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АННОТАЦИЯ 

 

Зерттеудің өзектілігі 

Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын жақсартуға, 

медициналық және фармацевтикалық көмектердің қолжетімділігіне  

бағытталған «Салауатты Қазақстан»  2011-2015 жж денсаулық сақтауды 

дамыту және Қазақстан Республикасының «Денсаулық» 2016-2020 жж 

денсаулық сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде  АО 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығының» «Инфекцияға қарсы 

жаңа препараттарды жасау» тақырыбында ғылыми-зерттеу бағдарламасын 

орындау (мемлекеттік тіркеу номері № 0.0671  2015-2017 жж.).  

Фармацевтикалық нарық әлемдік экономикада ең жоғары кірісті және 

тез дамушы салаларының бірі болып отыр. Pricewaterhouse Coopers 

зерттеулері бойынша 2020 ж. қарсаңында фармацевтикалық өнімнің жалпы 

нарығының көлемі 2 есеге өседі деп болжануда. Нарықтың ұлғаюы әлем 

бойынша алдын алу және емдік дәрілік заттарына деген сұраныстың өсуімен 

байланысты болып, халық санының өсуімен, қарттық, семіру және халықтың 

тұрмысының жақсаруымен ұштастырылады.   

Мемлекеттің дамыған фармацевтикалық өндірісі оның 

экономикасының жоғары инновациялығының көрсеткіші болып саналады.  

Дәрілік заттырдың өндірісі Қазақстанның ұлттық қызығушылығының 

қорғанысын қамтамасыз ететін дәрілік затты қолдану саласындағы 

стратегиялық маңызды бөлімі болып саналады. Қазіргі таңда Қазақстанның  

фармацевтикалық нарығы әлем бойынша анағұрлым динамикалық және тез 

дамушы болып есептеледі. 

Халықаралық нарықта фармацевтикалық өнім санының тез өсуіне және 

ТМД елдерінің әлімдік сауда ұйымдарына енуіне байланысты жоғары сапаны 

ұстап тұру және өндірілген өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет.  

Сапалы, эффективті (тиімді) және қауіпсіз дәрілік заттарды өндіру үшін 

фармацевтикалық өндіріс қажетті деңгейде ұйымдастырылуы тиіс. Бұл 

мақсатқа қол жеткізу үшін дәрілік заттарды жасау барысында тиісті 

зертханалық, өндірістік тәжірибелер ережелері негізінде  АО «Инфекцияға 

қарсы препараттар ғылыми орталығында» фармацевтикалық сапа жүйесі 

енгізілген. 

Тәжірибелік қызығушылыққа ие химиялық қосылыстардың кең 

перспективті кластарының бірі болып аддукттар танылып отыр. Қазіргі 

таңда, аддукттар  тұрақты технологиялық құрамды қамтамасыз ете отырып, 

әртүрлі дәрілік заттарды жасауда қолданылады. Әдебиет көздерінің 



мағлұматтарына сәйкес аддуктылар қасиеттерінің сақталуы қазіргі уақытқа 

дейін нақты құрылмаған.  

Аддуктылар негізінде дәрілік заттарды жасаудың мысалы ретінде 

инфекциялық аурулардың алдын алуда және емдеуде қолданылатын 

антибиотик әсерлі дәрілік заттар болып табылады. Бірақ, белгілі антибиотик 

топтарына инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының 

тұрақтылықтарының өсуіне байланысты, жаңа микробұа ұарсы 

препараттарды жасау мәселесі маңызды болып қалуда. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, отандық жаңа микробқа қарсы 

әсерлі субстанциялар жасау және жаңа қосылыстар негізінде дайындалған 

дәрілік заттар жасау өзекті мәселе болып қала береді.  

Зерттеудің мақсаты 

 Иод аддуктысы субстанциясы негізінде таблеткалардың 

фармацевтикалық өндірісі мақсатында иод аддуктысы субстанциясын алу.   

Зерттеудің міндеттері: 
1. Иод аддуктысы субстанциясын алу және оның физика-химиялық 

параметрлерін, фармако-технологиялық қасиеттерін зерттеу; 

2. Иод аддуктысы субстанциясының сапасын бақылау және сақтау 

шарттары мен жарамдылық мерзімін анықтау; 

3. Иод аддуктысы субстанциясына биологиялық зерттеулер жүргізу; 

4. Иод аддуктысы субстанциясы негізінде таблеткалардың оңтайлы 

құрамы мен технологиясын құрастыру; 

5. Иод аддуктысы субстанциясы негізіндегі дәрілік қалыптың сапасын 

бақылау және тұрақтылығын анықтау.  

Зерттеу объектілері: зерттеу объектілері R-1 мен R-8 субстанциялары 

және R-8 75 мг таблеткалары болып табылады. 

