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полиненасыщенных жирных кислот, биологически 
активных веществ и прочие нужные коже соединения. 
Растительные масла значительно превосходят 
синтетические средства, и не содержат вредных веществ. 
Благодаря отсутствию консервантов,  отдушек, красителей и 
прочих химикатов, риск аллергических реакций при их 
применении минимален, хотя нужно учитывать 
возможность индивидуальной непереносимости. В 
большинстве случаев эти средства подходят для самой 
чувствительной кожи. А главное, по своему составу 
растительные масла близки к кожному жиру человека, что 
обуславливает их отличное восприятие кожей, хорошую 
впитываемость и максимальное усвоение полезных 
веществ. 
Известно, что неизменной остается основа, придающая 
средству необходимую текстуру, консистенцию и 
определенные особенности. И чтобы косметический 
продукт обрел какой-либо 
эффект, увлажнял или питал кожу, мы добавили в него 
соответствующие компоненты – масла, экстракты и 
комплексы веществ. В данной работе были рассмотрены 

характеристики «Кызыл мая» и масло «ши» и их влияние на 
кожу.   
Для приобретения крема твердой текстуры мы 
использовали пчелиный  воск - представляющий собой 
простые липиды, содержащий в основном 
мирицилпальмитат, который  по консистенции был 
твердый. По химическом строению воск представляет 
сложные эфиры жирных кислот и высших одноатомных 
спиртов.  Для придания  аромата использовали эфирные 
масла. Можно использовать различные эфирные масла: 
лимонный, лавандовый, пихтовый и т.д.  В настоящее время 
разработанный крем   передан специалис-там 
фармакологам, для проведения анализа на совместимость и  
изучения действия его на кожу рук, что  стало предметом  
проведения дальнейших исследований для использования в 
практических целях. 
Выводы: Таким образом, нами был проведен тщательный 
анализ флавоноидов, содержащий в составе разработанного 
нами крема, обладающая увлажняющим  действием. Что  
позволяет в дальнейшем разрабатывать новые крема на 
основе данного растительного сырья. 
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ҚОЛҒА АРНАЛҒАН ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН ЖАҚПА МАЙДЫ ДАЯРЛАУ 

 
Түйін: Бђз қоректендђргђш, ылғалдандырғыш, қартаюға және қабынуға қарсы әсерђ бар, майлы бездердђң қызметђн нормалайтын 
косметикалық майлардың әртүрлђ қасиеттерђн зерттедђк. Осыған байланысты, қолға арналған ылғалдандырғыш кремђ әзђрлендђ. 
Бұл жұмыста кремнђң құрамына кђретђн негђзгђ компоненттерђ мен олардың терђге жеке әсерђ сипатталған. 
Түйінді сөздер: ылғалдандырғыш крем, табиғи косметика, «Қызыл май» майы, «ши» майы, ара балауызы, эфир майлары. 
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MANUFACTURE OF MOISTURIZING HAND CREAM  

Resume. We studied the properties of various cosmetic oils, which have a nourishing, moisturizing, rejuvenating, anti-inflammatory action, 
normalizing the functions of the sebaceous glands. In this regard, a moisturizing hand cream has been developed. This paper describes  the 
main ingredients of the creams and their individual effect on the skin. 
Keywords: moisturizing cream, natural cosmetics, “Kyzyl May” oil, “Shea” oil, beeswax, essential oils. 
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы 

 

НЕОНАТАЛОГИЯДАҒЫ ФАРМАКОТЕРАПИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Нәрестелік кезең – адам өміріндегі ерекше уақыт. Бір жағынан, ол ана мен бала ағзаларының  арасындағы тығыз қатынаспен 
сипатталады: осы кезеңде бала ағзасындағы көптеген патологиялық үдерістер пренатальды және интранатальды факторларға 
байланысты. Екінші жағынан, бұл анадан біртіндеп аулақтап, жатырдан тыс өмірге бейімделу кезеңі. Бейімделу – ұзаққа 
созылатын, түгел ағза мен мүшелер жүйесі қатысатын күрделі үдеріс. Осы уақытта фармакотерапияны жүргізу оңай шешілетін 
есеп емес, себебі өзгеріп отыратын ағзадағы патологиялық үрдістерді үнемі бақылап, түзету керек.  
Түйінді сөздер: Нәрестелік кезең, неонаталогия, фармакотерапия 
Ерте неонатальды кезеңде нәрестеге анасының жүктђлђк 
кезеңђнде қабылдаған фармакалогиялық дәрђлђк дәрђлђк 
заттар әсер етедђ. Олардың әсерђ әрқашан оң бола бермейдђ. 
Есђрткелђк заттардың тыныс алу орталығына депрессивтђ 
әсер ететђнђ туралы барлығына мәлђм. Анаға терђс әсер 
көрсететђн басқа да дәрђлђк заттар мысал бола алады. 

