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«Қазақстандық мақсарының «Ақ Май» түрін  стандарттау және оның 

негізінде фитопрепарат жасау» 
 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасының мемлекттік Реестрінде 7000 көп дәрілік қалыптар тіркеуден 

өтті. Қолдағы мәліметтерге қарасақ отандық дәрілік заттарға сұранысқа- 30%, 

ал бағасы  – 10%, импорттық фармацевтикалық тауарларға сұраныс - 90% құрап 

отыр. Осыған қарап отандық фармацевтикалық нарық шет елдік тауардан қалық 

және мемлекет импорттық өнімдерге тәуелді екені бәрімізге мәлім.  

Фармацевтика өндірісінің дамуы мемлекет тарапынан қарастырылып, 

оны жүзеге асыру үшін денсаулық сақтау министірлігінің негізінде бірнеше 

бағадарламалар жасалынды, олар 2011-2015 жылға арналған «Саламатты 

Қазақстан», 2010-2014 жылдары фармацевтика өндірісінің дамуы,  «Өнімді 

өндіру 2020», 2010-2014 жылы Қазақстан картасын индустирлеу 

бағдарламалары жүзеге асуда және нәтижелерін беруде. Осы бағдарламалар 

аясында өндірістің нарығының дамуына, жаңа кәсіп орындардың құрлысының 

салынуына өз септігін тигізуде.  

 Жоғарғыда келтірілген бағдарламаларға байланысты отандық өсімдік 

шикізаты негізінде дәрілік қалыптар жасау және «Фирма Ақ Май» ЖШС 

өндіріс базасында ассартименттерді көбейту мақсатында жүзеге асыру.  

 

Жұмыстың мақсаты: 

Қазақстандық мақсарының «Ақ Май» түрі өсімдігінің экстрактысы 

негізінде дәрілік қалыптарды жасау және оны зерттеу.  

Міндеттер: 

 Қазақстандық  мақсарының «Ақ Май» түрі өсімдігін жинау және оны 

зерттеу; 

 Қазақстандық мақсарының  «Ақ Май» түріне СО2-экстракция әдісі 

арқылы экстракт алу, және оның технологиялық параметрлерін оңтайландыру 

(экстрагент таңдау, экстракция уақыты, эктрагент пен шикі заттың қатынасы); 

 Алынған экстракт негізінде жаңа дәрілік қалып жақпа майы мен 

капсула жасау; 

 Жақпа майы мен капсуланың  техникалық сапасын бағалау және 

сақталу мерзімін анықтау; 

 Клиникалыққа дейінгі зерттеу жүргізу; 



 Алынған дәрілік  қалыптар өндірістік және техника- экономикалық 

тиімді жолын ұсыну. 

Зерттеу нысаны:  

Алматы обылысында 2012 жылы тамыз айында гүлденген кезенінде 

жиналған. Қазақстандық мақсарының «Ақ Май» түрі өсімдігінің тұқымы мен 

гүлі негізінде СО2-экстракция әдісі арқылы экстракт алу және экстрактыны 

қолдана отырып капсула, жақпа майы дәрілік қалыптарын жасау. Аталған 

дәрілік қалыптарға технологиялық, физико-химиялық, биофармацевтикалық 

және фармакогиялық зерттеулер жүргізілді, нәтижесінде препараттардың 

оңтайлы құрамы анықталды, УАНҚ және технологиялық регламент 

жасалынды.  

Ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет:  

- Қазақстандық мақсарының «Ақ Май» түрі өсімдігене СО2 - экстракция 

негізінде экстракты алынды, қабынуға қарсы, антимикробты әсері бар жақпа 

майы мен қабынуға қарсы әсерге ие капсуланың фармацевтикалық 

негіздемелерінің нұсқасы қалыптастырылды; 

- алынған дәрілік құралдың құрамы, оңтайлы технологиясы мен сапа 

сертификациясы жасалынды; 

- жасалынған капсула мен жақпа майы дәрілік құралдарының өндірісітік 

нормативтік құжаттар жобасы құрастырылды. 

 
 Қорғауға шығарылатын диссертациялық зерттеудің негізгі 

ережелері: 

 Қазақстандық мақсарының “Ақ Май” түрі өсімдігін 2012 жылы 

гүлденген кезенінде тамыз айында жиналды және толық зерттеу жасалынды. 

