналысының 
кенеттен бҧзылуы;  осының салдарынан миға қан қҧйылады, 
немесе ми тамырлары бітеліп қалады(тромбоз). Инсульттың 
басты себебі — гипертониѐ ауруы және ми тамырларының 
атеросклерозы.Кӛп ретте ауру адам кенеттен қҧлан қалады, 

есінен танады;оларда аѐқ пен қолдың парезы (сал болуы) әдетте 
дененің бір  жағынан басталады, тілі кҥрмеледі,алғашқы 
сағаттарда тыныс алуы бҧзылып, денесі тырысады, қҧсады. 
Мҧндай науқаспен ауырған адам ерекше кҥтімді қажет етеді. *1+ 
Зерттеу мақсаты: 
Казіргі кездегі ғылыми техниалық иновациѐның дамуына 
байланысты медицина саласында кӛптеген зерттеулер 
жасалуда. Соның бірі қарағай бҥршігіне деген 
қызығушылық.АҚШ-ғы Каллифорниѐ университетінің ғалымдары 
қарағай бҥршігінің химиѐлық қҧрамын зерттеп таниннің ерекше 
ақуызын ашты.Қарағай бҥршігінің қҧрамында кӛптеген 
дәумендер,эфир майлары, танин бар ерекше ӛсімдік.Танин ӛз 
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кезегінде инсульт кезінде  бас ми жасушаларының жойылуын 
тоқтататын әсері бар. Инсульт кезінде және оны ӛткергеннен 
кейін қан айналым бҧзылысы салдарынан бас миның нейрондар 
саны азаѐды. Тышқандарға жасалған зерттеу нәтижесі 
бойынша,танинді қолдану бас ми зақымдану дәрежесін 
тӛмендетуде ықпалы бар екендігін кӛрсетті.Танинді қабылдаған 
тышқан тобының 20% жасушалары жойылса,танинді 
қабылдамаған топ тышқандарының 70% жасушалары 
жойылған.Бҧл феномен бас миының жасушаларының ӛмір 
сҥруіне әсер ететін PRAGG ферментінің тежелуімен 
тҥсіндіріледі.*4+ 
Зерттеу тәсілі: 
Зерттеу ҥшін инсультпен ауырган 14  науқас алынды.Науқастар 
келесі диагностикалық бағыт бойынша таңдалды: 
1. Клиникалық  диагноз ишемиѐлық инсульт,нейровизуализациѐ 
әдістерімен нақтыланған (компьятерлік томографиѐ, магнитті-
резонансты томографиѐ); 
2.Аурудың алғашқы белгілердін пайда болуынан бастап,15 
кҥннен кешікпей кӛмек кӛрсетілген науқастар . 
3.Инсультті 6-7 ай бҧрын ӛткерген; 
4.Психо – эмоционалды кҥйі қанағаттарарлық; 
5.Дәрілік заттарға аллергиѐсы жоқ науқастар; 
6.Ӛз еркімен қатысуға келіскен науқастар. 
Науқастар 2 топ бӛлінді,жасы 64-70 аралығында: 
1 негізгі топ-7 адам; 
2 бақылау топ – 7 адам; 
Емдеу тәсілі: 
Қазіргі кезде инсульттін емінде: 
1. Тромбоцитарлы және эритроцитарлы 
антиагреганттар: ацетилсалицил қышқылы (тромбо АСС, 
кардиоаспирин, кардиомагнил, терапин); дипиридамол; 
тиклопидин (тиклид); клопидогрель (плавикс); пентоксифиллин 
(агапурин, трентал, флекситал). 
2. Антикоагулѐнты: гепарин,фенилин; варфарин . 
3. Вазоактивті дәрілік заттар: винпоцетин (кавинтон); 
ницерголин (сермион),инстенон; аминофиллин (эуфиллин); 
циннаризин (стугерон) по 4. Ангиопротекторлар: пармидин 
(продектин) ; аскорутин; троксерутин ; этамзилат . 
5. Биореологиѐлық дәрілік заттар: плазма, альбумин, 
реополиглякин (реомакродекс).*7+ 
Нейропротекциѐ мақсатында келесі дәрілік заттар қолданылды: 
1. Кальци каналының блокаторы: нимодипин (немотан, 
нимотоп) . 