Антигипертензивтђ дәрђлђк заттар (ингибиторы 
ангиотензинконвертирующего фермента) ђштегђ нәрестенђң 
бүйрек функциясын тежеп, туғаннан кейђн анурияға әкеледђ; 
туыт кезђнде тағайындалатын а-адреномиметиктер 
гломерулярлы фильтрацияның қайтымды бұзылысына 
әкеледђ және т.б. Алайда, нәрестеге профилактика ретђнде 
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тағайындалған дәрђлђк заттар да жағымсыз әсер көрсетуђ 
мүмкђн. Мерзђмђнен ерте босану қауђпђ бар кезђнде 
дексаметазон қолданылады, нәтижесђнде нәрестелерде 
ресспираторлы дистрес синдромының (РДС) жиђлђгђ және 
ауырлық дәрежесђ төмендейдђ (3). Сол мезетте кейбђр 
мағұлматтарға қарағанда, антенатальды дексаметазон 
курсын 1-ден 2-3-ке дейђн көбейткен кезде, баланың өзђндђк 
кортизол синтезђ тежелеп, өлђм қауђпђн жоғарлатады (9)    
Нәрестелерге дәрђлђк заттарды тағайындағанда қандай 
факторларды ескеру керек? Бђрђншђден, осы кезеңде 
нәрестеде қоршаған ортаға бейђмделу процессђ жүредђ, 
нәтижесђнде мүшелер функциясы өзгередђ. Екђншђден, шала 
туылған нәрестелерде патологиялық процесстђң әсерђ 
нәтижесђнде, дәрђлђк заттардың элиминациясы мен 
сђңђрђлуђне қатысатын мүшелердђң дисфункциясы дамиды. 
Үшђншђден, дәрђлђк заттардың фармакодинамикасы мен 
фармакинетикасы бђр бағытта болмауы. Дәрђлђк 
препарттардың мөлшерђ, берђлу тәртђбђ мен енгђзу әдђсђ 
биожетђмдђлђкке, таралуына және элиминациясына 
байланысты. Айтып кеткен мђнездемелердђң барлығы 
препаратқа, науқастың жасына байланысты.  
Препараттың биосђңђрђлуђ – енгђзген дәрђлђк заттың 
өзгермеген күйде қан айналым жүйесђне түсуђ. Ол 
препарттың химиялық құрылысына, ђшек рН, шырышты 
қабаттың микроциркуляциясына, микрофлора ерекшелђгђне 
байланысты. Нәрестелерде, әсђресе шала туылған балаларда, 
асқазан рН сђлтђлђ орта, сондықтан жасы үлкен балалармен 
салыстырғанда, нәрестелерде әлсђз қышылдар нашар 
сђңђрђледђ, ал әлсђз негђздер – жақысрақ. Сонымен бђрге 
дәрђлђк заттардың ана сүтђмен өзара әрекеттесуђн ескеру 
керек. Жиђ емђзген кезде асқазанның босауы келесђ емђзу 
алдында бђр сағаттан кем емес уақытта жүредђ (нәресте 
калауынша емђзгенде асқазан босауы 2-3сағ. болады). 
Дәрђлђк затты емђзу алдында немесе одан кейђн 2 сағат 
аралығында берген жағдайда – кальций, белок т.с.с. 
заттармен байланыс түзедђ.      
Жаңа туған балаларда дәрђлђк заттардың ђшек арқылы 
сђңђрђлуђ түрленедђ. Гестациялық кезеңђ 34-37 апталық 
нәрестелерде белоктың сђнђрђлуђ ђшекте, гидролиз 
молекуласыз пиноцитоз жолымен өтедђ. 37 аптадан кейђн, 
неонатальды уақытты қоса алғанда, белоктың өткђзгђштђгђ 
төмендейдђ (4). Бђрақ жаға туған балаларда көптеген белок 
молекулалары толығымен сђңђрђледђ. Пассивтђ транспорт 
активтђ транспортқа қарағанда басым болады. Оған 
қарамастан, пассивтђ транспорт жолымен сђңђрђлген дәрђлђк 
заттар ересектерге қарағанда нашар жүредђ. Нәрестелерде 
D-ксилозаның сђңђрђлуђ баяу. Дигоксиннђң және 
фенобарбиталдың сђңђрђлуђ одан да төмен (3). Екђншђ 
жағынан, ђшектђң шырышты қабатының ферменттђк 
жүйесђнђң жетђлмеуђ нәтижесђнде дәрђлђк заттар активтђ 
сђңђрђледђ. Мысалы, глюкуронидаза ферменттђк жүйесђнђң 
жетђлмеуђ қарама-қарсы метаболиттердђң түзђлуђн 
төмендетедђ.   
Нәрестелђк кезеңнђң патологиясында тђндер мен мүшелер 
жүйесђнђң  микроциркуляция бұзылысы жиђ дамиды. 
Гипоксия, инфекционды токсикоз кезђнде ђшектђк 
микроциркуляция бұзылысы жиђ кездесетђндђктен, көптеген 
дәрђлђк заттардың сђңђрђлуђ баяу жүредђ. Еске алатыны, бұл 
сђңђрђлу жолына байланысты емес. Гиперосмолярлық 
ерђтђндђлердђ енгђзгенде ђшектђң шырышты қабатының, 
әсђресе шала туылған нәрестелерде, зақымдануы, 
некротикалық энтероколиттђң дамуы мүмкђн. Жалпы 
алғанда, дәрђлђк заттарды ауыз арқылы тағайындағанды 
биожетђмдђлђктђк өзгеруђ әр балада әр түрлђ. Сондықтан 
дәрђлђк заттардың биожетђмдђлђк коэфицентђн жоғарлату 
үшђн енгђзу жолын парентералды, ал микроциркуляция 
бұзылысы кезђнде – тек тамыр ђшђлк енгђзедђ.   
Неонаталогияда, қан тамырды таңдау - тек баланың 
жағдайына ғана емес, сонымен бђрге фармакодинамикаға да 
әсер етедђ. Тамыр ђшђлђк инфузияны енгђзу үшђн ең жиђ 
кђндђк венасын қолданады.  Туылғаннан кейђн, 10-15 минут 
арасында, аранциев өзегђ әлђ де ашық болғандықтан дәрђлђк 
заттар бауырға барып, трансформацияға ұшырайды. 
Нәтижесђнде оның жүйелђк концентрациясы болжамнан 
төмен болады. Дәрђлђк заттарды басқа тамырға енгђзген 
жағдайда қан плазмасындағы концентрациясы жоғары 
болады. Нәрестелердђң бас қан тамырларын қолданған 

