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Толкын Слямовна Бекежанованың 

6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін  «Дәрмене 

жусанынан (Artemisia cina) жаңа дәрілік заттарды жасау технологиясы 

және оларды стандарттау» тақырыбында дайындалған диссертациясына  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Зерттеудің өзектілігі 

Қазақстан Республикасының  стратегиялық саясат бағыты импортталған 

дәрілік препараттардан жоспарлы тәуелділігін төмендету жолымен, яғни 

отандық өндіріс күштерін, шикізат ресурстарын, еліміздің ғылыми-техникалық 

потенциалын және фармацевтикалық өндірістердің базасында ғылымды көп 

қажет ететін технологияларды жасау. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының 

басты даму бағыттарының бірі фармацевтикалық индустрияны отандық 

шикізаттың есебінен дамыту болып табылады. Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Реестірінде  тіркелген 7000-нан астам дәрілік препараттар бар. 

Отандық препараттарды үлесі – 30 %, құндық – 10 %, тиісінше, 

фармацевтикалық тауарлардың 90 %-ы импорттық дәрі-дәрмектерге сұраныс 

есебінен қанағаттандырылады. Елдегі импортқа тәуелділік жағдайында 

фармацевтикалық нарыққа отанда өндірілген  жаңа дәрілік заттармен 

қамтамассыз ету Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсіптің қалыптасу 

процесінде маңызды кезеңі болып табылады 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, қазіргі 

уақытта бүкіл әлемде адамдар сексен пайызға дейін ауруларын емдеуге дәрілік 

өсімдіктерді пайдаланады. Бұл олардың фармакологиялық әсерінің 

поливаленттілігіне, өсімдіктердің биологиялық белсенді заттардың кешенді 

құрамына байланысты. Фитопрепараттар үшін жұмсақ терапевтік әрекет, аз 

уыттылық, жанама әсерлердің аз болуы және шикізаттың экономикалық 

тұрғыда қолжетімділігі тән. Бұлардың барлығы олардың синтетикалық 

препараттар алдында артықшылықтарын және олардың көптеген аурулардың 

терапия препараттары ретінде анықтайды.  

Ежелден Қазақстанның аумағы ғасырлар бойы дәстүрлі медицинада 

кеңінен пайдаланылған, орасан зор қоры бар дәрілік өсімдіктерге ие. Осындай 

эндемиялық өсімдіктер ішінде медицинада және этнофармацияда гельминттерге 

қарсы  қолдану тәжірибесі бар Қазақстан аумағында кең таралған Asteraceae 

отбасына жататын дәрмене жусаны (Artemisia cina Berg.) болып табылады. 

Қазіргі уақытта Республикамыздың  барлық аймақтарында паразитарлық 

аурулар адамдар мен жануарлар арасында көшбасшы орын алып отыр. Осыған 

орай бай тарихын, құндылығын, қолжетімділігін және дәрі-дәрмек Реестірінде 

осы өсімдіктен дәрілік препараттардың жоқ екенін ескере отырып, дәрмене 

жусан шөбінің компоненттерін терең зерттеп,  субстанциясынан әр түрлі дәрілік 

қалып жасау қажет болып отыр.  

Зерттеудің мақсаты 

Дәрмене жусан шөбінен дәрілік препараттар жасаудың технологиясы және 
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оларды стандарттау. 

Зерттеудің міндеттері: 

1. GACP талаптарына сай дәрмене жусан шөбін жинаудың, жинаудан 

кейін өңдеудің технологиясын жасау. 

2. Дәрмене жусаны шөбінің фармакопеялық және фармако-

технологиялық параметрлерін жасау және оны стандарттау. 

3. Экстракт және матрицалық тұндырма түрінде фитосубстанция 

жасаудың технологиясы және оларды стандарттау.  

4. Дәрмене жусаны фитосубстанциясының қауіпсіздігін және 

биологиялық белсенділігін анықтау. 

5. Дәрмене жусан шөбінің экстрактысымен таблетка жасаудың 

фармацевтикалық негіздемесін жасау. 

6. Таблетка өндірісінің техника-экономикалық негіздемесін жасау. 

Зерттеу объектілері: зерттеу объектісі болып, 2014-2015 жылы Оңтүстік-

Қазақстан облысы аумағында, Дермене ауылында жиналған  дәрмене жусан 

(Artemisia cina Berg.) шөбі болып табылады.  

Зерттеу әдістері: физикалық және физика-химиялық, 

фармакогностикалық, фармако-технологиялық, биологиялық және 

статистикалық, фармакопеялық және фармакопеялық емес әдістер. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет МФ және ЕФ талаптарына сай дәрмене жусан шикізаты 

ауқымды зерттеліп және стандартизацияның фармакопеялық критерийлері 

анықталды. 

