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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесідей нормативтік құжаттарға 

сілтемелер қолданылған  

ҚР МФ.А., 2008.Т.1 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

ҚР МФ.А., 2008.Т.2 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

ҚР МФ.А., 2014.Т.3 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

МЕМСТ 6.38-90               Құжаттар жүйесін бірегейлендіру. Ұйымдастыру- 

реттеушілік құжаттар сұлбасы. Құжаттарды рәсімдеуге 

қойылатын талаптар. 

МЕМСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық 

сипатталуы. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері. 

МЕМСТ 7.9-95 

(ИСО 214-76) 

Ақпарат, кітапханалық баспа ісі бойынша стандарттар 

жүйесі. Реферат және аннотация. Жалпы талаптар. 

МЕМСТ 7.12-93 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазба. Орыс 

тіліндегі сӛздерді қысқарту. Жалпы талаптар мен 

ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Ғылыми-техникалық құжаттарда 

заттар мен материалдардың қасиеттері туралы сандық 

мәліметтерді келтіру. Жалпы талаптар. 

МЕМСТ 8.417-81 Ӛлшеу бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік 

жүйесі. Физикалық шамалардың бірліктері. 

МЕМСТ 1770-74 Зертханалық ӛлшегіш шыны ыдыстар. Цилиндрлер, 

мензуркалар, колбалар, пробиркалар. Жалпы 

техникалық шарттар. 

МЕМСТ 3885-73 Реактивтер мен аса таза заттар. Сынама алу, сұрыптау, 

қаптау және белгілеу. 

МЕМСТ 4517-87 Реактивтер. Анализ барысында қолданылатын қосалқы 

реактивтер мен ерітінділерді дайындау әдістері. 

МЕМСТ 6709-72 Тазартылған су. 

МЕМСТ 13646-68 Дәл ӛлшеулер үшін шыны сынап термометрлері. 

МЕМСТ 23932- 90Е Зертханалық шыны ыдыстар мен құрал-жабдықтар. 

МЕМСТ 25336-82 Зертханалық шыны ыдыстар мен құрал-жабдықтар. 

Түрлері, негізгі кӛрсеткіштері мен ӛлшемдері. 

МЕМСТ 29252-91 Зертханалық шыны ыдыстар. Бюреткалар. 4.1. Жалпы 

талаптар. 

МЕМСТ 15.011-82 Ӛнімді жетілдіру және ӛндіріске қою жүйесі. Патентті 

зерттеулер жүргізу реті. 
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МЕМСТ 7625-86 Е Этикеткалық қағаз. Техникалық шарттар 

МЕМСТ 7933-89 Е Тұтыну тарасына арналған картон. Жалпы техникалық 

шарттар 

МЕМСТ 17768-90 Е Дәрілік заттар. Орамдау, таңбалау, тасымалдау және 

сақтау 

МЕМСТ 24104-88 Зертханалық жалпылама қолдануға арналған және үлгі 

таразылар. Жалпы техникалық шарттар 

МЕМСТ 25336-82 Зертханалық шыны ыдыстар мен қондырғылар. Типтері, 

негізгі кӛрсеткіштері мен ӛлшемдері 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

АНҚ 

БАВ 

- аналитикалық нормативтік құжат 

- биологиялық активті заттар 

БЖ - биологиялық жеткіліктілік 

БДҰ 

КЗ 

- бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

- кӛмекші заттар 

КЖ - кӛмекші жұмыстар 

Г - грамм 

ГТП - гамлен таблетпрес 

ГОСТ - мемлекеттік стандарт 

МКЦ - микрокристалды целлюлоза  

ДҚ 

ДЗ 

- дәрілік қалып 

- дәрілік зат 

ЕФ - еуропалық фармакопея 

ЖШС  

ҚазҰМУ  

ҚР 

- жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

- Қазақ Ұлттық медицина университеті 

- Қазақстан Республикасы 

ҚОМ - қаттау, орамдау, маркілеу 

Л - литр 

М - масса 

Мин - минут 

Мг - миллиграмм 

Мл - миллилитр 

Мм - миллиметр 

МТ - минитаблетка 

МФ - мемлекеттік фармакопея 

НҚ - нормативтік құжат 

СҮ 

См 

- стандарттық үлгі 

- сантиметр 

ТП - тікелей престеу  

ТШ - техникалық шарт 

ТП - технологиялық процесс 

т.б.      - тағы басқа 

Т 

ТМД 

ТҮ 

- температура 

- тәуелсіз мемлекеттер достастығы 

- технологиялық үрдіс 

ФН - фармацевтикалық нарық 

FDA - Foodand Drug Administration (Азық-түлік және дәрілер 

сапасын санитарлық бақылауын басқару) 

ODF - Orodispersible films (ауыз қуысында дисперстелетін 

пленкалар) 

ODMT - Orodispersible minitablets (ауыз қуысында дисперстелетін 

минитаблеткалар) 
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КІРІСПЕ 

 

Тақырыптың ӛзектілігі 

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

Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспары  

туралы»,  Қазақстан Республикасының фармацевтикалық және медициналық 

ӛндірісін дамыту бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасының 

экономикасын кӛтеру мақсатында бәсекеге қабілетті препараттар ӛндіру, 

импортты алмастыру отандық ӛндірістің 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 тӛмен. 

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 ӛзекті болып табылады. 

Осыған байланысты, қосымша заттарды қосу арқылы дайындалған 

антигистаминдік әсері баротандық лоратадин құрамды препараттар дайындау 

қажеттілігі туындады. Таблеткалар дәрілік қалыптар арасында аса жоғары 

сұранысқа ие болып табылады. 

Лоратадин негізіндегі дәрілік қалыптарды дамыту Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығыныңтехнологиялық платформасын 

құрудықамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Сонымен, аллергияға қарсы әсері бар лоратадин субстанциясы негізінде 

ауыз қуысында дисперстелетін,педиатрия және гериатрия тәжірибесінде 

ауқымды түрде қолданылатын минитаблеткалардың ӛндірісіҚазақстанның 

фармацевтикалық нарығының импорттан тәуелділігін тӛмендету мәселесін 

шешудегі ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Зерттеу  ӛндірістік процесстердің шарттарын таңдауға және ӛндірістің 

жүзеге асырылуында маңызды - сапаны бақылауға негізделген. Әсіресе 

минитаблеткалардың технологиясы (таблеткалар, қабықшамен қаптау) әлі 

күнге дейін толық қанды зерттелмеген болып табылады. Алынған нәтижелер 

дәрілік заттардың ӛндіріске жылдам шығуына және оның артықшылықтарын 

бағалауға мүмкіндік береді. Педиатрия тәжірибесінде ауыз қуысында еритін 

минитаблеткалардың аса қолайлы дәрілік қалып ретінде қолданылып, жоғары 

дәрежелі маңыздылыққа ие болуы анықталды. Қатты дәрілік қалыптарды 

балалардың жұтуын жеңілдету үшін, оларды желе тәріздес тағамдық қоспамен 

бірге беруге болады. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, отандық дәрілік заттарды дайындау 

ӛзекті мәселелер қатарына жатады және фармацевтикалық ғылымның заманауи 

міндеттеріне сәйкес келеді. 