жағымсыз, себебђ инфузиялар ми қантамырларының 
ағысын өзгерту мүмкђн. Әсђресе гипоксияда болған 
нәрестеледе қолданбаған жөн, себебђ бас ми перфузия 
қысымының өзгеруђ бас ђшђлђк қан құйылуын қоздыру 
мүмкђн. Осылайша, перифириялық тамырларды, ал ұзақ 
және көлемдђ инфузияларда орталық тамырларды 
колданған тиђмдђ. Ұзақ тамырђшђлђк енгђзулердђ 
колданғанда, кейбђр дәрђлђк заттардың жарыққа 
тұрақсыздығын ескеру керек (мысалы, амфотерицин), 
әсђресе фототерапия жүргђзгенде.       
Дәрђлђк заттарды енгђу жолын таңдағанда ауру сезђмђн 
болдырмау жөн. Мысалы, катетр болған жағдайда барлық 
препарттарды тамыр ђшђлђк енгђзгенђ дұрыс. Соңғы 
зерттерцлерге қарағанда нәрестелер, әсђресе шала 
туылғандар ауру сезђмђне өте сезђмтал келедђ. Соңғы 
уақытта жаңа туылған балаларға дәрђлђк заттарды 
ингаляциялық немесе эндотрахеальды инстиляция 
жолымен енгђзудђ жиђ колдана бастады. Бронх-өклпелђк 
дисплазия кезђнде глюкокортикоидтарды (беклометазон) 
ингаляциялық жолмен тағайындау жақсы клиникалық 
эффект көрсетђп, өзђндђк кортизолдың өндђрђлуђн тежемейдђ 
(3). Липофильдђ заттарды мұрынның шырыш асты 
қабатына енгђзу үмђттђ. Дәрђлђк заттарды ректальды жолмен 
енгђзгенде биожетђмдђлђк per os арқылы бергенмен 
салыстырғанда төменђрек.    
Дәрђлђк заттың ағзада таралуы судың көлемђне, интра- және 
экстрацеллюлярлы сұйықтық ара-қатынасына, 
препараттың плазма белоктармен байланысу дәрежесђне, 
мүшелер мен тђндерге троптылығына, гистогематогендђ 
барьердђң өтђмдђлђгђне байланысты болады. Әсђресе заттың 
организмдегђ таралуына және элиминациясына су-
электролиттђк алмасу әсер етедђ.    
Жүктђлђктђң екђншђ үшайлығында жасуша ђшђлђк сұйықтық 
жалпы сұйықтық мөлшерђнен үштен бђрђн, ал жасушадан 
тыс – үштен екђ пайызын қамтиды. Жүктђлђктђң соңына осы 
қатынас керђсђнше болады. Ерте неонатльды кезеңде 
плаценталық трансфузия, өкпедегђ сұйықтықтың 
резорбциясы және сұйықтың жасушадан жасушаралық тђнге 
өту салдарынан экстрацеллюлярлы сұйықтық көбейедђ.  
Сұйықтықтың айналыстағы көлемђнђң (САК) үлкеюђ жүрек 
лақтырысының және артериялық қысымның (АҚ) 
жоғарлауына әкеледђ, сонымен қатар жүректђк натрий-
уретикалық пептидтђң түзђлуђ артады. Нәтижесђнде 
бүйректђк артериадағы қысымы жоғарлап натрий мен 
судың реабсорбциясы төмендейдђ; спонтанды диурез пайда 
болады. Жасушадан тыс сұйықтық көлемђнђң төмендеуђмен 
бђрге оң жақ жүрекше мөлшерђ азайып, артериялық өзек 
жабылады да, натрийуретикалық пептидтђң 
концентрациясы азайады. Кейђн жасушадан тыс сұйықтық 
мөлешрђнђң өзгерђсђ және қайта бөлђнуђ бүйрек функциясына 
және гормондық су-тұз алмасуына тәуелдђ болады. Ересек 
адамдарға қарағанда нәрестелерде су-электролиттђк 
баланстың қалпына келуђ үлкен кернеумен жүзеге асады. 
Бала туылғанда бүйрек жасушалары толық қалыптаспайды. 
Нефрон түзђлу процессђ 36 аптаға дейђн жүредђ, шала 
туылғандарда тђптђ аз болады. Уақытында туылған 
нәрестелерде беткей нефрондар әлђ де даму сатысында 
болады. Сондықтан, АҚ жоғарлағанда жауап ретђнде 
гломерулярлы фильтрацияны артқанмен, фильтрация 
жылдамдығы 3-4 есес төмен болады (6). Демек, 
нәрестелердђң бүйректерђ, әсђресе шала туылғандарда, САК 
жедел үлкейгенде, дер кезђнде жауап бермейдђ. Айта кетсек 
нәрестелердђң бүйректерђ төмен осмостық қысымды 
қойылта алмайды. Генле ђлмегђнђң қысқа болуы және 
бүйректђң милық қабатының гиперосмостығы 
фильтрациядан өткен судың мөлшерђн төмендетедђ. Шала 
туылғандарда бұл айқын көрђнедђ. Натижесђнде, САК 
және/немесе плазма концентрациясы төмендегенде 
нәрестелер сұйықтықты үлкен көлемде ұстай алмайды да, 
плазманың осмостық қысымына жақын зәр 
экскрецияланады. САК ауытқуы және плазманың осмостығы 
нәрестедерге зиян әрекет көрсетедђ. Сұйықтық мөлшерђн 
тәулђктђк қажеттђлђк мөлшерђнен шамадан тыс 
тағайындағанда, гиперосмостық ерђтђндђлердђ енгђзгенде 
нәрестенђң әлсђз су-эдектролиттђк балансы бұзып, қатерлђ 
асқынуларға әкелу мүмкђн (жүрек жеткђлђксђздђгђ, 
