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Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы және клиникалық фармация кафедрасы,  
 

АВИТАМИНОЗ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДӘРІЛІК ЗАТТАР НАРЫҒЫНА ШОЛУ ЖАСАУ 
 

Бұл мақалада авитаминоз кезінде қолданылатын дәрілік заттар нарығына шолу жасау жасалынған. Нәтижелер бойынша 
Қазақстанның фармацевтикалық нарығында аталған дәрілік препараттардың 76 атауы тіркелгені анықталды. Өндіруші 
мемлекеттер, өндірушілер, шығарылу қалыптары бойынша құрамында темір, холекальциферол, пиридоксин және цианокобаламин 
бар дәрілік препараттар зерттелініп, орташа бағасына салыстырмалы талдау жасалынды. 
Түйінді сөздер: авитаминоз, дәрумен жетіспеушілік, фармацевтикалық нарық, дәрілік қалып, Қазақстан Республикасы 
 
Зерттеудің өзектілігі. Авитаминоз – адам ағзасындағы дәруменнің тапшылығы. Дәрумендердің жетіспеушілігі белгілі бір 
бұзылулардың пайда болуына әкеліп соқтырады. Қазіргі таңда жас және жыныс ерекшеліктеріне қарамай авитаминоз ауруы кең 
тарауда. 
Авитоминоз кезінде қолдануда ең көп кездесетін препараттардың қатарына темір, холекальциферол (дәрумен D), пиридоксин 
(дәрумен B6) және цианокобаламин (дәрумен B12) кіреді [1].  
Осы уақытқа дейін жиі кездесетін дәрумен жетіспеушілігі болып, темір жеткіліксіздік анемиясы саналады. 2017 жылы Қазақстан 
Республикасы (ҚР) бойынша бұл аурумен 3 млн 277,356 адам тіркелген. Оның ішінде, 1 млн 602,537 қала тұрғындары, 1 млн 
673,541 ауыл тұрғындары болса, Алматы қаласы бойынша 441,955 адам тіркелген [2]. Сондықтан, қазіргі таңда, авитаминоз 
ауруын емдеуге және алдын алуға негізделген дәрілік заттар Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында 
сұранысқа ие пепараттардың бірі. 
Жоғарыда аталған препараттар қатарында ең жиі және көп кездесетін түрі – Д витаминдер қатары. Д витамині (кальциферол) 
организмде күн сәулесінің әсерінен түзіледі. Бұл витаминнің жетіспеуінен жас нәрестелер мешел ауруына шалдығады. Мешел 
ауруының салдарынан баланың ұйқысы нашарлап, қаңқасы дұрыс қалыптаспайды, аяқ-сүйектері қисайып, басы мен іші үлкейіп 
кетеді [3].  
Келесі жиі кездесетін қатарға құрамында В витаминдері бар препараттар жатады. В витаминдер тобы ағзада зат алмасу, көптеген 
ферменттік реакцияларды реттейді. В1 витаминінің (тиаминнің) жетіспеуі сал ауруына (Бери-бери ауруына) және жүрек 
ауруларына алып келеді. В6 (пиридоксин) нәруыз бен майлар алмасуына қажетті компонент. Ал В12 (цианокобаламин) витамині 
жілік майында қызыл қан түйіршіктерінің жетіліп, қанға түсуіне және оттекті тасымалдауға әсер етеді. Бұл витамин ағзада 
жеткіліксіз болса, қаназдық ауруы пайда болуы мүмкін [4]. 
Темір тапшылығы жасушаларды оттегімен қамтамасыз етудің бұзылуына әкеледі. Бұл иммунитетті төмендетіп, жұқпалы 
аурулардың даму қаупін арттырады. Темір тапшылығынан темір тапшылықты анемия дамып, ағзаның басқа да мүшелерінің 
жұмысының бұзылуына әкеледі [5]. 
Зерттеудің материалдары мен әдістері.  
Зерттеудің мақсаты – авитаминоз дәрі-дәрмектеріне нарықтық шолу жасау және баға сегментінде позицияны анықтау. Зерттеу 
барысында салыстырмалы жүйелік талдау, графикалық және статистикалық әдістер қолданылды. Зерттеу нысандары ретінде 
темір, холекальциферол, пиридоксин және цианокобаламин құрамдас авитаминоз ауруын емдеуге және алдын алуға арналған 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізілімінде тіркелген дәрілік заттар, Алматы қаласының «Europharma» ЖШС – дәріхана 
желісінің прайс парақтары алынды.  
Нәтижелері. 
Талдау барысында авитаминоз ауруын емдеуге және алдын алуға арналған препараттардың фармацевтикалық нарықта 76 
атаумен бар екендігі анықталды. Оның ішінде 5 атау (7%) – отандық өндіріске, 71 атау (93%) – жетелдік өдіріске тиесілі. Жалпы 
дәрумендер нарығы 22 мемлекетпен көрініс табады (кесте 1) 
 