Ғылыми зерттеу жҧмысының мақсаты 

Ауыз қуысында дисперстелетін лоратадин минитаблеткаларының 

технологиялық және биофармацевтикалық зерттеулерінің негіздемесін жасау. 
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Ғылыми зерттеу жҧмысының 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 ӛндірудің 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 

науқастардыемдеуде 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. 

- Лоратадинминитаблеткаларыныңстандартизациясыжасалынып, сапа 

параметрлерініңнегізгікӛрсеткіштеріанықталды. 

- 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.  

Жҧмыстың 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» аттыХалықаралық 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 
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конференциясы,Люблин(Польша,2015 жыл); Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы фармации и 

медицины»,Шымкент (29 мая2015 года); «Innovative technologies in science» 

Халықаралық ғылыми және тәжірибелік конференциясы,Дубай (21-22 

ақпан2015 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 кӛлемі мен қҧрылымы  

Диссертациялық жұмыс кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, зерттеу 

материалдары мен әдістерінен, тәжірибелік зерттеулердің 4 бӛлімінен, 

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. 
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1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ ДӘРІЛІК 

ҚАЛЫПТАРДЫҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

1.1 Қатты дәрілік қалыптар:  дәстҥрлілік және даму перспективасы 

және минитаблеткалар – инновациялық дәрілік қалып ретінде 

Қазақстанда маңызды фармакотерапевтикалық топтардың дәрілік 

заттарының ӛндірілу қарқындылығына қарамастан денсаулық сақтау 

саласының жоғары тиімділікке ие препараттарға тиісті деңгейде қанағаттануы  

әлі толық емес, әсіресе заманауи шетелдік препараттары, ӛмірлік маңызды 

дәрілер қатарына саналатындары экономикалық жағынан қолжетімсіз [1]. 

Отандық генериктер негізгі фармацевтикалық топтарды дамыту, қауіпсіз 

және жоғары сапалы, тиімді болуы, «Қазақстанның 2020 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы стратегиялық 

импорт алмастыру бағдарламасының мақсаттарына сай, «Денсаулық», 

«Саламатты Қазақстан»,«Нұрлы жол» тікелей байланысты [2]. Қазіргі заманғы 

медицинаның негізгі мәселелерінің бірі жаңа препараттардың неғұрлым айқын 

емдік әсері және бүгін пайдаланылатын дәрілік заттарға қарағанда жанама 

әсерлерін тӛменгі дәрежеде дамыту болып табылады [3]. Қазіргі таңда 

Қазақстан Республикасы Реестірінде тіркелген 8000 астам дәрілердің 90 % 

импорттық препараттармен қамтамасыз етіледі, тек қана 10 % отандық 

препараттар еншісінде болып отыр. Ондаған жылдар бойы, қауырт және 

созылмалы ауруды емдеу, негізінен таблеткалар, капсулалар, пилюлялар, 

суппозиторийлер, жақпа майлар, кремдер, сұйықтықтар, спрей, және 

инъекциялық дәрілік препараттарды қоса алғанда, әр түрлі фармацевтикалық 

дәрілік нысандарын пайдалана отырып жүзеге асырылады. Дәрілік заттарды 

жеткізуде әр түрлі әдістердің арасында пероральды енгізу науқасқа ең 

қолайлысы болып табылады. Дәрілік заттарды пероральды енгізу жүйелі емге 

ең тиімдісі [4]. Сонымен қатар, барлық дәрілердің кем дегенде 90 % 

пероральды енгізілетіні белгілі. Бұл ӛте танымал, пайдалануға ыңғайлы және 

оңай енгізу үшін, табысты дәрілік нысанын жобалау, ӛндіру оңай және осындай 

жүйенің тӛмен құны қолдануға неғұрлым икемді болып келеді [5]. 

Таблеткалар-дозаланған, дәрілік немесе кӛмекші заттардан құралған 

қоспаны престеу арқылы алынатын, ішке, сыртқа, сублингвальді, 

имплантациялық, парентералды енгізуге арналған дәрілік қалып түрі [6]. 

Қолданылуы мен дозасына байланысты таблеткаларды дозаланған 

қалыпты қолдану үшін және дозаланбаған қалыпты сақтау үшін болып бӛледі. 

Таблеткалардың басқа дәрілік қалыптар алдындағы артықшылықтары: 

Жоғары деңгейде гигиена мен ӛндіріске септігін тигізетін ӛндіріс 

операциялары мен негізгі сатылар механизациясының тиісті деңгейі; 

Таблеткаларға дозаланған дәрілік заттардың нақты мӛлшері; 

Сақтауға, тасымалдауға және шығаруға ыңғайлы болатын олардың 

портативтілігі; 

Дәрілік заттардың престелген жағдайда ұзақ сақталуы; 

Тӛтеп бере алмайтын заттар үшін – қорғаныш қабығын жабуға мүмкіндік; 
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Қабықшамен қаптау арқылы жағымсыз органолептикалық қасиеттерін 

(дәм, иіс, боялу қасиеті) жасыру; 

Бір- бірімен физика-химиялық қасиеттері бойынша сәйкес келмейтін 

заттарды бір дәрілік қалыпқа жинақтау; 

Қышқыл орталарда еритін қабықшамен қаптау арқылы дәрілік заттың 

АІЖ-да локализациясы; 

Белгілі уақыт аралығында таблеткадан организмге бірнеше дәрілік 

заттардың сіңірілуінің реттелуі; 

Дәрілерді қабылдау, беру кезіндегі қателіктердің алдын алу - таблетка 

сыртына қажетті нұсқауды жазу [7]. 

Бірақ таблеткалар бірқатар кемшіліктерге де ие: 

Таблеткалардағы дәрілік заттардың әсері инъекциялық препараттарға 

қарағанда салыстырмалы баяу; 

Таблеткаларды организмге құсу мен естен тану жағдайында енгізе 

алмайды; 

Сақтау барысында таблеткалар цементтелуі мүмкін; 

Таблеткалар құрамына ешқандай емдік мәні жоқ тіпті кейде жанама әсер 

кӛрсететін (мысалы, тальк асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді) 

қосымша заттар болады; 

Кӛптеген науқастар, әсіресе балалар таблетканы еркін жұта алмайды [8]. 

Таблеткаға қасиеттерімен ұқсайтын  микросфераларды (пеллеттер) - қатты 

дәрілік қалыптардың жаңа түрін қарастыруға болады. Жақында, 

фармацевтикалық препараттар ӛндірушілер дайын дәрілік нысандарын 

дайындау үшін дәрілік нысанның аралық немесе соңғы кӛрінісі ретінде - 

микросфералар немесе пеллет (ағылш. pellet — шарик, түйіршік) алумен 

шұғылдануда. Микросфералар маңызды және бірқатар артықшылықтарға ие 

болғандықтан, дайын дәрі-дәрмек ӛндірісінде жиі пайдалануда [56]. 

Пеллеттерді қосымша заттар қосу арқылы таблетка түрінде алуға болады, 

сонымен қатар капсулалар мен суспензиялар құрамына кіре алады. 

