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«ARPOWER» ТАБЛЕТКАЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЖАСАУ 
 
Түйін: Мақалада «ARPOWER» таблеткаларын стандарттау критерийлерђ, ұтымды құрылымын зерттеу нәтижелерђ, спецификация 
жүйесђн құру,оңтайлы өндђрђстђк технологиясы ұсынылған.Белсендђ фармацевтикалық ингредиент ретђнде келесђ субстанциялар 
қолданылды: арахидон қышқылы.Функционалды қасиеттерђне негђзделе отырып көмекшђ зат ретђнде магний стеараты 
қолданылды.Тђкелей пресстеу –таблетканы алудың оңтайлы әдђсђ болып негђзделдђ. Белсендђ заттың фармако-технологиялық 
қасиеттерђ зерттелдђ. Шикђзаттың, аралық өнђмнђң, дайын өнђмнђң сапа көрсеткђштерђ және технологиялық параметрлердђң 
қолайлылық критерийлерђ анықталды.Алынған мәлђметтерге сүйене отырып зертханалық регламент және аналитикалық 
нормативтђ құжаттың жобасы жасалды. 
Түйінді сөздер: таблеткалар, арахидон қышқылы,қолайлылық критерийлерђ, технологиялық параметрлер,сапа спецификациясы 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТАБЛЕТОК «ARPOWER» 
 

Резюме: В статье представлены результаты обоснования рационального состава, оптимальной технологии производства, 
создания системы спецификаций, критериев стандартизации таблеток под условным названием «ARPOWER». В качестве активных 
фармацевтических ингредиентов использованы субстанции: кислота арахидоновая. В качестве вспомогательных веществ на 
основании функцинальных характеристик обоснован магния стеарат. Обоснован оптимальный способ получения таблеток–
прямое прессование. Исследованы фармако-технологические свойства активной субстанции. Определены критерии приемлемости 
технологических параметров и показателей качества сырья, полупродуктов и готового продукта. На основании полученных 
данных разработаны лабораторный регламент и проект аналитического нормативного документа.  
Ключевые слова: таблетки, кислота арахидоновая, критерии приемлемости, технологические параметры, спецификация качества 
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ТҮЙМЕДАҚ СЫҒЫНДЫСЫ ҚОСЫЛҒАН ДӘРІЛІК ҚҰРАЛДАРДЫҢ ҚР ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК 

ТАЛДАУЫ 
 
Мақалада құрамында түймедақ сығындысы бар дәрілік құралдардың Қазахстан Республикасы фармацевтикалық 
нарығындағымаркетингтік талдауының нәтижелері көрсетілген.Түймедақ сығындысы негізінде жасалынған дәрілік құралдардың  
қабынуға қарсы және антисептик ретінде кеңінен қолданылады.  
Түйінді сөздер: маркетингтік талдау, түймедақ сығындысы, дәрілік заттардың реестрі,хамазулен. 
 
Халық арасында ауыз қуысының шырышты қабатының, 
пародонт тђнђнђң қабыну аурулары қазђргђ уақытта 
қарқындап өсуде. БДДСҰ мәлђметђ бойынша пародонт тђнђнђң 
айқын деструктивтђ өзгерђсђ көбђне 35-44 жас аралығындағы 
адамдарда – 65%-98%, ал 13 пен 19 жас аралығындағыларда 
55%-95% жиђлђкте кездеседђ. Тђс жұлудың 80%-ына  - 
пародонт ауруы себеп болады. 
Осыған байланысты фармацевтика қауымдастығы қабынуға 
қарсы тек синтетикалық емес,  өсђмдђк тектес дәрђлђк 
заттардыда қолданады.Дәрђлђк препараттардың 40%-нан 
астамы өсђмдђктерден алынады. Қазђргђ қөзқарас бойынша 
өсђмдђктектђ дәрђ – бұл белсендђ әсер ететђн заттары бар, 
екђншђлђк метаболиттерђ, протеиндерђ, эфир майлары, 
хлорофилл, бейорганикалық тұздары, дәрумендерђ бар 
биогенетикалық кешен.   
Фитопрепараттардың жұмсақ әсерђ, фармакологиялық 
қасиетђнђң кеңдђгђ, жанама әсерђнђң минимумдығы күштђ 
әсерлђ синтетикалық препараттардан кем қалған емес. 

