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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ ГОМЕОПАТИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАР 

АССОРТИМЕНТІН МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының нарығындағы гомеопатиялық препараттардың ассортиментіне маркетингтік талдау 
жұмыстары жүргізілді. Гомеопатиялық препараттардың Қазақстан Республикасында өндірілуінің қажет екені анықталды.  
Түйін сөздер: гомеопатия, гомеопатиялық препараттар, нарықтық анализ, өндірушілер. 
 
Кіріспе. Гомеопатия (грекше homoios – ұқсас, pathos – ауру) 
– емдеу жүйесђ ретђнде 200-ден астам жыл өмђр сүрђп келедђ. 
Оның негђзђн салушы – Христиан Фридрих Самуэль Ганеман. 
Ганеманның айтуынша: «Ауруды оның табиғаты емдейдђ, ал 
дәрђгер көмек көрсетедђ. Ауру ұқсаспен туындайды және 
сырқат адам сол ұқсаспен денсаулығын қалпына келтђредђ». 
[1] 
Гомеопатиялық препараттар – шағын мөлшерде табиғаттан 
алынатын заттарды қамтитын және арнайы технологиямен 
дайындалған дәрђлђк заттар. [2] 
Гомеопатиялық препараттар микроорганизмдердђ 
жоймайды, ағза кемшђлђктерђн толықтырмайды немесе 
патологиялық сырқат синдромдарын баспайды. 
Гомеопатиялық препараттарды аз мөлшерде қолдану 
ауырған мүшеге сђлкђнђс беру арқылы ағзаның өздђгђнен 
қалыпты функциясын реттеушђ қызметђнђң орнына келуђне 
көмектеседђ. Яғни дәрђлђк құрамның негђзгђ әсерђ ағзаның 
қалыпты жағдайының қызметђн орнына келтђру. 
Өзектілігі. Қазђргђ кезде гомеопатия кең дамып келе жатқан 
ғылым.  Гомеопатия әдђсђ әр түрлђ дәрежеде 30-дан астам 
елде рұқсат етђлген. Келесђ елдерде дәрђгерлер емдеудђң 
гомеопатиялық жүйесђн қолданады: Үндђстанда 50% 
Англияда 45%, Францияда 32%, Германияда 25%. [3] 
Гомеопатия тәжђрибесђнде дәрђгер, дәрђлђк құрамның 
аурудың сипатына ұқсастығына қарап, оның патологиялық 
симптомын жоюы үшђн емес, адам ағзасының аурумен 
табиғи күресуђн жандандыруы үшђн қолданады. 
Гомеопатия дәрђлђк заттардың өте аз мөлшерђмен емдеу 
тәжђрибесђ ретђнде кейбђр артықшылықтары бар: 
 Нәтижелђ терапевтђк және профилактикалық әсер; 
 Дәрђлђк заттың толық ағзаға әсерђ; 
 Дәрђлђк заттарды қолданудың тыңғылықты ережелерђ 
мен ұстанымдарының болуы; 

 Емдеу кезђнде жанама әсерлерђмен шиеленесулерђнђң 
болмауы; 
 Жеке адамдардың дәрђлђк затты қабылдамауы және 
оған үйренђп кетпеуђ. 
Дұрыс қолдану барысында гомеопатиялық препараттар 
жанама әсер көрсетпейдђ; ағзаның қорғаныс қызметђн 
күшейтедђ, ұзақ уақыт және үнемђ қабылдаған кезде  жеке 
мүшелерге ғана емес, бүкђл ағзаға жүйелђ дәрежеде әсер 
етедђ.  
Препараттардың эффективтђлђгђ дәрђлђк заттарды таңдау 
ұқсастық заңы бойынша, кезек ретђмен сұйылтуды 
дайындау жолы, дайындау процесђнђң белсендђлђгђн күшейту 
болып табылады. [4] 
Зерттеу мақсаты. Жаңа эффективтђ гомеопатиялық 
препараттарды жасау. Заманауи гомеопатиялық 
препарттарды жасауда жаңа зерттеулердђ жоспарлау 
барысында нарыққа маркетингтђк талдау жасау маңызды 
сатылардың бђрђ болып табылады. 
Зерттеу материалы мен әдістері. Қазақстанның қазђргђ 
фармацевтикалық нарығындағы гомеопатиялық 
препараттардың сегментђ зерттелђндђ. Қазђргђ таңда 
гомеопатиялық препараттар Қазақстан Республикасының 
тұрғындарының қажеттђлђгђн қанағаттандырады, бђрақ 
отандық өндђрђстегђ препараттардың үлесђ нарықтың тек 
3,6%-ын  құрайды. 
Қазақстан Республикасының ДЗ және ММБ реестрђнде 82 
гомеопатиялық препараттар тђркелген, оның ђшђнде 
таблеткалар 55%-ды, тамшылар 27%-ды,  ерђтђндђлер - 7%, 
жақпамайлар - 5%, экстракттар - 3%, шәрбәттар, 
суппозиторийлер мен фито шайлар - 1%-дан құрайды (сурет 
1). [5] 

