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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университеті жанындағы «Фармация» Диссертациялық кеңесі  6D110400 

– «Фармация» және 6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы» мамандықтары бойынша Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 

дайындалған «Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық және 

биофармацевтикалық зерттеу жолдары» тақырыбындағы 

диссертациясын қорғау бойынша Диссертациялық кеңес отырысының 

 

 

СТЕНОГРАММАСЫ 

 

Алматы қ.            11-ші шілде 2018 ж. 

 

 ХАТТАМА №2  

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

6D110400 – «Фармация» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін «Лоратадин таблеткасын жасаудағы 

технологиялық және биофармацевтикалық зерттеу жолдары» атты 

тақырыбындағы Елекен Гульнур Кабдыгалымовнаның диссертациялық 

жұмысының қорғауы. 

 

Диссертациялық кеңесте төрағалық етуші – фармацевтика 

ғылымдарының докторы, доцент Датхаев Убайдилла Махамбетович. 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы – фармацевтика 

ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовна. 

Тіркеу қағазы бойынша Диссертациялық кеңестің 10 мүшесінің 9 

мүшесі қатысты, олар: 

1. Датхаев Убайдилла Махамбетович – фармацевтика 

ғылымдарының докторы, доцент, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және 

фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру. 

2. Устенова Гульбарам Омаргазиевна – фармацевтика 

ғылымдарының докторы, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және 

фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру. 

3. Бошкаева Асыл Кенесовна – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, 15.00.02 – фармацевтикалық химия және фармакогнозия. 

4. Азембаев Амир Аканович – фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру. 

5. Махатов Бауыржан Калжанович – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, профессор, 15.00.01– дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 
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6. Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 14.00.25 – фармакология, клиникалық 

фармакология. 

7. Пралиев Калдыбай Джайловович – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, ҚР Мемлекеттік және академик 

Қ.И. Сатпаев атындағы сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген 

өнертапқышы, химия ғылымдарының докторы, профессор, 02.00.03 – 

органикалық химия. 

8. Кожанова Қалданай Қаржауовна - фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 –  дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 

9. Оразбеков Еркебулан Куандыкович – PhD, 6D074800 – 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы». 

Маңызды себептермен Диссертациялық кеңестің бір мүшесі: Бурашева 

Гаухар Шахмановна – химия ғылымдарының докторы, профессор, 02.00.10 – 

биоорганикалық химия, қатыса алмады. 

 

Төрағалық етуші - фармацевтика ғылымдарының докторы, 

доцент Датхаев Убайдилла Махамбетович: Құрметті Диссертациялық 

кеңестің мүшелері! Бүгін жалпы өзімізге белгілі Диссертациялық кеңес тізімі 

он адамнан тұрады,  бүгін Бурашева Гаухар Шахмановна Диссертациялық 

кеңестің мүшесі маңызды себептермен қатыспады. Диссертациялық кеңес 

отырысын бастауға рұқсат етіңіздер. Күн тәртібінде Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның «Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық 

және биофармацевтикалық зерттеу жолдары» тақырыбындағы философия 

докторы (PhD) дәрежесін іздену диссертациясының қорғауы. Диссертация 

Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетінің «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер» және 

«Фармацияны ұйымдастыру және экономикасы және клиникалық фармация» 

кафедраларында орындалған. Ғылыми кеңесшілер: Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна – фармацевтика ғылымдарының докторы, дәрілер 

технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі, С.Ж. 

Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті; Екінші 

ғылыми кеңесші Шопабаева Алма Рахимбаевна – фармацевтика 

ғылымдарының кандидаты, «Фармацияны ұйымдастыру және экономикасы 

және клиникалық фармация» кафедрасының профессоры, С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті; Шетелдік кеңесші: 

Шнитовска Малгоржата профессор, Медицина университетінің 

фармацевтикалық технология кафедрасының меңгерушісі, Гданьск қ., 

Польша. Ресми рецензенттер: Анарбаева Рабиға Муталиевна, фармацевтика 

ғылымдарының кандидаты, дәрілер технологиясы кафедрасының 

профессоры, Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы, Шымкент 
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қаласы; Тогаева Надира Ерболсыновна, фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, Астана қаласы бойынша Фармация Комитеті Департаментінің бас 

маманы міндетін атқарушы, Астана қаласы.                                                                                 

Ізденушінің жеке іс құжаттарын жариялау үшін Диссертациялық 

кеңестің ғалым хатшысы, фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева 

Асыл Кенесовнаға сөз беріледі, 5 минут. 

 

Ғылыми хатшы – фармацевтика ғылымдарының докторы 

Бошкаева Асыл Кенесовна: Құрметті Диссертациялық кеңестің мүшелері! 

Бүгінгі Диссертацияны қорғау отырысының күн тәртібінде Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның барлық іс құжаттары соңғы талап бойынша 

дайындалған, университеттің сайтында осы құжаттармен танысуға болады. 

Енді мінездемесіне тоқталуға рұқсат етіңіздер! Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовна, ұлты казақ, 1986 жылы туылған. 2004 жылы С.Ж. 

Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетіне түсіп, 2009 

жылы 040500 - «Фармация»  мамандығы бойынша бакалавр академиялық 

дәрежесін алды.  

2012 жылы С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетіне 6М074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 

мамандығы бойынша магистратураға түсіп, дәрілік заттар технологиясы 

аймағында «Йодқұрамды ФС-1 субстанциясы негізінде таблетканың құрамы 

мен технологиясын құрастыру» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеуін жасап, 

магистрлік диссертациясын  сәтті қорғады, магистр академиялық дәрежесін 

иеленді. 

2014-2017 жылдар аралығында 6D110400 – «Фармация» мамандығы 

бойынша PhD-докторантурада фармация және фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы факультетінде оқуға қабылданды.   

Елекен Гульнур Кабдыгалымовна PhD-докторантурада оқу барысында 

өзін тәртіпті, өз бетімен жұмыс істей алатын, сауатты зерттеуші және жас 

педагог ретінде өзін көрсете білді.  

Елекен Г.К. докторантурада оқу барысында алыс және жақын шет елдік 

мамандарының дәрістерін, мастер-класстарын, сонымен қатар «ВИАЛЕК»  

компаниясының өндірісті дамыту және GMP ережелерін енгізу тақырыбында 

семинарларына қатысты. Елекен Г.К. әрқашан өзінің білімін жетілдіріп 

отырады, орыс, түрік және ағылшын тілдерін жетік меңгерген.  

 Елекен Г.К. диссертациялық зерттеуінде  отандық жаңа тиімді дәрілік 

препарат жасап және импорт алмастыру өзекті мәселе екенін анықтады. 

Жүргізілетін зерттеулерді С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетінің «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер» 

мен Гданьск Медициналық университетінің (Польша) кафедраларында 

орындады. Зерттеу нәтижелерін докторант әрқашан халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияларда соның ішінде Ресей, Қазақстан, Польша 

және т.б. мемлекеттерінде өткен конференцияларда баяндады. Диссертация 

тақырыбы бойынша автор 20-дан астам жұмыстарын жариялаған, оның 
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ішінде Scopus базасына кіретін және Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым Министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ұсынған журналдарда жарыққа шыққан. 

Докторант Елекен Г.К. өзінің алдына қойған жоспарлы зерттеуін, 

мақсатын және міндеттерін толық орындады.   

Елекен Гульнур Кабдыгалымовна 6D110400 – «Фармация» мамандығы 

бойынша PhD-докторантура білім беру және ғылыми-зерттеу бағдарламасын 

толық көлемде аяқтады және өзін жас зерттеуші, педагог ретінде көрсете 

білді деп есептеймін. 

Осы мінездеме С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетінің 6D110400 – «Фармация» және 6D074800 – 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»  мамандықтары бойынша 

«Фармация» Диссертациялық кеңесіне ұсынылуға беріліп отыр. 

Мінездеме берушісі «Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы 

және экономикасы және клиникалық фармация» кафедрасының меңгерушісі, 

PhD, Кайрат Сапарханович Жакипбеков. Тыңдағандарыңызға рахмет! 

Төрағалық етуші: Ізденушінің жеке іс құжаттары бойынша сұрақтар 

бар ма, Кеңес мүшелері? Сұрақ жоқ па? Олай болса, диссертацияның негізгі 

ережелерін баяндау үшін Елекен Гульнур Кабдыгалымовнаға сөз беріледі. 

Сізге диссертациялық жұмыстың негізгі ережелерін баяндау үшін 20 минут 

беріледі. 

Ізденуші: Рахмет! Құрметті Кеңестің төрағасы, құрметті 

Диссертациялық кеңес мүшелері және аудитория! Сіздердің назарларыңызға 

философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Лоратадин таблеткасын 

жасаудағы технологиялық және биофармацевтикалық зерттеу жолдары» 

тақырыбында дайындалған негізгі зерттеу нәтижелерін баяндауға рұқсат 

етіңіздер.  

Тақырыптың өзектілігі болып: «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 отандық бәсекеге 

қабілетті препараттар өндіру, импортты алмастыру алға қойылған мақсат.  

 Соңғы жылдары аллергияға шалдыққан науқастардың саны көбеюде. 

Соған орай бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы нарығында шетелдік 

антигистаминді препараттар үлесі жоғары болғанымен, отандық препараттар 

үлесі жоқтың қасы. Осыған байланысты заманауи қосымша заттарды 

пайдалана отырып, отандық лоратадин препараттарын жасау қажеттілігі 

туындады.  

 Сонымен қатар экономикалық шарттарды ескере отырып, бір дәрілік 

қалыппен барлық жас ерекшеліктерді қамти алатын ауыз қуысында 

дисперстелетін минитаблеткалардың дайындалуы қазіргі заманғы өзекті 

мәселелерді шешуге өте ыңғайлы болып отыр.  
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Тақырыптың мақсаты:  Ауыз қуысында дисперстелетін лоратадин 

минитаблеткаларының технологиялық және биофармацевтикалық 

зерттеулерінің негіздемесін жасау. 

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін міндеттер қойылған:  

• Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарығындағы 

антигистаминді препараттарға талдау жасау;  

• Минитаблеткалардың құрамы мен технологиясының теориялық- 

тәжірибелік негіздемесін құрастыру;  

• Минитаблеткалардың стандартизациясын жүргізіп, олардың сақтау 

жағдайлары мен тұрақтылығын зерттеу;  

• Минитаблеткалардан белсенді заттың босап шығуы бойынша 

биофармацевтикалық зерттеулер жүргізу;  

• Құрастырылған дәрілік заттың уыттылығын анықтау;  

• Алынған лоратадин минитаблеткаларының техника-экономикалық 

негіздемесін жүргізу.  

Ғылыми жаңалығы болып  

• Алғаш рет балалар, қарт адамдар, жұту қабілеті нашар науқастар 

тәжірибесінде  қолданылатын, ауыз қуысында дисперстелетін 

лоратадин минитаблеткалары құрастырылды.  

•  Алынған минитаблеткаларға биофармацевтикалық зерттеулер, 

сапасын бағалау, жарамдылық мерзімін анықтау сияқты кешенді 

зерттеулер жүргізілді. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы 

Ауыз қуысында дисперстелетін лоратадин минитаблеткалары 

жасалынды;  

- Минитаблеткаларға технологиялық регламент және аналитикалық құжат 

құрастырылды;  

- Лоратадин минитаблеткаларының стандартизациясы жасалынып, сапа 

параметрлерінің негізгі көрсеткіштері анықталды. 

- Зерттеудің ғылыми жаңалығын растайтын № 2351  Қазақстан 

Республикасы пайдалы үлгі патенті алынды. 

- Бір дәрілік қалып дайындау арқылы барлық жас ерекшеліктегі 

науқастарды емдеуді қамтамасыз ету жүзеге асырылуы мүмкін.  

