
 

 

245 Вестник КазНМУ №3-2017 

8 Komissarenko, N.F., Dmitruk S.Ye., Kovbcfhtyrj A.N.  Antifungal action of some natural  flavonoids, furanchromones, coumarin and 
anthraquinones // Herbal resources.- 1991.V. 27, Ed. 1.- P. 3-9. 
9 Lozhkin А.V.. Sakanyan Ye.I. Natural  coumarins: methods of extraction and analysis    (Review) // Ch.-Ph.Journal.- 2006,- V. 40, №6.- P. 
47-56. 
10  European Pharmacopoeia, 4th ed. - 2002. – P. 113-114. 
11 State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan. Volume I. – Almaty: Publishing house Zhibek Zholy, 2008.– 524 p. 

 
 

Ғ.Ж.Омарова, С.К.Жетерова, Қ.А.Сарсенова, Ұ.Т.Мұхамедсадық,  Ұ.Б.Дербисбекова, А.А.Сейдан 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Фармация және фармацевтикалық өндіріс технологиясы факультеті 
 

ДӘРІЛІК ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ ЗЕҢГЕ ҚАРСЫ СПРЕЙ ҚҰРАМЫН ЖАСАУ 
 

Түйін: Зеңдђ емдеуге арналған спрей - дәрђлђк қалып әзђрлендђ. Белсендђ құрам ретђнде алғаш қолданылды:  қайың ағашы 
түйнегђнђң күрделђ өндђрулерђ, дәрђханалық түймедақ гүлдерђ, шђлтер жапырақты шәйқурай, кәдђмгђ жұпаргүл; қиықшөп.  
Микробқа қарсы тиђмдђлђгђне тексеру жүргђзђлдђ. Қосымша заттары таңдалды. Сапа стандарттарына жүргђзђлген сынақ, 
әзђрленген спрей қажеттђ фармакопеялық талаптарға сай келетђнђн көрсеттђ.        
Түйінді сөздер: дәрђлђк өсђмдђктер, фитоқосылыс, жұқпалы  бактериялар, спрей. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПРОТИВОГРИБКОВОГО СПРЕЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Резюме: Разработана лекарственная форма - спрей для лечения микозов. В качестве  активного компонента впервые 
используется комплексное извлечение из почек березы, ромашки аптечной цветков, зверобоя продырявленного травы, душицы 
обыкновенной травы. Произведена проверка на антибактериальную эффективность. Подобраны вспомогательные вещества. 
Испытания на нормы качества показали, что разработанный спрей соотвествует всем необходимым фармакопейным 
требованиям. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҒЫНДАҒЫ ЭКСТРАКЦИОНДЫ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРЫНА 

МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

 

Бұл мақалада, Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы экстракционды дәрілік препараттарына 
маркетингтік талдау жүргізілді. Қазақстан дәрілік өсімдік шикізатынан экстракционды препаратты өндіру бойынша алдыңғы 
қатарда екені анықталды. 
Түйін сөздер: фармацевтика нарығы, экстракционды препарат, өндірушілер, маркетингтік талдау, дәрілік өсімдік шикізаты 
 
