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«Күрең маклюраның жемістерінен субстанция және дәрілік қалыптарды 

жасаудың технологиялық аспектілері» 

 

 Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Халықты жаңа, тиімді, зиянсыз, 

бағасы қол жетімді дәрілік заттармен қамтамасыз ету,- Қазақстан 

Республикасы денсаулық сақтау саласының ең маңызды міндеттерінің бірі 

болып табылады. 

 Синтездік жолмен жасалған дәрілік заттардың әсер етуі жақсы және кең 

спектрде әсері бар екендігі белгілі. Осы тұста, адам ағзасына белгісіз әсер 

ететін химиялық қосылыстардың әр түрлі жанама әсерлерге әкеліп 

жатқандығын да айтып өту керек.  

 Қазіргі таңда, ресми медицинада қолданыста жүрген дәрілік 

құралдардың басым көпшілігі бұрын-соңды халық медицинасында 

қолданыста болған өсімдіктер негізінде жасалынған.  Айта кетер болсақ, 

халық медицинасында қатерлі ісік (ішек жолдарының қатерлі ісігі, ұйқы 

безінің қатерлі ісігі, миома, қуық асты безінің ісігі), буын, тері ауруларының 

нозологиясын емдеуде антимикробтық қасиетімен танымал, елімізде өте аз 

зерттелінген өсімдік тектес заттардың  бірі, тұт туысына жататын Күрең 

маклюра болып табылады - Maclura aurantiaca. 

Зерттеу мақсаты: Күрең маклюра (Maclura aurantiaca) жемістерінен 

негізгі әсер етуші субстанцияларды және оның негізінде тәжірибелі өндірістік 

дәрілік қалып жасау  

Зерттеу міндеттері: 

1. Күрең маклюра жемістерінен бірнеше сығынды түрін алып, 

биологиялық белсенділіктерін зерттеу арқылы тиімді сығынды түрін анықтау. 

2. Тиімді деп табылған сығындының биологиялық әсерін одан әрі арттыру 

мақсатында фракцияларға бөлу, әсер етуші негізгі қосылыстарды бөліп алу. 

3. Бөліп алынған қосылыстардың химиялық құрылыстарын ЯМР 1Н  және 
13С спектроскопиясы арқылы анықтау. 

4.  Қосылыстардың биологиялық белсенділіктерін антибактериалдық, 

антималяриялық,  антилейшманиялық және фунгицидтік қасиеттерін in vitro 

зерттеулерін жүргізу арқылы анықтау, белсендісін іріктеу, тиімді 

субстанцияны алу жолын оңтайландыру. 

5. Күрең Маклюраның жемістерінен анықталған биологиялық белсенді 

қасиеттерін жоғалтпай тиімді кептіру әдістерін зерттеу. 

6. Анықталған белсенді қосылысты стандарттау, тұрақтылығын, өткір 

және өткірасты уыттылығын анықтау. 



7. Күрең маклюра жемістерінен алынған белсенді субстанция негізінде 

тәжірибелі өндірістік дәрілік қалып жасау, техника-экономикалық 

көрсеткіштерін анықтау. 

 Зерттеу объектілері: Қазақстан Республикасының (Оңтүстік Қазақстан 

облысында), жиналған күрең Маклюр жемісі. 

 Зерттеу әдістері: Сығындылау әдістері, фракцияларға бөлу, жеке 

белсенді қосылыстарды бөліп алу, химиялық құрылыстарын анықтау, 

биологиялық белсенділіктерін анықтау, жұқа қабатты хроматография, ЯМР 1Н 

және 13С спектроскопиясы. 

 Зерттеудің ғылыми жаңалығы алғаш рет алынған келесі 

нәтижелермен анықталған: 

1. Күрең Маклюра жемістерінен он екі (1-12) индивидуалды жеке 

қосылыстар бөлініп алынып, олардың үшеуі (1-3) белсенділігі өте жоғары 

дәрілік субстанциялар. 