Кесте 1 - Авитоминозға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың ҚР Мемлекетті тіркелімі бойынша мәліметтер 

№ Өндіруші елдер Препараттар саны 
атау саны, бірл. меншікті көлемі,% 

1 Индия 8 10,53 
2 Турция 7 9,21 
3 Германия  6 7,89 
4 Россия 6 7,89 
5 Белорусь 6 7,89 
6 Испания 6 7,89 
7 Қазақстан 5 6,58 
8 АҚШ 5 6,58 
9 Швейцария 4 5,26 
10 Франция 3 3,95 
11 Украина  3 3,95 
12 Греция 3 3,95 
13 Италия 2 2,63 
14 Австрия 2 2,63 
15 Венгрия 2 2,63 
16 Дания 2 2,63 

17 Польша 1 1,32 
18 Бельгия 1 1,32 
19 Корея 1 1,32 
20 Таиланд 1 1,32 
21 Индонезия 1 1,32 
22 Норвегия 1 1,32 
 Барлығы: 76 100,0 

 
1-кестенің деректері бойынша, Авитаминоз кезінде қолданылатын дәрілік заттар нарығыда 16 өндіруші елдің тауарлары 
ұсынылған. Осы топтағы препараттар өндірісі бойынша көшбасшылар: Индия 8 дана (10,53 %), Түркия 7 дана (9,21 %) және 



Германия 6 дана (7,89%). Ал Польша, Бельгия, Корея, Таиланд, Индонезия және Норвегия елдері 1 атаумен Қазақстанның 
фармацевтикалық нарығында қатынасады. 
Зерттеуге сәйкес, дәрумендік препараттар әртүрлі дәрілік формаларда шығарылатыны анықталды. Жалпы номенклатураның ең 
көп үлесі ампулаларға тиесілі (37%), одан кейін 28% қатты дәрілік қалып және 17% капсула екендігі анықталды (сурет 1). 
 

 
Сурет 1 – Авитоминозға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың ҚР Мемлекеттік тіркелімінде шығарылу  

қалыптары бойынша шолу нәтижелері 
 
Жүргізілген талдауға сәйкес 76 пепараттың ішінде 61-і GMP талаптарына сәйкес өндірілетіндігі, ал 15 перапарат GMP талаптарына 
сәйкес жасалынбайтындығы анықталды (Сурет 2). 
 

 
Сурет 2 – GMP талаптарына сәйкес шығарылатын ДЗ үлесі 

 
Алматы қаласы бойынша дәріханалық ұйымдардың авитаминоз ауруын емдеуге және алдын алуға арналған препараттарының 
бөлшек сауда бағаларына шолу жасау барысында дәрілік қалып бойынша баға өзгерістер бар екендігі анықталды. Атап айтар 
болсақ, темір құрамды препараттардың дәріхана желілері бойынша таблетканың орташа бағасы 1 650 тг, ал ампула түрінде 5 100 
тг. құрайды. Ал В6 дәруменді препараттарының таблетка түрде бағасы 1 500 тг. болса, ішке қабылдауға арналған сұйықтық 
түріндегі қалыптың орташа бағасы 1 040 тг. тұрды. D дәруменді препараттар ішінде таблетка – 1 920 тг-ні, ампула – 2 200 тг-ні 
көрсетті (Кесте 2). 
 