Кіріспе. Қазақстанның кең- байтақ аумағы пайдалы 
өсђмдђктер түрлерђне өте бай.Оның ђшђнде маңызды болып 
саналатын медицинаға аса қажеттђ өсђмдђктер тобы-дәрђлђк 
өсђмдђктер болып табылады. Өсђмдђк тағамдарын  ем ретђнде 
пайдалану сонау көне заманнан берђ дағдыға 
айналған.Қазђргђ кезде бұлардан жасалатын 
препараттардың тиђмдђлђгђ өз алдында, сондай-ақ, олардың 
биологиялық сђңђмдђлђгђ жоғары болуымен қатар ,бойға тез 
таралады,зиянды заттарды бейтараптандырады және 
олардың  ағзадан шығуын тездетедђ,ағзаның қорғаныш 
күшђн күшейтедђ. Қазақстанда дәрђлђк өсђмдђктер көлемђ 
жөнђнен үлкен болмаса да қоғамдық мәнђ жөнђнен елђмђздђң 
биологиялық ресурстарының үлкен маңызды  бөлђгђн 
құрайды.Дәрђлђк өсђмдђктерге деген сұраныс өте 
үлкен.Отандық медицинада қолданылатын дәрђлђк 
препараттардың 40%-ын өсђмдђк тектес препараттар 
құрайды , бұлардың көп түрлерђ синтетикалық жолмен 
алынбайтындар немесе химиялық синтез өнђмдермен 
алмаспайтындар.[1]. 
Өзектілігі: Синтетикалық дәрђлђк препараттар аурудың 
симптомдарын жоюға жылдам әсер ететђнђ белгђлђ, алайда 
тұнба, тұндырма, шырындар, эмульсиялар, экстракттар 
сынды табиғи дәрђлђк заттар  да ағзаға зиянын тигђзбей, 
тиђмдђ әсер етедђ.Өсђмдђк тектес дәрђлђк препараттардың 
тағы бђр артықшылығы, емдеу курсы таблеткаларға 
қарағанда қарапайым, қауђпсђз әрђ қолжетђмдђ.Сонымен 
қатар  химиялық жолмен синтезделген дәрђлђк заттардың 

жағымсыз әсерђ көбђрек, олардың көпшђлђгђн жүктђлђк және 
лактация кезђнде қабылдауға болмайды, ал табиғи өсђмдђк 
тектес дәрђлђк заттарды осы жағдайда қабылдауға 
ұсынылады.  Өсђмдђк экстракттары қабылдауға ыңғайлы 
және дәрђгердђң рұқсатынсыз да босатыла бередђ. Тек нақты 
дозасын және емдеу курсының ұзақтығын бђлу қажет.Тағы 
бђр үлкен артықшылығы бұл препараттардың жасалу жолы 
оңай әрђ синтетикалық дәрђлђк препараттарға қарағанда 
әлдеқайда қолжетђмдђ.[2]. 
Зерттеу материалы мен әдістері. Бүгђнгђ таңда дәрђлђк 
заттар Қазақстан Республикасының тұрғындарының 
қажеттђлђгђн толық қанағаттандырады, бђрақ отандық 
өндђрђстегђ дәрђлђк заттардың үлесђнарықтың тек 15%-ын  
құрайды.Дәрђлђк заттаркез келген мемлекеттђң ұлттық 
қауђпсђздђгђн қамтамасыз ететђн болғандықтан, бұл жағдай 
тек өндушђлердђ ғана емес Қазақстан Республикасының 
билђгђн де алаңдатады.Осы жағдайларды ескере отырып, 
фармацевтикалық және медициналық өндђрђстђ дамыту 
мақсатында мемлекеттђк бағдарлама қабылданды,онда 
елђмђз өзђ өндђретђн, нарықтағы үлесђ 90% болатын 
препараттарға басым көңђл бөлђндђ.Осы бағдарламаны ђске 
асыру үшђн маркетингтђк талдау қажет: өндђрђстђң 
тиђмдђлђгђн зерттеу, өнђмнђң сапасы мен бәсекеге 
қабђлеттђлђгђн анықтау.  Талдау жүргђзе отырып отандық 
дәрђлђк заттардың өнђмдђлђгђн арттырып, жоғары сапаға қол 
жеткђзуге болады.[3]. 
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Сурет 1 - Қазақстан Республикасының нарығындағы экстракт өндђретђн мемлекеттер 

 
Табиғи өсђмдђк шикђзатынан алынатын дәрђлђк препараттар 
өндђрђсђ елђмђзде қарқынды дамуда. Мемлекеттђк реестрге 
тђркелген  экстракт өнђмђнђң 77% отандық өндђрушђлер 

өндђредђ. Тек 23% импортпен әкелђнедђ. Оның ђшђнде Ресей 
8%  және Украина 15%  (1 сурет). 