Микросфералар (пеллеттер) майда дисперсті ұнтақтар мен гранулалардың 

агломераттары болады, олар ӛз кезегінде дәрілік және қосымша заттардан 

тұруы мүмкін. Микросфералар — кіші кӛлемді, жақсы ұнтақталатын оральді 

қолдануға арналған, сфера немесе жарты сфера пішінді, қатты денешіктер 

диаметрі 0,5-1,5 мм. Микросфералар бірнеше тәсілдер бойынша жасалуы 

мүмкін, бірақ ең жиі қолданатын тәсіл инерттік микросфераларға дәрілік затты 

ықшамдап жағу болып табылады [9]. 

Қай тәсілмен ӛндірілсе де микросфералар мына шарттарға жауап беруі 

тиіс: 

- Сфераға ұқсас формасы тегіс бетті болуы тиіс. Бұл шарттар оңтайлы 

тәсілмен қабықшамен қаптау үшін маңызды; 

- Бӛлшектер кӛлемінде қатты айырмашылық болмауы тиіс; 

- Микросфералардың фармацевтикалық қолданылуы үшін оңтайлы 

мӛлшері 600-1000 мкм; 

- Микросфераларда белсенді заттардың максимальді мӛлшері болуы тиіс 

[10]. 
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Соңғы жиырма жыл ішінде кӛптеген себептерге байланысты 

микросфералар фармацевтикалық ӛндірісте ӛз орнын тапты. Пеллеттер жоғары 

тығыздыққа ие, автоматты мӛлшерлеуде жақсы қолданылады, олардың 

гранулометриялық құрамы үлкен ӛлшемді диапазонда жатыр. Технологиялық 

тұрғыдан қарағанда, микросфералар қатты дәрілік қалыптарды жасау процесін 

жеңілдетті [11]. Олар еркін ағып, еш қиындықсыз престеледі, бұл олардың 

біртекті таблеткалар мен капсулалардың орташа массасын айқындайды. Осыған 

байланысты микросфералар сфера пішінді әрі минималды беткей болғандықтан 

олар қаптама жағуға сай келеді. Сонымен қатар бір дәрілік қалып құрамында әр 

түрлі дәрілік заттардан құралған микросфералар болады. Бұл қасиет бойынша 

бір дәрілік препаратқа екі немесе одан да кӛп химиялық үйлесімді немесе 

үйлесімсіз, асқазан ішек жолдарының әр түрлі аймақтарында сіңетін активті 

заттар біріктіруге болады [12]. Бір дәрілік қалыпта дәрілік заттарды босату 

жылдамдығы әр түрлі микросфералар болады, бұл қасиеті активті заттарды 

босатуды бақылап, бағдарлауға, терапевтік қасиетін жоғарылатуға мүмкіндік 

береді. Пеллеттелген препараттар активті заттардың қауіпсіздігі мен 

эффективтілігін жоғарылатады. Бұл кӛпэлементті дәрілік препараттар кӛбіне 

суспензиялар, капсулалар немесе дезинтеграциялаушы таблеткалар 

формасында болып, бір элементті дозаланған формалардан кӛптеген 

артықшылықтары бар. Пеллеттелген формалар асқазан ішек жолдарында жақсы 

сіңіріледі, бұл абсорбцияны жоғарылатып, дәрілік заттың қан плазмасындағы 

мӛлшерін жоғарылатады. Биожеткіліктілігін тӛмендетпей жанама әсерлерін 

тӛмендетуге мүмкіндік береді [13]. Сонымен қатар жоғарғы локальді 

концентрациялардың алдын алуға болады, және асқазан ішек жолдарының 

тітіркенуінің де алдын ала аламыз. Кӛпэлементті ӛнімдерді кӛптеп қолданудың 

басты себебі дәрілік заттарды бақылаулы босатылатын оральді қолданылатын 

дәрілік заттарды танымал ету. ДЗ-тың бақылаулы шығарылуын қамтамасыз 

ететін қатты дәрілік қалыптар АІЖ-ның белгілі бір аумағына жеткізу үшін, 

активті заттың әсерін ұзарту үшін қолданылады. Ал микросфераларға келсек, 

жоғарыда аталғандарға жету үшін қаптама материалдар (кӛбіне әр түрлі 

полимерлер) қолдану арқылы жетеді [14]. Бұл дәрілік қалыптың МТ сәйкестігі 

олардың диаметрлерінің кішілігінде, ал МТ артықшылығы жеке дәрілік қалып 

ретінде қолданылуында. 

МТ технологиясына ұқсас тағы бір дәрілік түрді қарастыратын болсақ ол - 

түйіршіктер. Ішке қолдануға арналған шар немесе цилиндр пішінді, құрамында 

дәрілік және кӛмекші заттары бар дәрілік қалып. Кейбір жағдайларда ұнтақ 

тәрізді қоспаларды майда гранула түрінде шығарады. Түйіршіктерге айналдыру 

арқылы кейбір заттардың тӛзімділігін арттыруға, кейбір ұнтақтардың тез еруіне 

және жағымсыз дәмін жасыру үшін қолданады. Түйіршіктер арқылы әсер етуші 

заттарды бір-бірімен қосуға болады [15]. Мұның бәрі оларды педиатрияда 

қолданылуына мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандардың бәрі ресми жаңа 

дәрілік қалып- түйіршіктер шығуына септесті. 

Олар тығыздалуға, яғни капсулалар мен таблеткалардың орташа 

салмағының  жаңадан ӛндірілуі мен біркелкілігін анықтау барысындағы 

қиындықсыз тығыздалуға және еркін ағуға қабілетті [16]. Сонымен қатар, 
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дәрілік қалып әртүрлі дәрілік заттарды  қамтуы мүмкін. Бұл қабілеттілік, 

асқазан-ішек жолдарының бір ғана немесе әртүрлі бӛлігінде сорылатын, 

химиялық тұрғыдан үйлесімді немесе үйлесімді емес, екі немесе одан да кӛп 

белсенді заттарды бір дәрілік препаратта біріктіруге мүмкіндік береді. Бір 

дәрілік қалыпта жоғары деңгейдегі тиімділігі бар терапиялық әрекет  кӛрсетуге 

және дәрілік заттарды әртүрлі жылдамдықта босатуға, белсенді заттың босап 

шығуын қадағалауға және бағдарлауға мүмкіндік беретін гранулалар болуы 

мүмкін. Престелген препараттар белсенді заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігін 

жақсартуы мүмкін. Кері интеграцияланатын таблеткалар, капсулалар, 

суспензиялар түріндегі бұл кӛпэлементті дәрілік препараттардың бір элементті 

дозаланған препараттардан артықшылықтары бар [17]. Түйіршікті қалыптар қан 

плазмасындағы дәрілік заттардың концентрациясының ӛзгеру шегін түсіретін 

және абсорбциясын жоғарылататын жеке бӛлшек түрінде асқазан-ішек 

жолдарында еркін бӛлінуге қабілетті. Дәрілік заттардың биожеткіліктілігін 

түсірмей, олардың әлеуетті жанама әсерлерін тӛмендетуге мүмкіндіктер бар. 