Нәтижесінде: гүлінің ылғалдылығы 8,01%, тұқымының ылғалдылығы - 8,83%, 

ал гүлінің күділігі – 8,75%, тұқымының күлділігі - 5,02%, өсімдік күлінің 

құрамындағы минералды заттар және БАК сандық мөлшері анықталды; 

 Қазақстандық мақсарының  «Ақ Май» түріне СО2-экстракция әдісі 

арқылы экстракттар алынды, және оның технологиялық параметрлері 

оңтайландырылды (критикаға дейінгі экстракциялау әдісі 6 МПа. 22° С 

температурасында 45 мин., ал жоғарғы критикалық жағдайда 10 МПа, 31° С , 60 

мин. ). «Фирма Ақ Май» ЖШС өндірістік базасында жасалынды; 

 Алынған экстракттар негізінде жаңа дәрілік қалыптар «АқМай» жақпа 

майы, «Карзамер» капсуласының оңтайлы құрамы мен технологиясы ғылыми 

негізделіп, олардың фармацевтикалық тиімділігі зерттелді; 

 Жақпамайы мен капсуланың техникалық сапасы ҚР МФ талаптары 

бойынша бағаланып және жарамдылық мерзімі анықталынды. Сынау 

нәтижелерінде «АқМай» жақпа майы мен «Карзамер» капсуласының 

жарамдылық мерзімі 2 жыл деген тұжырым жасалды. Сонымен қатар осы 

зерттеулер нәтижесінде олардың сақтау жағдайлары да – жақпа майы үшін 18 

°С және капсула үшін 25 °С аспайтын температура – анықталды; 



 Шартты атаумен алынған «АқМай» жақпа майы мен «Карзамер» 

капсуласына клиникаға дейінгі зерттеу жүргізілінді, олардың нәтижелері: 

 Клиникаға дейінгі зерттеулердің негізінде   «АқМай» жақпа майының 

уыттылық, антимикробты, жара жазушы және қабынуға қарсы биологиялық 

белсенділігі және қауіпсіздігі анықталды, нәтижесінде жасалған дәрілік 

қалыптың уыттылығы төмен екені, антимикробты, жара жазушы және қабынуға 

қарсы әсерлерінің жоғары екендігі дәлелденді; 

 Шартты атаумен алынған «Карзамер» капсуласының, уыттылығы және 

қабынуға қарсы биологиялық белсенділігі және қауіпсіздігі зерттелінді, 

нәтижесінде жасалған дәрілік қалыптың уыттылығы төмен екені, қабынуға 

қарсы әсерлерінің жоғары екендігі анықталды; 

 Алынған дәрілік түрлерге өндірістік және техника- экономикалық 

тиімді жолдары ұсынылды. Шартты атаумен алынған «АқМай» жақпа майының 

тубтың құны 185,47 теңге, өзін-өзі ақтау мерзімі 2 жыл 2 ай, ал «Карзамер» 

капсуласының құны 70, 23 теңге, өзін-өзі ақтау мерзімі 2 жыл 8 ай. 

        Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы:   

 Диссертациялық жұмыс С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

Медицина университеті және ЖШС «Фирма АқМай» арасындағы ғылыми- 

зерттеу келісімі бойынша жасалынған. Ғылыми зерттеудің мақсаты жаңа 

отандық шикізаттан, отандық фитопрепарат ұсыну.  

 «АқМай», «Карзамер» шартты атаумен алынған жақпамайы мен 

капсула өндірісіне тәжірибелік-өндірістік регламенттер жасалынды. 

 Өсімдік экстракттары мен алынған жақпамайының микробқа қарсы 

белсенділігі анықталды. 

Жариялаулар туралы мәліметтер:  

Ғылыми зерттеу нәтижесі бойынша 23 мақала жарық көрді, оларды атап 

айтсақ: 

- Thomson Reuters базасына кіретін  импакт факторы 0.165 халықаралық 

журналға бір мақала шығарылды. 

- Scopus базасына кіретін халықаралық журналға бір мақала шығарылды 

-  ҚР БҒМ КБСтізіміне енетін 4 мақала шығарылды;  

- халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 12 мақала жарық 

көрді (АҚШ, Польша, Рессей, Украина, Өзбекстан, Қазақстан); 

- 1 зейаткерлік патентіне жарық көрді; 

- 1 ҚР және 1 зейаткерлік патенттерге тапсырыс берілді. 
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производства 
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«Разработка и стандартизация фитопрепаратов на основе 

Казахстанского вида «Ак Май»» 

 

   Актуальность темы исследования: На сегодняшний день в 

Государственном Реестре Республики Казахстан зарегистрировано более 7000 

лекарственных препаратов. Доля отечественных препаратов   составляет - 30%, 

в стоимостном – 10%, соответственно, спрос на фармацевтические товары на 

90% удовлетворяется за счет импортных лекарств. Как следствие, 

отечественный фармацевтический рынок остается импортозависимым, в связи с 

этим вопрос импортозамещения является актуальным. 