 
Сурет 1 – дәрђлђк қалыптар бойынша гомеопатиялық препараттар 

 
Бұл препараттар Қазақстанда «ФитОлеум» ЖШС кәсђпорнында мия және қалақайдың майлы экстракттары және «ҚМ – Жүрек-
қантамыры» фито шайы өндђрђледђ (кесте 1).  Бұл препараттар үлесђнђң тек 3,6%-ын құрайды. 
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Кесте 1 – Мемлекеттђк реестрде тђркелген отандық гомеопатиялық препараттар 

№ Тіркеу нөмері Түрі Тауарлық атауы Тіркеу мерзімі Өндіруші Мемлекет Дәрілік 

қалып 

1 ҚР-ДЗ-

3№021621 

ДЗ Мия майы 15.09.2015 ФитОлеум 

ЖШС 

Қазақстан Майлы 

экстракт 

2 ҚР-ДЗ-

3№021620 

ДЗ Қалақай майы 15.09.2015 ФитОлеум 

ЖШС 

Қазақстан Майлы 

экстракт 

3 ҚР-ДЗ-

5№013769 

ДЗ ҚМ-Жүрек-

қантамыры 

31.10.2014 ФитОлеум 

ЖШС 

Қазақстан Фито шай 

Нәтижелер және оларды талдау. ҚР-ның гомеопатиялық 
препараттардың фармацевтикалық нарығы импортқа 
тәуелдђ – импортты препараттардың үлесђ 96,4%-ды 

құрайды. Негђзгђ өндђрушђ-елдер: Германия (61%), Австрия 
(19,5%), Ресей (13,4%), Қазақстан (3,6%) және АҚШ (2,5%) 
(сурет 2). [5] 

 

 
Сурет 2 – ҚР тђркелген гомеопатиялық препараттарды өндђрушђ елдер 

 
Қазақстан Республикасының денсаулықсақтау саласының 
2016 – 2020жж. «Денсаулық» мемлекеттђк даму 
программасында ДЗ-дың отандық өндђрђсђн мемлекеттђк 
қолдау шаралары көрсетђлген. ҚР-ның денсаулықсақтау 
жүйесђне жыл сайын қосылатын жаңа медициналық 
технологияларды қолдана отырып отандық зерттеулер 
2015 ж. 5%-ды құрады, 2016 – 2018 жж. аралығында бұл 5%-
дан 20%-ға артуы керек. [6] 
Қорытынды. Елђмђзде гомеопатиялық емдеу әдђстерђ, 
сәйкесђнше гомеопатиялық препараттар дайындайтын 

дәрђханаларды ұйымдастыру кең түрде қолға 
алынбағандықтан, бұл әдђс артта қалып отыр. 
Жүргђзђлген маркетингтђк зерттеулерге сүйене отырып ҚР 
реестрђнде тђркелген гомеопатиялық препараттарға талдау 
жасалынды, фармацевтикалық нарықтағы тауарлардың 
96,4%-ы импорттық препараттар екенђ анықталды.  
Жаңа гомеопатиялық дәрђлђк түрлердђң құрамын өңдеу 
есебђнен гомеопатиялық препараттардың ассортиментђн 
кеңейту қажет.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Резюме: В данной работе приведены результаты маркетинговых исследований ассортиментов гомеопатических препаратов на 
рынке Республики Казахстан. Показана необходимость разработки новых гомеопатических препаратов, а также необходимость 
расширения ассортимента препаратов производства Республики Казахстан. 
Ключевые слова: гомеопатия, гомеопатический препарат, анализ рынка, производители. 
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MARKETING RESEARCH OF HOMEOPATHIC DRUGS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAHSTAN 

 
Resume. This paper presents the results of market research range of  homeopathic drugs on the market of the Republic of Kazakhstan. The 
necessity of development of new homeopathic drugs, as well as the need to expand the range of dosage forms of drugs produced in the 
Republic of Kazakhstan. 
Keywords: homeopathy, homeopathic drug, market research, manufacturers. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШТАММОВ T.VAGINALIS К МЕТРОНИДАЗОЛУ У ЖЕНЩИН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 
Изучена чувствительность к метронидазолу 94 штаммов Т.vaginalis, выделенных у женщин, оказывающих сексуальные услуги. 
Показана высокая устойчивость испытуемых штаммов: отсутствие роста культуры отмечено в 29,8% случаев только в 
концентрации 0,5 мг/мл, во всех последующих концентрациях наблюдался рост культуры с различной степенью интенсивности, 
что свидетельствует о широкой распространенности резистентных к метронидазолу штаммов Т.vaginalis в данном регионе.  
Ключевые слова: трихомонадная инфекция, штаммы, питательная среда, метронидазол, резистентность. 
 