Дәрђханалық түймедақ - пародонтоз ауруында 
қолданылатын дәрђлђк заттың бђрђ болып табылады. 
Түймедақтың әсер етушђ заты – хамазулен эфир майы болып 
табылады. 
Ауыз қуысын емдеуде фармацевтикалық өндђрђс эфир 
майлары бар әртүрлђ қалыптар шығаруда. Бұрыш жалбыз 
майы бар тђс тамшылары, пульпит,  периодонтиттердђ 
емдеуде қолданылатын пасталар құрамында гвоздика, 
лаванда, эвкалипт, жалбыз майлары бар. Олар ауруды 
басатын, бактериостатикалық және дезодорирлейтђн 
қасиетке ие.  
Түймедақ сығындысы негђзђндегђ дәрђлђк заттар қабынуға 
қарсы және антисептик ретђнде кеңђнен қолданылады.  
Дәрђлђк түймедақтың гүлдерђнђң құрамында 0,2-0,8% дейђн 
көк түстђ эфир майы бар, эфир майының ең 
бастыкомпоненттерђ матрицин мен матрикарин, осы 
қосылыстардан 7% жуық хамазулен түзђледђ. 
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Зерттеудің мақсаты: жоғарыда көрсетђлгендей, бђздђң 
зерттеуђмђздђң мақсаты Қазақстан Республикасын 
нарығында  тђркелген құрамында түймедақ сығындысы бар 
дәрђлђк препараттарға маркетингтђк талдау жасау болып 
табылды 
Зерттеудің міндеттері: 
 Қазақстан нарығында тђркелген құрамында түймедақ 
сығындысы бар  дәрђлђк заттардың ассортиментђн зерттеу. 
 Осы дәрђлђк заттармен жабдықтаушылардың 
құрылымын,құрамында түймедақ сығындысы бар дәрђлђк 
препараттардың көтерме және бөлшек бағаларын талдау. 
Зерттеу әдісі: контент-талдау. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Құрамында белсендђ 
компонент ретђнде түймедақ сығындысы 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,прайс-парақшалар) 
формаланған әдђсђ болып табылатын контент-талдаудың 
көмегђмен алдын-ала құрамында түймедақ сығындысы бар 
дәрђлђк препараттардың ассортиментђ зерттелдђ. 
Талдау нәтежиесђ бойынша құрамында түймедақ 
сығындысы бар 20 препарат Қазақстан Республикасының 
нарығында тђркелгенђн көрсеттђ. Олардың ђшђнде ауыз 
қуысының қабынуын емдеуге арналған препараттар-6  (1-
кесте). 

 
1 кесте -Парадонт ауруын емдеуге арналған құрамында түймедақ сығындысы бар ДЗ тђзђмђ 
 

№ АТХ классификация Тауар атауы ДЗ шығарылу формасы 
1 V03AX Басқа дәрђлђк препараттар Ромазулан Ерђтђндђ , 100 мл 