Қорғауға шығарылатын негізгі мәселелер 

Жаңа дәрілік қалып түріндегі ауыз қуысында дисперстелетін 

минитаблеткалардың  құрамы мен технологиясы тәжірибелік түрде 

негізделіп жасалды. Дайындалған дәрілік қалыптан белсенді заттың босап 

шығуы бойынша биофармацевтикалық зерттеу жұмыстары анықталып 

негізделді. Жұмыс барысында 2017 жылға Қазақстан Республикасы 

фармацевтикалық нарығына салыстырмалы талдауы жүргізілді. Қазақстан 

Республикасы фармацевтикалық нарығындаға аллергияға қарсы 

препараттарды отандық лоратадиннің нарықтағы пайыздық мөлшерімен 

салыстыра отырып жасалған салыстырмалы талдауында І ұрпақ 

антигистаминдік препараттары сұраныстың 7 % ие, ІІ ұрпақ өкілдері 68 % ие 
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болса, ІІІ ұрпақ препараттары 25  % құрайды. Осы ІІ ұрпақ 68 % 

препараттарының 18 % лоратадин құрамды препараттары болса, оның тек 0,6 

% ғана отандық препараттар болып табылады. Мәліметтер IMS Health 

ақпараттар базасы негізінде жасалынған. Антигистаминдік препараттардың 

арасында да танымал дәрілік қалып таблеткалар екені мәлім. Бірақ балаларға 

арналған препараттардың басым бөлігі шырындар, тамшылар олардың 

пайыздық мөлшерін келесі диаграммадан көре аласыздар. Балаларға арналған 

дәрілік құралдар ішінде тереңірек аллергияға қарсы препараттарды 

қарастырдық. Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарағына 2013-

2017 ж. аралығына талдау жасалынды. Соған орай Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығын талдау нәтижесі бойынша 

2013-2017 жж. арасында лоратадин құрамды таблеткаларға пайыздық 

сұранысының өсуін байқаймыз. І ұрпаққа жататын Диазолин препараты 2013 

жылы 30 %-дық жоғары сұранысқа ие болса, 2017 жылға қарай төмендеген. 

Дәл сондай қарқынмен Зетринал, Поллезин, Эриус белгілі нарықтағы 

препараттары қазіргі таңда алдыңғы жылдарға қарағанда төмен сұранысқа ие 

екенін байқалады. №3-ші сурет  бойынша 3 ұрпақтың препараттарына 

пайыздық сұраныс мөлшері Қазақстан Республикасының фармацевтикалық 

нарығындағы лоратадин құрамды шетелдік және отандық препараттардың 

2013-2017 жылдар аралығындағы сұраныстың пайыздық өсуін анықтадық. 

Яғни 22 пайыздан 42 пайызға өскені көрініп тұр. Фармацевтикалық 

нарықтағы лоратадин құрамды препараттарды талдау нәтижесі бойынша осы 

мәліметтер көрсетілген. №4-ші суретте лоратадин препараттарының % 

мөлшердегі көтерме сауда көрсеткіші берілген. Отандық және импорттық 

лоратадин құрамды препараттарды салыстырғанда 2013-2017 жж. арасында 

пайыздық мөлшердегі отандық лоратадиннің көтерме сауда көрсеткіші жыл 

сайын өскенін байқаймыз. Қазақстан Республикасының нарығындағы 

лоратадин құрамды препараттардың бағалары бойынша фармацевтикалық 

нарықты талдау нәтижесіне сүйенсек, Еуропа елдерінің өндірушілерінің 

бағасы жақын шекаралас елдерге қарағанда анағұрлым қымбат екені 

байқалады. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының фармацевтикалық 

нарығындағы лоратадин құрамды препараттардың шетелдік және отандық 

препараттары арасында айырмашылық мың теңгеден астам соманы құрап 

отыр, ал нарықтағы ең қымбат және ең арзан препарат арасындағы 

айырмашылық екі мың теңгені құрайды. Мәлімет Алматы қаласының бөлшек 

сауда дәріханаларының бағаларын салыстыра отырып алынған орташа 

көрсеткіші болып табылады. Келесі кесте бойынша жұмыс барысында 

дайындалған минитаблеткаларға бірнеше модельдер құрастырылды. Бұл 

жерде ең оңтайлы болып сегізінші модель таңдалынды. Келесі кестеде бізде 

дайындалған барлық сегіз моделіміздің көлемдік технологиялық 

көрсеткіштері көрсетілген, барлық сегізінің соның ішінде оңтайлы болып 

табылған сегізінші модельдің барлық көрсеткіштері бойынша  жоғары екенін 

көреміз, ал қалған таблеткалық массаларға жүргізілген технологиялық 

зерттеулер нәтижелері бойынша сегізінші модельдің көрсеткіштері бірнеше 
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сатыға жоғары.  Бұл жерде ылғалдылық, аққыштық, хауснер индексі сияқты 

көрсеткіштері алғы шарт болып отыр.  №5 кесте бойынша таңдалып 

алынған модельдің құрамының қосымша заттарының функционалды 

қасиеттері және нормативтік құжаттары көрсетілген. Сол таңдалып алынған 

сегізінші модельге жеке көлемдік технологиялық қасиеттері берілді. 

Сонымен қатар зерттеу барысында екі түрлі лоратадин субстанциясы алынып 

зерттелді. Оның ішінде HeteroLabs, Үндістан және Hasco Lek Польша 

елдерінің субстанциялары алынып, солардың ішінде №3 - кестеде лоратадин 

субстанцияларының технологиялық қасиеттері сандық мәліметтермен 

көрсетілген, бірқатар артықшылықтарымен HeteroLabs, Үндістан 

өндірушісінің субстанциясы минитаблеткалар жасауға таңдалып алынды. 

Екінші кестеге қарайтын болсақ, бұл жерде осы таңдалып алынған Үндістан 

лоратадинінің көрсеткіштері фракциялық құрамы, яғни бұл жерде 10 мкм 

дейінгі бөлшектері 84 % құрап отыр, 10-50 арасы  - 6 %, 50-100 арасы -10 % 

құрап отыр және олардың аққыштықтары нөлдің қасы, аққыштығы 

байқалмайды. Сонымен қатар келесі слайдта лоратадин субстанциясына 

кристалдарының мөлшерлері көрсетілген, лоратадин субстанциясының 

кристалдарының мөлшерлері №6-шы суретте  әрқайсысының проценттері 

көрсетілген.  Лоратадин субстанциясы мен қосымша заттардың 

үйлесімділігін электронды спектроскопия әдісімен анықтау жүргізілді. 

Қолданылған барлық қосымша заттардың лоратадин субстанциясымен 

дайындалған ерітінділері таза субстанция көрсеткіштерімен үйлесімділік 

тапқаны дәлелденді. Бұл жерде барлық қосымша заттар зерттелінген, келесі 

слайдта қосымша заттар көрсетілген. Сонымен қатар минитаблетка дайындау 

барысында оңтайлы технология құрастырылды, бұл жерде оңтайлы деп 

таңдап алынған тікелей престеу әдісімен жасалып, минитаблеткалар алынды 

5 саты қолданылады, критикалық нүктелері: салмағы, біркелкілігі, 

таблеткалық массаның араластыру уақыты, және ең маңыздысы 

минитаблеткаларды престеу барысындағы қысым мөлшері  болып табылады.

 Дайындалған минитаблеткалардың стандартизациясы жүргізілді, 

әдістемелердің барлығы Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

фармакопеясының талаптарына сай жасалынды.  Сапа көрсеткіштері 

анықтамасы, идентификациясы, кептіргендегі масса шығыны, үгілгіштігі, еру 

сынамасы, тектес қоспалар, микробиологиялық тазалығы, біркелкілігі, 

сандық анықтау сынды көрсеткіштерге зерттелді. Оларға жеке тоқталатын 

болсақ: барлық минитаблеткалардың салыстырмалы түрде 3 диаметрде 

жасалынды, 5 мм, 3 мм және 2 мм. Сол үш диаметрлігі әртүрлі қысымда 150 

және 250 МРа қысымда салыстырып жасалынды. Солардың арасында 

таңдалып алынған сегізінші модельдің көрсеткіштері оңтайлы болып 

табылды. Осы таблетка жасау барысында қолданылған екі түрлі 

пуансондарды көріп отырсыздар, бір пуансонда бір ғана минитаблетка 

шығарады және тағы бір түрі 13 минитаблеткадан шығарады, соған қарағанда 

жұмыстың шығымы 13 есе жоғары деп айтуға болады.  Сонымен қатар ары 

қарай стандартизациясы бойынша минитаблеткалардың идентификациясы 



8 
 

жүргізілген мемлекеттік фармакопея бойынша ультракүлгін жұтылу 

спектрінде 220 нм-ден 290 нм-ге дейінгі аймақта 246 нм толқын 

ұзындығында максимумын көрсетіп отыр. Келесі көрсеткіш бойынша 

минитаблеткалар ауыз қуысында дисперстелетін болғандықтан, мемлекеттік 

фармакопея бойынша олардың жай таблеткадан, дәстүрлі таблеткадан 

айырмашылығы 3 минутқа дейін құрайды. Соны қамтамасыз ете алды және 8 

моделіміз 00:47 секундты құрады. Ары қарай көлемдік технологиялық 

зерттеулер бойынша дайындалған екі түрлі қысымдағы минитаблеткалардың 

көрсеткіштері берілген соның ішінде оңтайлы моделіміздің көрсеткіші 14,57 

Н (ньютонды) құрап отыр. Осы дайындалған минитаблеткаларды ұзақ 

мерзімді тұрақтылыққа қойылды, ол 24 айды құрады, нәтижесінде сақтау 

мерзімі екі жылға дейінгі тұжырымға алып келді. Ұзақ мерзімді сақтау 

барысында жүргізілді. Сонымен қатар биофармацевтикалық зерттеулер 

жүргізілді,  белсенді заттының босап шығуы бұл жерде ауыз қуысында 

дисперстелетін болғандықтан 3 минутқа дейін  зерттегенде алғашқы 1, 5, 10 

мин емес, 1, 3, 5 мин негізгі қағида болып отыр, өйткені 3 минутқа дейін 

бізде 75 пайыздан кем болмауы керек. Біздің нәтижелер бойынша 85,8 пайыз 

болып отыр. Әртүрлі таблетпрестерден алынған минитаблеткалардан 

лоратадиннің босап шығуы көрсетілген алдарыңызда әртүрлі таблетпресте 

дайындалған бір пуансонда және роторлы таблетпрестерде 

минитаблеткалардың босап шығу көрсеткіштерінің айырмашылығы жоқ 

деуге де болады. Сонымен қатар 3 серияны салыстырғанда, орташа 

көрсеткіші қара түспен белгіленіп тұр. №19-шы суретте таңдалып алынған 

модельдің үш серияларының белсенді заттың босап шығу сынамасы 

жүргізілді. Алынған нәтижелер бойынша үш серияда да минитаблеткадан 

белсенді заттың босап шығуы талаптарға сәйкес болды. Тағы да бір 

көрсеткіш бұл жерде дайындалған минитаблеткалардың биоэквиваленттігін 

анықтау барысында келесідей сынама жүргізілді. Лорамин 

минитаблеткаларының нарықта қолданыста жүрген Кларитин, Ломилан және 

отандық Лоратал препараттарымен салыстырғандағы биологиялық 

эквиваленттілігі дәлелденді. Минитаблеткалардағы белсенді заттың алғашқы 

1 және 3 минуттарда, жоғары мөлшерінің босап шығуы, оның ауыз қуысында 

дәл солай тез дисперстелетінін дәлелдейді. Ал 10 минуттан кейінгі 

көрсеткіштері басқа нарықтағы препараттардың көрсеткіштерімен пара-пар 

болуы дайындалған минитаблеткалардың олармен эквивалентті екенін 

растайды. Сонымен қатар зерттеу барысында минитаблеткаларды қаптау 

зерттеулері жүргізілді. Еру сынамасын салыстыру нәтижелері бойынша 

қабықпен қапталған және қапталмаған минитаблеткалардың көрсеткіштері 

бірдей болды. Бірақ педиатрия тәжірибесінде әртүрлі түсі үшін улану қаупі 

болғандықтан ақ түсті қапталмаған дәрілік қалып дайындау ұйғарылды. 