2. Антиоксиданттар:  милдронат; альфа-токоферола ацетат 
(витамин Е) ; аскорбин. 
3. нейротрофикалық әсер кӛрсететін дәрілік заттар: пирацетам 
(луцетам, церебролизин аминалон; пикамилон  
4. Тіндік метаболизмді жақсартатын дәрілік заттар: цитохром С 
(цитомак)  
Аталған заттар бас ми  қызметінің бҧзылуын қайта қалыптастыру 
мақсатымен бас миының дегенеративті зақымдануларын 
болдыртпау, зақымдану дәрежесін тӛмендеті мақсатында 
қолданылады. Бҧл дәрілік заттар зат  алмасу процесін және 
ОЖЖ – нен қозудың берілуін  қуаттандырады.Мидың 
энергетикалық ҥрдісін  және қанмен қамтамасыз етілуін 
жақсартады, оның гипоксиѐға және агрессивті әсерлерге 
тҧрақтылығын жоғарылатады.*6+ 
Аталған дәрілік заттар науқас жағдайын жақсартуға кӛптеген 
әсер кӛрсетеді.Бірақ кез келген дәрілік заттың ӛзіндік  жанама 
әсері болады.Сол себепті біз дәрілік заттардың мӛлшерін 
тӛмендедіп,науқасқа оң әсер ету мақсатында инсульт 
реабилитациѐсында қолданылатын негізгі деген 2-3 дәрілік 
заттармен қоса қарағай бҥршігінің тҧнбасын бердік. 
Қарағай бҥршігінің тҧнбасын дайындау әдісі:  5 дана бҥршікті 
тазалап жуып,кесіп, 1 сақан 70% спиртпен қҧѐмыз. Ерітіндіні 14 
кҥнге қаранғы жерде қалдырамыз және кҥнделіті шайқап 
тҧрудық. Тҧнбаны сҥзіп,кҥнде таң ертен тамақтан соң 1 шай 
қасықтан қабылданды. 
5 бҥршікті жуып ,кесіп 0.5л су қҧйып қайнатып,5 мин жай отта 
ҧстаймыз.1/4 стаканмен тан ертең тамақтан соң қабылдады. 
Дайындалған қарағай бҥршігінің тҧнбасын 2 топ ѐғни 
бақыланатын топ науқастарына кҥнделікті таңе ртең тамақтан 
соң қабылдауға бердік (кҥнделікті қабылдап журген дәрілермен 
бірге).  Қабылдау уақыты 6 ай кӛлемінде. 
Зерттеу нәтижесі: 
Бақыланушы топ науқастарына 6 ай кӛлемінде қарағай 
бҥршігінің тҧнбасын бердік.Сол уақыт барысында науқастардың 
жағдайы ҥнемі динамикалық бақылауда болды.Қарағай 
бҥршігінің тҧнбасын бас миының қан тамырларына 
оңтайлы әсер етті,қанды сҧйылтып,жҥйке жасушаларының 
ӛліміне қарсы тҧрады,науқастың сойлеу және қимыл 
қозғалысының бірте бірте қалпына келтіруге әсер ететіні 
байқалды.Тексеру барысында бақылау топ  науқастарының 
жетістіктерін,негізгі топ  жетістіктерімен 
салыстырдық.Кестеде. Тәжрибе мерзімінде бақылау топ 
науқастарының жағдайы,негізгі топпен салыстырганда 
орташа есеппен 15-20% жақсарды. 

 

 
Реабилитациѐ кӛрсеткіштері 

     
   Негізгі тобы 

     
  Бақылау тобы 

 
Реабилитациѐ уақыты 

 
Отыру 

        50% 65%      7 кҥн 

 
Тҧру 

   20% 30%       1 ай 

 
Кӛмекші заттармен жҥру 

 25% 35%       2 ай 

 
Жҧтыну 

35% 40%       14 кҥн 

 
Кординациѐның қалыпқа келуі 

 
40% 

 
 55% 

        
       3 ай 

 
Естудің қалыпқа келуі 

35% 45%      2.5 ай 

Сӛйлеудің қалыпқа келуі 15% 25%      4-5 ай 
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Ӛздігімен жҥру 35% 45%      7-8 ай 

Жуыну 15% 
 

30% 
 

     6 айдан аса 
 

Баспалдаққа кӛтерілу 25% 35%        8 ай 

 
Қорытынды. 
Каллифорниѐ университетінің ғалымдары зерттеулерін 
жалғастырып,инсульттің емінде және реабилитациѐсында 
кеңінен қолдануға мҥмкіндік беретін, қҧрамында танині бар 
таблеткалар жасап шығаруды мақсатқа қойған.Егер сол 

зерттеулер нәтиже берсе,әлемдік жаңалық болыу 
анық.Инсульттен зардап шеккен адамдар саны азайып,қысқа 
және аз уақыт аралығында толыққанды ӛмір салтына оралатын 
болады. Бҧл емдеу әдісі жанама әсері аз,дайындауға 
оңай,экономикалық тиімді 
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TREATMENT AND  REHABILITATION OF  STROKE BY A PINE-CONE 
 
Resume: Treatment and rehabilitation  of patients to carry stroke by a pine-cone.Efficiency and safety of pine-cone.Resources of pine-tree are in 
Kazakhstan. 
Keywords: pine-tree, pine-cone, Tanninum.  
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