2. Маклюр жемістерінен бөлініп алынған таза, индивидуалды жеке 

қосылыстардың химиялық құрылыстары ЯМР 1Н и 13С спектроскопиясы 

арқылы анықталды. 

3. Қазақстан жерінде өсетін күрең маклюра жемістерінен индивидуалды 

қосылыстар мен субстанциялар алғаш рет бөлініп алынып, биологиялық 

белсенділіктері анықталды; 

4. Күрең Маклюра жемістерінің жалпы фенолды сығындысы негізінде 

тәжірибелі өндірістік дәрілік қалып жасалынды. Жалпы фенолды сығынды 

күрең маклюра жемістерінен АҚШ жерінде патенттелген әдіс арқылы алғаш 

рет бөлініп алынып, өткір, өткірасты уыттылығы және тұрақтылығы 

анықталды. 

 Қорғауға шығарылатын негізгі ережелері: 

1. Күрең маклюра жемістерінен биологиялық белсенді сығындылар 

алудың ерекшеліктері. 

2. Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған субфракциялар мен 

индивидуалды қосылыстар 

3. Он екі (1-12) жеке қосылыстардың химиялық құрылыстарын анықтау; 

4.  Субстанцияларды алудың негізгі технологиялық аспектілері.   

5.  Күрең маклюра жемістерін тиімді кептіру әдістері. 

6. Негізгі белсенді субстанция,- жалпы фенолды сығындыны стандарттау, 

тұрақтылығы, өткір және өткірасты уыттылығы. 

7. Күрең маклюра жемістерінің жалпы фенолды сығындысы негізінде 

«МА7» тәжірибелі өндірістік капсулаларын жасау, сақтау мерзімі, техника-

экономикалық негіздемелері. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы: 

Индивидуалды бөлініп алынған жеке қосылыстар мен жалпы фенолды 

сығындыны алу жолдары,  олардың химиялық құрылыстарын анықтау 

әдістері,- осы қатардағы изофлавонды қосылыстарды жылдам әрі тиімді бөліп 

алуға  негіз бола алады. Бөлініп алынған биологиялық белсенділігі жоғары 

жаңа фармацевтикалық субстанциялар және олардың негзінде жасалған 

тәжірибелі өндірістік дәрілік қалып,- отандық жаңа дәрілік құралдардың 



жасалуына  негіз болып, еліміздің фармацевтика өндірісінің дамуына үлес 

қоса алады.  Алынған нәтижелер негізінде үш инновациялық патентке 

тапсырыс берілді: 

1) «Высокая антибактериальная активность плодов Mаклюры 

оранжевой (Maclura aurantiaca) на methicillin-resistant staphylococcus aureus 

(MRSA); Staphylococcus aureus; Escherichia coli; pseudomonas aeruginosa; 

mycobacterium intracelullare»  

2) Высокая противогрибковая активность плодов Маклюры 

оранжевой (Maclura aurantiaca) на C neoformans; C crusei; C glabrata 

3) Способ получения общий фенольного экстракта из плодов 

Маклюры оранжевой обладающей противогрибковым действием. 

Жариялаулар туралы мәліметтер:  

Ғылыми зерттеу нәтижесі бойынша 18 мақала жарық көрді, оларды атап 

айтсақ: 

        - 2 басылым Thomson Reuters базасына кіретін  импакт факторы  2.339 

халықаралық Planta   Medica журналына шығарылды. 

       - 1 мақала Thomson Reuters базасына кіретін  импакт факторы  0.165 

халықаралық журналға шығарылды; 

       - 2 мақала Scopus дерекқор қатарына кіретін New Armenian Medical Journal 

журналында; 

       - 8 мақала ҚР БҒМ білім және ғылым саласында бақылау Комитеті 

ұсынған журналдарда;  

       - 4 басылым халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда жарық 

көрді;  

      - 1 оқу – әдістемелік құрал «Фармакогнозия пәнінің зертханалық – 

тәжірибелік сабақтарына арналған қолданба». Шымкент, 2013. 