Введение. Проблема мочеполового трихомониаза в 
настоящее время приобретает все большую актуальность, 
что обусловлено целым рядом факторов. Трихомониазу 
принадлежит одно из ведущих мест среди  негонококковых 
уретритов - до 54,8%, кроме того, на долю больных 
трихомонадными кольпитами приходится от 20 до 40% всех 
обращений в женские консультации и до 60% обращений в 
дерматовенерологические учреждения. У значительной 
части больных наблюдаются латентные или стёртые формы 
трихомониаза, в том числе отсутствие жалоб и клинических 
проявлений, характеризующееся как 
трихомонадоносительство, что свидетельствует о важном 
эпидемиологическом значении данной проблемы. 
Вследствие позднего обращения за медицинской помощью, 
случаев самолечения или неадекватного медикаментозного 
лечения зачастую встречаются атипичные 
морфологические формы простейших, что  зачастую 
затрудняет лабораторную диагностику с использованием 
микроскопических методов исследования, которые по 
сегодняшний день остаются основными методами 
диагностики урогенитального трихомониаза [1,2].  
В последние годы все большее распространение получают 
штаммы, устойчивые к протистоцидным препаратам, что 
является причиной снижения эффективности терапии, 
переходу заболевания в хронические формы, восходящему 
инфицированию [3,4,5].  
Основным средством терапии урогенитального 
трихомониаза является метронидазол - представитель 
группы 5-нитроимидазолов. Однако до 9,5% случаев 
трихомонадная инфекция вызывается устойчивыми к 
метронидазолу штаммами возбудителя, что приводит к 
неэффективности лечения. Отсутствие 100%-х 
эффективных схем эрадикации Trichomonas vaginalis при 
резистентности микроорганизма к метронидазолу 
затрудняет выбор тактики ведения пациентов с указанной 
патологией и способствует использованию нерациональных 
и небезопасных препаратов, комбинаций протистоцидных 
препаратов [6,7]. 
Вышеизложенное объясняет актуальность настоящего 
исследования. 

Цель:  Оценить чувствительность клинических 
штаммов Trichomonas vaginalis к метронидазолу, 
выделенных от женщин, предоставляющих сексуальные 
услуги.  
Материалы и методы. В работе изучена чувствительность 
к метронидазолу 94 штаммов Т.vaginalis, выделенных у 
женщин, оказывающих сексуальные услуги. Обследование 
на ИППП у данной группы проходило в период прохождения 
Всемирного дня борьбы со СПИД в рамках проекта 
Глобального Фонда USAID «Профилактика ИППП и ВИЧ 
среди уязвимых групп (РС и МСМ)» с 01.01.2016 по 
01.12.2017 гг. 
Культуры T.vaginalis выращивали в жидкой среде для 
селективного инкубирования трихомонад. Использовали 
селективный питательный бульон, производства Россия 
(г.Омск). Морфофункциональные свойства культур 
оценивали с помощью фазово-контрастного 
микроскопирования под микроскопом «Leica DM 2500» 
(Германия). Все штаммы, соответствующие вышеуказанным 
свойствам (активно-подвижные, грушевидной формы) 
подвергали криоконсервации в специальной среде для 
защиты клеток, предусмотренной для жизнеспособности 
штаммов T.vaginalis.  
Чувствительность трихомонад к метронидазолу in vitro  
оценивали методом серийных разведений, c определением 
минимальной летальной дозы препарата [8]. Использовали 
суспензию метронидазола фирмы Sigma-Aldrich (Германия). 
Непосредственно перед тестированием определяли 
жизнеспособность испытуемых штаммов T.vaginalis после 
криоконсервации с использованием фазово-контрастного 
микроскопа фирмы «Leica  DM 2500» (Германия). 
Результат. Выбор высоких (0,5; 0,25; 0,12; 0,06 мг/мл) 
концентраций метронидазола для определения 
чувствительности штаммов T.vaginalis в настоящем 
исследовании был обусловлен ранее проведенным опытом с 
более низкими (1 серия – 0,4;  0,2; 0,1 мг/мл) 
концентрациями препарата, которые показали абсолютную 
резистентность исследованных штаммов относительно всех 
концентраций, что обусловило использование данных 
концентраций метронидазола в следующем эксперименте.  