 

 
Сурет 2 - Қазақстан Республикасының нарығындағы экстракт өндђретђн отандық фармацевтикалық өнеркәсђптер үлесђ 

 
Бђздђң елђмђзде 100-ден астам дәрђ-дәрмек өндђрумен 
айналысатын объектђлер, соның ђшђнде дәрђ-дәрмек 
өндђретђн 80 жуық фармацевтикалық  өндђрђс, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар 49, медициналық техниканы 
өндђретђн 9 мекеме орындары бар. 
2015 жылғы санақ бойынша 37 млрд. тенге дәрђлђк заттар 
шығарылған.  
Фармацевтика нарығында 5 басты өндђрушђлер қатарына: 
- АҚ «Химфарм» Шымкент қ. ( стерильдђ инъекционды 
ерђтђндђлер, жақпамай цех, стерильдђ ұнтақ дайындау 
цехтары GMP талабына сай); 

 - АҚ«Алматы фармацевтикалық  фабрика «Нобель» (қатты 
дәрђлђк қалып GMP); 
- ЖШС «Абди Ибрахим Глобал Фарм» Алматы қ. (Түрђк Абди 
Ибрахим компаниясының қолдануымен); 
- Қарағанды фармацевтикалық зауыты Ресейлђк 
Фармстандарт өндђрушђсђ GMP стандарты бар инвесторлар 
тартылуда); 
- АҚ «Ромат» Павлодар қ.[4]. 

 
Кесте 1 - Мемлекеттђк реестрде тђркелген дәрђлђк экстракттар 

№ 
Тђркеу нөмерђ Түрђ 

Тауарлық 
атауы 

Тђркеу 
мерзђмђ 

Өндђрушђ Мемлекет Дәрђлђк қалып 

1 ҚР-ДЗ-
5№010977 

ЛС Бефунгин 27.02.2013 
 АҚ Татхимфарм 
препараты  

Ресей Экстракт 

2 ҚР-ДЗ-
5№014395 

ЛС Жантадин 04.04.2013 
КФК Далафарм 
ТОО 

Қазақстан 
  Құрғақ 
экстракт 

3 ҚР-ДЗ-
5№010970 

ЛС Қалақай майы 09.04.2013 Сара ПК Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 

4 ҚР-ДЗ-5№ 
011042 

ЛС 
Қызыл мия 
майы 

09.04.2013 Сара ПК Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 

5 
ҚР-ДЗ-
5№019990 

ЛС 
Алоэ 
экстрактђсђ 

28.06.2013 
ООО "ФЗ 
"БИОФАРМА" 

Украина 
   Инъекцияға 
арналған сұйық 
экстракт 

6 ҚР-ДЗ-
5№020280 

ЛС Элеутерококк 31.12.2013 Лубныфарм ОАО УКРАИНА 
 Сұйық 
экстракт 

7 

ҚР-ДЗ-
3№020749 

ЛС 

Жебђршөп 
және 
жұпаргүл 
сұйық 
экстрактђсђ 

08.08.2014  АҚ Химфарм Қазақстан Экстракт 

8 ҚР-ДЗ-
5№011242 

ЛС АБС майы 31.10.2014  ЖШС AlatauPharm Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 

9 
ҚР-ДЗ-
5№017940 

ЛС 
Өсђмдђк 
тозаңынан 
аллерген 

10.07.2015  ЖШС Бурли ТОО Қазақстан Экстракт 

10 ҚР-ДЗ-
3№021620 

ЛС Қалақай майы 15.09.2015  ЖШС ФитОлеум Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 