Минитаблеткалардың қауіпсіздігі анықталды. Оның ішінде өткір және 

созылмалы уыттылығы анықталды.  Бұл жерде бізде үш түрлі дозада 

минитаблеткаларымыз  алынды  300, 1500 және 3000 мг/кг және бақылау 

тобы алынды, әрқайсында 5 тышқаннан, оларды 14 күн бақылау кезінде өлім 
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байқалған жоқ. Сонымен қатар осы 14 күн барысында алынған барлық 

жануарлардың салмақтары тексеріліп бақыланып отырды, бұлардың 

салмақтарының өсуі, азаймауы олардың токсикалық әсерінің жоқтығын 

көрсетеді. Сонымен қатар техника-экономикалық негіздеме жүргізілді, бұл 

жерде  бір қорабының өзіндік құны - 655,83 теңге құрайды және 

рентабельділікті 30 % санағанда - 852,58 теңге құрап отыр, бағанағы 

кестелерді байқағанымыздай шетелдік препараттар дәстүрлі таблеткалардың 

өзі 2000-нан жоғары көрсеткішті көрсетеді, бұл жерде бізде инновациялық 

дәрілік қалып сонымен қатар ауыз қуысында еритін әсер көрсетсе, өте жақсы 

нәтиже деуге болады.  Осы жобаның қажеттілігіне капиталды салымдардың 

өтемділік мерзімі 3,3 жылды құрайды деген болжам келтірілген. 

Қорытындылай келетін болсақ: антигистаминдік препараттарға жүргізілген  

Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығын талдау нәтижелері 

бойынша Қазақстан Республикасы нарығында: 7 % препарат I топ, 68 % II 

топ, 25 % III топ тіркелген, бірақ осы лоратадин құрамды препараттар ішінде 

отандық лоратадин препараттары тек қана 0.6 % құрап отыр. Оңтайлы болып 

келесі құрам таңдалып алынған: лоратадин, лактоза моногидраты, жүгері 

крахмалы, магний стеараты, кроскармелоза натриі,  аэросил қосымша 

заттары қосылды. Минитаблеткалар тікелей престеу әдісі бойынша Erweka 

таблетпрес аппаратында, 150 МРа қысымда, мөлшерлері: диаметрі 3 мм, 

салмағы  15,0 мг құрады. Минитаблеткалардың  физика-химиялық, 

технологиялық, биофармацевтикалық  қасиеттері зерттелді. Сапа бағалау 

жүргізіліп, тұрақтылығы ұзақ мерзімді сынама нәтижесінде 2 жыл уақытты 

құрады.  Сақтау жағдайлары 25 ± 2 °С және 60 % ± 5 % жүргізілді. Жасалған 

дәрілік қалыптың қауіпсіздігі ақ зертхана тышқандарға жасалды. Ең кіші доза 

- 300 мг/кг,  орташа - 1500 мг/кг, максималды - 3000 мг/кг құрады. Барлық 

жануарлардың тірі қалуына байланысты қауіпсіздігі V сыныбына 

жатқызылды. Сонымен қатар жүргізілген жұмыстар бойынша 

жарияланымдар, Скопус базасында бір жарияланым. Басқа құжаттар келесі 

слайдтарда берілді. Назар аударғандарыңызға рахмет!  

Төрағалық етуші: Болдың ба? Ары қарай, Диссертациялық Кеңес 

мүшелері,  ізденушіге сұрақтарыңыз болса қоя берулеріңізге рұқсат. 

Қайролла Дюсенбаевич, пожалуйста! 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Гульнур Кабдыгалымовна, 

бірінші сұрақ сізге: мына сіздің минитаблеткаларды таңдау мақсатыңыз неде, 

неге назар аудардыңыз және жәй таблеткадан айырмашылығы? 

Субстанцияны көрсеткенсіз Үндістан, Польша одан рұқсат бар ма жоқ па? 

Бар болатын болса сіз осы жерде көрсетсеңіз дұрыс болушы еді. Бұл 

международнай стандарт қой. Бұдан басқа сіз анау ұрпақ дедіңіз, ұрпақ 

дегеннің орысшасы поколение, ұрпақ өскен сайын жанама әсерлерін азайтып, 

эффективность көтеріледі, антибиотиктерді өзіңіз білесіз, мына көрсетіп 
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отырған жаңағы ұрпақ бойынша 2013-2017 жж. Бұрын Штада деген болған 

олардың бәрін алып тастады себебі инструкциясын қарайтын болсаңыз 

инструкциясында жанама әсерлері бар сухость во рту деген  ауызды кептіріп 

жібереді, таблетка соған зерттеулер жасадыңыз ба жоқ па, одан кейін жаңа 

сіз көрсеттіңіз сонда сіз көрсеткенде бір жағына өзіңіздің минитаблетка 

составын екінші жағына екі фирмаңыздың соны қойып қою керек еді,  енді 

мен қараған кезде сіздің неңіз бойынша сіз жүгері крахмалын алыпсыз, 

картоп крахмалы бойынша тағы қандай өзгерістер, солар қалай әсер етті, 

минитаблеткамен екеуінің составы бірдей болу керек пе деген ой бар. 

Үлгеріп отырсыз ба? Бұдан басқа биофармацевтикалық зерттеулер дедіңіз, 

соның ішінде жаңағыдай биодоступность бар, фармацевтикалық 

биоэквивалентность бар, соларды зерттепсіз, солар қай жерде зерттелді? 

Бұдан басқа жаңа айтып отырсыз, уыттылығы дедіңіз, сіз мини, орташа, 

максимальный дедіңіз ондай уыттылық болмайды, терапевтический, 

максимально переносимая доза дейді, одан кейін LD50 дейді, сіздің 

диссертацияңыздың бір жерінде жаңа көрсетіп отырсыз 300 минимальный, 

1500 терапевтический, 3000 деген максимальный дейсіз и өлім жоқ дейсіз 

сонда LD50 синтетикалық препаратта сондай жоқ болса, сіздің дәріңіз дұрыс 

емес көріп отырсыз ба? 50 деген 10 тышқан алсақ, 10 тышқанның 50 өлді 

сондықтан LD50 деп,  3000-ды LD50 деп кеткенсіз одан кейін максимальный 

дегенсіз. Арасы ай мен көктей, енді хотя бы осындай кезде кішкене сұрап 

нету керек қой, жүрміз ғой біз де, келіп совет сұрап, міне осы сұрақ одан 

кейін, осы  токсикологияда айттыңыз. Хорошо пока осы соны айтсаңыз. 

Менде осындай инструкциялар бар салыстырдым жаңа айтып отырсыз 

лоратадиннің проценті біздің Қазақстанда 0,6 деп отырсыздар, 

зарегистрированный ал сол минитаблетканы соны көтеру үшін істедіңіздер 

ме қандай жағдайда өйткені бұл крупный фирманың ішіне кіру үшін, бұлар 

өздеріне кіргізбейді, олар бәріне кезінде Қытайдың бір таблеткасын 

кіргіземіз деп біз 1ай, 2 ай жүргенбіз  ноухау деп екі ақ бетке бермейді, ал 

ертең бірдеме болса сіздерден соны айтайын дегенім сұрақ сол.   

Төрағалық етуші: Сұрақ түсінікті ме? 

Ізденуші: Сұрақ түсінікті. 

Төрағалық етуші: Қанша сұрақ? 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Жеті сұрақ. 

Ізденуші: Құрметті Кайролла Дюйсенбаевич,  сұрағыңызға рахмет. 

Жауап беруге рұқсат етіңіз. Бірінші сұрағыңыз бойынша минитаблеткаларды 

дайындауға не итермеледі? Бұл жерде қазіргі заман талаптарына сай, 

көптеген дамыған елдерде минитаблеткалардың өндірісі тек қана 

антигистаминді препараттарға ғана емес, басқа да қысымды түсіретін 

препараттарда да көптеп қолданылады.  
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2. Содан кейін дәстүрлі препараттардың минитаблеткалардан 

айырмашылығы дедіңіз. Бұл жерде айырмашылығы минитаблеткаларды 

дайындау негізі қосымша заттарды азайту мақсаты бір болып есептеледі, 

содан кейін біз бір линиямен бірнеше жастағы науқастарды қамту 

мүмкіншілігін ойладық.   

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Линия деген не? 

Ізденуші: Бір мысалы, бір дәрілік қалып дайындадық қой, 

минитаблеткаларды сол арқылы қарт адамдарға да, ересектерге де жас 

балаларға да беру мүмкіншілігін қарастырдық. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Доза разница в чем? Айта 

беріңіз иә, сосын. 

Ізденуші: Дозасы бұл жерде бізде бір минитаблетканың ішінде бір мг 

лоратадинді құрайды, ал ересек адамға 10 мг болғандықтан, баланың салмағы 

бойынша есептеп беруге болады.   

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Так сіздің доза острый, 

хронический деген соған келе ме, келмей ме? Мына жерде есептеп беруге 

болады шкала есть, стационарда бәрі бар. Біз стационарда жүрміз ғой білеміз.  

Айта беріңіз. 

Ізденуші: Келесі сұрақ бойынша қолданылған екі түрлі субстанцияның 

рұқсаты, бұл жерде менің негізгі жұмыстарым Польша Гданьск қаласында 

жасалғандықтан сол жердегі лабораториядағы стандарттар қолданылды.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Солар дейсіз. 

Ізденуші: Сол жердегі. Келесі инструкцияларда көрсетілген ауыз 

қуысында құрғақшылықты тудырады деген бойынша, көптеген нарықтағы 

препараттарда көрсетілген оны байқадым, бірақ сол ғана бір ғана кемшілігі 

болып отыр.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Оны неге сұрап отырмын,  

мына жерде кемшіліктер өте көп. Побочные действия деген өте көп. 

Сондықтан, хорошо дальше. 
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Ізденуші: Ары қарай клиникалық жұмыстар жүргізу туралы, соны 

толық айтпадым.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Салыстырмалы. Составын 

айтсаншы. 

Ізденуші: Құрамы бойынша неге жүгері крахмалы қолданылған 

дедіңіз. Көптеген басқа дәстүрлі препараттарда картоп крахмалы 

қолданылған, біз жүгері крахмалын қолданған себебіміз, лоратадин өзі суда 

жақсы ерімейді, ал жүгері крахмалының бір қасиеті ол да ыдыратқыш, 

еріткіш зат ретінде қолдануға болады.  

 Сосын. Келесі сұрақ бойынша биофармацевтикалық зерттеулер қай 

жерде жүргізілді? Гданьск Медициналық Университетінің технология 

кафедрасында Шнитовска Малгоржата профессордың нұсқаулығы бойынша 

жүргізілді. Сонымен қатар LD50 деген әдебиеттер бойынша нарықтағы 

препараттар зерттеулері нәтижесінде LD50 5000 мг/кг-ға егеу құйрықтарға 

жүргізілгені табылған.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: LD50 неге көрсетпегенсіз? 

LD50 обязательно көрсету керек, это синтетический препарат, дорогая, 

таблетка неғымайды, человеку терапевтическое действие очень мало.  

Рұқсат.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Производство субстанции 

когда взяли, у вас же разрешение должно быть. 

Ізденуші: Субстанция туралы иа? Субстанцияны иә, мен Гданьск 

Медициналық Университетіндегі субстанцияларды қолдандым.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Жоқ, оны алған кездегі сол 

соглашение бар ма, соның копиясы просто өзіңізге ертең ана ВАК-қа барған 

кезде осының бәрін есептейді байқаңдар. Шутки малы. Это известный 

препарат Байер бар, Штада бар. Штада алып тастады қазір. Үш төрт 

фирмалар бар қазір көрсеттіңіз ғой өзіңіз.  

 Ізденуші: Сонымен қатар минитаблеткаларды таңдау негізгі қағидасы 

болып, жаңағы біз бір таблетка цехын алатын болсақ, ол жерде барлық 

құрылғыларды ауыстырмай, тек қана роторлы таблетпрестің пуансондарын 
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ғана ауыстыру арқылы жүргізуге болады, осы бір ерекшелігі болып 

табылады.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сіз фармацевтика жағын 

сөйлеп отырсыз, біз фармакология жағын сөйлеп отырмыз, біз дәрігерлерге 

жақынбыз. Дәрілерді алып ертең дәрігерге көрсететін болса, өзіңіздің 

линиядағы лекарственная форма дұрыс па? Соны біз дозаны зерттеп беруіміз 

керек сіздерге, сіздердің бергендеріңіз бойынша. Ал енді мына жерде сіз 

өзіңіз адасып отырсыз. Түсініп отырсыз ба?  

Төрағалық етуші: Болды ма? Қанағаттандыңыз ба жалпы?  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының  

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Орташа, енді көңілін 

түсірмеу үшін жоқ деп айта алмаймын, бірақ көп жұмыс жасалған, сондықтан 

қарсы емеспін.   

