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ПЕРСПЕКТИВТІ ДӘРІЛІК ӨСІМДІК CISTANCHE SALSA  
(С.А. МEY.) G. BECK ЭТНОБОТАНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

 
Түйін. Мақалада сұңғыланың биологиялық - экологиялық сипаттамасы және этноботаникалық зерттеулері, 
рационалдьды пайдалану ұсынымдары қарастырылған. Қазақстанда кездесетін Cistanchе маңыздылығы 
тұжырымдалады. Orobanchaceae тұқымдасына жататын сұңғыланың халық медицинасында негізгі қолдану аясы 
анықталды. Фармакологиялық кең спектрлі өсімдік ретінде зерттеулердегі негізгі жетекшілік рөлі көрсетіледі. 
Сортаңды цистанхе популяциясына маршруттік-рекогносцировтік жүргізілген зерттеулеріне талдау жасалынып, 
негізгі орналасқан флористикалық аудандар бойынша жыл сайынғы дайындамаларының таралуы, қорлары мен 
көлемі анықталды. Алматы облысы Балқаш маңындағы жиналған шикізат дайындамаларының орташа суммарлық 
көлемін есептеу жүргізілді. Қазіргі кезде ғаламдық жылыну нәтижесінде климаттық жағдайлар өзгеруде, сол 
себепті көптеген өсімдік түрлері жойылып кетуде. Сондықтан қазіргі таңда өсімдектерді қорғау және тиімді 
пайдалану аса өзекті мәселелердің бірі. Сонымен қатар халық медицинасында қолданылатын сұңғыланың дәрілік 
өсімдік ретінде зерттелуі өте маңызды. 
Түйінді сөздер: шикізат, Cistanchе, дәрілік өсімдіктер, этноботаникалық зерттеулер, фитопрепарат, ресурс, 
дайындама. 
 
Дәрілік өсімдіктер фармацевтикалық өнеркәсіп үшін 
шикізат көзі болып табылады. Табиғаттағы санының 
есебі, дұрыс эксплуатациясы олардың ұзақ мерзімді 
пайдалануының маңызды алғышарты [1]. Дәрілік 
өсімдіктердің көбінесе маңызды шикізат қоры болып 
аз зерттелген жабайы түрлер екені белгілі.Соның 
қатарына сортаң сұңғыла (Cistanche salsa) өсімдігін 
жатқызамыз.Бұл өсімдік ботаникалық жағынан аз 
зерттелген және фармацевтикалық, фитотерапиялық 
қасиеті жоғары және бағалы тағам болып та 
саналады. Дәрілік өсімдіктердің тек 26 %  ғана (1500-
ге жуық түрі) дәлелденген биологиялық 
белсенділікке ие және кешенді фитопрепараттар 
құрамында да, монозаттар ретінде де әртүрлі 
аурулардың алдын алуда ем ретінде пайдаланылады. 
Қазақстан флорасы өкілдерінің фармакогностикалық 
тұрғысынан 667 эндемиктерінің ішінде 
фитохимиялық зерттеулер тек 20 түрі үшін ғана 
жүргізілгендігі, ал дәрілік түрлердің өсіп-өнуі белгілі 
бір географиялық аймағының тек 0,02% ғана 
жататындығы, дәрілік өсімдіктерді зерттеудің 
қаншалықты маңыздылығын көрсетеді [2]. 
Cistanche salsa (С. А. Mey.) G.Beck толығымен басқа 
өсімдік түрлерімен паразиттік қалыпта тіршілік 
етеді. Cistanche salsa-  Қазақстанның ресми 
медицинасында аз зерттелген, пайдаланылмайтын 
түрлерге, жабайы өсетін дәрілік. Orobanchaceae Vent. 
тұқымдасының шөлдік немесе шөлейттік жерлерде 
өсетін,  Cistanche туысының бір өкілі. Cistanche 
туысынтары солтүстік жартышардың субтропикалық 
және қоңыржай белдеулерінде таралған. Кешенді 
химиялық құрамымен ерекшеленуімен Қытайда, 
Кореяда, Жапония мен АҚШ-та биологиялық белсенді 
зат ретінде пайдаланылады [3]. Антиоксиданттық 
белсенділігімен кең спектрлі фитопрепараттарды алу 
көзі ретінде, сондай-ақ эректильді дисфункцияның 
алдын алудың профилактика құралы ретінде 
қолданылады. Шикізат экспорты Қытай Халық 
Республикасында өсуі байқалғанымен, онда оның 
қоры азаюда. 2000 жылдан бастап сортаңды сұңғыла 
Қытайдың Қызыл кітабына енгізілген. The Plant list 
ботаникалық базасының мәліметтерінің негізінде 
цистанхе тұқымдастарының 27 түрі көрсетілген. 
Сортаңды цистанхенің негізгі қоры (өндірістік) 
Оңтүстік Балқаш маңында анықталған. Халық 