Бір элементті дәрілік қалыптардың жағдайындағыдай жергілікті жоғары 

концентрациядан және асқазан-ішек жолдарының тітіркенуінен құтылуға 

болады. Кӛп элементті ӛнімді кең қолданудағы негізгі себеп, дәрілік заттардың 

босатылуын бақылауымен, оральді дәрілік форманың танымалдылығын 

қарқынды арттыру болып табылады [18]. Дәрілік заттардың босатылуын 

бақылаумен, қатты дәрілік формалар, кӛбіне асқазан-ішек жолдарының белгілі 

бір аймағына дәрілік затты жеткізу, сонымен қатар ұзақ уақыт ішінде белсенді 

зат әрекетін қамтамасыз ету үшін қолданылады. Түйіршіктер жағдайында 

қаптама материалдарды (кӛбінесе әртүрлі полимерлерді), сипатталған 

қасиеттерін қамтамасыз ететін немесе матрицалық құрылымды қолданылуымен 

жоғарыда аталған мақсаттарға кол жеткізу мүмкін [19]. Түйіршіктер жанында 

әрине МТ артықшылығы басымырақ деген тұжырым жасаймыз. 

Ішке қабылдауға арналған домалақ астық тәріздес (дән тәріздес), 

цилиндрлі немесе құрамында дәрілік және кӛмекші заттар қоспасынан тұратын 

тұрақты емес тағы да бір дәрілік қалып ретінде түйіршіктерді алуға болады. 

Кейбір жағдайларда ұнтақ тәріздес қоспаларды  ұсақ астық-дән, түйіршік 

түрінде белгілі бір мақсатта шығарады. Түйіршіктердің ылғалды заттарға 

тӛзімділігін арттыруға, сонымен қатар ӛте жылдам еруге және кейбір қиын 

ұнтақтардың дәмін жақсартуға болады. Түйіршіктің кӛмегімен заттардың бір-

бірімен әрекеттесуін біріктіруге болады. Мұның барлығы педиатрияда 

қолдануға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандар жаңа ресми дәрілік форма-

түйіршіктің пайда болуының алғышарты болды [20]. 

Түйіршіктерді қабықпен қаптауға болады. Түйіршіктердің ӛндірілуі, 

құрылымдық түйіршіктену жолымен және ылғалды, құрғақ жолмен  

таблеткаларға арналған түйіршіктердің ӛндірілуі сияқты жүзеге асады. Дайын 

түйіршіктер ӛлшемі мен бояуы бойынша бірдей болуы керек. Түйіршіктердің 

ӛлшемі 0,2-0,3 мм болуы керек. Ұсақтау және ірілеу түйіршіктердің саны 5%-

дан аспауы керек [21]. Түйіршіктер 15 минуттан кем емес уақытта ыдырауы 

керек; сыртқы қабықпен қапталғандары - 30 минуттан кем емес. Түйіршіктердің 

ыдырау мүмкіндігі 0,5 г сынақ бӛлігінде жүзеге асырылады. Керек болған 
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жағдайда ерігіштікке сынама жүргізеді. Түйіршіктер құрамына кіретін дәрілік 

заттардың рұқсат етілген ауытқулары  ±10%-дан аспауы қажет [22].  

Ауыз қуысында дисперстелетін таблеткалар соңғы жылдары таблетка 

түріндегі ӛнімдердің қалай тез ауыз қуысында таралатынын, жеңіл қолдану 

үшін және де жоғары тиімділігін жалғыз балаларарасында ғана емес, барлық 

науқаста, әсіресе, жұту жағынан мәселесі бар науқастар үшін бақылауда. Бұл  

таблеткалар бүтіндей жұтылады да сілекеймен байланысып ериді немесе ауыз 

қуысында кішкентай бӛлшектерге дейін судың қатысынсыз ыдырайды [23]. 

Қабылдау жеңіл болғандықтан ауыз қуысында ыдырайтын таблеткаларды 

балаларға 1 жастан бастап тағайындайды. Олардың тез еруі қажетті 

толтырғыштар, яғни супердезинтегранттардың және кеуекті құрылымының 

арқасында жүреді [24]. Қарсы кӛрсетілімдегі дозасы икемді болмағандықтан 

балалар үшін бұл препарат әмбебап емес. Бұл мәселені шешу үшін пресс-форм  

ауыз қуысында мини таблетка түрінде шығаруды ұсынды. Бұл таблеткалар 

әртүрлі жолмен процесстермен дайындалған: лиофилизация, тікелей тығындап 

қалыпқа салу [25]. Бұл таблеткаларды дайындаудың соңғы тәсілі 3D бойынша. 

Бұл технологиялар әртүрлі атаумен патенттелген (Zydis, QuickSolv, Lyoc, 

FlashDose, OraSolv, WoWTab, FastMelt, OraQuick, FlashTab, Ziplets) және 

олардың ішінде бір бӛлігі балалар үшін сәтті қолданылуда [26]. 

Ауыз қуысында дисперстелетін пленкалар (ODF) деп аталатын 

перороальды полимерлі пленкалар тілге салғаннан кейін ауыз қуысында ериді. 

Олар балалардың дәрілік заттарының қатарына жатады [27]. Бірінші 

коммерциялық ӛнім - жапырақтар тынысты сергіткіш ӛнім Listerine PocketPaks, 

2001 жылы Pfizer деген компания 45-шығарылымында сатылған. 2004 жылы 

Novartis компаниясы жаңа ӛнім – Терафлю мен Триамин препаратын шығарды, 

құрамында балалардағы тұмау мен суық тиюде қолданылатын дәрілік заттар 

бар [28]. Олардан айырмашылығы алғашқы ӛнім ондансетроны бар пленка 

болды [29]. Шайнауға арналған таблеткалар, пленкалар және АҚДТ 

формасындағы препараттары 6 айдан бастап балаларға, жұтуда қиындық 

туындатпайды және жоғары деңгейде қабылданады. Пленкалардың 

құрамындағы белсенді заттардың қосындысы шектеулі, 25 мг аспауы керек 

[30].  

Маңызды талаптар болып, орамдау тәсілі де саналады. Кең тараған саше, 

онда жеке оралған жапырақтар, қажетті ұзындығы кесілетін оралған жолақтар 

түрінде де шығаруға болар еді. Қалыпқа құю арқылы алынған, соңынан 

экструцияланған, бірақ олар да плацебосы ғана бар полимерлі пленкаларға 

дәрілік затты басу арқылы алынған [31]. Соңғы әдіс осы мақсатта 

қолданылатын кӛптеген патенттердің объектісі, техника – электр саласындағы 

полимерлі наноталшықтар спиннингі болып саналады [32]. 