Төрағалық етуші: Келесі сұрақ. Кімде бар? Амир Аканович 

пожалуйста. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Құрметті Гульнура, мына лоратадиннің субстанциясы қай 

фармакопеяға жататынын алғансыз? ВР ма, британский ма, европейский ма, 

американский ма, советский ма? Бірінші сұрақ.  

Екінші сұрақ мына лоратадинді жаңа көрсеткенсіз 10 мг таблетка 

Белоруссия 300 теңге тұрады дейсіз, мына сіздікі 1 мг так, қазіргі? Бұның 

бағасы қандай болады? Екінші сұрақ. 

3. Үшінші сұрақ. Бұл қандай оборудованиеде жасалған и ол жасалған 

предприятие қандай стандартпен жұмыс істейді?   

4. Содан кейін, келесі төртінші сұрақ. Үш серия шығарыпсыз, сол 

опытная серия ғой үш опытная серия шығардыңыз иә, соның жалпы объемы 

қаншадан, 5 штуктан ба, 50 штуктан ба, 500 штуктан ба білмеймін? 

5.  Содан кейін, енді бұл шығарғаныңыз растворимые во рту ғой, солай 

ғой иа, а не проще ли было спрей сделать, мынаны сіздің основание?  

6. Содан кейін мына минитаблетка деген келесі сұрақ фармакопеяда 

көп жоқ-ау дим, оны неге именно минитаблетка деп алдыңыз? Қалай бұл 

фармакопеяда бізде бұл қалай аталады? Қалай енді? Бізде минитаблеткалар 

көп емес, считанные по-моему (противозачаточные), болды осы.   

Төрағалық етуші: Болды ма? Амир Аканович канша сұрақ? Алты ма? 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Алты. 

Ізденуші: Құрметті Амир Аканович, сұрағыңызға рахмет. Жауап 

беруге рұқсат етіңіз.  
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1. Субстанция, қолданылған субстанциямыз мемлекеттік 

фармакопеяда, біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

фармакопеясында берілген, және технологиялық зерттеулер жүргізу сол 

фармакопея талаптарына сай жүргізілді. Сонымен қатар ол тек қана бізде 

емес, мен Польшада жасағандықтан Польшаның фармакопеясымен 

үйлесімділік түрде жасалды.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Польшада өздері шығара ма оны?  

Ізденуші: Польшада өздері шығарады, «Hasco» деген зауыт бар. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Европейский шығар оларда или польский ма? 

Ізденуші: Жоқ европейскийды қолданады. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Соны сұрап отырмын. 

Ізденуші: 2. Сосын келесі сұрақ бойынша 10 мг Белоруссия препараты 

300 теңгені құрайды, ол рас. Және неге минитаблетканы ұсынып отырсың 

дедіңіз ғой.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Иә-иә.  

Ізденуші: 1. Минитаблетканы жаңағы бұл жерде инновациялық дәрілік 

қалып болғандықтан, ауыз қуысында дисперстелетін болғандықтан бұл 300 

теңгеден жоғары болады,    және бұның құрамына 1мг, бірақ ыдыста 100 

минитаблеткадан бір контейнерде болады деген жорамал бар. Онық құны 

жаңа көрсетілгендей 865 теңгені құрайды.  

3. Содан кейін жаңағы осы минитаблеткаларды жасау барысында 

Польша елінде қолданылған қондырғылардың барлығы еуропа 

стандарттарына сай, жаңағы өздерінің GMP-ге сай болу керек. Erweka 

роторлы таблетпресте жасалды минитаблеткалар. 

4. Сонымен қатар келесі сұрақ үш түрлі серияның объемы қанша 

дедіңіз. Ол жерде әрбір серияға таблетмасса 1 кг құрады.  

5. Келесі сұрақ неге спрей емес? Негізі ондай спрей жасау деген 

негізінде ой болмапты.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Келешекте ізденесіздер.  

Ізденуші: Келешекте мүмкін ойластырып көреміз. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир 

Аканович: Ол негізі дайын уже субстанциясы бар. Технологиясын ғана 

қарау керек. Жақсы рахмет.    

Төрағалық етуші: Болды ма? Тағы? Калданай Каржауовна. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Қожанова Қалданай 

Қаржауовна: Гульнур, сізге сұрақ иә төрт сұрақ бар.  

1. Нарықта қолданылып жүрген лоратадин таблеткасына 

салыстырмалы түрде көрсеткіштер бойынша зерттеулер жасалды ма? 
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2. Екінші сұрақ бойынша биофармацевтикалық зерттеулерде босап 

шығу жылдамдығы сізде №19-шы суретте әртүрлі болған, соның негізі 

қандай қайсысы қосымша заттарға ма? Әлде сіздің қосып отырған әсер етуші 

затыңыздың соған байланысты қайсысында өзгерістер болды?  

3. Үшінші сұрақ. Сізде технико-экономикалық негіздеме бойынша 

капиталды салымды сіз қай фармацевтикалық базаға сүйене отырып 

жасадыңыз? Қай базада шығарғанда сондай капиталды салым болады? 

4. Келесі төртінші. Ерігіштігіне дозаның әсері бола ма, мысалы сіз 

ересектерге, қарттарға, балаларға арналған дозалар деп айттыңыз, сол 

дозаларды көбейткен жағдайда препараттың ерігіштігі өзгере ме өзгермей 

ме?  

Ізденуші: Құрметті Калданай Каржауовна, сұрағыңызға рахмет! Жауап 

беруге рұқсат етіңіз.  

1. Бірінші сұрақ бойынша нарықтағы салыстырмалы түрде алынған 

лоратадин, бұл жерде біз нарықта кеңінен тараған Кларитин, Лоратал және 

Ломилан препараттары қолданылды, салыстырмалы түрде. 

2. Сонымен қатар олардың босап шығуы туралы бұл жерде біздің 

минитаблеткаларымыз ауыз қуысында дисперстелетін болғандықтан, не үшін 

деген сұраққа, бұл жерде бізде ыдыратқыш ретінде жүгері крахмалы, және 

негізгі кроскармелоза ыдыратқыш ретінде қолданылып отыр, көмекші заттар. 

3. Келесі, технико-экономикалық көрсеткіш бойынша капиталды 

салым, бұл жерде жаңағы дайын таблетпресті, барлық қондырғыларды алмай, 

тек пуансондарды өзгерту арқылы, және сонымен қатар көрсетілген 

ремонттық жұмыстар, және де жаңағы қызметкерлердің жалақысын ғана 

ұйғарылып жасалған.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Қожанова Қалданай 

Қаржауовна: Қайсы базада? 

    Ізденуші: Бұл база Инфекцияға қарсы препараттар базасын негізге 

ала отырып жасалынған.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Қожанова Қалданай 

Қаржауовна: Келесі сұрақ. 

4. Келесі сұрақ бойынша,  дозалары өзгерген сайын оның ерігіштігі 

өзгере ме деген сұраққа: ерігіштігі өзгермейді, ерігіштігі ауыз қуысында 

дисперстелетін болғандықтан ол бірінен кейін бірі минитаблеткалардың 

барлығы бір уақытта ериді, ол минитаблетка жаңағы ересек адамға және 

салмағына байланысты есептегенде жас балаларға екі-үш минитаблеткадан 

басталады.  

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Қожанова Қалданай 

Қаржауовна: Рахмет. 

Төрағалық етуші: Болды ғой? Еркебулан пожалуйста. 

PhD, Оразбеков Еркебулан Куандыкович: Гульнур 

Кабдыгалымовна, біраз сұрақтар айтылып кетті, осы жерге шейін, біздің 

қояйын деп отырған сұрақтардың Кайролла Дюсенбаевич озі айтып тастады, 

біраз кем-кетіктерін дұрыстап жатыр,  сонда да мен айтқым келгені, 
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докторлық жұмыста ғылыми жаңалық болғаны дұрыс деп есептейміз де біз, 

докторлық жұмыста. Ал енді бір таблетканы алып, бір препаратты алып 

басқа формада шығару это уже коммерческое отношение болады. Және неге 

диссертациялық тақырыпта сіз лоратадин таблеткасын қайтадан жасау деп 

таңдадыңыз? Когда бізде нарықта лоратадин таблеткалары бар кезде неге 

басқа бір условный бір ат бермедіңіз әлде субстанцияның атауына 

негізделдіңіз бе? Және де сол субстанцияны Үндістаннан сіздер аласыздар 

ғой иа, Польшадан, сол субстанцияны алып серийный производство болса, в 

будущем сондай препарат шығаратын болып жатырсыз. Рұқсат қағазы бар ма 

деп Кайролла Дюсенбаевич те сұрады, рұқсат қағаз болу керек. Рұқсат қағаз 

болмаса сіздікі как фальсификация басқа да тағатын айыптар көп қой, сондай 

мүмкін құжатыңыз бар шығар, бірақ көрсетпегенсіз. Сосын екінші бір 

өзіңіздің докладыңыздан естіп қалдым, Польшада «Hasco» деген фирма 

шығарып жатыр дедіңіз, сонда  «Hasco» фирмасынан шығарып жатқан 

таблетка сіздің докторлық диссертацияңыздың негізі болды ма? Мүлдем 

өзгеше составтағы таблетка болды ма? Осыған жауап берсеңіз. 

Төрағалық етуші: Сұрақтар түсінікті ме? 

Ізденуші: Сұрақтар түсінікті. Құрметті Еркебулан Куандыкович, 

сұрағыңызға рахмет. Жауап беруге рұқсат етіңіз. Жаңағы жаңалығы 

бойынша, бұл жерде біз жаңалық ретінде бағана айтып өткендей 

инновациялық дәрілік қалып ретінде көрсетіп отырмыз, және бұл жерде бір 

дәрілік қалып арқылы бірнеше жас ерешеліктерді қамти аламыз деген 

жорамал бар. Сонымен қатар минитаблеткалардың ерекшелігі жаңағы 

қосымша заттарды азайту, жаңағы педиатрия тәжірибесінде қолдану кезінде 

көп кезде біздің қолданылатын линияларымыз: шырындар, тамшылар 

қолданылады, бұлардың экономикалық тұрғыдан алғанда қымбат болып 

есептеледі, ал таблетка көптеген сұраныстар бойынша, және сатылу, көтерме 

сауда бойынша, маркетингтік талдаулар жасалды, солардың ішінде 

таблетканың сұранысы өте жоғары. Сол есептен минитаблетка ретінде 

балаларға да қолданылады деген болжам. 

2. Келесі сұрақ бойынша атауы неге лоратадин таблеткалары? Бұл 

жерде дұрыс атап кеттіңіз, субстанцияның атауы бойынша негізі алынған. 

3. Келесі рұқсат қағаз. Бұл жерде рұқсат қағаз дәл маған берілмеген, 

бірақ университетке берілген рұқсат қағаз бойынша жұмыс істедім.  

4.     «Hasco» фирмасында өндірілген таблеткаларын алған жоқпын, 

соның субстанциясын қолдандым.   

Төрағалық етуші: Болды ма сұрақтар? Асыл Кенесовна. 

Фармацевтика ғылымдарының докторы, Бошкаева Асыл 

Кенесовна: Сіз деген мында айтып отырсыз мақсатыңызда, ауыз қуысында 

дисперстелетін таблетка, минитаблеткалардың негіздемесін жасау. Негізі мен 

білем дисперстілік деген дәреже деген ол тек қана сапалық көрсеткіш ретінде 

ұнтақтарға беріледі, ол сапалық көрсеткіш фармакопея талабы бойынша 

белгілі жерде айтылып кетеді. Сондықтан мен білмей отырмын сіз мақсат 

ретінде мында беріп тұрған, қойып отырған мақсатта или сіз диспергируемые 



17 
 

в полости рта разрабатываете таблетки с лоратадином, да? Или же все таки, 

это степень определения дисперстности распространяется на порошок,  

лоратадинге или лоратадин ұнтағына сапалық көрсеткіш фармакопея талабы 

бойынша анықталуы керек немесе сізде таблеткаға оны жаңағыдай беріп 

тұрсыздар. Бірінші сұрақ.  

2. Екінші сұрақ, көбісі айтып отыр презентацияда минитаблеткалардың 

және таблеткалардың айырмашылығы неде, сіз мына жерде мақсат ретінде 

мақсаттарыңызда көрсеттіңіз что разработать состав и технологию получения 

минитаблеток дейсіз де и приводите стандартизацию минитаблеток, 

минитаблеткалар мен таблеткалардың стандартизациясының айырмашылығы 

бар ма?  

