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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОРБИРУЮЩИХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ЗАЖИВЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

 
Резюме: В ходе выполнения работ были синтезированы углеродные материалы с высокой удельной поверхностью из 
возобновляемых отходов растительного сырья. Высокая адсорбционная способность перевязочных материалов на основе 
углеродного сорбента объясняется не только чрезвычайно развитой поверхностью с большим количеством пор различного 
размера и способностью к химическому связыванию раневого отделяемого, но и возможностью удержания раневого экссудата 
химическими соединениями, благодаря включению реакционно-способных функциональных групп. 
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ИБУПРОФЕН ҚОСЫЛҒАН ДӘРІЛІК ҚҰРАЛДАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ  

МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУЫ 

 
Мақалада құрамында ибупрофен бар дәрілік құралдардың  Қазахстан Республикасы фармацевтикалық нарығындағымаркетингтік 
талдауының нәтижелері көрсетілген.Ибупрофен негізінде жасалынған дәрілік құралдар ауруды басатын,ыстықты түсіретін және 
қабынуға қарсы дәрілік препарат ретінде кеңінен қолданылады.  
Түйінді сөздер: маркетингтік талдау, ибупрофен ,қабынуға қарсы стероидты емес препараттар,  дәрілік заттардың реестрі, 
контент-талдау. 
 
Қазђргђ заманғы  педиатриялық және терапевтикалық 
тәжђрибелерде бұрынғыдай өзектђ болып безгек ауруларын 
емдеу болып табылады. Ереже бойынша  гипертермияны 
жеңђлдету үшђн көп жағдайда стероидты емес қабынуға 
қарсы құрал ибупрофен қолданылады. Бұл Дүниежүзђлђк 
денсаулық сақтау ұйымымен (ДДСҰ) ұсынылған өзђндђк 
бђрегей  әсер етушђ заттың  халықаралық патенттелмеген 
атауы.Бұл нақты химиялық  формуласы бар құралдарға 
тағайындалады.Ибупрофеннђң терапиялық әсерђ 
простагландиндердђң синтезђне(қабыну реакциясының 
даму себебђ)  жауап беретђн  циклооксигеназа (ЦОГ) 
ферментђнђң тежелуђне негђзделген. Басқа ыстықты 
түсђретђн және қабынуға қарсы дәрђлђк препараттарды 
пайдалану (ацетилсалицил қышқылы, анальгин, 
амидопирин) педиатриялық тәжђрибеде ұсынылмайды. 
Дүниежүзђлђк денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) ресми түрде 
тек ибупрофен және парацетамолды  ҚҚСД ретђнде, 
қауђпсђздђк өлшемдерђне толығымен жауап беретђн және 
тиђмдђлђгђмен педиатриялық тәжђрибеде сондай-ақ  балалар 
үшђн қолдануды ұсынады. 
Қазђргђ таңда ибупрофен дүние жүзђндегђ 120-дан астам елде 
танылған және миллиондаған адам түрлђ аурулар мен 
безгектђ емдеуде тиђмдђ пайдалануда. Негђзђнде ибупрофен 
бар оннан астам генерик препараттар,сондай-ақ түрлђ 
дәрђлђк қалыпта шығарылатын көптеген саудалық атаулары 
белгђлђ: Бефрон, Бруфен, Бруфен форте, Гиненорм, Долгит 
крем, Ибупар,  Ибупрофен, Инфорин, Ибуфен, Ибуфен бэби, 
Ивалгин, Интрафен, Миг 400, Миг балаларға арналған, Не-
Бол, Неофен, Нурофен, Риболь, Педеа, Фаспик.  
 Жақында ибупрофеннђң күтпеген қасиеттерђ ашылды, яғни 
қуық асты безђнђң обыры кезђнде рак клеткаларының өсуђн, 
ђшек қатерлђ ђсђгђнђң кейбђр түрлерђн және басқа да аз 
таралған қатерлђ ђсђк ауруларын тоқтату мүмкђндђгђ. 
Америкалық және ресейлђк ғалымдар ибупрофен дәрђлђк 
препаратының өмђрдђ ұзартатын қабђлетђн байқаған. Өз 
зерттеулерђнде ғалымдар ибупрофеннђң наубайханалық 
ашытқы  (Saccharomyces  cerevisiae),  еркђн өмђр сүретђн 
нематодтар (Caenorhabditis  elegans) және қара денелђ 