медицинасында қолданысқа ие дәрілік өсімдіктердің 
көпшілік бөлігі жабайы және де жер бетінің шөлейт, 
шөлді, таулы, қыратты жерлерінде таралған. 
Сондықтан көбінесе оларды анықтап, зерттеу жүргізу 
мәселелері қолайсыз жағдайларда орындалады. 
Тізімге енген түрлердің ішінде кеңінен таралған, 20 
флористикалық аймақта, соның ішінде Бетпақдала, 
Мойынқұм, Балқаш-Алакөлде өседі [4]. 
Сұңғыла көпжылдық шөптесін өсімдік, биіктігі 10 – 
40 см дейін жетеді. Өсімдік түкті, сабақтарының 
ортаңғы бөлігінің жуандығы 5 – 20 см-ге дейін 
барады, жоғарғы жағы қабыршақтармен жабылған 
түкті және бүйірі түкті қылшықтармен жабылған. Гүл 
тәжінің бойы тегіс болып келген. Сексеуіл (Haloxylon 
Bunge), тамарикс (Tamarix L.) және жүзгін (Calligonum 
L.) өсімдіктерінің тамырына бекініп, қоректік 
заттарын сорып, паразиттік тіршілік етеді [5]. Тұла 
бойы шырынды, улы емес. Тұқымдары арқылы 
көбейеді. Сәуір – мамыр айларында гүлдейді. Халық 
арасында қасқыржем, сұңғыла деген аттарымен 
белгілі, себебі қыстан әлсіреп шыққан қасқырлардың 
осы өсімдікті қазып жеу арқылы өздеріне күш-қуат 
жинағанын аңшылар бақылап көрген екен. 
Сұңғыланы емдік қасиеттері үшін жинағанда 
тұқымын шашқанан кейін жинаған дұрыс, себебі 
өсімдіктің сол жерде сақталып қалуына мүмкіндік 
береді. Сұңғыланы гүлдеп тұрған кезінен бастап 
жинайды, өсімдік түгелдей пайдаланады. Тамыры 
болмайды, халық арасында жер асты бөлімдерін 
«тамыр» деп атайды. Бірақ та ол дұрыс емес, 
сұңғыланың жер асты бөлімін «столон», яғни 
«денесі», сабағы деп аталуы керек. Бұл өсімдіктер 
туысы хлорофиллдің жетіспеуі әсерінен қоректік 
заттар мен су көзін өздері паразиттік тіршілік ететін 
өсімдіктердің тамырларынан алады, себебі басқа 
өсімдіктердің өсіп-өнуіне өте қажет алғышарт – 
фотосинтез процесі мұнда жүрмейді. Хлорофилл 
болмағанымен цистанхеда  жиі жағдайда басқа да 
пигменттер байқалып тұрады. 
Жұмыстың мақсаты: Cistanche salsa (С. А. Mey.) G.Beck  
этноботаникалық зерттеулерін қарастыра отырып, 
оның шикізат ретінде маңызын зерттеу және оны 
тиімді пайдалану. 
Материалдар мен әдістемелер. Зерттеу нысаны: 
2016 жылдың сәуір айының басында ресурстық 
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зерттеу мақсатында Алматы облысы, Балқаш 
әкімшілік ауданының аймағында сортаңды цистанхе 
популяциясына маршруттік-рекогносцировтік 
зерттеулері жүргізілді. Алматы облысы Балқаш 
ауданы Бақанас орманшылығы КММ "Бақанас орман 
шаруашылығы" (206-207, 213-214, 240-241, 247-248 
кварталдары) және Ақжар орманшылығының КММ 
"Күрті орман шаруашылығы" (77-79 және 80-82 
кварталдары) аумағында цистанхеннің жыл сайынғы 
дайындамаларының таралуы, қорлары мен көлемін 
анықтау бойынша экспедициялық зерттеулер 
жүргізілді. Зерттеу жұмысы барысында облыс 
бойынша дайындамаларды жоспарлауға, сондай-ақ 
аудандардың мамандануына арналған Алматы 
облысының шағын масштабты (1:1 000000) әкімшілік 
картасы пайдаланылды. Бақанас орманшылығының 
зерттелген аумақтарының ауданы 206-207, 213-214, 
240-241, 247-248 кварталдары шегінде 21295 га, 
Ақжар орманшылығының аумағы 77-79 және 80-82 
кварталдары шегінде 11097 га құрады. Цистанхе 
аумағында дайындамаларды жинауға жарамды екі 
орманшылық кварталдары бойынша  жалпы 
зерттелген суммарлық көлем 32392 га құрайды. 
Цистанхенің жобалық жабыны орта есеппен 1-2% 
екенін ескере отырып, цистанхенің алып жатқан 
ауданы кемінде 323,92 га. Цистанхенің шикі 
шикізатының жиынтық пайдалану қоры 380 тонна, 
оның ішінде Бақанас орманшылығы аумағында 250 
тонна, Ақжар орманшылығы аумағында 130 тонна 
құрады. Шикізатты дайындағаннан кейін цистанхені 
қалпына келтірудің 4-5 жылдық кезеңін ескере 
отырып, жыл сайынғы шикізат дайындамалары 
көлемі 76,0 т шикі шикізаттан аспауы керек, оның 