3. Одан кейін сандық анықтау кезінде лоратадиннің өзін қандай 

мөлшерде таблеткаға салып отырсыз?     

Ізденуші: Құрметті Асыл Кенесовна, сұрағыңызға рахмет. Жауап 

беруге рұқсат етіңіз.  

1. Бірінші сұрағыңыз бойынша неге мақсатымда дисперстілік деген 

сөзді қолдандым, өйткені ол біздің мемлекеттік фармакопея бойынша 

таблеткалардың жіктелуінде ауыз қуысында дисперстелетін таблеткалар 

деген ұғым бар. Және бұл жерде тек қана порошок ретінде емес ауыз 

қуысында жаңағы ұсақ-ұсақ бөлшектерге ыдырап кету мағынасына 

келтірілген термин.  

2. Келесі сұрақ бойынша минитаблетка мен дәстүрлі таблетканың 

айырмашылығына стандартизация жүргізу, бұл жерде фармакопеямызда да 

көрсетілген, ауыз қуысында дисперстелетін таблетка мен дәстүрлі 

таблеткалардың айырмашылығы тек қана ыдырағыштық  уақытында 3 

минутқа дейін және қалған көрсеткіштерінің барлығы таблетканың 

көрсеткіштерін анықтау бойынша жасалған.  

3. Келесі сұрағыңыз бойынша сандық анықтау? Қандай мөлшерде, 

иа сандық анықтау кезінде біз екі түрлі дозаны алып қарастырдық, өйткені 

нарықта қолданылатын педиатрияда тәжірибесінде 5 мг дозада және 

ересектерге 10 мг, сондықтан бесті де онды да қолдана отырып, олардың 

салыстырмалы есептеулер жүргізу арқылы бұлардың сандық анықтауы 

анықталды.  

  Фармацевтика ғылымдарының докторы, Бошкаева Асыл 

Кенесовна: Екінші сұрақта сіз тағы бір көрсеткішін айтпай кеттіңіз 

минитаблеткада құрамында лоратадин өте аз мөлшерде берілген дұрыс па? 

Сондықтан сіз зерттеу жүргізгенде барлық сапа көрсеткішіне мән беру 

керексіз лоратадиннің сандық көрсеткішінде бір сапа көрсеткішін айтқан 

жоқсыз. Екіншіден үшінші сұрақта сандық анықтау кезінде біздер өте қатаң 

қараймыз себебі стандартизацияда количественное определение 

лоратадиннің содержаниесі в какой лекарственной форме в данном случае в 

таблетке, бір таблеткада ма средняя массада ма мөлшерін айту керек  еді.  

Оны айтпадыңыз. 
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Төрағалық етуші: Болды ма? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Мен онда 

бір сұрақ. Сіз мынау жаңағы көлемдік технологиялық қасиеттерін 

анықтадыңыз ғой, соның аққыштығын анықтадыңыз ба? Қанша болды? 

 Ізденуші: Құрметті, Убайдилла Махамбетович, сұрағыңызға рахмет. 

Жауап беруге рұқсат етіңіз. Аққыштығы бойынша лоратадин субстанциясы 

өзі аққыштық қасиеті жоқ, жоқтың қасы, ал біздің жаңағы минитаблетка 

жасау барысында тікелей престеу әдісін қолданғандықтан, бұл жерде бізде 

аққыштық өте маңызды рөл атқарады, сондықтан қолданылған қосымша 

заттардың әсері арқылы аққыштығын біз аппаратурада 25 мм диаметріндегі 

аққыштығын тексеру қондырғысында 100 г препараттың таблеткалық 

массаны алған кезде ол 8 секундка дейін жаңағы неден, воронкадан ағып 

өтті.  

Төрағалық етуші: Иа? Ол түсінікті, ал мында диссертацияда нөл 

дегенсіз? Бұл субстанция ма? 

 Ізденуші: Иа субстанция.  

Төрағалық етуші: Аққыштығы жоқ.     

Ізденуші: Аққыштығы жоқ.     

Төрағалық етуші: Сұрақ болмаса онда ары қарай сөз кезегі ресми 

рецензентке фармацевтика ғылымдарының кандидаты,  Оңтүстік Қазақстан 

медициналық академиясының дәрілер технологиясы кафедрасының 

профессоры, Анарбаева Рабиға Муталиевнаға беріледі, 5 минут. 

Ресми рецензент, фармацевтика ғылымдарының кандидаты, 

профессор Анарбаева Рабиға Муталиевна: Құрметті Төраға, 

Диссетациялық кеңес мүшелері. Сіздердің назарларыңызға Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның 6D110400 – «Фармация» мамандығы бойынша 

философия докторы ғылыми дәрежесін алуға ұсынылған «Лоратадин 

таблеткасын жасаудағы технологиялық және биофармацевтикалық зерттеу 

жолдары» тақырыбына жүргізілген диссертациялық жұмысына рецензияны 

оқуға рұқсат етіңіздер. 

1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасының 

фармацевтік өнеркәсіпті дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалары 

бәсекелестікке қабілетті, экспортқа бағытталған жоғарғы сапалы отандық 

препараттарды өндіруді негізгі мақсат етіп қойып отыр. Бағдарламаларды 

орындау үшін осы салада жүргізілетін ғылыми жұмыстарға үлкен назар 

бөлінеді. Қазіргі таңда қолданыста бар дәрілк құралдардың үлкен арсеналына 

қарамастан, жаңа жоғарыэффективті дәрі-дәрмектерді іздену мәселесі өзекті 

болып қалуда. Бұл кейбір ауруларды емдеуге арналған дәрілердің 

болмауымен немесе эффективтілігінің жеткіліксіздігімен; кейбір дәрілік 

препараттардың жанама әсерлерінің болуымен; дәрілік препараттардың 

жарамды мерзімінің шектелуімен түсіндіріледі. Соңғы бірнеше онжылдықтар 

ішінде, жаңа дәрілік препараттарды жасауға  және көптеген қолданыстағы 

дәрі-дәрмектердің технологиясын жетілдіруге бағытталған ғылыми 

зерттеулердің қарқынды өсуі байқалады. Бұл тұрғыда инновациялық 

препараттарды жасауға ерекше назар аударылуда. Осы бағытта балалар 



19 
 

практикасында қолданылатын дәрілік препараттардың технологиясын жасау 

және стандарттау фармацевтикалық  технологияның өзекті мәселелерінің 

бірі. Қатты дәрілік түрлердің (таблетка және капсула) көптеген 

артықшылықтарына қарамастан, балалардың бұл дәрілік түрді жұтуында 

қиындықтар туғызатыны ескеріліп, педиатрияда тұтынуға жеңіл болатын, 

ауыз қуысында жылдам ыдырайтын түйіршікті және минитаблеткалы 

инновациялық препараттарды дайындау диссертациялық жұмыстың негізгі 

максаты. Диссертациялық жұмыстың өзекті мәселесі әсер етуші құрал 

ретінде қазіргі  таңда аллергиялық  аурулардың өте қиын проблема 

тудыратынын тірек ете отырып, лоратадин қосылған  препараттарды әртүрлі 

күшейткіш заттарды қолдану арқылы балаларға арналған минитаблеткаларды 

шығару қажеттігін көрсетуінде, себебі отандық нарықта  аллергиялық  

препараттар мүлдем жоқ десе де болады. Лоратадин күшті, гистаминге 

қарсы, ұзақ және тез әсер көрсетеді, клиникалық деңгейде тыныштандырғыш 

қасиетке ие және жанама әсерлері жоқтығымен ерекшеленеді. Сонымен, 

аллергияға қарсы әсері бар лоратадин субстанциясы негізінде ауыз қуысында 

еритін минитаблеткалардың өндірісіне заманауи технологиялық әдістерді 

қолдана отырып антигистаминді дәрілік құралдарды дайындау Қазақстан 

фармацевтикалық нарығының импорттан тәуелділігін төмендету мәселесін 

шешудегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

2. Диссертация талаптары шеңберіндегі ғылыми жетістіктер. Елекен 

Гульнур Кабдыгалымовнаның 6D110400 – «Фармация» мамандығы бойынша 

PhD философия докторы бағдарламасы білім беру аясында диссертациялық 

жұмысы білікті, ғылыми еңбегі болып табылады. Диссертациялық жұмыс 

кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, зерттеу материалдары мен әдістерінен, 

тәжірибелік зерттеулердің 4 бөлімінен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімі мен 

тіркемелерден тұрады. Диссертацияның кіріспе бөлімі Қазақстан 

Республикасы нарығындағы дәрілік түрлердің заманауи жағдайы мен даму 

перспективаларын, фармацевтикалық индустриясының қазіргі жағдайының 

басым бағыттарын, оның дамуын көрсетеді. Сонымен бірге диссертацияның 

кіріспе бөлімі ғылыми жұмыстың мақсатын, міндеттерін, тақырып 

өзектілігін, оның ғылыми жаңалығын және тәжірибелік маңыздылығын 

айқын көрсетеді. Ашық әдебиеттерде жарияланған әдебиет көздері 

мәліметтері бойынша дәрілік құралдарды жеткізуде әр түрлі әдістердің 

арасында пероральды енгізу науқасқа ең қолайлысы, тиімдісі екені 

көрсетілген. Сонымен қатар инновациялық дәрілік түр ретінде 

қарастырылған минитаблеткалар, әртүрлі аллергиялық жағдайларда 

қолданылатын дәстүрлі дәрілік түрлерге, тікелей престеу әдісінің 

артықшылығы тақырыптарына ашық әдебиеттерде жарияланған әдебиет 

көздеріне талдау жасалынған. Белгілі  ақпараттар бойынша  ешбір алдыңғы 

зерттеулер  минитаблеткаларды  кіші  жастағы  балалар  үшін  пероралды  

қатты  дәрілік  түр  ретінде  қолдануға жарамды және қолайлы екендігі  

зерттелмегендігі көрсетілген. «Лорамин»  минитаблеткаларын толық ауқымда 

зерттеу, технологияларын әзірлеу, стандарттау және сапалы жаңа дәрілік түр 
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жасау осы зерттеудің мақсаты болып отыр.  Жұмыстың өзектілігі мен 

жаңалығы ешқандай күмән тудырмайды. Әдеби шолуда антигистаминді 

соның ішінде лоратадин құрамды қатты дәрілік түрлердің маңызды ғылыми-

практикалық, отандық және шетелдік ғалымдардың патенттік зерттеулері 

және қолдану бойынша лоратадин құрамды препараттарының өндірісінің 

жалпы принциптері мен ерекшеліктері сарапталған. Диссертациялық 

зерттеудің қорғауға ұсынылатын негізгі мәселелері қойылған міндеттерді 

тұжырымдамалық шешу, ғылыми жаңалығы, олардың фармацевтика 

саласына елеулі үлес қосуы. Диссертацияның екінші тарауында қолданылған 

материалдар мен әдістер көрсетілген. Автор физика-химиялық, химиялық, 

фармако-технологиялық, микробиологиялық әдістерін талдайды. Үшінші 

тарауда эксперименттік зерттеулер бойынша зерттеу объектісі «Лорамин» 

минитаблеткаларының тиісті дайындалуы, биофармацевтикалық және 

фармако-технологиялық зерттеулері мен стандарттауы баяндалған. Автор 

Лорамин минитаблеткаларының алу технологиясын жасаған, таблеткалау 

процесінің валидациясын жүргізген, алынған препараттың сапасы мен 

тұрақтылығын зерттеген, технико-экономикалық негіздеме жасаған. Алынған 

нәтижелері Лорамин минитаблеткаларының сапа спецификациясын, 

аналитикалық нормативтік құжаттардың (АНҚ), тұрақтылық ерекшелігін 

жасау құжаттарында пайдаланылды.  Сонымен қатар, осы тарауда клиникаға 

дейінгі зерттеу нәтижесінде  «Лорамин» минитаблеткаларындағы белсенді 

заттың өткір уыттылығы зерттеліп, уыттылық категориясы анықталған, V 

сыныбы уытты класына жатқызылғандығы келтірілген.   Диссертациялық 

жұмыстың тақырыбы мен бағыты өзекті және заманауи тәжірибелік 

талаптарға сай.  Сонымен, Г.К. Елекеннің диссертациялық жұмысы жаңа 

дәрілік препараттарды әзірлеудің теориялық, эксперименталды және 

қолданбалы технологиялық аспектілерін зерттеуге арналған маңызды жұмыс 

болып табылады. 