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артериалық өзектђң кеш жабылуы, жасушалық 
дегидратация).  
Алайда дәрђлђк затардың терапевтикалық әсерђ мен 
фармакодинамикасы тек плазмадағы концентрациясынан 
ғана емес, плазмадағы белок пен тђндердегђ таралуына 
байланысты.  
Плазма белоктарымен байланысы көп болған сайын, қан 
тамырдан өту қабђлетђ азайады. Мысалы, дигитоксин плазма 
белоктарымен 95-97%, ал дигоксин 20-30% байланысады, 
сондықтан дигоксиннђң әсерђ ерете көрђнедђ. Жаңа туған 
балаларда белокпен байланысқан дәрђлђк заттың 
фракциясы ересектерге қарағанда төмен болады. Себебђ қан 
плазмасында белоктың, әсђресе альбуминнђң, мөлешерђ аз 
болады және белоктармен байланыс түзетђн заттарға 
кедергђ келтђретђн бос май қышқылдардың көлемђ жоғары 
болады (3). Гипо-альбуминемия критикалық жағдайда 
бауырдың белоктық-синтетикалық функциясы бұзылғанда 
даму мүмкђн. Дегенмен, бђр қатар дәрђлђк заттар плазма 
белоктарымен емес, тђндермен байланысы жоғары және 
мықты болады. Мысалы, анапредин мен верапамил 
концентрациясы қанға қарағанда тђнерде жоғары болады. 
Бұдан басқа дәрђлђк заттардың таралуы енгђзген 
препарттың полярлығына байланысты. Нәрестелерде 
полярлы емес, майда еритђн молекулалардың плазмадағы 
концентрациясы жоғары болады, себебђ ересектерге 
қарағанда ағзада май тђнђнђң көлемђ аз. Құрамындағы судың 
көлемђ жоғары болғандықтан суда еритђн полярлы 
заттардың плазмадағы концентрациясы төмен болады.  
Дәрђлђк заттардың таралуында гистогематогендђ барьердђң 
орны ерекше. Көптеген жағдайда нәрестелерде өткђзгђштђгђ 
жоғары болады. Әсђресе гематоэнцефальды барьердђң (ГЭБ) 
өткђзгђштђгђ маңызды. ГЭБ капиллярлардың эндотелий 
мембранасынан, периваскулярлы базальды мембранадан 
және глиальды жасушалардың плазматикалық 
мембранасынан тұрады. Ми капиллярларының 
эндотелиальды жасушалары мен хориоидальды өрђмдерђнђң 
арасында тығыз эпителиальды аралық контактылар бар. 
ГЭБ түзетђн жасушаларда кейбђр заттарды сђңђрђп 
экскрециялайтын спецификалық транаспорттық жүйе бар. 
Мысалы барлығы бђлетђн глюкозаның миға активтђ 
транспорты. Кейбђр заттар ГЭБ арқылы тек плазма 
белоктарымен байланысқан күйђнде өте алады (21). ГЭБ 
өткђзгђштђгђнде астроглиямен өндђрђлетђн зат орасан зор 
рольдђ атқарады. Тек солардың әсерђнен эндотелий 
жасушалары тығыз байланысып, пиноцтоз қабђлетђн 
жоғалтады, қуыстар азаяды. Гипоксия мен ишемия 
жағдайында эндотелиоциттер зақымдалып, 
микровакуольдер түзђледђ, жасушааралық байланыстар 
деформацияланып, ГЭБ өткђзгђштђгђ жоғарлайды. Менингит, 
энцефалит кезђнде эндотелий мембранасын иммунды 
комплекстер қоршап, аллергиялық типтђ қабынуға әкеледђ 
де тығыз эпителий аралық байланыстар бұзылады. 
Бауырдың детоксикалық функциясы бұзылғанда 
асроциттердђң соңғы тармақтары зақымдалып, ГЭБ-де 
нақты өзгерђсђ байқалады (2). Осылайша, жаңа туған 
балаларға тән аурулар кезђнде ГЭБ өткђзгђштђшђ жоғарлайды. 
Гиперосмостық заттар ГЭБ-дђң өткђзгђштђшђн жоғарлатады, 
сондықтан одарды ақырын салу керек. ОЖЖ зақымдану 
қауђпђ бар балаларға мүледем тағайындамайды. ГЭБ 
қызметђне елеулђ әсер рН етедђ. Ацидоз кезђнде әлсђз 
қышқылдар ОЖЖ оңай өтедђ. ГЭБ-дђң функциясын дексоза 
тұрақтандырады (2).  
Басқа органдарда да дәрђлк заттарға рецепторлары 
болады.Бұл дәрђлђк заттар (мысалы, гормондар) организмде 
бђркелкђ таралмаған. Осылайша жаңа туылған нәрестелердђң 
организмнде салыстырмалы түрде су(70%, ал ересектер 
60%)және жасуша аралық сұйықтық көлем(40% , ал 
ересектер 20%)көп болады, сол себептђде көптеген дәрлђк 
заттарды қабылдау үшђн қандағы плазмалық 
консентрациясы жоғары болуы қажет; ақуыз 
фракциясыменбайланыспаған дәрђлђк заттар, коптеген 
дәрђлђк заттар дәрлђк заттың тђнге енуђн жылдамдатады, ал 
кей бђреулерђ төмендетедђ; Гематоэнцефалды тосқауылдан 
көптеген дәрђлђк заттар жақсы өтед.Дәрђлђк заттың 
организмнен биотрансформация жолымен негђз бауыр, 
бүйрек арқылы бөлђну жүзеге асады. Бђрђншђ кезеңде 
биотрансформация тотығумен, екђншђ кезеңде –