ішінде Бақанас орманшылығы аумағында 50 т, Ақжар 
орманшылығы аумағында 26 т. 
Нәтижелер мен талқылаулар. Осылайша,  
ресурстық зерттеу нәтижелері Алматы облысы 
Балқаш ауданының Cistanche salsa зерттелген 
мемлекеттік орман қоры аумағының жалпы ауданы 
32392 га құрады.Зерттелген аумақтағы шикі 
шикізаттың жиынтық қоры 380 т құрайтынын 
көрсетті. Зерттелген аумақта жыл сайынғы Cistanche 
salsa шикізат дайындамалары  көлемі 76,0 т шикі 
шикізаттан аспауы тиіс. 
Cistanche salsa өсімдігінің столондарына жүргізілген 
фитохимиялық анализдер бойынша бос 
моносахаридтер, ксилоза, глюкоза, амин 
қышқылдары анықталған.Биологиялық активті 
заттардың негізгі топтары Cistanche salsa 
столондарында кездеседі екен. Олар: флавоноидтар, 
кумариндер, көмірсутегі, амин қышқылдары, 
органикалық қышқылдар, алкалоидтар, 
тритерпеноидтар, сапониндер болып 
табылады.Зерттелген материалдар бойынша тек 
құрамы мүлдем зерттелмеген десек те болады. 
Cistanche salsa құрамы 90% судан тұрады. Алматы 
облысы мен Жамбыл облысы территориясында 
жиналған материалдардың зерттеу жүргізу 
нәтижесінде әртүрлі цистанхе топтарынан 

анықталған ситостеролдарды ерекше атап өте 

аламыз.Ол фитостеролдардың маңызды бір тобы 
және клеткалық мембрананың структуралық 
компоненті [6]. 
Фитохимиялық жүргізілген мәліметтерге сәйкес 
C.salsa столондарында 10 макро- және 
микроэлементтер анықталған [7].  