3. Диссертацияда баяндалған нәтижелердің, қорытындылар мен 

тұжырымдардың негізділігі мен сенімділік дәрежесі. Алынған ғылыми 

нәтижелердің қисындары мен растығы және диссертациялық жұмыстың 

қорытындылары жан-жақты үлкен тәжірибелік нәтижеде келтірілген, ал 

оның сауатты пысықталуы мен талдануы еш күмән тудырмайды. 

Таблеттелген препараттардың технологиясын жасау кезінде дәрілік және 

қосымша заттардың құрамы мен мөлшерлерін таңдау жоғары деңгейде 

жүргізілген, қазіргі талаптарға сәйкес биофармацевтикалық факторлардың 

ықпалы зерттеліп, жаңа технологиялық шешімдер қолданылған. Зерттеу 

нәтижелерінің сенімділігі мен негізділігі атқарылған жұмыстардың қазіргі 

уақыттағы көкейтесті мәселені шешуге арналып, қойылған мақсаттарды 

шешуге қолданылғанын заманауи ғылыми-зерттеу әдістері дәлелді 

тұжырымдар мен қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді. 

4. Диссертацияда баяндалған ізденушінің әрбір ғылыми нәтижелердің, 

қорытындылар мен тұжырымдардың жаңалық дәрежесі. Барлық ғылыми 

нәтижелердің шынайылығы мен негізділігі, әр алынған қорытындылардың 
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қойылған міндеттерге сәйкестігі жұмыстың жоғары дәрежеде орындалғанына 

кепілдік береді. Қорғауға ұсынылған мәліметтерге сәйкес диссертант алғаш 

рет  балалар,  қарт адамдар, жұту қабілеті нашар науқастар тәжірибесінде  

қолданылатын, ауыз қуысында еритін лоратадин минитаблеткаларының 

оңтайлы құрамы мен ұтымды технологиясын ұсынды. Алынған 

минитаблеткаларға биофармацевтикалық зерттеулер, сапасын бағалау, 

жарамдылық мерзімін анықтау сияқты кешенді зерттеулер жүргізілді. 

Диссертанттың зерттеу нәтижелері басылым түрінде жарияланымға Scopus 

база қорында, Қазақстан республикасы Білім және ғылым саласындағы 

бақылау комитеті ұсынған журналдардағы жарияланым, халықаралық 

конференцияларда, соның ішінде РИНЦ базасындағы жарияланымда жарық 

көрген, зерттеудің ғылыми жаңалығын растайтын пайдалы үлгі патенті 

алынған. Осының бәрі алынған зерттеу нәтижелерінің жаңашылдығына 

күмән келтірмейді, соған байланысты, диссертанттың еңбегі оң бағалануы 

тиіс деп есептеймін.  

5. Алынған нәтижелердің өзара бірлілігін бағалау. Диссертациялық 

жұмыс алынған ғылыми нәтижелердің қойылған мақсаты мен міндеттеріне 

сәйкестігі, ішкі бірлігі, өзара логикалық байланысы, зерттеуді жасау жүйелігі 

және алынған мәліметтердің маңыздылығымен  сипатталады.  

Ізденушінің алған ғылыми зерттеулерінің ғылыми нәтижелері өзара 

тығыз байланыспен  және зерттеу проблемасы аймағында ішкі бірлігімен 

сипатталады. Жан-жақты физика-химиялық, технологиялық, 

биофармацевтикалық, микробиологиялық және биологиялық зерттеулер 

нәтижесінде жаңа дәрі түрі «Лорамин» минитаблеткалары алынған. 

Диссертант дәрі түрін стандарттау, өндірістік технологиясын игеру 

міндеттерін табысты шешкен. Жұмыстың мақсатына сәйкес зерттеу 

нысандарын таңдау, тәжiрибелiк материалдар, зерттеу әдістерін таңдау, 

пысықтау нәтижесiнде алынған мәлiметтер бiр жүйемен берiлген және 

тараулары өзара байланысқан. 

6. Сәйкес өзекті мәселенің шешуіне алынған нәтижелердің бағытталуы. 

Лоратадин құрамды «Лорамин» шартты атаулы минитаблеткаларының 

аллергияға қарсы әсері белгілі. Лоратадин субстанциясы негізінде алынған 

минитаблекталардың маңызды бірқатар артықшылықтары бар. Жасалған 

өндірістің технологиялық схемасы өнеркәсіпте өндірісті қамтамасыз етеді. 

Тұтастай алғанда, автормен алынған зерттеу нәтижелері отандық жаңа 

дәрілік препараттарды алуға бағытталғандықтан, міндетті түрде Қазақстан 

Республикасының фармацевтика саласына өз үлесін қосады. 

7. Диссертацияның негізгі ережелерінің, нәтижелерінің және 

қорытындыларының жариялауының расталуы. Зерттеу нәтижелері бойынша 

22 еңбек жарияланды, соның ішінде: 

- Scopus базасына кіретін халықаралық журналдағы жарияланым – 

1; 

- Қазақстан республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау 

комитеті ұсынған журналдардағы жарияланым – 8; 
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- Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдарындағы жарияланым – 12; 

- Пайдалы модельге патент – 1; 

- РИНЦ базасындағы жарияланым – 1. 

8. Диссертацияның мазмұны және құрылымының кемшіліктері. 

Диссертациялық жұмыстың мазмұнына, тарауларының логикалық 

байланыстылығына және әдістемелік деңгейіне қойылатын ескертулер жоқ. 

Жұмыс сауатты жазылған және жеңіл оқылады. Дегенмен, 

қарастырылып отырған ғылыми жұмыстағы кейбір кемшіліктерге тоқтала 

кетейік: 

1. Бұл диссертантқа ғана емес, жалпы барлығымызға қатысты 

мәселе. Фармацевтикалық технологияның негізгі терминдерінің бірі: 

орысшасы – лекарственная форма, әртүрлі оқылымда берілген – дәрілік 

қалып, дәрілік түр; лекарственное средство – дәрілік зат, дәрілік құрал. 

Диссертацияда бір оқылымда берілгені дұрыс деп есептеймін.  

2. Кейбір сөздер орыс тілінде берілген: сироп-шырын, 

характеристика-сипаттама, активті-белсенді, продукт-өнім және т.б. 

Диссертациялық жұмыста қазақ тіліндегі аудармасы берілу тиіс. 

3. 52 беттегі 9-кестеде өлшем бірліктері көрсетілмеген; 

4. Бірқатар, мысалы 18, 21, 55, 56, 65, 75 беттерде стилистикалық 

және орфографиялық қателіктер кездеседі. 

Жоғарыда аталған ескерту ұсыныстар оңай жөнделеді және бұл 

диссертациялық жұмыстың жалпы құндылығын төмендетпейді. Қазақ 

тіліндегі кейбір аудармалардың кемшілігі әлі қалыптаса қоймаған қазақша 

ғылыми терминологияның әртүрлі қолданылуының нәтижесі деп айтуға 

болады.  

Қорытынды. Гульнур Кабдыгалымовна Елекеннің «Лоратадин 

таблеткасын жасаудағы технологиялық және биофармацевтикалық зерттеу 

жолдары» тақырыбында жасалған диссертациясы өз  бетінше жасалған, 

білікті, аяқталған ғылыми жұмыс. Зерттеу өзектілігі, жұмыс мақсаттары мен 

міндеттері, ғылыми жаңалығы, практикалық маңыздылығы, сондай-ақ 

алынған нәтижелері бойынша жоғары деңгейдегі ғылыми еңбек деп 

тұжырымдауға болады. Ал диссертант 6D110400 – «Фармация» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін иеленуге лайық.  

Рецензент, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, дәрілер технологиясы  

кафедрасының доценті, фармация ғылымдары кандидаты Анарбаева Рабиға 

Муталиевна.  

 Төрағалық етуші: Рахмет, ал келесі ресми рецензентке жауап беру 

үшін өзіңізге беріледі. Келесі жолы рецензент сөйлеп жатқанда артына 

тығылып алмай, саған сөйлеп жатыр ғой, алдыңғы жаққа барып отырыңыз. 

Ал жауап беріңіз. 

Ізденуші: Құрметті ресми рецензент, Рабиға Муталиевна, сіздің 

барлық көрсеткен кемшіліктеріңізбен келісемін, болашақта барлығын 
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өзгертемін, және осы жұмысымды қарастырып, рецензиялағаныңызға өте 

үлкен рахмет.  

Төрағалық етуші: Айтылған кемшіліктермен келісесің ғой? 

Ізденуші: Келісемін.  

Төрағалық етуші: Рабиға Муталиевна, сіз ізденушінің жауабына 

қанағаттандыңыз ба? 

Ресми рецензент, фармацевтика ғылымдарының кандидаты, 

Анарбаева Рабиға Муталиевна: Иа. 

Төрағалық етуші: Сөз екінші ресми рецензент фармацевтика 

ғылымдарының кандидаты, Астана қаласы бойынша Фармация Комитеті 

Департаментінің бас маманының міндетін атқарушы, Тогаева Надира 

Ербосыновнаға беріледі, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. 

Ресми рецензент, фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Тогаева 

Надира Ерболсыновна: Құрметті Диссертациялық кеңестің төрағасы мен 

мүшелері сіздерге «Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық және 

биофармацевтикалық зерттеу жолдары» тақырыбындағы Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның диссертациялық жұмысына рецензиясымен қысқаша 

таныстыруға рұқсат беріңіздер. 

1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. 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. 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. 

2. Диссертация талаптары шеңберіндегі ғылыми нәтижелер. Г.К. 

Елекеннің 6D110400 – «Фармация» мамандығы бойынша PhD философия 

докторы бағдарламасы білім беру аясындағы диссертациялық жұмысы 

мемлекеттік тілде, компьютерлік технология бойынша терілген. 

Диссертация 128 бет мәтінде баяндалған, 4 бөлімнен тұрады, 55 кесте және 

56 сурет бар. Әдебиеттер тізімі 176 отандық және шетелдік авторлардың 

ғылыми еңбектерінен тұрады.  Жұмыс кіріспеден ҚР 
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фармацевтикалық өндірісінің қазіргі жағдайы мен болашағына шолудан, 

зерттеу материалдары мен әдістері тарауынан, сонымен қатар жүргізілген 

тәжірибелік бөлімінен және өзінің зерттеу нәтижелерін талқылау 

барысында алынған қорытындыларынан тұрады. Диссертацияның кіріспе 

бөлімі ғылыми жұмыстың мақсатын, міндеттерін, тақырып өзектілігін, 

оның ғылыми жаңалығын және тәжірибелік маңыздылығын айқын 

көрсетеді. Алуан түрлі әдебиеттік шолуда диссертациялық зерттеудің 

мәселелері бойынша шет елдік және отандық авторлардың маңызды 

ғылыми-тәжірибелік зерттеулері терең талданған.   Екінші тарауында 

физика-химиялық, фармако-технологиялық, биофармацевтикалық, 

микробиологиялық әдістері көрсетілген. Үшінші тарау Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығын талдауға арналған. Отандық 

препараттардың үлесі – 30%, тиісінше, фармацевтикалық тауарлардың 

70%-ы импорттық дәрі-дәрмектерге сұраныс есебінен 

қанағаттандырылады. Осыған байланысты елдегі импортқа тәуелділік 

жағдайында фармацевтикалық нарыққа отанда өндірілген жаңа дәрілік 

заттармен қамтамасыз ету Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсіптің 

қалыптасу процесінде маңызды кезеңі болып табылады және жоғары 

үлеске ие импортты отандық препараттармен алмастыру казіргі таңда 

өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Төртінші тарау зерттеу нысаны 

болып отырған лоратадин субстанциясына технологиялық зерттеулер 

жүргізілді, осы субстанция негізінде алынған минитаблеткалардың 

фармацевтикалық негіздемесі жасалынды. Қауіпсіздігіне сынамалар 

жүргізілді. Технико-экономикалық негіздеме жасалды. Тұрақтылыққа 

зерттеліп, сақтау уақыты белгіленді.  Г.К. Елекеннің диссертациясының 

мақсаттары мен міндеттері, зерттеудің жобалануы мен алынған нәтижесі 

PhD диссертациялар үшін талаптарға толық сәйкес келеді және 6D110400 – 

«Фармация»  мамандығына тиісті болып табылады.  