11 ҚР-ДЗ-
3№021621 

ЛС 
Қызылмия 
майы 

15.09.2015 ЖШС ФитОлеум Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 

12 ҚР-ДЗ-
3№021640 

ЛС 
Түйежапырақ 
майы 

18.09.2015 ЖШС ФитОлеум Қазақстан 
 Майлы 
экстракт 
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Елђмђздђң мемлекеттђк реестрђнде 2013-2015 жылдар 
аралығында жалпы саны 13 болатын дәрђлђк экстракт 
тђркелген (кесте 1). Олардың ђшђнде 10-Қазақстандық өнђм, 
2-Украина өнђмђ және 1-Ресей өнђмђ.[5-6]. 
Қорытынды 
Қазђргђ таңда, дәрђлђк өсђмдђк шикђзатынан жасалған 
экстрактђлердђ өндђрудђң маңызы зор. Себебђ, синтетикалық 
дәрђлђк препараттарға қарағанда ағзаға жағымсыз әсерђ жоқ, 
тиђмдђ, емдеу курсы қарапайым, қолжетђмдђ. Жүргђзђлген 
маркетингтђк зерттеулерге сүйене отырып, ҚР Реестрђнде 

тђркелген дәрђлђк заттарға талдау жасалынды, 
фармацевтика нарығындағы тауарлардың 90 %  импорттық 
дәрђлер екенђ анықталды. Оның ђшђнде дәрђлђк экстракттар 
23% -ын құрайды. Отандық дәрђлђк экстракттар 77%-ды 
құрап отыр. Сол себептђ, Қазақстан Республикасының 
фармация саласы табиғи экстракттарды өндђруден жақсы 
жетђстђктерге жеттђ. Соңғы 5 жылда өндђрђс көлемђ 
қарқынды дамып, өзђмђздђң отандық өнђмдер көш бастап 
тұр.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Резюме:  В данной работе приведены результаты маркетинговых исследований ассортиментов экстракционных лекарственных 
препаратов на рынке Республики Казахстан. Установлено, что по производству экстракционных препаратов из лекарственного 
растительного сырья Казахстан занимает лидирующие позиции. 
Ключевые  слова: фармацевтический рынок, экстракционные препараты, производители, маркетинговые исследования, 
лекарственное растительное сырье.  
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MARKETING RESEARCH OF EXTRACTION DRUGS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAHSTAN 
 
Resume: In this paper the results of marketing research of the assortments of extraction medicinal products on the market of the Republic of  
Kazakhstan . It was established that Kazakhstan occupies a leading position in the production of extracts from medicinal plant raw materials. 
Keywords: pharmaceutical market , extraction drugs , manufacturers, marketing research, medicinal plant raw materials. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КАРДИОТОНИЧЕСКИМ 

ДЕЙСТВИЕМ 

 

В статье предоставлен анализ номенклатуры зарегистрированных в государственном Реестре Республики Казахстан 
лекарственных средств, предназначенных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, полученных из лекарственного 
растительного сырья. А также, охарактеризо-ваны лекарственные растения, применение которых возможно в производстве 
лекарственных средств, применяемых в кардиологической практике. 
Ключевые слова: фармация, фармацевтическое производство, лекарственное растительное сырье, сырье кардиотонического 
действия.   
 
Актуальность проблемы. На сегодняшний день 
заболевания сердечно-сосудистой системы являются 
наиболее распространенной патологией в мире. Согласно 
статистике Всемирной Организации Здравоохранения за 
последние 10 лет смертность от ишемической болезни 
сердца среди населения в возрасте от 35 до 45 лет возросла 
на 60%, при этом большее распространение наблюдается 
среди мужчин. Согласно рейтингу смертности от 
ишемической болезни сердца в СНГ (по данным ВОЗ) на 100 
тыс. населения, в 2015 году Казахстан занял 9-е место. 

Разработка лекарственных средств, применяемых в 
кардиологической практике является приоритетным и 
актуальным направлением в фармацевтической отрасли, 
особенно при разработке и получении новых лекарственных 
средств кардиотонического действия из лекарственного 
растительного сырья.  
Цель исследования: изучить лекарственные растения и 
сырье, произрастающие в Республике Казахстан, которые 
потенциально можно использовать при производстве 
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