конъюгирлену жолымен жүзеге асады. Цитохром Р-450 
жүйесђ, көпшђлђк тотығузаттары, бауыр ең жоғары 
белсендђлђгђмен жүзеге асады. Кейбђр тотығу өнђмдерђ 
енжар, бђрақ кейбђр бастапқы материал (мысалы, 
фенобарбитал улы тотығу өнђмнђң, триметоприма) артық-
реактивтђ қабђлетђ болып табылады. бђрђншђ кезеңнен кейђн 
бос радикалды процестердђң дамытуына байланысты 
уыттылық күшейедђ.Екђншђ биотрасформацияның 
конъюгация арқылы орындалады. Ол процесске 
глюкуронилтрансфераза, глутатионредуктаза, 
ацетилтрансфераза ферметтерђ қатыссады.Конъюгаттар 
тотығу өнђмдерђнен фармокологиялық белсендђлђгђ 
болмауымен ерекшеленед. Ұрықтың белсендђ цитохром Р-
450 жүйесђнђңқызметђ 1/5 бастап 4/5 ке дейђн ересектерге 
қарағанда белсендђ.Оның үлкен белсендђлгђ бауырда емес, 
бүйрек үстђ безђнде жүзеге асады. Ұрықтың эндогендђ 
өнђмђэкзогендђге қарағанда жақсы 
тотығады.Глутатионтрансфераза белсендђлђгђ – жоғары. 
Ұрықта ферменттердђң индукцияға биотрансфармациясы 
төмен. Ферменттердђң кноъюгациялық жетђлу бђркелкђ. 
Туылған кезде нәрестелерде тотығу жылдамдығы цитохром 
Р-450, НОДО және цитохром С ересектермен салыстырмалы 
түрде төмен болады; ереже бойынша, толық сульфаттану, 
метилидену- бђрђншђ айдың соңында, глюкуронидация- 2 
айға дейђн, глутатион бар қосылыстар үшђн - 3 айға 
дейђн(басқа көздердђн айтуынша жаңа туған нәрестелерде 
жоғары болады), глицин - 6 айда жүзеге асады (3, 5). 
Глюкуронилтрансферазаның төмен белсендђлђгђ адреналин, 
кофеин, жүрек гликозидтерђ, анальгин, парацетамол, 
сульфанилаламид, левомицитин тобының антибиотктер, 
викасолдың метаболизденуђн төмендетедђ.Созылмалы 
құрсақ ђшђлђк гипоксияда глутатионредуктаза белсендђлђгђ 
төмендейдђ, оның белсендђлђг жоғарылағанда В2 витаминђн 
тағайындайды. Осылайша, нәрестелерде, әсђресе шала 
туылған балаларда биотрансформация жүйесђ жеткђлђксђз 
болады және негђзгђ болып медикаментердђ шығаруды 
бүйрек атқарады. Сонымен қатар нәрестелерде бүйректђң 
шығарылуы мен сүзђлуђ жоғарыласа , дәрлђк заттар 
шығарылуы үлкен жилђкпен бүйректђ зақымдайды және 
неонатальды кезеңде су- электролит алмасуының 
бұзылысына алып келедђ.Осылайша, реанимацияда балалар 
арасында бүйрек ауруының жиђлђгђ 34% құрайды, ал бүйрек 
жедел бүйрек жеткђлђксђздђгђ (ЖТН) - 5,5%(6). Кейбђп типтђк 
жағдайларды қарастырсақ,дәрђлђк заттардың элиминациясы 
және бөлу көлемђнђң өзгеруђне алып келедђ.Ауыр гипоксия 
жағдайында ұрықтың қан айналымы мейлђнше төмендейдђ. 
Балалардағы бүйрек зақымдануының жоғарғы жиђлгђ, 
реанимациялық шаралар, көптеген зерттеулердђ көрсеттђ. 
(1, 6). Сонымен қатар, балалардың бұл тобы қарқынды 
медициналық терапияны қажет етедђ. Осы балалардың 
көпшђлђгђ шумақтағы сүзђлу бағамының төмендеуђне 
байланысты бђрнеше күн бойы диурездђ төмендедђ. 
Нәтижесђнде, жасушадан тыс сұйықтықтың шамадан тыс 
көп мөлшерде бөлђнбеуђ және ђсђктђк синдром пайда болады. 
Бұл көптеген дәрђлђк заттардың таралу көлемђнђң артуына 
және олардың экскрециясының азаюына әкеледђ. Бђр 
жағынан, бұл жағдайда бүйрекетђ қанмен жабдықталуын 
арттыру қажет, ал басқа жағынан, сұйықтықтың және 
электролиттердђң аясын шектеу өкпе ђсђнуђнђң қалыптасуын 
болдырмау мүмкђн емес. Атап айтқанда, жедел ТБС бар шала 
туылған балаларда интерстициальды өкпе ђсђнуђ негђзгђ 
проблемасы болып табылады. Сондықтан ТБС мен туылған 
балаларда диурездђң төмендуђне қарамастан өтпелђ 
кезеңде(дене салмағының физиологиялық төмендеу кезеңђ 
және олигурия)аз көлемдђ сұйықтық тағайындау 
ұсынылады, физиологиялық дене салмағы 5-10%-дан төмен 
жоғалтпауы үшђн. Балалар шок жағдайында туылғанда 
(асфиксия,қан жоғалту салдарынан) туылғаннан соң 
айналымдағы қан көлемђ жоғарыламайды, керђсђнше 
төмендейдђ,сұйықтық қан кету салдарынан жоғалады 
(мысалы, ұрық жолдастың сылынуы) немесе интерстицияға 
булану салдарынан (асфиксия, инфекциоялық токсикоз 
кезђнде) болады. Гиповолемияның диагностикасында 
клиникалық белгђлерђ қиын, ең ақпаратты әдђс 
айналымдағы қанның көлемђнђң төмендеуђ, бђрақта 
микроциркуяциядағы айқын бұзылысты «ақ дақ» сиптомы 
көрсетедђ, 3 секунт бақылаймыз.Айналымдағы қан 
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көлемђнђң және АҚ төмендеуђ кеш спонтанды диурездђң 
және созылмалы олигоурияның көрђнђсђне алып келедђ.Осы 
жағдайда зәр айдайтын заттарды қолдану қателђк болар едђ- 
кейђнен айналымдағы қан көлемђнђң азаюына мүшелерде 
гипоперфузия нашарлауына, соның ђшђнде бас миында, 
балалар ұзақ немесе ауыр асфиксия болғанда ми қан 
айналымын реттеу мүмкђн емес. Дәл осы жағдайда 
айналымдағы қан көлемђн қата қалпына келтђру 
терапиясын бастауымыз қажет және организмдегђ 
физиологиялық сұйықтық мөлшерђне қайта келуђмђз керек, 
кейде диурездђ қалпына келтђру жеткђлђктђ. Дәрђлђк 
заттарды тағайындау, мүшелерге тасмалдануын 
нашарлатып және элиминациясы қиындатады. БЖЗ 
олигоуриялық формасының болуына назар аударғым келед 
(диурез > 1 мл/кг с, креатинин > 130 ммоль/л). Осы 
жағдайда жоғарғы диурез филтрацияның жоғарылауына 
алып келмейдђ, натрийдђң реарбсорбциясы және өзђмен 
бђрге судын төмендеуђне алып келедђ. Демек, бұл жағдайда, 
креатинин клиренсђ, және, көптеген дәрђлђк заттарды 
айтарлықтай қысқаратын болады және оларды аз және жиђ 
енгђзу керек. Бүректђң қолайла бейђмделуђ жайлы жалған 
көрђнђс терең шала туылған балаларда дамуы мүмкђн. 
Бұндай балалар жетлђп туылған нәрестелермен 
салыстырғанда үлкен дене беткей болады, физиологиялық 
дене салмағын жоғалту арқылы дене массасының 20 % 
булану және зәр арқылы жоғалтады. Экстрацеллюларлы 
сұйықтықтың осмотикалық концентрациясының 
жоғарылуы, плазмадағы натрийдың концентрациясының 
жоғарылауы және бүйрек жұмысының төмендеуђ жоғары 
концентациялы зәрдђң бөлђнуђне алып келедђ. Бүйректђң 
консентрациялық функциясы қалыпты деген көрђнђс 
дамиды. Ал ағзада сұйықтық интнесциалды кеңђстђктен 
плазмаға өтедђ, сонымен қатар жасуша ђшђлђк дегидатация 
арқылы сұйықтық жоғалады. Бұндай балаларға натрий - 
калий ерђтђндәлерђн енгђзу қарсы көрсетђледђ, ал тұссыз 
ерђтђндђлердђң үлкен көлемђмен жоғалған сұйықтықтың 
орнын толтыру (артық 180 мл/кг/ сут) ауыр асқынуларға 
алып келуђ мүмкђн, фетальдђ циркуляцияның персистелуђ , 
өкпе ђсђнуђ және басқа. Сонымен , денђ сау нәрестеде : а) 
дәрђлђк заттардың бүйрекпен шығарылуы төмендеген , 
әсђресе физиологиялық олигоурия кезеңђнде бүйрекпен 
шығарылатын дәрђлђк заттардың жартылай шығарылуы 
ұзарады. б) бауырдағы биотрансформация төмендейдђ; в) 
көп дәрђлђк заттар жоғары осмолярлы болғандықтан оларды 
ерђтђп енгђзу керек (дигоксин 3647 мосм/л, 7,45% р-р 
хлорида калия — 1840 мосм/л (3). Оданда артық дәрђлђрдђң 
фармакодинамикасындағы өзгерђстерђ әр түрл ђ аурулар 
кезђнде дамиды. Су-электролит алмасуы бұзылысы және 
бүйрек функцисяның бұзылыстарының жиђ кездесуђ дәрђлђк 
заттардың элиминациясы мен таралуына әсер етедђ, 
сондықтан енгђзђлген дәрђлердђң тәртђбђмен дозасын 
индивидуальды корекциялау керек. Осы мақсатта ауыр 
жағдайдағы нәрестелерде ҚСҚ, АҚ, диурездђ бақылау мен 
қатар орталық венозды қысым интенсивтђлгђн, бүйрек 