3. Диссертацияда баяндалған нәтижелердің, қорытындылар мен 

тұжырымдардың негізділігі мен сенімділік дәрежесі. Диссертацияның 

анализі диссертантың зерттеу мақсаттары мен міндеттерінің, жұмыстың 

ғылыми жаңалылығының, қорғауға ұсынылатын негізгі ережелердің нақты 

тұжырымдалғанын көрсетеді. Қойылған мақсаттарды шешуге қолданылған 

қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдістері дәлелді тұжырымдар мен 

қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді. 

4. Диссертацияда баяндалған ізденушінің әрбір ғылыми 

нәтижелердің, қорытындылар мен тұжырымдардың жаңалық дәрежесі. 

Алғаш рет зерттеудің жаңашылдығы патент №2351 алу арқылы расталды. 

Бірінші рет «Лорамин» шартты атауымен  минитаблетка құрамы 

жасалынды. 

5. Нәтижелердің ішкі өзара бірлілігін бағалау. Қойылған мақсаттары 

мен міндеттері зерттеу нәтижелері мен тұжырымдары арқасында 

расталады, өзектілігі мен ғылыми жаңалылығы, практикалық маңызы және 

қорғауға шығарылған негізгі ережелері, нәтижелерінің өзара бірлігінің 
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дәрежесінің жоғарылығымен біріктіріледі. Ғылыми зерттеулердің 

ұйымдастырылуы, көлемі мен әдістері жұмыстың мақсатына сәйкес, өзара 

қисынды байланысқан және алынған нәтижелерінің бірлілігіне қол жеткізе 

бір негізді құрайды. Осылайша, жұмыс диссертацияда баяндалған негізгі 

тұжырымдар мен қорытындыларды жаңалығы жеткілікті дәрежесін 

қамтиды.  

6. Сәйкес өзекті мәселенің шешуіне алынған нәтижелердің 

бағытталуы. Гульнур Кабдыгалымовна Елекеннің диссертациялық 

жұмысы Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы фармацияда – 

импортты алмастыру өзекті мәселелерін шешуге арналады. Лоратадин 

құрамды Лорамин шартты атаулы минитаблеткаларын тәжірибелік 

медицинаға енгізу, еліміз бойынша фармацевтикалық нарықтың 

өнеркәсіптік қор, ұлттық мүдделерге жауап қамтамасыз етуге тиімді, 

отандық өндірістің дәрілік заттарымен тиісінше, импортқа тәуелділікті 

төмендету. Г.К. Елекеннің алынған зерттеу нәтижелері отандық 

фармацевтикалық өндірісіне ірі ғылыми үлесі болып табылады. 

7. Диссертацияның негізгі ережелерінің, нәтижелерінің және 

қорытындыларының жариялауының расталуы. Алдыңғы рецензияда толық 

айтылды. 

8. Диссертацияның мазмұны және безендірілуі бойынша 

кемшіліктері. 

Қарастырылып отырған жұмыстың барлық артықшылықтарына 

қарамастан кейбір ескертпелер бар: 

1) 10 беттегі сөйлемдердің мағыналарының тереңдігін ашу; 

2) 19 беттегі 1-кестеде баған атауларының мағынасын ашу 

мақсатында, өзгертулер енгізу; 

3) диссертация мәтінінде кейбір орфографиялық қателер бар.  

Алайда, жоғарыда айтылған ескертулер рецензияланып отырған 

диссертациялық жұмыстың ғылыми және тәжірибелік маңыздылығын 

және оның дәрежесін түсірмейді.  

Қорытынды. «Лоратадин таблеткасын жасаудағы технологиялық 

және биофармацевтикалық зерттеу жолдары» тақырыбында жазылған Г.К. 

Елекеннің диссертациясы өз бетінше жасалған, білікті, аяқталған ғылыми 

жұмыс ретінде көрсетілген. Зерттеу өзектілігі, жұмыс мақсаттары мен 

міндеттері, ғылыми жаңалығы, практикалық маңыздылығы, сондай-ақ 

алынған нәтижелері бойынша жоғары деңгейдегі ғылыми еңбек деп 

тұжырымдауға болады. 

 Диссертант Г.К. Елекеннің диссертациялық жұмысы 6D110400 – 

«Фармация» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін 

алу үшін қорғауға ұсынылған диссертацияларға қойылатын талаптарына 

сай келеді, ал оның авторы Гульнур Кабдыгалымовна Елекен философия 

докторы (PhD) дәрежесіне лайық деп санаймын.  

Төрағалық етуші: Рахмет, Надира Ерболсыновна. Ал келесі сөз кезегі 

диссертантқа рецензентке жауап беру үшін беріледі.  
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Ізденуші: Құрметті ресми рецензент, Надира Ерболсыновна, сіздің 

жұмысымды толық қарастырып, рецензиялап бергеніңізге көптен-көп рахмет. 

Сіздің айтып өткен кемшіліктеріңізбен толықтай келісемін. Және болашақта 

оларды түзетуге уәде беремін.   

Төрағалық етуші: Болдың ба? Хорошо. Ары қарай сөз ғылыми 

кеңесші фармацевтика ғылымдарының докторы,  дәрілер технологиясы және 

инженерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі, Устенова Гульбарам 

Омаргазиевнаға беріледі. 

Диссертациялық ғылыми кеңесші, фармацевтика ғылымдарының 

докторы, Устенова Гульбарам Омаргазиевна: Уважаемые Члены 

Диссертационного Совета! Я хотела  охарактеризовать Гульнуру с 

положительной стороны. Эта наша студентка по специальности Фармации, 

также она обучалась у нас в магистратуре, в  последующем окончила PhD 

докторантуру. Допустим вот, сказать что идея создания вот именно 

минитаблеток была, исходила даже больше от наших зарубежных коллег, там 

где во время научной стажировки  обучаясь в магистратуре Гульнура 

выезжала в Гданьский Медицинский университет в Польшу и затем же, когда 

поступила  в докторантуру, она решила развить эту же тему дальше и я 

думаю, что действительно все фрагменты,  которые мы планировали она 

успешно выполнила. Как докторант могу охарактеризовать что она очень 

ответственная, своевременно выполняла согласно своему календарному 

плану все фрагменты и  хочу чтобы поддержали докторанта! Спасибо! 

Төрағалық етуші: Рахмет. Сөз ғылыми кеңесшіге, фармацевтика 

ғылымдарының кандидаты, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университетінің «Фармацияны ұйымдастыру және экономикасы 

және клиникалық фармация» кафедрасының профессорына, Шопабаева Алма 

Рахимбаевнаның пікірін баяндау үшін беріледі. 

Диссертациялық ғылыми кеңесші, фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, профессор Шопабаева Алма Рахимбаевна: Уважаемый 

Председатель, Уважаемые Члены совета! Я хочу поздравить что в фармации 

завершением еще одной инновационной работы в сфере обращения 

лекарственных средств, потому что Гульнур нам хорошо известна, будучи 

студенткой бакалавриата, в магистратуре обучалась и в докторантуре и я 

считаю, что она достойна выполнила свою работу на данном этапе, а все 

клинические исследования, предстоят ей до конца выяснить. Кайролла 

Дюсембаевич, я Вас поздравляю с открытием вашего Центра медицины 

персонализированной и я думаю, что и в  том числе Амир Аканович, спрей, 

который она в будущем разработает обязательно,  потому что хорошая 

лекарственная форма, будет отрабатывать у вас Центре Кайролла 

Дюсембаевич. Я считаю, что это достойный вклад в научную Школу 

фармации и учитывая ее комплексный подход, знание химии, знание 

технологии, знание рынка  и мы даже пригласили в какой то степени даже 

конкурс объявлен на нашего выпускника, докторанта на нашу кафедру. Я 

думаю что она будет достойным нашим научным педогогическим 
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сотрудником, поэтому Членов Диссертационного совета я прошу 

проголосовать за данную работу! Спасибо! 

Төрағалық етуші: Рахмет. Келесі сөз. Шетелдік ғылыми кеңесшінің 

пікірін баяндау үшін Малгоржата Шнитовсканың пікірін баяндау үшін 

Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, Бошкаева Асыл Кенесовнаға 

беріледі. 

Ғылыми хатшы, фарм.ғ.д. Бошкаева Асыл Кенесовна: Берілген 

пікір бойынша Елекен Гульнур Кабдыгалымовна С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің фармацевтикалық пәндер 

кафедрасында 6D110400 - «Фармация» мамандығы бойынша 2017 жылы 

докторантура бағдарламасын толық  меңгеріп шықты. Диссертант 

диссертациялық жұмысының тәжірибелік бөлімін менің қамқорлығымда 

Гданьск қаласында Польша Медициналық университетінің фармацевтикалық 

технологиясы кафедрасында жүргізді. Фармацевтикалық технология және 

ғылыми зерттеу ауқымында PhD докторант Елекен Г.К. өзін білікті зерттеуші 

ретінде танытты. Диссертациялық жұмысының сәтті болуы Г.К. Елекеннің 

дәрілік қалыптар дайындау бойынша теориялық дайындығының  жоғары 

дәрежеде болуымен және өндірістік фармация жағынан қызығушылығы 

анықталды. Фармацевтикалық технология кафедрасында жүргізілген 

тәжірибелік жұмыстың бекітілген жоспар шеңберінде қолайлы аналитикалық 

қондырғылармен қамтылған заманауи өндірістік кең ауқымда жасалды. 

Жоғары сапалы Фармакопеялық талаптарға сай қосымша заттар қолданылды. 

Диссертация тақырыбы бойынша жүргізілген зерттеулер барлық мақсаттар 

мен міндеттерге қол жеткізілген шынайы ғылыми еңбек болып табылады. 

Қолжазбалар халықаралық ғылыми басылымға дайындалып кем дегенде бір 

мақаланы қабылдауға ұсынамын. Диссертациялық жұмыстың авторы Елекен 

Г.К. ғылыми тұлға ретінде,   6D110400 - «Фармация» мамандығы бойынша 

PhD докторы дәрежесін иеленуге лайықты деп санаймын. Гданьск қ., 

(Польша) Медициналық университеті, фармацевтика факультеті, 

«Фармацевтикалық технология»  кафедрасының меңгерушісі, шетелдік 

ғылыми кеңесші, фарм.ғ.д., профессор Малгоржата Шнитовска. 

Төрағалық етуші: Пікір нотариалдық түрде аударылған ба?  

Ғылыми хатшы, фарм.ғ.д. Бошкаева Асыл Кенесовна: Иа. 

Төрағалық етуші: Ал сонымен үш пікір де оң шешімді, ары қарай 

қандай ұсыныстарыңыз бар? Барлық пікірлерді ізденушінің жеке іс 

құжаттарына тіркеу туралы ұсыныс түсті, дұрыс па? Ары қарай 

диссертациялық жұмысты талқылауға өтеміз. Талқыламас бұрын мен просто  

бір қысқаша айта кетейін, бірімізді тыңдайық, видеода барлық шуылдың бәрі 

естіледі. Сосын пікір айтқанда бір-бірімізді құттықтап кетпейміз. Сол 

диссертант туралы болу керек. Сөз, келесі сөз пікірді бастайық. Кім бастады 

сұрақты, сізден бастаймыз Кайролла Дюйсенбаевич. 

Медицина ғылымдарының докторы, академик Рахимов Кайролла 

Дюйсенбаевич: Қадірлі әріптестер! Қадірлі төрағасы және төрағасының 

орынбасары. Бүгін тыңдап отырғанымыз өте бір үлкен елеулі жұмыс болып 
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саналады. Себебі дейсіздер ғой, себебін жаңағы өзі, әлгі, Гульнур 

Кабдыгалымовнаның өзі түсіндіріп бәрін айтып кетті және рецензенттер де 

кемшіліктерін айтып өтті. Біз сұрақ қойдық, сұрақтарға шамасы келгенше 

жауап берді. Әрине бұл кісі дәрігер емес фармацевт, фармацевт болғаннан 

кейін, өзі сол организмде қалай әсер ететін көрсетіп, механизмін көрсете 

білді. Кемшіліктер әркімде болады, ал енді кемшілік жұмыс істемейтін 

адамадарда болмайды. Жұмыс істейтін адамда кемшілік бәрібір болады, 

солай ғой, сондықтан да алға қойған мақсаты, жаңғындай жаңалықтары 

бойынша бұл кісі дұрыстап ақтағандай, себебі бұл кісінің жаңағы 

жетекшілері өте үлкен ғалымдар Устенова Г.О., профессор Шопабаева А.Р. 

