
УДК 615.276(574) 
 

Б.Б. Әбіжанова, Г.О. Устенова, А.Ш. Амирханова 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы стероидты емес қабынуға қарсы препараттарына 
фармацевтикалық талдау жасалынған. Қазақстан Республикасының Ұлттық реестрінде 13.02.2019 ж мәлімет бойынша тіркелген 
препараттар саны анықталынғын. Өндіруші елдер, дәрілік қалып түрі және отандық өндірушілердің пайыздық үлесі бойынша 
салыстырмалы талдау жасалынды. 
Түйінді сөздер: фармацевтикалық нарық, фармацевтикалық талдау, дәрілік препараттар, мемлекеттік реестр, дәрілік қалыптар, 
дәрілік заттар нарығын фармацевтикалық талдау 
 
Кіріспе. Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобы ауыру синдромы фармакотерапиясының негізі болып табылуы, 
олардың қабынуға қарсы, ауыруды басатын және ыстықты түсіретін әсер көрсетуімен түсіндіріледі.  
Ауыру сезімі, дене температурасының көтерілуі, қызару және ісік – бұл қабыну процесінің симптомдары болып табылады. Бұл 
ретте науқастардың біраз бөлігі ғана дәрігер көмегіне жүгінеді, көпшілігі дәріханада рецептсіз босатылатын стероидты емес 
қабынуға қарсы препараттар тобын қабылдайды.[1] 
Бүгінгі таңда стероидты емес қабынуға қарсы препараттар – ең көп қолданылатын препараттар тобына жатады. Стероидты емес 
қабынуға қарсы препараттар тобының көп қолданылу себебі -  олардың қабынуға қарсы, ауыруды басатын және ыстықты 
түсіретін әсер көрсетіп, көптеген ауруларда байқалатын сәйкес симптомдарына (қабыну, ауыру сезімі, қызу көтерілуі) әсер етеді. 
Соңғы жылдары стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобының қатары айтарлықтай кеңейді және қазіргі таңда әсер ету 
және қолданылу ерекшеліктерімен ажыратылатын көптеген препараттар қосылды. Бірақ бұл препараттардың бірқатар жағымсыз 
әсерлері бар. Ең көп зерттелген жағымсыз әсері - гастроуыттылығы. Бұл препараттарды ұзақ уақыт қабылдау диспепсия, асқазан 
ойық жарасы, қан кету, жара перфорациясы, асқазан ішек жолы өткізгіштігінің бұзылуы сияқты жағымсыз әсерлер береді [1]. 
Сонымен, бұл мәліметтер стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобын ұзақ уақыт қолданудың қауіпсіз емес екендігін 
көрсетеді. Сол себепті фармакодинамикалық эффектілері ұқсас препараттар іздеу қажеттілігі туындайды. Ең тиімді баламасы 
ретінде дәрілік өсімдіктер негізінде алынған препараттарды қарастыруға болады.Тықыр кекіре (Oxytropis glabra  Lam.DC.)  
экстракты негізінде алынған «Оксифаб» шартты атаудағы таблетка қабынуға қарсы, ауыруды басатын және ыстықты түсіретін 
әсер беріп, стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобына тән жағымсыз реакцияларды көрсетпейді. Бұл жағдай біздің 
зерттеуіміздің объектісі ретінде осы топ препараттарын алуға негіз болды [2]. 
Зерттеудің мақсаты. Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы стероидты емес қабынуға қарсы 
препараттарына фармацевтикалық талдау жасау.  
Материалдар және зерттеу әдістері. Талдау  Қазақстан Республикасыны Мемлекеттік реестрінде тіркелген дәрілік 
препараттарға жүргізілді. Зерттеуде фармацевтикалық талдау, классификация, топтастыру, салыстыру және графикалық талдау 
әдістері қолданылды. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Қазақстан Республикасының дәрілік заттар Мемлекеттік реестрінің 13.02.2019 ж. мәліметі 
бойынша 9451 дәрілік препараттар атауы тіркелінген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік реестрінің деректері негізінде 
стероидты емес қабынуға қарсы препараттар фармацевтикалық нарығының номенклатурасына жүргізілген талдаудың 
нәтижесінде АТХ коды S01BC бойынша тіркелген дәрілік препараттардың жалпы саны – 267 атауды құрайтыны анықталынды. Бұл 
көрсеткіш жалпы нарықтың 2,82 %  құрайды. 
Фармацевтикалық нарықты талдау барысында стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобы келесідей дәрілік қалып 
түрлерімен көрсетілген: таблетка, капсула, ректальды суппозиторийлар, ішке қабылдау үшін дайындалатын ұнтақ, пероральды 
қабылдауға арналған суспензия, сыртқа қолдануға арналған гель, инъекцияға және инфузияға арналған ерітінділер [3]. 
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Сурет 1 – Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобын 

импорттаушы елдердің үлесі 
 
Импорттаушы елдерден Үндістан (13%)  көш бастап тұр, екінші орында көршілес Ресей мемлекеті (7%), Германия мен Түркия 
(6%), Украина (3%), тек 5% ғана Қазақстанда өндіріледі.Бұдан байқағанымыздай дәрілік заттардың көп бөлігі шет елден 
тасымалданады. 