дрозофилалардың  (Drosophila  melanogaster) өмђр сүру 
ұзақтығын көбейтетђнђн көрсеттђ. Басқа дәстүрлђ ҚҚСД – 
ҚСҚ және ацетаминофеннен  айырмашылығы ибупрофеннђң 
артық дозалану қауђпђ төмен. Ибупрофен үшђн  ең төменгђ 
өлђм дозасы белгђленбеген. 
Зерттеудің мақсаты: жоғарыда көрсетђлгендей, бђздђң 
зерттеуђмђздђң мақсаты Қазақстан Республикасының 
нарығында  тђркелген құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттарға маркетингтђк талдау жасау болып табылады. 
Зерттеудің міндеттері: 
 Қазақстан нарығында тђркелген құрамында ибупрофен 
бар  дәрђлђк заттардың ассортиментђн зерттеу. 
 Осы дәрђлђк заттармен жабдықтаушылардың 
құрылымын анализден өткђзу. 
 Құрамында ибупрофен бар дәрђлђк қалып түрлерђн 
зерттеу. 
Зерттеу әдісі: контент-талдау. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Құрамында белсендђ 
компонент ретђнде ибупрофен бар дәрђлђк препараттардың 
маркетингтђк зерттеулерђ бөлђгђнде негђзгђ бағыт болып осы 
дәрђлђк препараттардың ассортиментђ мен тұтынушылық 
қасиеттерђн зерттеу болып табылды. Құжаттардың сандық 
талдауының (ҚР дәрђлђк заттарының Мемлекеттђк Реестрђ) 
формаланған әдђсђ болып табылатын контент-талдаудың 
көмегђмен алдын-ала құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттардың ассортиментђ зерттелдђ. 
Талдау нәтежиесђ бойынша құрамында ибупрофен бар 54 
препарат Қазақстан Республикасының нарығында 
тђркелгенђн көрсеттђ.  
Контент-талдау көмегђмен рәсђмделген әдђс болып 
табылатын құжаттарды сандық талдау,бђздђң жағдайда 
Қазақстан Республикасының дәрђлђк заттарының 
Мемлекеттђк тђзђмђ бойынша, құрамында ибупрофен бар 
қабынуға қарсы, ыстықты түсђретђн және ауруды басуға 
арналған дәрђлђк заттардың ақпаратық массивђ құрылды (1-
кесте). 

 
1 кесте - Құрамында ибупрофен бар дәрђлђк заттардың ақпаратық массивђ 

Тауар атауы Дәрілік заттар саны 

Абс. % 
1 2 3 
1. C01EB16  Жүрек ауруларын емдеуге арналған препараттар 

Педеа 1 1,8 
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2.G02CC01 Қынаптық қолдануға арналған қабынуға қарсы прпеараттар 
Гиненорм 1 1,8 

3.M01AE01 Пропион қышқылының туындылары 
Бруфен 2 3,7 
Ибупар 2 3,7 
Ибупрофен 6 11,11 
Ибуфен 8 15 
Ивалгин 1 1,8 
Интрафен 2 3,7 
Инфорин 3 5,5 
Миг 3 5,5 
Не-бол 1 1,8 
Неофен 2 3,7 
Нурофен 5 9,2 
Нью Не-бол 1 1,8 
Орафен 1 1,8 
Риболь 2 3,7 
Фаспик 5 9,2 

4.М02АА13Жергілікті қолдануға арналған Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар 
Долгит-крем 1 1,8 
Ибуфен 1 1,8 
Ивалгин 1 1,8 
Не-бол 1 1,8 
Неофен 1 1,8 
Риболь 2 3,7 

5.Мәлімет жоқ 
Бефрон 1 1,8 
Барлығы 54 100,0 

 
АТС классификациясы бойынша ассортимент құрылымын 
зерттеуде барлығы 4топ анықталды. Олар: 
 жүрек ауруларын емдеуге арналған -1 препарат  
 қынаптық қолдануға арналған қабынуға қарсы -1 
препарат 
 пропион қышқылының туындылары -15 препарат  
 жергђлђктђ қолдануға арналған стероидты емес қабынуға 
қарсы – 6 препарат бар. 

Нәтижелер көрсеткендей , құрамында ибупрофен бар 
препараттар нарықта 15елмен ұсынылған. 
Қазақстанда бұл препараттарды ұсыну бойынша 
көшбасшысы Польша 20,37% екендђгђ анықталды. 
Осы препараттардың өндђрђсђ бойынша Қазақстан 
Республикасы 5,5% құрайды және жетђншђ орында 
орналасқан (2-кесте). 