Зерттеу әдістері: физикалық, физикалық-химиялық, фармако-

технологиялық, биологиялық және статистикалық әдістер. 

Ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет жаңа түпнұсқалы иод аддуктысы негізінде субстанция алынды; 

Алғаш рет иод аддуктысы  субстанциясы мен қосалқы заттардың 

сәйкестілігі зерииелініп және алынған нәтижелер бойынша иод аддуктысы 

субстанциясы негізінде таблетка жасалған;  

Алғаш рет иод аддуктысы негізіндегі субстанция және таблеткаға 

комплексті зерттеулер жүргізілді; 

Пайдалы модель инновациялық патентіне сұраныс берілді, тіркеу № 

2017/0473.2. Пайдалы модель атауы: Иод аддуктысы субстанциясы негізіндегі 

дәрілік зат. 

 «R-8 субстанциясы», «R-8 75 мг таблеткаларына» АНҚ проекті 

(аналитикалық нормативті құжат); «R-8 субстанциясы», «R-8 75 мг 

таблеткаларына» технологиялық регламент жасалды. 

Қорғауға шығарылатын негізгі мәселелер: 

- тәжірибелік түрде иод аддуктысы субстанциясының (R-8) оңтайлы 

технологиясы негізделді; 



- иод аддуктысы субстанциясының (R-8) физикалық-химиялық, фармако-

технологиялық, биологиялық қасиеттері анықталып кезеңдері сипатталды;  

- иод аддуктысы субстанциясы (R-8) негізіндегі R-8 75 мг 

таблеткаларының  фармацевтикалық жасау нәтижелері. 

Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік маңыздылығы: 

- R-8 субстанциясы алынды және оның негізінде таблеткалар 

дайындалды;  

- субстанцияға және оның негізіндегі таблеткалар өндірісіне 

технологиялық регламент құрастырылды; 

- R-8 иод аддуктысы негізіндегі дәрілік заттардың стандарттауы 

жүргізілді; 

- Зерттеудің нәтижелері АО «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми 

орталығының» тәжірибелік өндірісіне енгізілді (Енгізу актісі 2016 ж.). 

Жұмыстың апробациясы  

Диссертациялық жұмыстың негізгі жағдайлары келесі материалдарда 

жарияланды: Халықаралық қатысумен ІІ Жалпы Ресейлік ғылыми–

тәжіриберік конференциясы «Инновации в здоровье нации» (Санкт-

Петербург қ, 2014); International Conference: «Pharmacy today and tomorrow – 

Theory and Practice» (Poland, Lublin, 2015); Халықаралық қатысумен Жалпы 

Ресейлік студенттер мен аспиранттар ғылыми конференциясы «Молодая 

фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2016 ж); Халықаралық 

қатысумен Жас ғалымдар мен студенттер ғылыми–тәжіриберік 

конференциясы Абуали Ибн Сино атындағы ТГМУ, Тәжікстан (Душанбе, 

2016 ж.); International Scientific and Practical Conference: "WORLD SCIENCE" 

Дубай (Біріккен Арабские Эмираттары); LX-LXI Халықаралық сырттай 

ғылыми–тәжіриберік конференциясы «Научная дискуссия: вопросы 

медицины», Мәскеу (Ресей); 17
th 

International multidisciplinary scientific 

geoconference «SGEM 2017» (Albena, Bulgaria). 

Жарияланымдар туралы деректер 

Зерттеу нәтижелері бойынша 19 баспа жұмыстары жарияланды, оның 

ішінде: 

- Scopus деректер базасына кіретін халықаралық журналдағы мақала - 1; 

        - ҚР БҒМ ККНС ұсынылған мақалалар - 7; 

- Халықаралық ғылыми–тәжіриберік конференцияларда жарияланған 

мақалалар (Ресей, Польша, Тәжікстан, Біріккен Араб Эмираттары, Болгария, 

Қазақстан) - 11. 

- пайдалы модельге тапсырыс – 1.  

 Ғылыми бағдарламаларға жоспарына сәйкес зерттеу міндеттерінің 

байланысы 

 Диссертациялық жұмыс С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ғылыми 

зерттеу жоспарына сәйкес және ғылыми-зерттеу бағдарламасы «Инфекцияға 

қарсы жаңа препараттарды жасау» (мемлекеттік тіркеу номері № 0.0671  

2015-2017 жж.) Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 

министрлігіне қарасты  АО «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми 

орталығы» негізінде жасалды:  



Диссертацияның құрылымы мен көлемі 

Диссертациялық жұмыс 130 бет баспа мәтінде теру негізінде 

компьютерде орындалған, 68 кестеден және 44 суреттен, 146 ғылыми еңбек 

көзі кіретін әдебиеттер тізімінен тұрады. 