Кесте 2 – Алматы қаласы бойынша авитаминоз ауруын емеуге және алдын алуға арналған препараттарының орташа бағасы 

№ Атауы Ел Орташа баға, тг 

Темір құрамды препараттар 

1 Феркайл Бельгия 2750 

2  Феррум Лек Турция 2100 

3  Ранферон -12 Индия 1035 

4  Ферровит Қазақстан 720 

Орташа бағасы: 1651,25 

Дәрумен В6 препараттары 

1  КомплигамВ Ресей 2780 

2  Магний В6 Венгрия 2130 

3  Магвит Беларусь 900 

4  Пиридоксин гидрохлорид Қазақстан 200 

Орташа бағасы: 1502,5 

Дәрумен D препараттары 
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8% 
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GMP талаптарына сай GMP талаптары қарастырылмаған 



1 Кальций-Д3 Никомед Остео Форте Норвегия 3200 

2 Оксикал Д3 Индия 2385 

3 Кальцемин АҚШ 1200 

4 Кальций-Д3-МИК Беларусь 900 

Орташа бағасы: 1921,25 

 
Шолу нәтижесінде ең жоғары баға сегментін Бельгия, Ресей және Норвегия, орташа баға сегментін Турция мен Индия, ал төменгіде 
Белорусия және Қазақстан елдерінде шығарылатын авитоминозға қарсы дәрілік препараттар құрады.  
Жалпы алғанда, салыстырмалы талдау нәтижесінде әрбір топ бойынша орташа бағалар 1711,88±209,38 тг. шеңберінде екендігін 
көрсетті. 
Қорытынды.  
Авитаминоз кезінде қолданылатын (темір, холекальциферол, пиридоксин және цианокобаламин құрамдас) дәрілік препараттарды 
нарықтық шолу нәтижесінде Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында 76 атаулары, олардың көпшілігі ампула 
түрінде келетіндігі, препараттардың орташа бағасы шамамен 1711,88±209,38 тг. құрайтындығы анықталды. Сондай-ақ, елімізде 
Авитаминоз кезінде қолданылатын (темір, холекальциферол, пиридоксин және цианокобаламин құрамдас) дәрілік 
препараттардың жетекші отандық өндірушісі «Химфарм» АҚ болып табылатындығы айқындалды. 
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ОБЗОР РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АВИТАМИНОЗЕ 

 
Резюме:  В данной статье приведен обзор рынка лекарственных средств, применяемых при авитаминозе. По результатам 
выявлено, что на фармацевтическом рынке Казахстана зарегистрировано 76 наименований названных лекарственных препаратов. 
Изучены и проанализированы лекарственные препараты, содержащие железо, холекальциферол, пиридоксин и цианокобаламин 
по страном производителя, производителям, формам выпуска и сравнительный анализ средних цен. 
Ключевые слова: Авитаминоз, недостаток витамина, фармацевтический рынок, лекарственная форма, Республика Казахстан. 
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MARKET OVERVIEW OF DRUGS USED FOR VITAMIN DEFICIENCY 
 
Resume: This article provides an overview of the market of drugs used in vitamin deficiency. The results revealed that 76 names of these 
drugs were registered in the pharmaceutical market of Kazakhstan. Studied and analyzed drugs containing iron, cholecalciferol, pyridoxine 
and cyanocobalamin by country of manufacturer, manufacturers, forms of production and comparative analysis of average prices. 
Keywords: vitamin deficiency, Vitamin deficiency, pharmaceutical market, dosage form, Republic of Kazakhstan 