Әртүрлі ауыз қуысында дисперстелетін  дәрілік нысандар жақында 

нарыққа енгізілді. Педиатрияда және гериатрияда осындай ауыз қуысында 

еритін дәрілік қалып жасалуының артықшылықтары қолданылудың 

қарапайымдылығымен пайдаланылады [33]. Осы уақытқа дейін нарықта тек 

бірнеше жаңа ӛнімдер шығарылды, бірақ олардың дайындалуы мен ӛндірісі 

пероралды түрде енгізілетін таблеткалар мен капсулалар сияқты дәстүрлі 
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дәрілік қалыптар ӛндірісіне қарағанда қымбатырақ болды. Дайындалған жаңа 

ӛнімдердің жетістіктері болып, белгілі дәрілік қалыптардың қайта ӛңделіп, ары 

қарай дамытылуы болды [34]. Дәрілік заттарды дайындау фармацевтикалық 

ӛнеркәсіп және қоғамдық дәріханаларда жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай 

дәрілер қоғамдық аурухана немесе дәріханалар үшін тәжірибелік жұмыс 

барысында емдеу процесін жеңілдетуі мүмкін, ол үшін нормативтік талаптар 

мен фармакопеялық мақалалар инновациялық диспергиялық  дәрілік 

нысандарын дамытуға жәрдемдесу үшін тиісті әдістері, техникалық 

сипаттамалары және жаһандық үйлестіру болып табылады [35]. 

Балалар ересектер сияқты емес, және қандай да басқа жағдайларда олар 

балалар болып қала береді.  Қолданыстағы тәжірибе үшін дәрілік заттарды 

әзірлеу пайдалануға қарағанда маңыздырақ деп санауға болады [36]. Балаларға 

арналған дәрілік құралдар ӛндірісі ересектердің дәрілік заттарына қарағанда 

кӛптеген  ӛзгешеліктермен ерекшеленетіні анық, бірақ балаларға клиникалық 

тәжірибелер жүргізілмейтіндіктен кӛп жағдайда мәліметтер жорамалды түрде 

және ересектер мӛлшерлемесіне қайта есептеу қағидасымен жүргізіледі [37].  

Еуропалық агенттік балаларға арналған дәрілер нарығына жауапты 

компаниялардың жұмысын ынталандырып, балалар үшін атқарылатын 

жұмыстың сапасын жоғарылатуға арналған жаңа қағидалар ойластырылып, 

азық-түлікпен, дәрі-дәрмекпен Еуропалық агенттіктің жауапты педиатриялық 

нарықтық компанияларға балаларға арналған ең үздік қызмет кӛрсетуге 

ынталандыруды қамтамасыз ету үшін жаңа ережелер жүзеге асырылуда. Осы 

ережелердің негізгі мақсаты клиникалық педиатрияда пайдалану үшін сыналған 

дәрінің санын арттыру және дәрінің тиісті жасы дозасын бақылау. Дәрілік 

заттар мен дәрілік қалыптарды қол жетімді сапалы, қауіпсіздігі және тиімділігі 

бойынша қамтамасыз ету маңызды мәселе болып табылады [38]. 

Дегенмен де,  фармацевтикалық компаниялар мен реттеуші органдар 

сәйкес   компанияларды  таңдауды  қолдауға міндетті деген дәлелдік  

ақпараттар  жеткіліксіз. Балаларға  арналған  дәрілік  құралдардың Жаһандық  

дамуында  аса  маңызды  жайттардың  бірі  дәрілік  қалыптардың  жасқа  

байланысты  тиімділігі  мен  жарамдылығы болып табылады. Кӛптеген   

кемшіліктеріне,  соның  ішінде түсін, дәмін  бүркеу, тұрақтылығының  

тӛмендеуі, қосымша заттары  балаларға  бейімделінбеген [39]. Жастық  

қатынасына  байланысты  нақтылықсыздар да бар, мысалы,  6 жастан асқан 

балалар  ӛздері  жұта  алатын  қатты  қалыптағы  дәрілерді,  қарапайым 

таблеткаларды, капсулаларды пероральді жолмен тұтына алады.  Балаларға  

арналған  дәрілік  құралдарды  қолдану жӛніндегі  зерттеулердің  аздығынан, 

балалар  тәжірибесінде олар тұтынатын дәрілік қалыптар белгілі бір дәлелдерге 

емес, бұрыннан келе жатқан тұжырымдарға байланысты. Шектік  жас ретінде 

жиі 6 жас алынады,  5  жасқа  дейінгі  балалар ересектер  секілді  әртүрлі  

консистенциялардағы сұйықтарды және жұмсақ шайнауға арналған  заттарды  

(мысалы, желатинді аю пішіндес мармеладтар)  бақылай  алады. Осындай 

дәрілік қалыптарды 3 жасқа  дейінгі  балаларды  емдеуде  де қолдануы мүмкін 

[40]. 
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Минитаблеткалардың  басқа да пероралды енгізуге  арналған  дәрілік 

заттарға  қарағанда  кӛптеген артықшылықтары бар, мысалы, препаратты  

енгізуге дейінгі  әрекеттерсіз де  нақты  мӛлшерлеуді енгізу мүмкіншілігі, 

бірнеше  минитаблеткаларды қолдану  жолымен  дозаны  ӛзгерту мүмкіншілігі 

бар (әртүрлі  жастағы  және  салмақтағы  адамдарға). Минитаблеткаларды  

қолданудың тағы бір артықшылығы   толықтырғыштарды аз мӛлшерде   қажет 

етеді. Сонымен  қоса, дәрілік  препараттың  құрғақ компазициялары 

тұрақтылығының  сұйық  компазицияларға  қарағанда  ұзақтығы [41]. 

 Минитаблеткалардың  баяу босауы патенциалды  құрамдар плазмадағы  

тұрақты мӛлшерді,  жанама  әсерлерді,  және  қабылдау  жиілігін  азайтуға  

мүмкіндік береді. Әдебиеттік шолу  ақпараттары бойынша  жүргізілген 

зерттеулер  минитаблеткаларды  екі  жастан кіші  балалар  үшін  пероральді  

қатты  дәрілік  қалып  ретінде  қолдануға арналған және қолайлылығы  

зерттелмеген [42].  

Бұл жаңа  дәрілік  қалыптың  мақсатты тобы   педиатрия, гериатрия, 

тӛсекке таңылған  адамдар мен  ақыл-ес кемістігі бар адамдар болып табылады.  

Кӛп  саяхаттайтын,  жүрегі кӛп айнитын, ауыз су тапшылығы бар немесе 

мүлдем қол астында суды табу мүмкіншілігі жоқ  адамдар үшін  жылдам еритін 

дәрілер  тиімді болады.  Фармацевтикалық маркетингте  жылдам еритін  дәрілік  

қалыптарды  дамытудың  тағы бір  себебі болып табылады [43]. 

Препараттардың жүйелі фармацевтикалық әсері  кез- келген  жолмен 

енгізілуі арқылы жүзеге асуы мүмкін. Ең кең  таралған  жолы  пероралдық 

болып табылады, 90 % шамасында. Алайда  кӛптеген  пероралды  дәрілердің  

жеткізілуі  барысындағы  басты  проблеманың  бірі    кең жүйе алды 

метабализм  болып табылады [44].  Қышқыл  ортадағы тұрақсыздық  

бұрмаланған  және  тұрақсыз  абсорбцияға  алып  келеді.  Осы  айтылған 

кемшіліктердің  мүлде болмауы  парентеральды енгізуде  ерекшеленеді.  Соңғы  

он жылда  кӛптеген  фармацевт  ғалымдар трансдермалды және  

трансмукозалды  жолдарды  инъекция баламасы  ретінде пайдалануды  

зерттеуде. Кӛптеген  шырышты  қабаттардың ішінде  ең  тиімділерінің бірі  

болып  ауыз  қуысының  шырышты қабаты табылды [45]. Ұрттың  шырышты  

қабаты  ӛте  бай  васкуляризацияланған  және  стрестен  кейін жылдам қалпына 

келу  қасиетіне ие. Ол тікелей  ішкі  вена  арқылы бауырдағы  бірінші  

метаболиттік тосқауылдан  айнала ӛтіп,  улкен  биожетімділікті  қамтамасыз 

етеді.  Оңтайлы  фармокинетикасы  бар  препараттарды  ойлап табу  ең  бір  

болашағы бар  зерттеулерге  жатады, себебі  бұл  ӛте  маңызды  және  

интеллектуалды  қиын  тапсырма болып  табылады [46].  