 
Сурет 2 - Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында стероидты емес қабынуға қарсы  

препараттар тобының дәрілік қалып түрлері 
 
Фармацевтикалық нарықта стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобының  64%  қатты дәрілік қалып түрінде (таблетка, 
капсула, түйіршік) кездеседі. Басқа тіркелінген препараттардың 25% сұйық дәрілік қалып (ішуге арналған суспензия, инъекцияға 
және инфузияға арналған ерітінділер) түрінде тіркелген. Жұмсақ дәрілік қалып түрі тек 11% құрайды. 
 

 
Сурет 3 - Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында стероидты емес қабынуға қарсы препараттар  

тобын өндіруші отандық фирмалардың үлесі 
 
1-ші суреттегі диаграммада отандық өндірушілер үлесіне жалпы нарықтың тек - 5% ғана тиесілі екендігі көрсетілген. Оның ішінде 
«Нобел Алматы фармацевтикалық фабрикасы» АҚ осы топ препараттарының жартысынан көбін  58% өндіреді, «Химфарм» АҚ 
21%, «Вивафарм» АҚ 14%, ЖШС «Абди Ибрагим Глобал фарм» үлесіне 7%  тиесілі (3-сурет). 
 
Кесте 1 -  Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы отандық стероидты емес қабынуға қарсы препараттар 
тобы. 

№ Саудалық атауы АТХ Өндіруші  Дәрілік қалып 
түрі 

1 Этодин СР М01АВ08 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар, стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка  

2 Бефрон  M01AE01 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар, стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Суспензия  



3 Кетотоп  М01АЕ03 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар 

Химфарм, АҚ Ерітінді  

4 Этодин ФОРТ М01АВ08 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар,стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

5 Мелбек  М01АС06 
Стероидты емес қабынуға қарсы 
препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

6 Мелбек ФОРТ М01АС06 
Стероидты емес қабынуға қарсы 
препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

7 Ибупрофен 
ВИВАФАРМ 

М01АЕ01 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар,стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Вивафарм, АҚ Таблетка  

8 Мексим  М01АХ17 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар, стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

9 Мапрофен  M01AE09 
Стероидты емес қабынуға қарсы 
препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

10 Декстанол  М01АE17 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар,стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Нобел Алматы 
фармацевтикалық 
фабрикасы, АҚ 

Таблетка 

11 Кетотоп  М01АЕ03 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар 

Химфарм, АҚ Капсула  

12 Кетотоп Форте М01АЕ03 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар 

Химфарм, АҚ Таблетка  

13 Ацеклоран  М01АВ16 
Қабынуға және ревматизмге қарсы 
препараттар, стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттар 

Абди Ибрахим Глобал 
Фарм, ЖШС 

Таблетка  

 
Мемлекеттік реестрде тіркелген отандық стероидты емес қабынуға қарсы препараттар саны 13 саудалық атауды құрайды. 
Химиялық құрылымы бойынша келесідей топтардан тұрады: 
- Индолсірке қышқылының туындылары; 
- Пропион қышқылының туындылары; 
- Оксикамдар; 
- Сульфонамид туындылары; 
- Сірке қышқылының туындылары; 
Қорытынды. 
Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобына жүргізілген 
талдау нәтижесі бойынша келесідей қорытынды жасауға болады: 
 Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобы  жалпы нарықтың  2,82% құрайды және 267 саудалық атаумен тіркелінген; 
 Дәрілік заттардың  95%  шет елден тасымалданатындығы анықталынды; 
 Отандық өндірушілер үлесі жалпы нарықтың 5% құрайды; 
 Қазақстанда стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобын 4 отандық фармацевтикалық компания өндіреді. Отандық 

көшбасшы өндіріс орны: «Нобел Алматы фармацевтикалық фабрикасы» АҚ (58%), «Химфарм» АҚ (21%), «ВИВАФАРМ» АҚ (14%), 
«Абди Ибрахим Глобал Фарм» ЖШС (7%).  

 Жалпы нарықта стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобы   қатты (64%), сұйық (25%) және жұмсақ (11%) дәрілік 
қалып түрлерімен тіркелінген; 

Сонымен, осы жағдайды ескере отырып отандық өндірушілер осы топ препараттарына импорттың орнын басуға ұмтылуы қажет 
екендігі айқындалады. Бұл процесс импортқа тәуелділікті төмендетуге және отандық дәрілік шикізат негізіндегі препараттарды 
өндіруге мүмкіндік береді.  
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АНАЛИЗ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ  

РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Резюме: В данной статье представлено фарамцевтический анализ Казахстанского рынка нестероидных противовоспалительных  
препаратов. Нами выявлено количество зарегистрированных препаратов этих групп в национальном реестре РК за 13.02.2019 год. 
Проведен сравнительный анализ по стран производителям и лекарственным формам. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, маркетинговый анализ, растительные препараты, государственный реестр, 
лекарственные формы, маркетинговые исследования рынка ЛС. 
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ANALYSIS OF NONSTEROID ANTI-INFLAMMATORY PREPARATIONS ON THE PHARMACEUTICAL MARKET  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: This article presents a pharamcea analysis of the Kazakhstan market for nonsteroidal anti-inflammatory drugs.We have identified 
the number of registered drugs of these groups in the national register of the Republic of Kazakhstan for February 13, 2019. A comparative 
analysis of the countries manufacturers and dosage forms. 
Keywords: pharmaceutical market, marketing analysis, herbal preparations, State Register, dosage forms, marketing research market drugs  
 