 
Макро және микроэлементтердің цистанхе столондарындағы құрамы 

 
Элемент % -дық көрсеткіштері 

Cistanche salsa 1 Cistanche salsa 2 Cistanche salsa 3 

K 31,5% 46,9% 47,1% 

Na 22,5% 36,3% 35,8% 

Ca 0,8% 10,8% 7% 

Mg 6,4% 4,2% 8% 

 
Элемент мг/кг есептік көрсеткіштері 

Cistanche salsa 1 Cistanche salsa 2 

Al 21,4 66,5 

Fe 7,1 43,8 

Mn 6 21 

Zn 3 4 

Cu 5 14 

Ni 2 2 

 
Жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша  
Cistanche salsa әртүрлі дараларының столондарында 
K, Na, Ca элементтерінің көрсеткіштері басқа 
макроэлементтерден салыстырмалы жоғарылығы 
байқалады [8 ]. 
Фитохимиялық анализдер көрсеткендей цистанхе 
құрамындағы лигнандар, фенолдар, полисахаридтер, 

эфир майлары организмге жақсы фитотерапия болып 
саналады. Дәрілік өсімдікте қандағы қант құрамын 
реттеп тұратын түрлі гликозоидтардың үлкен үлесі 
байқалған.Дәрілік өсімдіктің организм үшін келесі 
пайдалы қасиеттерін атап өте аламыз: 
 Аурудың қабынуын алдын алу 
 Иммундық жүйе жұмысын реттеу 



 Ісік ауруларының өршуін оқшаулау 
 Жұмсақ табиғи іш жүргізетін құрал 
 еркін радикалдардың зиянды әсерін 
бейтараптандыру 
Стимуляциялық қасиеттерге, тиімді дисфункцияға ие 
және бедеулікке көмектеседі. Сондай-ақ, цистанхе 
бүйректің қабыну ауруларын, нефрогендік 
артериялық гипертензияны емдеуде өте тиімді. 
Танымдық функцияны жақсартады (зейін мен ақыл-
ой белсенділігі), жалпы қолданыста тоникалық 
әсерге ие. Сонымен қатар, цистанхе өте жұмсақ 
әрекет етеді, яғни, жанама әсерлері жоқ және ұзақ 
уақыт қолдануға жарамды. Цистанхенің жер үсті 
бөлігі(столон) әсіресе емдік қасиетті.Оны тұнба 
немесе қайнатылған дайындамалары түрінде 
қолдануға болады. 
Цистанхе өсімдігінің шикізат қорын қарастыру үшін 
фармакогностикалық зерттеулермен қатар гербарий 
материалдарымен танысып, осы уақытқа дейін 
дайындалған гербарийлерімен салыстырмалы 
қарастырылады. Қазақстанда цистанхе гербарийлері 
«Ботаника және фитоинтродукция институтында» 
гербарлық фондта сақталған.Ондағы мәліметтер 
бойынша Cistanche salsa өсімдігінің негізінен 1935-
1986 жылдар аралағында жиналған гербарийлері өте 
көп флористикалық аудандарында кездескен. 
Алматы облысындағы Балқаш ауданы 
флористикалық ауданы бойынша жалпы 7 гербарий 
жасалған. Оның барлығы 1935-1956 жылдарда 
жиналған өсімдіктер. Жиналған зерттеу 
объектілерінің негізгі коллекторлары Н.В.Павлов, 
Н.И.Рубцов, А.Дмитриева, А.Оразова, Л.Гвоздева 
болды. 
Сортаңды цистанхе кәсіпшілік массивтерінің  
рациональдыпайдалану ұсынымдары:Шикізатты 
(өсімдіктің жер үсті және жер асты бөліктері) гүлдену 
кезеңінде, сәуірдің екінші онкүндігінен бастап жинай 
бастайды, жиналған учаскеде гүлдену үлгілерінің кем 

