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ФИТОПРЕПАРАТТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ҤШІН ТЫҚЫР КЕКІРЕНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МҤМКІНШІЛІКТЕРІ 

 

Мақалада тықыр кекіре өсімдігі жайында толық мағұлмат бере отырып, дәрілік қасиеттетері мен халық медицинасында қолданылуы 
қарастырылған.  

Түйінді сөздер: Oxytropis glabra, алкалоидтар, флаваноидтар, кумарин. 

 
Жұмыстың ӛзектілігі: Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев отандық дәрілік құралдар жасау, ӛндіру мен 

ӛндіріске енгізу саласындағы жұмысты жандандыру және 
таяудағы жылдары Қазақстан Республикасының медицина 

мекемелері мен халқын дәрілік қамтамасыз етудегі отандық 

фармацевтік ӛнімнің үлесін 30 %-ға дейін жеткізуге тапсырма 
берді.  

Қазақстан Республикасында фармацевтика ӛнеркәсібін 

фитохимиялық ӛндірісті дамыту арқылы жүзеге асыру орынды 
әрі экономикалық тиімді, мұның ӛзі, республикада дәрілік 

ӛсімдіктердің бірегей шикізат базасы болуымен, химия, 

медицина мен фармация салаларында едәуір ғылыми-
техникалық әлеует жинақталуымен және дәрілік 

препараттардың субстанцияларын отандық ӛндірушілердің 

дәрілік ӛсімдік шикізатын ӛңдеуге дәстүрлі түрде бағдарлануы 
болып табылады. Бұл ретте, отандық фармацевтика ӛнеркәсібін 

дамытудың негізгі басымдықтарының бірі - дәрілік ӛсімдік 

шикізатының негізінде бірегей отандық субстанцияларын және 
олардың негізінде дәрілік препараттарды жасау мен ӛндіріске 

енгізу болып табылды.  

 Зерттеу жұмысының мақсаты: Тықыр кекіре ӛсімдігінің 
дәрілік қасиеттерін зерттеу және осы ӛсімдікке биологиялық 

сипаттама беру.  

Әдеби шолуларға сүйенсек әлемде осы ӛсімдіктің 579 түрі, ал 
Қазақстан Республикасы бойынша 121 түрі бар, оның 35 түрі – 

эндемик. Қазақстанның барлық облыстарының жазық 

далаларындағы ӛзен-кӛл алқаптарында, тұзды, сорлы, ұсақ тасты 
жерлерде және қиыршықтасты биік тау бӛктерлерінде, кӛгалды 

жерлерде ӛседі. Осы ӛсімдіктің бірқатар түрлері: Алматы 

Кекіресі (Oxytropіs almaatensіs), инелі Кекіре (Oxytropіs hystrіx), 
Қаратау Кекіресі (Oxytropіs karatavіensіs), Недзвецкий Кекіресі 

(Oxytropіs nіedzweckіana), Талас Кекіресі ( Oxytropіs talassіca), 

бұдыр Кекіре (Oxytropіs echіdna) және Ӛгем Кекіресі (Oxytropіs 
ugamіca) – тек Қазақстанда ғана ӛсетін, ӛте сирек кездесетін 

ӛсімдіктер. Сондықтан қорғауға алынып, Қазақстанның «Қызыл 

кітабына» енгізілген [1]. Тықыр Кекіре мен түбітті Кекіре 
(Oxytropіs puberula) – улы ӛсімдіктер болып табылғанымен 

оларда айтарлықтай дәрілік қасиетке ие. Кекіренің кӛп тараған 

түрінің бірі – тықыр Кекіре (Oxytropіs glabra). Қазіргі таңда 
шикізат қоры бар, аз зерттелінген ӛсімдіктерді зерттеу басты 

міндеттердің бірі ретінде қарастыруға болады.  

Тықыр кекіре ӛсімдігі (Oxytropіs glabra) – бұршақ тұқымдасына 

жататын кӛп жылдық шӛптесін ӛсімдік, кейде шала бұта. Жемісі 

– ұзынша не дӛңгелек пішінді бұршақ (үрлеп қойған сияқты). 
Оның биіктігі 5 – 70 см, жіңішке келген сабағы жерге кӛлбей 

ӛседі, тықыр. Жебе жапырағының түгі сирек болады. 

Жапырағының ұзындығы 2 – 10 см, сағақтары қысқа түкті. 
Гүлсидамы ақ, қара түкті, гүлдері шашақ гүлшоғырына 

топталған. Тостағанша жапырағы қоңырау тәрізді болады. 