 
№ п/п  

Өндђрушђ     мемлекеттер 
ДЗ саны 
Абс.  Пайыздық үлес, % 

1 Польша 11 20,37 
2 Испания 6 11,11 
3 Германия 5 9,2 
4 Швейцария 5 9,2 
5 Ұлыбритания 4 7,4 
6 Индия 3 5,5 
7 Казақстан 3 5,5 
8 Македония Республикасы 3 5,5 
9 Хорватия 3 5,5 
10 Беларусь 2 3,7 
11           Италия 2 3,7 
12 Түркия 2 3,7 
12 Португалия 2 3,7 
14 ЧехРеспубликасы 2 3,7 
15 Нидерланды 1 1,85 
Барлығы  54 100,0 

2 кесте - Қазақстан Республикасының нарығында тђркелген құрамында  
ибупрофен бар дәрђлђк препараттарды өндђрушђ мемлекеттер 

 
Құрамында ибупрофен бар дәрђлђк заттар сондай-ақ шет 
елдђк фармацевтикалық компаниялармен де ұсынылған, 
олар: Испания(11,11%)-рейтинг бойынша 2-шђ орында, 
Германия (9.2%), Швейцария (9.2%),   Ұлыбритания (7,4%), 
Индия (5,5%),  ал қалған мемлекеттердђң өндђру көлемђ 
5,5%-дан аз көлемдђ құрайтыны анықталды. 
Қазақстан Республикасында құрамында ибупрофен бар 
препараттарды өндђрушђ негђзгђ екђ өндђрђс орны бар.Атап 
айтқанда ВИВА  ФАРМ ЖШС және АҚ Нобель Алматы 
Фармацевтикалық компаниясы. 

Ассортименттђ сегменттеу дәрђлђк қалып түрђне байланысты 
қатты дәрђлђк қалып түрђ барлығы 46,2%, сұйық дәрђлђк 
қалып 38,9%, жұмсақ дәрђлђк қалып 14,9% құрайды. Соның 
ђшђнде таблеткалар -17 дәрђлђк препарат (31%), капсулалар -
2 дәрђлђк препарат (4%), түйђршђктер -6 дәрђлђк препарат 
(11%), ерђтђндђлер -4 (7%), спрей -1 (2%), суспензиялар -15 
(28%),  крем -1 (2%), гельдер -5 (9%), суппозиторилар -3 
(6%) құрайды (1-сурет). 
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1 сурет - Құрамында ибупрофен бар препараттар ассортиментђнђң дәрђлђк қалыптары бойынша жасалған диаграмма 
 
Қорытынды.Талдау құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттардың кеңђнен қолданылатындығын 
дәлелдейдђ.Қазақстан нарығындағы дәрђлђк заттардың 
талдауы құрамында ибупрофен бар дәрђлђк препараттар 
отандық өндђрушђлермен қатар, импорттық өндђрушђлердђң 
өнђмдерђнђң кең ассортиментђмен көрсетђлген.Осыны 

түйђндей келе,құрамында ибупрофен бар дәрђлђк 
препараттардыары қарай зерттеу мақсатты болып 
табылады,себебђ,оларды пайдалану перспективтђ болып 
отыр.Ал Қазақстан Республикасы отандық өндђрушђлерге 
шикђзаттық базаға айналуы мүмкђн. 
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Резюме: в данной статье представлены результаты маркетинговых исследований рынка лекарственных средств, содержащих 
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MARKETING ANALYSIS FOR DRUGS WITH IBUPROFEN 

 
Resume: The article shows the result of marketing analysis for drugs with  ibuprofen. Ibuprofen is widely used as an anti-
inflammatory,antipyretic and analgesic remedy.  
Keywords: marketing analysis, ibuprofen, nonsteroidal  anti-inflammatory  drugs,  extract medicines register, content-analysis. 
 
 
 
 
УДК: 664.681.1: 635.76. 

 

М.Б. Абаева, Ж.Н. Амантай, Ж.М. Есімхан, Н.Ш. Жанысбек, Г.Ж. Жарылкапова 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

 

ТЫНЫС АЛУ ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫНА ҚАРСЫ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫҢ НАРЫҒЫНА ТАЛДАУ 

 

Фармацевтикалық нарық кез келген мемлекет экономикасының маңызды секторы және оныңэкономикалық, әлеуметтік және 

халық әл-ауқатының критерийі болып табылады. Бұл мақалада инфузияға арналған ерітінділер шығаратын елдер, Левофлоксацин 

қандай қалыптар түрінде шығарылатындығы, оны өндіретін өндіріс орындары, сонымен қатар, қабынуға қарсы дірілік қалыптар 

бойынша зерттеу жүргізілді.  

Түйінді сөздер: маркетингктік талдау, дәрілік заттар, инфузиялық ерітінділер, тыныс алу жолдарының аурулары.   

 