Дәрілік  заттарды  жеткізу  жолдарының  кез-келгенінің  маңызды  мақсаты  

болып – ағзаның  қажетті  аудандарында  дәрілік  препараттың  қажетті  

терапевтикалық  дозасын сақтау, және  жанама  әсерлердің  саны  мен  

ауырлығын  минимумға  жеткізу болып  табылады.   Дәрілік  препараттардың 

пероралды  жеткізілуі  инвазивті  болмағандықтан   дәрілік  заттарды  енгізудің  

қолайлы  түрі  болып  табылады [47].  Минитаблеткалар   мен  ауыз қуысында 

еритін  пленкалар  секілді  ауыз  қуысында  еритін  препараттар  педиатрия  

популяциясында  қолданудың   болашағы  үлкен   деп  күтілуде.  Педиатриялық  
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дәрілік  заттар қалай  жасалу  керек  екендігі  жӛнінде  жазылған   жаңа  

бағдарлама  шығарылған болатын. Алайда  кӛптеген  жайттар  әлі  талқылауды  

талап  етеді.  Соңғы  директивте жазылған  ородисперсті  пленкалардың  және  

минитаблеткалардың  сипаттамаларын,   дәлелдік  ақпараттарды  ескеру керек 

[48].  

Педиатрия үшін дәрілік қалыптың жарамдылық мерзімі, кӛмекші  заттарды 

дұрыс таңдау, олардың бір – бірімен үйлесімділігі, дәм және иіс 

корригенттерінің қосылуы ауыз қуысында еритін препараттар  және  

минитаблетка  дәрілік  қалыптары  үшін  талқыланған [49].  Педиатрия  

саласындағы фармацевтикалық  зерттеулерді  дамыту  керек [50].  Ғылыми  

деректер мен  бағдарламаға  сүйене  отырып, ородисперсті  пленкалар мен  

минитаблеткалар  секілді педиатриялық  заттарды  жеткізудегі  инновациялық  

шешім ретінде  қарастыруда [51]. Ауыз  қуысында  дисперстелетін  

минитаблеткаларды  жасап  шығарудағы  ең  маңызды  мәселенің  бірі  оның  

ыдырау  уақыты. Ауыз  қуысында  дисперстелетін  минитаблеткаларды  әртүрлі  

толықтырғыштарды  пайдаланып  (супердезинтегранттармен  байланысатын)  

жасап, кейін жылдам  дезинтеграцияланатын  минитаблеткалар жасау үшін  ең  

дұрыс  комбинация  құрастыру  үшін  әртүрлі  кӛрсеткіштер  бойынша  

сыналған,  мысалы беріктігін, үгілуін, ыдырау уақытын [52].  Ең  аз  

дезинтеграциялану  уақыты бар,  оптималды  сынғыштық  пен  қаттылығы  бар  

препараттар  таңдалынып  алынды.  Минитаблеткалар  гомогенді   ұнтақтардың  

қоспасы  ретінде немесе алдыңғы  ылғал  грануляцияны  таблеттеу  арқылы  

алуға  болады. Тікелей  пресстеу  ең  қысқа  және  ең  эффективті, оңай   жол 

болғандықтан  экономикалық тұрғыдан  ылғал  грануляциялау  әдісіне  

қарағанда  тиімдірек [53]. Дегенмен де,  минитаблеткаларды  таблеттеу  кезінде  

препаратты  жақсы  ұнтақталатын  таблеттік  масса  ретінде  алу  маңызды.  

Ұнтақтың  аққыштығы ӛте  маңызды  шарт болып  табылады, себебі  

матрицаның  кішкентай  тесіктеріне  жылдам  әрі  тегіс  толуы  үшін [54].  

Жасқа  сәйкес  келетін  дәрілік  формалардың  жеткізілуі  маңызды  тапсырма  

болып  табылады. Кейбір  топтарда,  мысалы  балаларды  емдеуде  қиындықтар  

тууы  мүмкін.   Ас  қорыту  жолдарының  аурулары  және  жұту  қиындығын  

дәрі  қабылдау  қиындығын  туғызуы  мүмкін [55]. Физикалық  

сипаттамаларына келетін  болсақ, балалардың  ересектерге  арналған  

таблеткаларды  жұтуда  қиындықтарға душар болуы мүмкін. Осылайша  

балалар  ерекше  пациенттер  тобын  құрайды.  Бұл  енгізу  жолдарын  

жеңілдететін дәрілік  қалып түрлерін  шығару  маңызды  болып  табылады [56]. 

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының  баяндамасында (БДСҰ)  

сарапшы форум  2008 жылы парадигманың ӛзгерісін қатты дәрілік қалыптарға 

қарай ауыстыруды  ұсынды. Соған қарамастан, бастапқы жағдай ӛзгерген жоқ: 

балалар үлкен таблеткаларды немесе капсулаларды жұтуға қабілетсіз[57]. 

Ерігіш таблеткалар, мультибӛлшектер және қаптамалардағы ұнтақтардың 

енгізілуі  жаңалық болып табылмайды, бірақ осы дәрілік формалардың  

жандануы олардың  педиатриядағы сәтті дәрілік терапия екендігінен  

байқалады. Дегенмен де, жаңа  дәрілік қалыптардың  даму  тенденциясы соңғы 
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жылдары пайда болды: балаларға  қолайлы болып зерттелген ауыз қуысында 

дисперстелетін таблеткалар (АҚДТ) табылды [58]. 

Кейінгі ородисперсті таблеткалар (ОДТ) дамуы ауыз қуысында 

дисперстелетін минитаблеткаларға алып келді [59]. Минитаблеткаларды 

қолдану (1-2 мм диаметрде) дәрілік қалыптарды жасау сәттілігінің алғышарты 

болды. Оның артықшылықтары – таблетканың ыңғайлылығы, қатты дәрілік 

формасы, тұрақтылығы жағынан мәселенің аздығы, ылғал ортаға тӛзімділігі 

және балалардың бірден кӛп мӛлшерде таблеткаларды жұтып қоюынан ауыз 

қуысында дисперстелетін минитаблеткалардың тілмен байланыста бірден 

ыдырауы [60].  Таблетканың ӛте кішкентай кӛлемі бӛлуді міндеттемейді. 