дегенде 25-30% - ын тұқымдық жаңару үшін қалдыру 
ұсынылады. Өсімдіктерді жинау тек қолмен табиғи 
жағдайда, күрекпен қазу арқылы ұсынылады. 
Өсімдікті алып тастағаннан кейін, қалыптасқан 
шұңқырларды қазып, оларды топырақ бетімен 
тегістеу керек. Қопаларды жырту арқылы 
механикаландырылған жинауға жол берілмейді, 
өйткені цистанхе сексеуілдің тамырына паразит 
етеді, сондықтан Chenopodiaceae тұқымнан шыққан 
өсімдіктердің тамыр жүйесі зақымдалуы мүмкін. Бұл 
кейіннен сексеуілдердің жойылуына әкелуі мүмкін. 
Қазылған өсімдіктер құмнан шайқалады, тез 
жуылады, бойымен кесіліп, ашық ауада көлеңкеде 
немесе шатыр астында кептіріліп, матаға немесе 
қағазға қалыңдығы 5-10 см қабаты қойылады. 
Өсімдіктер сынғыш болған кезде кептіру 
тоқтатылады. Түрдің табиғи популяциясын сақтау 
мақсатында пайдаланылған массивтерде шикізатты 
қайта дайындауды 4-5 жылдық үзілістен кейін ғана - 
"тынығу" жүргізу ұсынылады.Цистанхе шикізатын 
нақты аумақта қайта дайындауды ресурстық тексеру 
нәтижесінде жасалған қорытынды негізінде ғана 
жүргізіледі. 
Қорытынды. Осылайша, Балқаш маңында бұл түрдің 
шикізат базасының болуы және осы аймақта 
таралуының анықталған ерекшеліктері 
Қазақстанның тамақ және фармацевтика 
өнеркәсібінде пайдалану үшін, сондай-ақ ішкі 
пайдалану және экспортқа шығару маңыздылығымен 
аса перспективалы етеді. Цистанхенің кәсіпшілік 
алқаптарын пайдалану арқасында әр түрлі шайлар 
мен фитопрепараттардың құрамы теңдестірілген 
және тұрақты болып келеді. Мұнда жыл сайын 
жүздеген тонна кептірілген шикізат өңделеді, ол 
бүкіл әлемде биологиялық активті қосындылар 
дайындау үшін құнды шикізат, дәрі-дәрмек, 
косметикалық өнімдер ретінде де сұранысқа ие. 
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ЭТНОБОТАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ CISTANCHE SALSA (С.А. 
МEY.) G. BECK 

 
Резюме. В статье рассматриваются биологические и 
экологические особенности цистанхе, а также 
предусматривается этноботанические исследования, 
рекомендации по рациональному использованию. 
Выявлены некоторые значения Cistanchе, которое 
произрастает в Казахстане. Определена область 
использования в народной медицине цистанхе из 
семейства Orobanchaceae. В исследовании показана 
роль цистанхе, как растения с широким спектром 
фармакологических свойств. Проведен анализ  
маршрутно-рекогносцировочных исследований 
популяции цистанхе, определены распределение, 
запасы и объемы ежегодных заготовок по основным 

расположенным флористическим районам. Проведен 
расчет среднего суммарного объема заготовок сырья, 
собранных в Прибалхашье Алматинской области. В 
настоящее время в результате глобального 
потепления климатические условия меняются, и 
многие виды растений вымирают. Поэтому защита и 
эффективное использование растений является 
одной из самых актуальных проблем. Также важно 
изучить цистанхе, используемый в народной медицине 
как лекарственное растение. 
Ключевые слова: сырье, Cistanchе, лекарственные 
растения, этноботанические исследования, 
фитопрепарат, ресурс, заготовка. 
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ETHNOBOTANICAL RESEARCH OF THE PERSPECTIVE MEDICINAL PLANT OFCISTANCHE SALSA (С.А. МEY.) G. BECK 

 
Resume. The article discusses the biological and ecological 
features of cistanche, as well as provides for ethnobotanical 
research, recommendations for rational use. Some values of 
Cistanche, which grows in Kazakhstan, are revealed. The 
scope of use in folk medicine of cistanha from the family 
Orobanchaceae is determined. The study shows the role of 
cistanche as a plant with a wide range of pharmacological 
properties. Conducted analysis of route-reconnaissance 
studies of cisterna populations, determined the distribution, 
stock and volumes of annual preparations for the main 

floristic areas. Calculated the average total volume of raw 
materials collected in the Balkhash region of Almaty 
region. As a result of global warming, climatic conditions 
are changing and many plant species are dying. Therefore, 
the protection and efficient use of plants is one of the most 
pressing problems. It is also important to study the tanks 
used in folk medicine as a medicinal plant. 
Keywords: raw materials, Cistanchе, medicinal plants, 
ethnobotanical research, phytopreparation, resource, 
blank. 

 