Политика государства направлена на развитие отечественного 

фармацевтического производства, которая реализуется с помощью 

Государственных программ развития здравоохранения: «Саламатты Казакстан» 

на 2011-2015 годы, развития фармацевтической промышленности на 2010-2014 

гг.,«Производительность -2020», Карты индустриализации Казахстана на 2010-

2014 годы. Исходя из этого, на рынке существуют все предпосылки для 

развития уже существующих предприятий, а также для строительства новых 

фармацевтических производств по требованиям Надлежащей производственной 

практики. 

С целью реализации вышеуказанных программ проведены комплексные 

исследованния разработанных лекарственных средств на основе отечественного 

сырья и планируется их выпуск на базе ТОО «Ак Май» для расширения 

ассортимента фитопрепаратов.  

Цель исследования: Целью работы являлась разработка и исследование 

лекарственных средств на основе экстрактов Казахстанского вида сафлоры «Ак 

Май». 

Задачи исследования:  
 

1. Сбор лекарственного растительного сырья – цветков, семян сафлоры 

Казахстанского вида «Ак Май» и изучение его химического состава; 

2. Получение и исследование экстрактов из сафлоры казахстанского 

вида «Ак май», полученных методом СО2-экстракции; 

3. Разработка  оптимального состава и технологии мази и капсул на 

основе полученных экстрактов;  



4.  Проведение оценки качества и определение условий и сроков 

хранения полученных лекарственных средств; 

5. Исследования по изучению безопасности и специфической 

фармакологической активности лекарственных средств на основе СО2 -

экстрактов сафлоры казахстанского вида «Ак май»; 

6. Технико-экономическое обоснование разработанных лекарственных 

сpедств. 

 Объект исследования: Объектами наших исследований являются 

капсулы и мазь на основе углекислотных экстрактов, полученных из сафлоры 

казахстанского  вида «Акмай. В работе приводятся сведения об 

использовании метода СО2 – экстракции в  докритических и 

сверхкритических условиях для извлечения БАВ из сафлоры казахстанского 

вида «Ак Май».  

Методы исследования:  физические и физико-химические, методы 

фармакогнозии, фармако-технологические, биологические, 

микробиологические  и статистические. 

  

Научная новизна: 

 Методом СО2 - экстракции  получены  экстракты из сафлоры 

Казахстанского вида «Ак Май», на основе которых  разработаны лекарственные 

средства в виде мази, обладающей антимикробной, ранозаживляющей, 

противовоспалительной  активностью и капсул, обладающих 

противовоспалительным эффектом; 

  Разработаны оптимальный состав, технология  и проведена оценка 

качества мази и капсул на основе экстрактов сафлоры Казахстанского вида «Ак 

Май»; 

  Разработаны следующие виды  технической документации: проекты 

ВАНД (временный аналитический нормативный документ), технологический 

регламент, получен инновационный патент. 

 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

- определение оптимальных режимов проведения метода углекислотной 

экстракции на основе результатов фитохимического анализа экстрактов 

сафлоры (в докритических условиях - 6 Мпа , 22 
0
 С , 45 мин; в 

сверхкритических условиях – 10 Мпа , 31
0
 С , 60 мин); 

          - разработка состава и технологии лекарственных средств на основе 

полученных  углекислотных экстрактов - мази  «Ак Май» и капсул «Карзамер» 

          - оценка качества лекарственных средств и определение  их стабильности;  

         - определение  безопасности и специфической фармакологической 

активности лекарственных средств на  основе углекислотных экстрактов 

сафлоры; 

         - технико-экономическое обоснование  производства разработанных 

лекарственных  средств. Себестоимость одной  тубы мази «АкМай» составляет 



– 185,47 тенге, срок окупаемости 2 года 2 месяца; себестоимость капсул 

«Карзамер» 70,70 тенге, срок окупаемости 2 года 8 месяцев. 

 

Практическая значимость исследования: На основе проведенных 

исследований разработана комплексная технология лекарственных средств на 

основе углекислотных экстрактов сафлоры. 

Разработан комплект технической документации: стандарт организации 

на экстракты сафлоры и технологический регламент на их производство. 

Получены опытно-промышленные партии экстрактов и лекарственных средств 

на их основе на базе ТОО «Фирма Ак Май» (г. Алматы). 

 На основании проведенных фармако-технологических, физико-

химических, биологических и других исследований разработаны 

нормативные документы на лекарственные средства – проекты 

ВАНД(временный аналитический нормативный документ), технологические 

регламенты и приобретены инновационные патенты. 

  

Сведения о публикациях:  
По результатам исследований опубликовано 24 работы, в том числе: 

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

Reuters с импакт -фактором 0.165 и Scopus. 