Зерттеулер балалардың минитаблеткалармен (МТ) қатынасын зерттеудегі ортақ 

пікірін кӛрсетті (қабылдау және сәтті түрде жұту) [61]. МТ (2 мм) шырын 

балаларға (0,5-6 жас) сынақталды. Минитаблеткаларды тіптен ең кішкентай 

балалар (6-12 ай) жұта алатындығы белгілі болды [62]. Балалардың ұнтақ, 

шырындардан гӛрі 4-мм минитаблеткаларды қабылдау тенденциясы жоғары 

екендігі зерттеулер барысында анықталды. Ата-аналар ӛздерінің 1-4 жастағы 

балаларын ӛз плацебосын қолдануды сұрап, олардың  ыңғайлылығын 

бағалауды ӛтінді. Зерттеу барысында минитаблеткалардың басымдылығы тағы 

да дәлелденді [63]. Балалар басқа дәрілік қалыптарға қарағанда таблеткаларды 

кӛп қабылдады. Бұл мәлімет балалардың таблеткаларды жасына және 

таблетканың кӛлеміне қарамастан  жұту қабілеттілігі  жайлы баяндайды [64]. 

Жоғарыда кӛрсетілген мағлұматтар балалардың қатты дәрілік қалыптарды 

қабылдауға дайын екендігін растайды. Оған қоса, олардың бұл дәрілік қалып 

түрін басқаларға қарағанда жақсы қабылдауы байқалды [65]. 

Педиатриялық препараттарға қатысты жаңа шешімдер де осы 

технологиядан табылды. Минитаблеткалар дәстүрлі қатты дәрілік формаларда 

қолданылады және науқастың сұранысына байланысты кӛлемін ӛзгертуге 

болады. Минитаблеткалар – диаметрі  1 мен 3 мм [66] немесе 4 мм, олар 

балаларға жекеше түрде және сандық франшизалы формада ӛздігінен немесе 

кез-келген тағаммен және сұйықтықпен бірге ұсынылады [67]. Ӛзінің 

бӛлшектерінің кішілігінің арқасында минитаблеткалар жұтуда артық мәселе 

туғызбайды және мектеп алды балаларға да ұсынылуы мүмкін (2-6 жас). 

Гериатрия мен дисфагияда да минитаблетка кӛлемі ең қолайлы қалып болып 

саналады [68]. Формасының тартымдылығына қоса, минитаблеткалардың үлкен 

басымдылығы дәрілік заттардың балаға жасы мен салмағына байланысты 

индивидуалды, әрі нақты дозалануы болып саналады [69].  

Минитаблеткалардың дәрілік түрі балаларға қауіпті консерванттар мен 

препараттың сұйық формасына керек ерігіш заттарды қажет етпейді 

[70].Технологиялық тұрғыдан қарағанда минитаблеткалар ӛндірісте қиындық 

туғызбауы тиіс, себебі бұл ӛнімдер басқа да ӛндірістік линияларда және жақсы 

белгілі технологияларда да қарапайым таблеткалар ӛнімінде қолданылуы 

мүмкін. Минитаблеткаларды зерттеу барысында олардың бӛлшектерінің  кӛп 

жиынтығының санаты технологиялық қиыншылықтар туғызбайтыны белгілі 

болды [71]. 
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Ең бастысы, минитаблетка ӛндірісінде бұрыннан қалыптасқан дәрілік 

заттардың құрамынан тұратын процестерді қолдануға болады. Ең кішкентай 

балалар үшін ауыз қуысында ыдырайтын минитаблеткалар ӛндірісі бар. 

Таблетканың сыртқы қабаты дәрінің жағымсыз дәмін алмастырады, мысалы 

Преднизолон немесе дәрілік заттың ішек қуысында инактивациялануынан 

қорғау – омепразол энтеросолюбильді  минитаблетка қабаты [72]. 

Минитаблеткалар балаларға қолжетімді педиатриялық дәрілік форманың 

дамуына мүмкіндік береді. Әдебиеттік шолу мәліметі сыртқы қабаты 

қаптамамен оралған минитаблеткалардың модификациясы сәтті түрде 

ӛндірілетінін айқындайды [73].  

Минитаблеткалардың зерттелуі Еуропалық елдерде 10-15 жылдан бері 

жалғасып келеді, бірақ оның потенциалы әлі күнге дейін ашылған жоқ, тек 

ересектерге арналған дәрілік заттардың бірнешеуінде осы қарқын қолданылған 

[74], 1 - кестеде берілген. 

 

Кесте 1 - Минитаблетка қалыптағы дәрілік заттар 

 

Дәрілік 

заттың 

саудалық 

атауы 

Белсенді зат Сипатталуы Кӛрсетілімі 

1 2 3 4 

Pangrol 

10000 

 Pangrol 

25000  

(Berlin 

Chemie AG) 

Панкреатиндікферментте

р 10000; 25000 

20-60 гастро 

тұрақты қатты 

капсуладағы 

минитаблеткала

р 

Созылмалы 

қабынған 

панкреатит, ПЖ, 

муковисцидоз, 

Ересектер мен 6 

жастан улкен 

балалар 

Long Orfiril 

1000 

(Desitin 

Arzneimittel

) 

 

Натрий вальпроаты 

 

500 немесе 1000 

мг 

 

Эпилепсияға 

қарсы ұзақ 

мерзімде босап 

шығатын 

сашедегі 

минитаблеткалар

, 

6-14 жастағы 

балалар және 

ересектер 

Pancrease 

HL 

Капсуласы 

(Янссен 

Cilag) 

 

Панкреатиндікферментте

р 

Қатты желатинді 

капсуладағы 

ішекте еритін 

қапталған 

минитаблеткала

р 

Созылмалы 

қабынған 

панкреатит,  

муковисцидоз, 

15 жастан 

жоғары 
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1 -  кестенің   жалғасы 

 

1 2 3 4 

Ultras MT 

(Aptalis 

Pharma) 

 

Липаза, 

протеаза, 

амилаза  

Ішекте еритін минитаблеткалар 12, 18 

немесе 20 дана капсулада. 

Бір жыл 

бойы 

Tecfidera 

(Биоген) 

 

Диметил 

фумарат 

120 немесе 

240 мг 

 

Энтеросолюбилдіқапталғанминитаблет

калар2 мм. 

Қатты желатинді капсула 

Ересект

ер 

 

Ламизил 

Oral 

гранулала

ры 

(Novartis) 

 

Тербинафин 

HCl, 

125 немесе 

187,5 мг 

 

 

2,1 мм диаметрлі, саше 

30 немесе 45 данадан 

Қышу; 

4 

жастан 

жоғары. 

 

Trilipix 

(Эбботт) 

 

фенофибрат 

45 мг немесе 

135 мг 

гиперлипидем

ия 

 

Босап шығуы ұзартылған катты 

капсуладағы мини-планшет  

Ересект

ер 

 

Осы препараттардың тек екеуі 2-6 жастағы балаларға қолдануға рұқсат 

етілген (Lamisil оральдітүйіршіктері, ультрас MT), екеуі ересек адамдарға 

арналған. Оған қоса олар нақты дозадан тұратын, белгілі мӛлшердегі  жеке 

капсулаларға немесе сашелерге қапталған минитаблеткалар, ал 

минитаблеткаларды 2 жастағы балаларға тағайындау және жеке дара дәрілік 

қалып ретінде ұсыну ӛзекті мәселе болып отыр [75]. 