артериясындағы қан айналымын , ми қан айналымы, ашық 
артриальды өзектегђ гемодинамиканы бағалау керек. 
Инфузионды терапияны тағайындаған кезде тәулђктђк 
сұйықтықты қажет етудђ ұлғайтуды немесе төмендетудђ 
болдырмау керек, жалпы қа айналым мөлшерђ бђрден 
өзгерту және плазманың осмулярлығын тұрақты ұстап тұру 
керек. Көптеген балаларда критикалық жағдайда дәрђлђк 
заттарды енгђзгенде бүйрек элиминациясын ескеру керек. 
Кей дәрђлђк заттардың бүйректђң функциясынада әсерђн 
ескеру керек. Мысалы талозолин және бета-адрено 
блокаторлар өкпелђк гипертензиясының емђнде, 
индометацин бүйрек вазоконстрикциясына және 
перфузиясына алып келедђ. Дәрђлђк заттарды оптимальды 
енгђзу режимђ нәрестелердегђ гормондардың бөлђнуђн 
циркатты режимђн ескеру керек. Бұрын нәрестелерде 
циркатты ритм әлђ түзђлмеген деп есептелђнетђн, бђрақ 
соңғы зерттеулер картизол бөлђнуђнђң циркатты ритмђ 2 
аптадан басталып, 8 аптада толықтай жетђлетђнђн анықтады. 
Нәрестелердегђ патологиялардың бђрнеше болуы 
практикада полипрагмазияға алып келедђ. Төменде ең 
жағымсыз дәрђлђк заттардың комбинатциясы және олардың 
нәтижесђ жазылған. Дәрђлђк заттардың жанама әсерђ үлкен 
жастағы балалардада өзгеше болады. Әдибеттердегђ 
мәлметтер бойынша гидрокортизон, теофиллин, 
сальбутамолда жанама әсерлерђ ең жиђ кездеседђ. Сонымен 
қоса горманальды дәрђлђк заттарды 35 күнге дейђн 
тағайындау геноерализденген кандидоздың даму қаупђн 
арттырады. Олигоурида жиђ тағайындалатын фуроцемид, 
ашық артериальд өзек персистирлену қаупђн жоғарылатады, 
гиперкальциурия, қалқанша маңы безђнђң екђншђлк 
бұзылуларына алып келедђ. Соңғы кезде неонатальды өлђм 
мен нәрестелердђң инвалидизациясын төмендету 
мақсатында кең таралған нәрестелђк кезеңдегђ аурулардың 
бақылау профилактика мен емдеу жүйелерђ құрылып 
жатыр. Осындай алгоритђм ТБС, перивентрикулярлы қан 
құюларға жасалады.  
Қорытынды: Осылайша нәрестелердегђ 
фармакотерапияның келесђ ерекшелђктерђне сай емдеуде 
ескеретђн жағдайлар: 
1. Ересектердегђдей дәрђлђк заттарды дозалауға арналған 
бђрђңғай формула жоқ, бђрақ дене салмағына байланысты 
есептелђнедђ;  
2. Биожетђмдђлђк асқазан ђшек жолы мен микроциркуляция 
жағдайына байланысты өзгерђп отырады;  
3. Дәрђлђк заттардың көбђсђ бүйрек арқылы шығарылады 
сондықтан бүйрек жеткђлђксђздгђ кезђнде дозаны 
корекциялау; 
4. Дәрлђк заттардың элиминациясы баяу, жүредђ 
сондықтан оларды сиректеу енгђзу; 
5. Енгђзу жолын таңдаған кезде нәрестелер стрестђ 
жағдайға сезђмтал екенђн ескеру;  
6. Нәрестелердегђ дәрђлђк заттардың өзара әсерлесуђ ескеру 
керек. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ В НЕОНАТОЛОГИИ 
 