2 A01AD11 Ауыз қуысын ауруларын емдеуге 
арналған препараттар 

Ротокан Сұйықтық, 55 мл 

3 A01AD11 Ауыз қуысын ауруларын емдеуге 
арналған препараттар 

Дентинокс Гель Н Гель, құты 10 г 

4 A01AD11 Ауыз қуысын ауруларын емдеуге 
арналған препараттар 

Камистад®-Гель N Гель, құты 10 г 

5 A03АІЖ бұзылуын функционалды емдеуге 
арналған препараттар 

Ромашка – Зерде Фито-шай, Фильтр-қалта 1.5 г 

6 A03АІЖ бұзылуын функционалды емдеуге 
арналған препараттар 

Ромашки цветки Гүлдерђ, қалта 30 г 

 
Талдау ҚР дәрђлђк препараттарының фармацевтикалық 
нарығы алты атаумен қабынуға қарсы құрамында түймедақ 
сығындысы бар препарат берђлгенђн көрсеттђ. Оладың 
ђшђнде АІЖ бұзылуын функционалды емдеуге арналған 
препараттар-2, ауыз қуысының ауруларын емдеуге 
арналған препараттар-3, баска дәрђлђк препараттар-1 (1-
кесте). 

Осы дәрђлђк заттармен жабдықтаушы мемлекеттердђң 
құрылымын талдаған кезде құрамында түймедақ 
сығындысы бар дәрђлђк заттардың бђршамасы импорттық 
өндђрушђлерђ болды. Бђрақ, 8 өнђм отандық өндђрушђлердђң 
өнђмђ болып шықты (2-кесте). 

 
2 кесте -Құрамында түймедақ сығындысы бар дәрђлђк препараттардың өндђрушђ мемлекеттер бойынша құрылымы 

Өндђрушђ мемлекеттер Тауар аты Пайыздық үлес, % 
Қазақстан 8 40 
Польша  1 5 
Германия 6 30 
Украина 2 10 
Румыния  1 5 
Австрия 1 5 
Пәкђстан 1 5 
Барлығы 20 100,0 

 
Нәтижелер құрамында түймедақ сығындысы бар дәрђлђк 
препараттардың нарығы 7 мемлекеттђң өнђмдерђмен 
көрсетђлгенђн айғақтайды.Осы топтың препараттарын 
ұсынушылардың Қазақстандағы көшбасшысы болып 
Қазақстан табылады (40%), ал 60%импорттық өндђрушђлер. 

Препараттардың көтерме бағасын талдау кезђнде бес 
препараттың бағасында айтарлықтай айырмашылық 
байқалды (3-кесте). 

 
3 кесте -Құрамында түймедақ сығындысы бар дәрђлђк препараттардың көтерме бағасы 

Тауар атауы Минималды 
теңге 

Максималды 
Теңге 

Қоймада тауардың болуы 
(пенетрация)% 

КМ-Гастрофит 269 374 50% 
Уросепт 744 747 40% 
Имупрет (таб) 1212 1407 100% 
Ингалипт-Здоровье 309 399 10 % 
Имупрет(тамшы) 1499 1647 100% 
Ромазулан 983 1003 10% 

Ротокан    162 180 91% 
Нотта 1085 1194 12% 
Ордабасы   839 884 40% 
Карминативум Бебинос 776 925 83% 
Дентинокс Гель Н     933 1455 92% 
Камистад®-Гель N    1662 2057 85% 
Ромашка – Зерде    170 195 80% 
Ромашки цветки   148 170 60% 
Ангисепт НL 38 59 100% 
Ромашки экстракт густой    - - 0% 
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Эвика    700 735 40% 
Иберогаст 1529 1617 85% 
КМ-Гинекологиялық 269 374 60% 

 
Талдау нәтежиелерђ бойынша құрамында түймедақ 
сығындысы бар дәрђлђк препараттардың ђшђнде ең төменгђ 
баға ангисепт таблеткалары және Ротокан ерђтђндђсђ екенђн 
көрсеттђ. Ал керђсђнше ең жоғарғы бағалар Камистад гель, 
Дентинокс гель және Иберогаст ерђтђндђсђ болып шықты. 
Қорытынды.Талдау құрамында түймедақ сығындысы бар 
дәрђлђк препараттардың кеңђнен қолданылатындығын 
дәлелдейдђ.Қазақстан нарығындағы дәрђлђк заттардың  