- 4 статьи, рекомендованных ККСОН МОН РК;  

- 12 статей на международных научно-практических конференциях 

(США, Польша, Россия, Узбекистан, Казахстан); 

- 2 инновационных патента РК. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

To the doctoral thesis for the degree of 

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

production 

Turgumbayeva Aknur Amanbekovna 

 

Research actuality: Today in State Register of the Republic of Kazakhstan 

there are more than 7,000 medications. The share of domestic drugs is - 30%, in value - 

10% respectively, the demand for pharmaceutical products by 90% is met by imported 

drugs. As a consequence, the domestic pharmaceutical market remains on import in 

this connection, the issue of import substitution is actual. 

Government policy is aimed at the development of the domestic pharmaceutical 

industry, which is implemented by a state program of development of health: 

"Salamatty Kazakhstan" for 2011-2015, the development of the pharmaceutical 

industry in 2010-2014., "Productivity-2020", the Industrialization Map of Kazakhstan 

for 2010- 2014. On this basis, the market there are all prerequisites for the development 

of existing businesses, as well as for the construction of the new pharmaceutical 

production facilities for Good Manufacturing Practice requirements. 

To the measures brought the desired results, it must perform a set of measures, 

including scientific research, marketing research of drugs, forms, both domestic and 

foreign competitors, research efficiency, quality and competitiveness of products. 

Study aim: The aim of this work was the development and research of drugs 

based on extracts of Kazakhstan kind safflower "Ak May". 

Study objectives: 

1. Collection of medicinal plants - flowers, safflower seeds of Kazakhstan 

species of "Ak May" and the study of its chemical composition; 

2. Preparation and study of extracts from safflower of Kazakhstan species of 

"Ak May" obtained by CO2 extraction; 

3. Development of optimal formulation and technology of ointments and 

capsules based on the obtained extract; 

4. The quality assessment and determination of terms and conditions of 

storage of medicinal products; 

5. Studies on the safety and specific pharmacological activity of drugs on the 

basis of CO2-extracts safflower Kazakhstan species "Ak May"; 

6. Feasibility study of developing drug. 

 Objects of research: The objects of our research are capsules and ointment on 

the basis of carbon dioxide extracts obtained from safflower Kazakhstan species 

"Akmay". The article provides information on the use of the method of CO2 - 

extracting in subcritical and supercritical conditions to extract biologically active 

substances from safflower Kazakhstan species of "Ak May".  

 Research methods: physical and physico-chemical, pharmacognostic, 

pharmaco-technological, biological and statistical. 

 The scientific novelty. 



By the method CO2 - extraction was prepared extracts from safflower 

Kazakhstan species "Ak May" on which was develop a drug in ointment having 

antimicrobial, wound healing, anti-inflammatory activity and capsules with anti-

inflammatory effect; 

The optimal formulation, technology and the quality assessment of ointments 

and capsules based on extracts of safflower Kazakhstan species of "Ak May" were 

developed; 

Following technical documentation was developed: Projects WAND 

(temporary analytical normative document), production schedules, and innovative 

patent was obtained. 

Preposition of the research:  

• Determination of optimal regimes of carbon dioxide extraction method 

based on the results of phytochemical analysis of extracts of safflower (in subcritical 

conditions - 6 MPa, 22 
0
C, 45 min, under supercritical conditions - 10 MPa, 31 

0
С, 60 

min; 

Formulation and technology of drugs on the basis of the carbon dioxide 

extracts: ointment "Ak May" and capsules "Karzamer". 

• The quality evaluation of drugs and determination their stability; 

• Determination of safety and the specific pharmacological activity of drugs 

on the basis of carbon dioxide safflower extracts; 

• The feasibility study for the production of developed pharmaceuticals. The 

cost price of one tube of ointment "Akmay" is - 185.47 KZT, the payback period is 2 

years 2 months; prime cost of capsules "Karzamer" is 70,70 tenge, the payback 

period is 2 years and 8 months. 

The practical significance: Based on these studies was developed a complex 

technology of drugs based on carbon dioxide safflower extracts. 

A set of technical documentation was developed: standard organization on 

extracts of safflower and technological regulations in their production. Received pilot 

batches of extracts and medicinal products based on them in LLP "Ak May 

Company" (Almaty). 

By the technological, physical, chemical, pharmacognostic, biological research 

were developed normative documentation on pharmaceutics - projects WAND 

(temporary analytical normative documentation), technological regulations and 

innovations patents was acquired. 

The integration of study results:  

According to the study published 24 works, including: 

 2 publications in international journals, is part of the database of Thomson 

Reuters (impact factor 0.165) and Scopus; 

 4 publications in journals recommended by the Committee for Control of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 

 12 publications in materials foreign international scientific conferences (USA, 

Poland, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan); 

 4 publication elsewhere. 



 2 innovative patent of the Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

 

 
 