Резюме: Период новорожденности — это особый период в жизни человека. С одной стороны, он характеризуется очень тесной 
связью организма ребенка и матери: в этот период большинство патологических процессов в организме связаны с действием пре- 
и интранатальных факторов. С другой стороны, это период постепенного отдаления от матери и адаптации к самостоятельной 
внеутробной жизни. Адаптация — процесс длительный и сложный, затрагивающий все органы и системы. Проведение 
фармакотерапии в этом периоде является непростой задачей, поскольку необходимо корректировать патологические процессы, 
протекающие в постоянно изменяющемся организме. 
Ключевые слова: Период новорожденное, неонаталогия, фармакотерапия 
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With the course of clinical pharmacology and pharmacotherapy 
 

MODERN PRINCIPLES OF PHARMACOTHERAPY IN NEONATOLOGY 
 
Resume: The newborn period is a special period in a person's life. On the one hand, it is characterized by a very close relationship between 
the body of the child and the mother: during this period, most of the pathological processes in the body are associated with the action of pre- 
and intranatal factors. On the other hand, this is a period of gradual separation from the mother and adaptation to an independent extra-
uterine life. Adaptation is a long and complex process that affects all organs and systems. Carrying out pharmacotherapy in this period is not 
an easy task, since it is necessary to correct the pathological processes taking place in the constantly changing organism. 
Keywords: newborn period , neonatology, pharmacotherapy 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ  И СТАНДАРТИЗАЦИИ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ИЗ АЯНИИ КУСТАРНИЧКОВОЙ  « AJANIA FRUTICULOSA  (LEDEB.) POLJAK» 