      - 3 тапсырыс ҚР зияткерлік патентіне берілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D074800 – «Технология фармацевтического 

производства» 

 

Оразбекова Еркебулана Куандыковича 

«Технологические аспекты разработок лекарственных форм и 

субстанции из плодов Маклюры оранжевой» 

  

Актуальность темы исследования: Важной задачей здравоохранения 

Республики Казахстан является обеспечение населения эффективными, 

безопасными и доступными лекарственными средствами. 

Известно, что синтетические лекарственные средства высоко активны и 

обладают широким спектром действия. В этой ситуации невозможно не 

отметить, что, наряду с высокой активностью, синтетические препараты 

обладают и серьезными побочными действиями. 

В настоящее время, препараты на основе лекарственных растении имеют 

значительную долю среди официально применяемых в медицине 

лекарственных средств. Среди них, важно отметить, малоизученное в стране 

растение, относящееся к семейству тутовых – Маклюру оранжевую (Maclura 

aurantiaca), плоды которой в народной медицине применяются как 

противомикробные средства и используются при борьбе с злокачественными 

опухолями (опухоли желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, 

рака матки и рака предстательной железы) и в лечении таких болезней как, 

заболевания кожи и суставов. 

        Цель исследования: Разработки активных субстанции и опытно-

промышленной  лекарственной  формы на основе плодов Маклюры оранжевой 

(Maclura aurantiaca) 

        Задачи исследования: 

1. Получение различных видов экстрактов из плодов Маклюры 

оранжевой и выявление наиболее активного вида экстракта на основе 

определения их биологической активности. 

2. Фракционирование наиболее активного вида экстракта с целью 

повышения выявленной активности, выделение основных действующих 

веществ.  

3. Установление химической структуры выделенных соединений с 

помощью спектральных методов ЯМР 1Н  и 13С спектроскопии. 

4. Отбор наиболее активных соединении путем in vitro исследовании 

антибактериальной, фунгицидной, антималярийной, антилейшманиозной 

активностей, оптимизация условий получения эффективной субстанции.  

5. Исследование оптимальных условии сушки плодов Маклюры 

оранжевой с сохранением выявленных биологических активностей. 

6. Определение стабильности, острой и подострой токсичности, 

стандартизация наиболее эффективного соединения. 



7. Разработка опытно-промышленной лекарственной формы на основе 

активной субстанции, выделенной из плодов Маклюры оранжевой, 

исследование технико-экономических показателей.  

 Объекты исследования: Плоды Маклюры оранжевой, собранные в 

Республике Казахстан (Южно – Казахстанская область). 

 Методы исследования: экстракция, фракционирование, выделение 

индивидуальных активных соединении, установление химической структуры, 

определение биологической активности, колоночная хроматография, 

тонкослойная хроматография, ЯМР 1Н и 13С спектроскопия.   

          Научная новизна исследования обоснована результатами, которые 

были получены впервые: 

1. Из плодов Маклюры оранжевой выделены двенадцать (1-12) 

индивидуальных компонентов, из них три (1-3) высоко активные 

лекарственные субстанции. 

2. С помощью ЯМР 1Н и 13С спектроскопии определены химические 

структуры  чистых индивидуальных компонентов, выделенных из плодов 

маклюры оранжевой. 

3. Впервые выделены и определены биологические активности 

индивидуальных компонентов и субстанции, выделенных из плодов Маклюры 

оранжевой, произрастающей в Казахстане. 

4. Разработана опытно-промышленная лекарственная форма на основе 

общего фенольного экстракта плодов Маклюры оранжевой. Общий 

фенольный экстракт Маклюры оранжевой был выделен впервые с 

испольованием запатентованного метода его выделения в США, также 

впервые определены его острая, подострая токсичность и стабильность.  

Положения выносимые на защиту: 

1. Особенности экстракции биологически активных веществ из плодов 

маклюры оранжевой. 

2. Сравнительный анализ in vitro биологической активности субфракции 

и индивидуальных соединении.  

