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АННОТАЦИЯ 

 

Зерттеудің өзектілігі 

«Нұрлы жол», «Денсаулық»,  «Саламатты Қазақстан», «Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспары  

туралы»,  Қазақстан Республикасының фармацевтикалық және медициналық 

өндірісін дамыту бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасының 

экономикасын көтеру мақсатында бәсекеге қабілетті препараттар өндіру, 

импортты алмастыру отандық өндірістің алға қойған міндеті.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының фармацевтикалық 

нарығында отандық препараттардың үлесі 9-10 % құрайды. Бұл мемлекеттің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ДДҰ ұсынған 20% деңгейінен екі есе 

төмен. Бұл, әрине, медицина қоғамдастығының және біздің мемлекетіміздің 

негізделген алаңдаушылығын тудырады. 

Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығының ұсынатын 

алуан түрлі отандық дәрі-дәрмектердің арасында ең тиімді антигистаминді 

препаратты таңдау мәселесі тұтынушылар үшін өзекті болып табылады. 

Осыған байланысты, қосымша заттарды қосу арқылы дайындалған 

антигистаминдік әсері бар отандық лоратадин құрамды препараттар 

дайындау қажеттілігі туындады. Таблеткалар дәрілік қалыптар арасында аса 

жоғары сұранысқа ие болып табылады. 

Лоратадин негізіндегі дәрілік қалыптарды дамыту Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығының технологиялық 

платформасын құруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Сонымен, аллергияға қарсы әсері бар лоратадин субстанциясы 

негізінде ауыз қуысында дисперстелетін, педиатрия және гериатрия 

тәжірибесінде ауқымды түрде қолданылатын минитаблеткалардың өндірісі 

Қазақстанның фармацевтикалық нарығының импорттан тәуелділігін 

төмендету мәселесін шешудегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты 

Ауыз қуысында дисперстелетін лоратадин минитаблеткаларының 

технологиялық және биофармацевтикалық зерттеулерінің  негіздемесін 

жасау. 

Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері 

1. ҚР нарығындағы антигистаминдік препараттарға маркетингтік талдау 

жасау.  

2. Лоратадин субстанциясы қосылған минитаблеткалардың құрамы мен 

оңтайлы технологиясын таңдау және физика-химиялық, технологиялық, 

биофармацевтикалық қасиеттерін зерттеу.  



3. Минитаблеткалардың сапалық спецификациясын құрастыру және 

стандартизациясын жүргізу. 

4. Алынған таблеткалардың сақтау жағдайларын анықтау мен тұрақтылыққа 

сынау.  

5. Алынған минитаблеткалардың қауіпсіздігін анықтау.  

6. «Лорамин» шартты атауымен алынған таблеткаларын өндірудің техника-

экономикалық негіздемесін жүргізу. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет:  

Педиатрия және гериатрия тәжірибесінде  қолданылатын,  ауыз 

қуысында дисперстелетін лоратадин минитаблеткаларының оңтайлы құрамы 

мен ұтымды технологиясы жасалды. Алынған таблеткаларды жұту қабілеті 

нашарлаған науқастарды емдеуде қолдану ұсынылады.  

 Алынған минитаблеткаларға биофармацевтикалық зерттеулер, сапасын 

бағалау, жарамдылық мерзімін анықтау сияқты кешенді зерттеулер 

жүргізілді. 

 Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік маңыздылығы 

-  Ауыз қуысында дисперстелетін лоратадин минитаблеткалары 

жасалынды. 

- Минитаблеткаларға технологиялық регламент және аналитикалық 

нормативтік құжат жобасы құрастырылды.  

- Лоратадин минитаблеткаларының стандартизациясы жасалынып, сапа 

параметрлерінің негізгі көрсеткіштері анықталды. 

- Зерттеудің ғылыми жаңалығын растайтын № 2351  ҚР пайдалы 

модельге патент алынды.  

Қорғауға шығарылатын мәселелер 

Жаңа дәрілік қалып түріндегі ауыз қуысында еритін 

минитаблеткалардың  құрамы мен технологиясы алудағы зерттеу нәтижелері.   

Минитаблеткалардың стандартизациясы,  сақтау жағдайларын анықтау 

мен тұрақтылыққа сынау жүргізуде алынған нәтижелер.  

     Жұмыстың апробациясы  

Диссертация тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің негізгі 

нәтижелері «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 

жинағы (2-4 желтоқсан 2015 жыл); «Инновации в здоровье нации» ІІ 

жалпыресейлік ғылыми-тәжірибелік конференциясы,  Санкт-Петербург (17 

қараша 2014 жыл); «Рharmacy today and tomorrow - theory and practice» 

Фармацевтикалық факультеттердің 21 ші жыл сайынғы еуропалық 

ассоцияциясы конференциясы, Люблин (Польша, 2015 жыл); Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фармации и 

медицины», Шымкент (29 мая 2015 года); «Innovative technologies in science» 

Халықаралық ғылыми және тәжірибелік конференциясы, Дубай (21-22 ақпан 

2015 жыл); «Молодая фармация – потенциал будущего» жалпыресейлік 



ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Санкт-Петербург қ. (25-26 сәуір 2016 

жыл); Тәджікстан Республикасының 25 жылдығына арналған ғылыми 

тәжірибелік конференциясы, Душанбе (29 сәуір 2016 жыл); "Формирование 

Национальной ликáрськои политики в условиях внедрения медицинского 

страхования: вопросы образования, теории и практики" жалпыукраиндық 

ғылыми-тәжірибелік конфренциясы,  Харьков (15 наурыз 2017 жыл); «Роль 

молодѐжи в развитии медицинской науки» XII ғылыми тәжірибелік 

конфренциясы, Душанбе (Наурыз 2017 жыл); «Актуальные научные 

исследования в современном мире» XXV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (26-27 мамыр 2017 жыл); «Научная дискуссия: вопросы 

медицины» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Москва 

(2017 жыл). 

Жарияланым туралы деректер  

Зерттеу нәтижелері бойынша 21 еңбек жарияланды, соның ішінде:  

- Scopus 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 патент – 1; 

- РИНЦ базасындағы жарияланым – 1. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы  

Диссертациялық жұмыс кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, зерттеу 

материалдары мен әдістерінен, тәжірибелік зерттеулердің 4 бөлімінен, 

қорытындыдан, әдебиеттер тізімі мен тіркемелерден тұрады. Диссертация 

128 бет мәтінде, компьютерде орындалған, 55 кесте және 56 сурет бар. 

Әдебиеттер тізімі 176 отандық және шетелдік авторлардың ғылыми 

еңбектерін құрайды. 

 
 