Күлтесі күлгін түсті кӛк. Тықыр кекіре маусымда гүлдеп, шілде 
айында дән салады. Жемісі – бұршақ. Табиғат ортасына 

байланысты бұл ӛсімдік барлық Қазақстан аумағында, шӛлді 

және таулы аймақтардан басқа жерлерде жеткілікті мӛлшерде 
таралған. Негізінен кӛп таралған жерлері: Орта Азия, Шығыс 

және Батыс Сібір, Монғолия. Тықыр кекіре үшін ең қолайлы жер 

күн түсетін, ылғалды ӛзен-кӛлдердің жағалаулары болып 
табылады [2].  

Тықыр кекіре ӛсімдігінің дәрілік және емдік қасиеттері бар, 

сондықтан да емдік мақсатта осы ӛсімдік шӛбінің вегетативті 
органдары гүлі, сабағы, жапырағы пайдаланылады.  

алкалойдтар, каротиндер, флавоноидтар және С витаминдер 

болады. Химиялық құрамын  сұйық хроматография–масс 
спектрометр LC-MS әдісі арқылы 11 флаваноид,1 алкалоид және 

пальмитин қышқылдары, кумарин болатыны анықталынған 

[3,4]. Осы орайда әдебиет кӛздерінің мәліметтеріне сай тықыр 
кекіре ӛсімдігі тибетік медицинада температура түсіретін, 

ауруды  бәсендететін, орталық жүйке жүйесінің қызметін 

реттейтін және несепті шығаратын қасиеттеріне негізделіп,  
кеңінен қолданылғаны анықталынған. Тибеттік медицинада бұл 

ӛсімдік кӛп қолданысқа ие. Орталық жүйке жүйесіне әсер ету, 

температура түсіру және несеп шығару, гемостатика ретінде 
тықыр кекіре шӛбі негізінде дайындалған қайнатпалар 

қолданылады. Дәстүрлі медицинада осы ӛсімдік тұқымдасы 

негізінде жақпа майлар, гельдер жасалынған. 
Зерттеу жұмысын қорытындысы бойынша, отандық  тықыр 

кекіре ӛсімдігі созылмалы ауруларда, қабынуға қарсы  

стероидты емес,  ӛсімдік тектес  дәрілік құралдарды ұзақ уақыт 
бойы және  педиатряда және гериатрияда қолдануға мүмкіндік 

береді. Осы мақсатта  ацетилсалицил қышқылы, парацетамол 

дәрілік құралдарына ұқсас фармакологиялық қасиетке ие, тиімді 
әрі қауіпсіз фитопрепарат жасау маңызды болып тұр. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТРОЛОДОЧНИКА ГЛДАКОГО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФИТОПРЕПАРТОВ 

 

Резюме: Натуральные фитопрепараты занимают видное место в современной фармакотерапии. Природные вещества, которые содержат 

фитопрепараты, близки к организму человека, откуда вытекают и особенности, учет которых необходим в процессе их экспериментального 

и клинического исследования.  В статье приводится полный описания Oxytropis glabra (Lam.), и его  лекарственное свойства и применение в 
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традиционной медицине. Для выделения и очистки индивидуальных веществ использованы различные виды хроматографии (ВЖХА, 

тонкослойная и бумажная хроматография). В химическом составе остролодочника гладкого были выделены 11 флавоноидов и 3 алкалоида.  

Ключевые слова: Oxytropis glabra, алкалоиды, флаваноиды, кумарин, ВЖХА, тонкослойная и бумажная хроматография.  
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THE ABILITY TO USE OXYTROPE GLABRA FOR THE DEVELOPMENT AND RESEARCH OF PHYTOPREPARATIONS 

 

Resume: Natural herbal remedies occupy a prominent place in modern pharmacotherapy. Natural substances that contain herbal, close to the human 
body, from which it follows and features whose inclusion is necessary in the process of experimental and clinical study.  The article provides a full 

description of Oxytropis glabra (Lam.) and its medicinal properties and used in traditional medicine. For isolation and purification of the individual 

substances used in various types of chromatography (HPLC, thin-layer and paper chromatography). In the chemical composition of a smooth 
Oxytropis were isolated 11 flavonoids and 3 alkaloids. 

Keywords: Oxytropis glabra alkaloids, flavonoids, coumarin, HPLC, thin-layer and paper chromatography. 

 

 