3. Определение химической структуры 12 (1-12) индивидуальных 

соединении группы изофлавоноидов. 

4.  Основные аспекты технологии получения субстанций. 

5. Методы сушки плодов Маклюры оранжевой.  

6.  Стандартизация активной субстанции – общего-фенольного экстракта, 

данные о стабильности, острой и подострой токсичности. 

7. Разработка опытно-промышленных капсул «МА7» на основе общего-

фенольного экстракта плодов Маклюры оранжевой, сроки хранения, технико-

экономическое обоснование.  

        Практическая значимость исследования: 

Методы извлечения, очистки и установления химической структуры 

индивидуальных соединении и фенольных экстрактов из плодов Маклюры 

оранжевой могут быть использованы для быстрого и эффективного выделения 

родственных объектов,- группы изофлавоноидов. Выделенные  биологические 



активные новые субстанции и лекарственная форма могут использоваться с 

целью производства новых отечественных лекарственных форм.  

На основе полученных результатов были поданы 3 заявки на 

инновационные патенты Республики Казахстан:  

1. «Высокая антибактериальная активность плодов Mаклюры оранжевой 

(Maclura aurantiaca) на methicillin-resistant staphylococcus aureus 

(MRSA); Staphylococcus aureus; Escherichia coli; pseudomonas 

aeruginosa; mycobacterium intracelullare».  

2. Высокая противогрибковая активность плодов Маклюры оранжевой 

(Maclura aurantiaca) на C neoformans; C crusei; C glabrata. 

3. Способ получения общего фенольного экстракта из плодов Маклюры 

оранжевой, обладающий противогрибковым действием. 

Сведения о публикациях: 

По результатам исследований опубликовано 18 работ, в том числе: 

        - 2 статьи в международном журнале, входящем в базу данных Thomson    

 Reuters, Planta   Medica с импакт фактором  2.339. 

         - 1 статья в международном журнале, входящей в базу данных Scopus   с  

импакт фактором 0.165; 

        - 2 статьи в международном журнале, входящей в базу данных Scopus New 

Armenian Medical Journal; 

 - 8 статей  в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в       

сфере образования и науки Республики Казахстан; 

- 4 статьи на международных научно-практических конференциях; 

-1 учебно-методический материал «Фармакогнозия пәнінің зертханалық 

– тәжірибелік сабақтарына арналған қолданба». Шымкент, 2013.  

- 3 заявки на получение инновационных патентов РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

To the doctoral thesis for the degree of 

Philosophy Doctor (PhD) on the specialty 6D074800 - Technology of 

pharmaceutical production 

Orazbekov Yerkebulan Kuandykovich 

 

"Technological aspects of production of substance and dosage forms 

from fruits of maclura aurantiaca” 
 

Research actuality: The important task of healthcare of the Republic of 

Kazakhstan is providing nation with effective, safe and affordable medicines. It is 

known that synthetic drugs are highly active and possess a broad spectrum of action. 

In this situation it is impossible to be noted that, along with a high activity, synthetic 

drugs have serious side effects.  

At present, medicines based on medicinal plants have a significant part among 

of formally used in medicine drugs. Among them, it is important to note a 

insufficiently studied in our country plant, which belongs to the family of mulberry 

- Maclura aurantiaca, fruits of that is applied in folk medicine as an antimicrobial 

agent and also used against malignant tumors and in the treatment of illnesses such 

as diseases of the skin and joints. In folk medicine fruits of Maklura aurantica uses 

for treatment of illnesses such  as malignant tumors, diseases of the skin and joints, 

malignant tumors gastrointestinal tract, pancreatic cancer, uterine cancer and 

prostate cancer. 

Study aim: development of active substance and experimental medicinal 

forms, based on the fruits of Maсlura aurantica. 