 
талдауы құрамында түймедақ сығындысы бар дәрђлђк 
препараттар отандық өндђрушђлермен қатар, импорттық 
өндђрушђлердђң өнђмдерђнђң кең ассортиментђмен 
көрсетђлген.Осыны түйђндей келе, түймедақ дәрђлђк 
өсђмдђгђнђң шикђзатын ары қарайғы зерттеулер мақсатты 
болып табылады,себебђ,оларды пайдалану перспективтђ 
болып отыр.Ал Қазақстан Республикасы отандық 
өндђрушђлерге шикђзаттық базаға айналуы мүмкђн. 
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АНАЛИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ 
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Резюме: в данной статье представлены результаты маркетинговых исследований рынка лекарственных средств, содержащих 
экстракт ромашки. Экстракт ромашки широко используется как противовоспалительное средство. 
Ключевые слова: маркетинговый анализ, экстракт ромашки, реестр лекарственных средств, хамазулен. 
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MARKETING ANALYSIS FOR DRUGS WITH EXTRACT OF CHAMOMILE 

 
Resume: The article shows the result of marketing analysis for drugs with  extract of chamomile . Medicines based on chamomile extract 
have anti-inflammatory properties and are used as an antiseptic. 
Keywords: marketing analysis chamomile, extract medicines register, hamazulen. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАТИОНА В ДРОЖЖАХ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

Установлена  корреляция между содержанием тиоловых веществ, физиологическими характеристиками и технологическими 

свойствами различных товарных видов хлебопекарных дрожжей. Содержание тиоловых групп определяли методом йодометрии. 

Исследовано влияние холодового стресса, приводящего к активации механизмов антиоксидантной защиты,  на содержание 

глутатиона в дрожжах.  

Ключевые слова: дрожжи Saccharomyces cerevisiae, глутатион,  тиоловые вещества, антиоксидантная система. 

 

Введение. Дрожжи представляют собой одноклеточные 

микроорганизмы (грибы) яйцевидной или овальной формы 

длиной  5 – 12 мкм и шириной 5 – 10 мкм, в зависимости от 

вида дрожжей и условий их развития [1]. Отношение внешней 

поверхности клетки к ее объему влияет на скорость обмена 

между клеткой и культуральной средой, и, следовательно, на 

интенсивность процессов метаболизма [2].   

Метаболизм – это биохимический процесс ассимиляция (в 

анаболических путях) и диссимиляция (в катаболических 

путях) пищевых веществ в клетке. Как и у многих других 

организмов, у дрожжей, эти процессы зависят от 

ферментативных реакций.  Различные виды дрожжей могут 

расщеплять разные органические соединения, а также 

образовывать разные продукты превращений. Лучше всего 

дрожжи ассимилируют моно- и дисахариды,  некоторые  

виды  хорошо  растут  на  средах  с  пентозами. 

Дрожжевым клеткам для их роста и размножения требуются 

не только незаменимые питательные вещества, но и 

подходящие  физико-химические условия, а также энергия. 

В процессе брожения происходит  анаэробное расщепление 

сахаров до этанола и СО2 (спиртовое брожение) и аэробное 

(окислительное) расщепление сахаров (респираторная 

активность,  или дыхание дрожжей) [3].  

Показателем качества дрожжей является подъемная сила, 

которая определяется способностью дрожжей сбраживать 

глюкозу, фруктозу, сахарозу [2]. Активность 

протеолитических ферментов и пригодность дрожжей к 

хранению характеризует стойкость дрожжей. Одним из 

активаторов протеолитических ферментов является  

глутатион [4].     

Глутатион (GSH) — это трипептид γ-глутамил-цистеинил-

глицин (γ-Glu-Cys-GlyOH),  который  содержит γ-пептидную 

связь между амино-группой цистеина и карбоксильной 

группой боковой цепи глутаминовой кислоты. Функции 

глутатиона многообразны и до конца не изучены. Остаток 

цистеина, содержащий легко окисляющуюся тиольную 

группу -SH обуславливает  антиоксидантные свойства 

глутатиона,  который не только защищает клетку 