шетелдік профессорлар міне Польшадан, солардың бәрі әрине үлкен көмек 

жасаған деп ойлаймыз. Сұрақ қойғанда өзіміздің былай дұрыс болса екен 

деген жағдаймен сұрақ қойдық. Ол сұрақтың ішінде әрине біздің отандық 

дәрілер жағдайын білесіздер, отандық дәрілер көп екенін білесіздер кеше 

бірден 30 пайыз деп, бүгін 9-6 пайыз деп жатыр, енді соның ортасында 

жүрміз ғой.  Жаңағы соны дамыту үшін әрмен қарай минитаблетканы ойлап, 

соның субстанциясын алған, әрине сізде рұқсат қағазын алғаны туралы 

сұралды. Жұмыс істеген жерлеріңізде рұқсат қағазы бар деп тұрсыздар, сол 

істеген жерлеріңізде рұқсат бар деп айтып отырсыздар. Сол жерден 

субстанцияны алдыңыздар. Дүние жүзі бойынша  субстанция үш-ақ жерде 

шығарылады, бүкіл дәрілерге Индия, Пәкістан, Қытай. Сонымен үлкен 

елдерге көтеріп отыр,  бірақ солардан алу біздің міндетіміз. Жоғарғы высший 

категория субстанцияның, низший и средний алынады. Соған байланысты 

качествосы өзгереді. Әрине бұл жерде фармацияның өзінің өлшеуіштері бар, 

жаңағы мини, макси, орташа деп тұрғаныңыз солар, оны дәрігерлік тілге 

ауыстырсаңыз жаңағы мен айтқандай минимальная доза терапевтический, 

максимально переносимый и LD50 дегендер болады. Оның өзінде сұрақ 

қойған сұрағымыздың сіз кішкене неттіңіз ғой, састыңыз соның ішінде 

жазыпсыз өзіңіз LD50 3000 мг/кг деп міне мен қарап отырмын, мында жазып 

қойыпсыз, мына жерде тұр міне. Міне сондықтан да маған әрине  былай 

қарағанда кезде, әрине жаңағы минитаблетканы өңдіру елімізде шыққаны 

шамалы, жоқ, оны көрегендікпен жетекшілері ары қарай ертен өңдіріске 

енгізсе,  кішкентай болса да теория жағынан болса да алға шаг жасайды 

деген үміттемін. Сонымен мынау біздің бүгін қорғап отырған жаңағы 

қорғаушымыз докторлық диссертацияны Гульнур Кабдыгалымовна дұрыстап 

шамасы келгенше түсіндіріп беруге тырысты. Сондықтан  мен қоштаймын. 

Төрағалық етуші: Бауыржан Калжанович. 

  Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Кешелі бері біраз Фармация саласында басты 

проблемаларды қарап жатырмыз. Осы басынан сұрақтар қойып жатқанда ат 

салыса алмадым. Оның себебі осының алдында гистаминге қарсы дәрі ішіп 

алған едім, содан ұйқым келіп, организмге әсеріне байланысты. Бұл аллергия 

деген ауру меніңше қазіргі ең алда келе жатқан проблема, әр уйге барып 

қарасаңыздар, әр балада, әр ұлда, әр қызда осы ауру бар. Осыған орай қазақ 
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елінде бір дәрі дәрмек шығып, содан бізге өзімізге қазір осы уақытта 

қолданатын болсақ, одан артық ешнәрсе жоқ. Минитаблетка жайлы сізге 

сұрақ қоя алмадым шынымды айтсам. Бірақтан мен сіздің жұмысынызды 

оқып, бұл проблеманы көтергенде, оны зат түрінде фармацияға минитаблетка 

түрінде кіргізетін болсаңыз, кіргізу керекпіз сол кезде біздің проблемамыз ол 

тек теоретический материал түрінде  тұрғыдан қалып қоюы мүмкін, Ал енді 

менім ойымша, алға қойған мәселе, бұны ары қарай жылжытуға болады, 

минитаблетканы дәл осы күйіне жеткізіп  сондықтанда осыны әрмен қарай 

жалғастыру, яғни минитаблетканы дәл осы күнге дейін жеткізіп, 

производстваға дейін жеткізсеңіздер, нұр үстіне, нұр болар еді. Кешеден бері 

докторанттарға айтып жатырмыз, Кайролла Дюсенбаевич айтқаны бойынша 

дәрілік қалып 30 пайызды құраған еді. Сіз 9-10 пайыз деп көрсетіпсіз, менің 

ойымша 7-8 пайыздың арасындамыз, әлі жүрміз, неғұрлым. Ресей елінде 22 

пайызға жеткен. Біз сол 10 пайызға жеткізсек біздің де біраз жұмыс істелген 

деген әңгіме болатын еді. Соған сіздер жұмысты тоқтатпай, ары қарай 

жалғастыру қажет. Бүгінгі жұмысты талқылаған әріптестеріммен бірге 

докторлық жұмысты қолдаймын. Дауыс беремін. Рахмет! 

Төрағалық етуші: Амир Аканович, қысқаша айтамыз,  кейін 

шыққаннан кейін, созып кеттің деп өздерініз айтасыздар. 

Фармацевтика ғылымдарының кандидаты, Азембаев Амир Аканович: 

Бүгінгі қаралып отырған жұмыс темасы актуальный деп ойлаймын. Неге 

десеңіз айтып отыр ғой, бүгінгі айтылып отырылған гистаминге қарсы 

препарат өте керек зат.  Және де бұның ішінде Гульнурдың шешіп жатқан 

сұрақтары, минитаблетка деген өзі кіп-кішкентай балаларға аузында еріп 

кететін болса керемет зат деп ойлаймын. Көп жұмыс істелінді деп ойлаймын. 

Бұны енді патентовать етіп алсаң, патентті алып ертең сатып жіберсең бай 

боласын, сатпасан өз бетімен препарат шығаратын боласын, осы препаратты. 

Жақсы жұмыс істелінді деп ойлаймын. Гульнурды мен жақсы білемін, бізде 

жұмыс істеді, менің қол астымда жұмыс істеді, өте сондай айтқан сөзінде 

тұратын, ақылды бала қыз сондай кішкентай, дәу қыз болыпты. Мен осы 

бәрлеріңізге дауыс берулеріңізді сұраймын. Қолдаймын. 

Төрағалық етуші: Еркебулан Куандыкович. 

PhD, Оразбеков Еркебулан Куандыкович: Гульнур енді ұсынысым 

келесі докторлық защиталарда міндетті түрде дәрілік құрал алу міндетті емес 

негізінде. Бүкіл әлемдік докторлық диссертация защиталарында міндетті 

түрде таблетка болса, форма, капсула суппозиторий алып жатпаймыз, 

ғылыми жаңалық болса сонымен тоқталады болды, ал ары қарай бір 

таблеткаға енгізу, нарыққа енгізу, ол уже коммерческая организацияның 

міндеттері. Докторант болып, ғылыми нәрсені әкелсеңдер болды. Ал енді 

адами тұрғыдан жағдайдан қарағанда, Гульнур өте жақсы қыз, 

руководительдері өте жақсы білімді. Сондықтан енді минитаблетканы 

бастадыңыз ғой, енді одан ары қарай жұмыстар бар тоқтап қалмайтын 

шығарсыз деп үміттенем. Қолдаймын. Сәттілік. 

Төрағалық етуші: Калдыбай Джайловович қолдайсыз ба? Онда мен өз 
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пікірімді айтайын, жарияланым бойынша бір Scopus өте аз? Келесі жолы 

соны ескерейік, а так жалпы жұмыстың бәрі толық орындалған, мақсат 

міндерінің бәрі толық, жұмысты қолдаймыз. Басқа пікір айтушылар болмаса 

сырттан Диссертациялық кеңес мүшелерінен тыс, онда сөз кезегі талқылауға 

жауап беру үшін ізденушіге беріледі.  

 Ізденуші: Құрметті Диссертациялық кеңесінің мүшелері, сіздердің 

талқылауларыңызға көптен-көп рахмет. Берген ұсыныстарыңызды 

қабылдаймын. Ары қарай ғылыми жұмыстарда қолданамын деген үміттемін. 

Көптен-көп рахмет.  

Төрағалық етуші: Диссертациялық жұмысты талқылау аяқталды. 

Құпия дауыс беру үшін санақ комиссиясын сайлауға ұсыныс түстіп отыр. 

Кайролла Дюсенбаевич сізді тыңдайық ұсынысыңыз.  

 Медицина ғылымдарының докторы, Рахимов Кайролла 

Дюсенбаевич: Калдыбай Джайлововичты ұсынамын. 

Төрағалық етуші: Академик академике айта алады. Төраға ретінде 

Диссертациялық кеңестің мүшесі Пралиев Калдыбай Джайловович, Кеңес 

мүшелері ретінде Кожанова Калданай Каржауовна және Еркебулан 

Куандыкович. Олай болса осы құрамды бекітуге дауыс берейік. Кім 

қоштайды қол көтерсеңіздер, дауыс берсеңіздер. Кім қарсы - жоқ. Қалыс 

қалған – жоқ. Бірауыздан санақ комиссиясы бекітілді. Ары қарай осы құпия 

дауыс жүргізу үшін 5 мин уақыт беріледі.  

 

Үзілістен кейін 

 

Төрағалық етуші: Құрметті Диссертациялық кеңес мүшелері, ары 

қарай жұмысты жалғастырайық. Сөз санақ ету комиссиясының төрағасы 

академик  Пралиев Калдыбай Джайлововичке беріледі.  

Химия ғылымдарының докторы, академик Пралиев Калдыбай 

Джайловович: Комиссия Елекен Гульнур Кабдыгалымовнаның 

диссертациясына жасырын дауыс беру,  бүгінгі күн тәртібінің нәтижесі. 

Диссертациялық кеңесінің құрамы 10 адам, Диссертациялық кеңес мүшелері 

қатысты, отырысқа қатысқан 9 адам. Таратылған бюллетень саны 8, 

таратылмаған бюллетендер жоқ, жәшіктегі бюллетеньдер 8. Елекен Гульнур 

Кабдыгалымовнаның фолософия докторы (PhD) дәрежесін беруге сұранысы 

дауыс беру нәтижелері. Қарсы емес 8, қарсы жоқ. Жарамсыз бюллетеньдер 

жоқ. санақ ету комиссиясының төрағасы академик  Пралиев Калдыбай 

Джайловович.  

Төрағалық етуші: Санақ комиссиясының ашық дауыс беру арқылы 

бекітуге ұсыныс түсіп отыр. Аталған ұсынысқа дауыс берулеріңізді 

сұраймын. Кім қоштайды?  Кім қарсы? Жоқ. Кім бас тартты? Жоқ. Сонымен 

санақ комиссиясының хаттамасы бірауыздан бекітілді. Енді Гульнур 

Кабдыгалымовна, сізді табысты қорғауыңызбен құттықтаймыз. Біздің 

«Фармация» бойынша Диссертациялық кеңес ҚР Білім және Ғылым 

министрлігінің Білім және Ғылым саласындағы бақылау комитеттің алдында  



сізге фолософия докторы (PhD) дәрежесін беруге өтініш білдіреді. 
Барлығыңызға көп рахмет. Диссертациялык кеңестің жұмысының осымен 
бірінші сұрағы аяқталды. Соңғы сөз ізденуші Елекен Гульнур 
Кабдыгалымовнаға беріледі.

Ізденуші: Көп рахмет. Құрметті Диссертациялык кеңестің төрағасы, 
Диссертациялык кеңестің мүшелері жэне құрметті аудитория, рецензенттерім 
алыстан келген, руководительдерім барлықтарыңызға көптен-көп рахмет.

Диссертациялык кеңес 
төрағасы, фармацевту 
ғылымдарының докт

Диссертациялык кеңее 
ғылыми хатшысы, 
фармацевтика ғылымдарының докторы

Датхаев У.М.

-ДБошкаева А.К.

11 -ші шілде 2018 ж.
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