Study objectives: 

1. Get a variety of extracts from the fruits of Maklura and identify the most 

active part on the basis of their biological activity; 

2. Fractionation active extracts in order to determine a compound or a group of 

compounds responsible for the activity of the extract; 

3 Determine the chemical structure of compounds by spectral methods as 1H 

and 13C NMR spectroscopy; 

4 Select the most active compound by in vitro determining antibacterial, 

antifungal, antimalarial, antileishmanial activity of subfractions and identify the 

optimal conditions for the isolation of the most active fraction; 

5.  Investigate of optimal conditions of drying of Maklura fruit slices for 

maximum preservation of the claimed biological activities;  

6. Standardize, define stability, acute and subacute toxicity of the most effective 

fraction; 

7. Develop experimental medicinal forms based on selected substance and 

study the technical and economic foundations of the production of the substance, 

normative document for the medicinal form, using the results of its technological, 

physical, chemical and microbiological studies. 



 

Objects of research: Fruits of Maklura aurantica collected in park of 

Shymkent 

Research methods: extraction, fractionation, isolation of the individual 

active compounds, determination of the chemical structure, determination of 

biological activity, column chromatography, thin layer chromatography, 1H NMR 

and 13C spectroscopy. 

The scientific novelty of the study supported by the results that have been 

obtained for the first time: 

1. From fruits of Maklura allocated twelve (1-12) of the individual components, 

three of them (1-3) are highly active drug substance; 

2. By 1H and 13C NMR spectroscopy defined the structure of pure, individual 

components obtained from the extract fraction Maklura.  

3. For the first time to isolate and identify the biological activity of the 

individual components and a substance isolated from the Maklura growing in 

Kazakhstan;  

  4. By new method was firstly isolated total phenolic extract of  Maklura 

aurantica. The total phenolic extract of  Maklura was isolated for the first time using 

a patented extraction method the total phenolic extract in the US for the first time 

identified its acute, subacute toxicity and stability.   

Preposition of the research: 

1. Features of extraction of biologically active substances. 

2. The comparative analysis of the in vitro biological activity of the sub-

fractions and the individual compounds. 

3. Determination of the chemical structure of 12 (1-12) of the individual 

compounds, isoflavones 

4. The main aspects substance obtaining technology 

5. Description of the methods of drying Maclura fruit. 

6. The standardization of the active substance - total phenolic extracts, stability, 

acute and subacute toxicity. 

7. Development of pilot capsules "MA7" based on the total phenolic extract of 

orange Maclure, retention periods, feasibility studies. 

The practical significance 

Methods of extraction, purification and determination of chemical structure of 

the individual compounds and phenolic extracts from the fruit of orange Maklura, 

can be used as a teaching tool in the study of related objects isoflavones. Biological 

active substance and dosage form obtained from Maklura fruits may be of interest 

of local producers and may be useful for the development of the domestic 

pharmaceutical industry.  

The results obtained were filed by 3 innovative patent of the Republic of 

Kazakhstan: 

1. «Высокая антибактериальная активность плодов Mаклюры оранжевой 

(Maclura aurantiaca) на methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA); 

Staphylococcus aureus; Escherichia coli; pseudomonas aeruginosa; mycobacterium 

intracelullare».  



2. Высокая противогрибковая активность плодов Маклюры оранжевой 

(Maclura aurantiaca) на C neoformans; C crusei; C glabrata. 

         3. Способ получения общего фенольного экстракта из плодов Маклюры 

оранжевой, обладающий противогрибковым действием. 

The integration of study results 
According to the research published 18 works, including:  

  - 2 publications in the international journal Planta Medica which included to 

the Thomson Reuters database with impact factor of 2.339.  

-  1 article in the international journal citing in Scopus database with impact 

factor 0.165;  

- 2 article in the international journal citing in Scopus database New Armenian 

Medical Journal 

- 8 articles in journals recommended by the Committee for Control of 

Education and Science of RK;  

-  4 publications in international scientific conferences;  

- 1 educational-methodological material «Фармакогнозия пәнінің 

зертханалық – тәжірибелік сабақтарына арналған қолданба». Шымкент, 2013. 

- 3 innovative patents RK.     