Алғаш рет сантониннің максималды шығыны 3,75% тең критикаға дейін 

СО
2
 – экстракт алудың оңтайлы технологиясы жасалынды және ҚР МФ сәйкес 

стадартизацияланды. Зерттеудің жаңашылдығы №2016/0581.2 өтінім беру 

арқылы расталды. 

Алғаш рет Artemisia cina шөбінен жоғарғы жылдамдықты кері ағынды 

хроматография (HSCCC) әдісімен флавоноид және терпендер класына жататын 

екі жаңа химиялық қосылыс алынды.  

Алғаш рет СО
2
-экстрактының антиоксиданттық,  қабынуға қарсы,  

жансыздандыратын, микробқа және зеңге қарсы және гельминттерсе қарсы 

белсенділігі анықталды.  

Алғаш рет «Артегон» шартты атауымен  таблеткалар құрамы жасалынды. 

Қорғауға шығарылатын негізгі мәселелер:  

Шикізатты дайындаудың, сақтаудың технологиясы және стандартизациясы. 

Фитосубстанция түрінде жаңа дәрілік заттар жасау (СО2-экстракт, 

матрицалық тұндырма, «Артегон» шартты атауымен таблеткалар). 

Таблека өндірісінің техника-экономикалық негіздемесінің толық циклы. 

Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік  

маңыздылығы: 

GACP талаптарының стандарттарына сай дәрмене жусан шөбін жинаудың 

және дайындаудың технологиясы жасалынды. 
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Тәжірибелік фармацевтикалық өнеркәсібіне енгізу үшін  жаңа дәрілік 

заттар түріндегі фитосубстанция (матрицалық тұндырма, экстракт) және 

«Артегон» шартты атауымен таблеткалар ұсынылған. 

Жұмыстың апробациясы 

Диссертация тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің негізгі 

нәтижелері: II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург қ., 

2014 ж.), «Фармация және стоматологияның басымдықтары: теориядан 

тәжірибеге» атты III ғылыми-тәжірибелік халықаралық қатысуымен 

конференция (Алматы қ., 2014 ж.), III Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция фармацевтической науки, образования и практики на 

современном этапе» (Алматы қ., 2014 ж.), Международная научно-

практическая конференция «Достижения и перспективы развития фитохимии» 

(Қарағанды қ., 2015 ж.), International Conference Pharmacy today and tomorrow – 

Theory and Practice (Люблин қ., Польша, 2015 ж.), «Фармация және 

стоматологияның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты IV ғылыми-

тәжірибелік халықаралық қатысуымен конференция (Алматы қ., 2015 ж.), 

ҚазҰМУ 85 жыл: жетістіктері мен келешегі халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция аясындағы «Клиникалық фармация: халықаралық тәжірибе мен 

Қазақстанның денсаулық сақтаудағы даму ерекшеліктері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция (Алматы қ., 2016 ж.), Международная 

научно-практическая конференция студентов и МУ в рамках III 

Международной научно-практической конференции «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи» посвященной 25-летию Независимости 

Республики Казахстан (Алматы қ., 2016 ж.), 10th International Symposium on 

chromatography of natural products (Люблин қ., Польша, 2016 ж.), «Фармация 

және стоматологияның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты V ғылыми-

тәжірибелік халықаралық қатысуымен конференция (Алматы қ., 2016 ж.), 5th 

International Conference and Workshop (Люблин қ., Польша, 2017 ж.). 

 

Жарияланым туралы деректер 

Зерттеу нәтижелері бойынша 20 еңбек жарияланды, соның ішінде: 

- Web of Science дерекқорына кіретін халықаралық журналдағы 

жарияланым – 1; 

- Қазақстан республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитеті ұсынған журналдардағы жарияланым – 8; 

- Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарындағы 

жарияланым – 11; 

- Пайдалы модельге тапсырыс – 2. 

Ғылыми бағдарламаларға жоспарына сәйкес зерттеу міндеттерінің 

байланысы 

Диссертациялық жұмыстың фрагменттері «Дәрмене жусанынан (Artemisia 

cina) инновациялық дәрілік заттар жасаудың технологиясы және оларды 

стандарттау»  атты С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ университеттік жоба 

аясында жасалды. 

http://www.pharmacognosy.org/
http://www.pharmacognosy.org/
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Диссертацияның құрылымы мен көлемі 

Диссертация 178 бет мәтінінде, компьютерде орындаған, 35 кесте және 87 

сурет бар. Әдебиеттер тізімі 184 отандық және шетелдік авторлардың ғылыми 

еңбектерінен құрайды. Қосымшалар А әріпінен Х әріпіне дейін тіркелген. 

 