 
В обзорной статье представлены предварительные результаты проведенных интродукционных исследований Ajania fruticulosa 
(Ledeb.) Poljak, направленных  на  разработку технологии получения растительных субстанций и их стандартизацию. 
Ключевые слова: Аяния кустарничковая, лекарственное растительное сырье,  технологическая схема.  
 
Актуальность темы. Одной из основных целей 
Государственной программа индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2015-
2019 годы – снижение импорта лекарственных средств и 
увеличение использования отечественных 
производственных мощностей, сырьевого ресурса и научно-
технического потенциала[1]. Одной из главных задач 
государства в фармацевтической отрасли остается 
достижение 50% обеспечения внутреннего рынка 
фармацевтическими препаратами отечественного 
производства. Развитие фармацевтической 
промышленности в Республике Казахстан предусматривает 
проведение комплекса организационных, экономических, 
технологических, управленческих мероприятий, в том числе  
разработку и освоение производства новых 
конкурентоспособных лекарственных препаратов, а также  
создание сырьевых баз в регионах из отечественного 
лекарственного растительного сырья в соответствии со 
стандартами GMP. [2]. 
Флора Казахстана богата лекарственными растениями, 
рациональное использование и переработка которых 
должно способствовать увеличению объемов продукции 
новых конкурентоспособных лекарственных препаратов 
отечественного производства. В настоящее время во многих 
странах мира фитопрепараты занимают большую часть от  
общей номенклатуры лекарственных средств, которые 
разрабатываются инновационными методами и все более 
широкое применение находят лекарственные средства 
растительного происхождения. Поэтому особую 
актуальность приобретает расширение номенклатуры 
отечественных лекарственных фитопрепаратов.  
В современных условиях фармацевтический рынок 
Казахстана является одним из самых развитых в СНГ. В 
определенной степени преодолен дефицит и обеспечена 
насыщенность разнообразными видами готовых 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения. В Казахстане наблюдается динамичное 
развитие фармацевтического рынка, но необходимо 
отметить, что значительная доля лекарственных средств 
закупается в ближнем и дальнем зарубежье, а также остро 
стоит вопрос о развитии собственного фармацевтического 
производства полного цикла: от субстанций до готовых 
лекарственных форм. В связи с вышеизложенным, 
актуальными являются научные разработки новых 
фармацевтических продуктов для здравоохранения РК 
Преимущество лекарственных средств  из растений это их 
низкая токсичность, возможность их длительного 
применения, редкое индуцирование аллергических реакций, 
что особенно важно в случае заболеваний, требующих 

длительного лечения. Поэтому цель настоящей работы 
направлена на изучение свойств и  разработку новых 
средств   на основе фитосубстанций, способных заменить 
импортную продукцию. В качестве объекта исследования 
выбрано эндемическое растение Аяния кустарничковая -  
Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak.  
Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak  - достаточно изучена, рядом 
авторов проведен широкий комплекс исследований химико-
биологических свойств и экспериментального 
применения[3,4,5,6,7,8,9,10].  Но, несмотря на это, при 
изучении нами  возможности использования исследуемого 
сырья для получения лекарственных препаратов из  Ajania 
fruticulosa (Ledeb.) Poljak,  было отмечено, что не 
осуществлена полная стандартизация по составу 
биологических активных веществ, и не осуществляется 
производство фармацевтических препаратов на  основе 
данного лекарственного растения в промышленном 
масштабе.  
Анализ Государственного Реестра  лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники  
РК по состоянию на май  2017 года не показал наличие на 
рынке Казахстана  лекарственных средств содержащих 
Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak,  как основной компонент.  
Цель исследования. Фармакотехнологическое  
исследование Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak, разработка 
технологии получения новых лекарственных средств и 
медицинских изделий и их стандартизация. 
Для достижения данной  цели исследования было 
поставлено решение следующих задач: 
 Провести маркетинговые исследования препаратов на 
основе фитосубстанций; 
 Провести фармакогностические и фармако-
технологические исследования травы Ajania fruticulosa 
(Ledeb.)   
 Разработать технологию получения субстанций в виде 
экстрактов и провести их стандартизацию  
 Исследовать стабильность полученных субстанций, 
установить сроки и условия хранения; 
 Провести биоскрининг субстанций, изучить критерии 
безопасности. 
 Разработка новых фармацевтических продуктов на 
основе полученных фитосубстанций из Ajania fruticulosa 
(Ledeb.) Poljak. 
Исследовательская работа является частью научного 
направления факультета фармации и технологии 
фармацевтического производства КазНМУ им. С.Д. В работе 
использованы методы исследования: стандартные 