Бұл балаға арналған дозалау мӛлшерін жас ерекшелігіне байланысты 

ӛзгертуге ықпал етеді. Дозалаудың қате саналу қаупін тӛмендету мақсатында 

бұндай құрылымдар кез-келген санды нақты және тез есептеу үшін, 

құрылғының кері санақ жүргізілуі минитаблеткалардың дұрыс мӛлшерленуі 

үшін қажет.  Қаншама мыңдаған заманауи құрылғылар бар, бірінің басқарылуы 

күрделі, бірі оңай, бірақ нақты минитаблеткаларды санауға лайықты қондырғы 

әлі күнге дейін тапқырланған жоқ. Қарапайым дозалаушы қасықтар бар бірақ 

олар бір мӛлшерлегенде бірден 50 минитаблетканы есептегендіктен жеке 

науқасқа мӛлшерлеу мүмкін емес [76].  

Минитаблеткаларды мӛлшерлеуші құрылғылардың бірі басқышты басып 

немесе дисктің айналуы арқылы мӛлшерленетін болса онда бұл құрылғы бір 

қатар мәселелерді шешетін еді, мәселен орамдау материалы ретінде және 
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бұндай ыдыста тұрған дәрілік заттың сапасы, қолданылу ыңғайлылығы да 

препараттың ажырамас сипаттамасының бірі болар еді. Бірақ бір қиыншылығы 

бұндай құрылғылар қандай да бір қолдауға ие бола алмайды, ӛйткені әртүрлі 

ортадағы әр қилы адамдар қолданатын болғандықтан минитаблеткаларды 

санауда жеке адам басқаруында кейбір қателіктер орын  алуы әбден мүмкін. Ал 

электронды жүйесі бар құрылғысында дозалаудың нақты болуын қадағалауға 

мүмкіндік бар, бұндай құрылығының да кемшілігі бар, ол жеке адамның 

минитаблеткаларды санауға арналған құрылғыны басқаруының күрделілігі 

және құнының қымбат болуы, осы құрылғының нарыққа шығуына ең басты 

кедергі болып отыр [77].  

 Минитаблеткаларды әртүрлі жастағы науқастарға салмақтарына 

байланысты дұрыс дозалау үшін арнайы қондырғы тапқырланған. Ол жерде 

арнайы  «қосу, алу» тетіктің кӛмегімен қажетті мӛлшерде МТ санын дисплейге 

шығарып  растау тетігімен МТ керек санын дозалағыш қондырғыдан науқас ӛзі 

нақты ала алады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сурет  1 - Минитаблеткаларды дозалауда қолданылатын мӛлшерлеуші құралдар 

[78] 

 

1.2Тікелей престеу, фармацевтикалық ӛндіріске енгізу 

артықшылықтары және заманауи қосымша заттар 
Қосымша заттар дәрілік қалып құрамынан босап шығатын белсенді дәрілік 

заттың резорбциясына (босап шығуына) әсер ете отырып, босап шығуын 

жылдамдатып немесе бәсеңдетіп яғни қосымша заттарды пайдалану арқылы 

дәрілік заттың  дәрілік қалыптан резорбциялануына әсер етеді, яғни қосымша 

заттарды қолдана отырып әсер етуші заттың фармакодинамикасын реттеуге 

мүмкіндік туғызады (дәрілік зат шақыратын әсерлер кешені) және олардың 

фармакокинетикасын (дәрілік заттың концентрациясының тіндер мен 

ағзалардағы уақыт аралығында ӛзгеруі) [81]. Қосымша заттарды дұрыс таңдау 

арқылы дәрілік заттың ауру ошағына әсер етуін қамтамасыз етуге болады. 

Қосымша заттар дәрілік заттың дәрілік қалыптан босап шығып, 

фармакодинамикасына және сіңірілуіне әсер етуі мүмкін. Метилцеллюлозаны 

Дозалайтын құрылғы 

A. МТ салынатын орын 

B. Пластмассалы қосалқы 

заттары 

C. Электронды қозғалтқыш 

D. Фотоэлемент 

E. Қабылдағыш 

F. Контейнерлік қалташа 

G. Сандық дисплей 

H. Мӛлшерлеуді басқату тетігі 
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қолдану дәрілік затты тіндер ішінде ұзақ уақыт ұстап тұрып, дәрілік заттың 

ұзақ уақытқа дейін әсер етуін қамтамасыз  етеді де, кӛптеген созылмалы 

ауруларды емдеу барысында қолданылады [82]. 

Химиялық құрылысы бойынша қосымша заттар, концентрациясына 

байланысты әртүрлі тұтқырлықтағы ерітінділер түзетін жоғары молекулярлы 

қосылыстар болып табылады. Осы қасиеті себепті әртүрлі дәрілік заттарда кең 

ауқымды қолданылады [83, 84]. 

Антигистаминдік препараттардың  құрамында белсенді зат ретінде де, 

қосымша зат ретінде де және қатты дәрілік заттарды шығару кезінде де ӛте 

маңызды роль атқарады. Кӛптеген антигистаминдік препараттарда 

толықтырғыш ретінде крахмалды пайдаланады, себебі бұл басқа 

толықтырғыштарға қарағанда нарықта жиі қолданылатын, қолжетімді және 

тәжірибеден ӛткен [85]. Крахмал физикалық, химиялық және технологиялық 

кӛрсеткіштері бойынша тексерістерден ӛткендіктен кӛп жылдардан бері 

ӛндірісте қолданылып келеді. Крахмалдың бір кемшілгі ол әртүрлі 

микроорганизмдердің кӛбеюіне жақсы қоректік орта болып табылады [86]. Сол 

себепті крахмалды қолданар алдында микробиологиялық сынақтан және 

микробиологиялық тазалықтан ӛткізу керек. Крахмал ӛте жоғары 

гигроскопиялық зат болып табылады, сол себепті крахмалмен жұмыс жасар 

алдында оны ылғалдылыққа тексеру керек. Тексерістен кейін математикалық 

есеп бойынша крахмалды қажетті мӛлшерге дейін кептіру керек немесе 

ылғалдылығын ескеріп кӛбірек қосу керек. Крахмалды ғана емес басқа да 

дезинтегранттар, лубриканттар, тұрақтандырғыштар және консерванттар  

сияқты қосымша заттарды физикалық, химияық және технологияық 

кӛрсеткіштерін ескере отырып қажетті мӛшерде қосу керек. Антигистаминдік 

препараттар Қазақстан Республикасында маңызды препараттар болып 

табылады, сондықтан кӛп зерттеулер мен жаңалықтарды қажет етеді [87]. 

Қосымша заттар дәрілік заттарға физика-химиялық, технологиялық және 

биофармацевтикалық қасиетін қажетті деңгейге келтіру мақсатында 

қолданылады. Кейбір қосымша заттар дайын дәрілік заттардың белгілі сапалық 

деңгейін қамтамасыз етеді [88]. Дәрілік заттардың қасиетіне байланысты 

оларды алу әдістеріне және дозалануына байланыстырғыш заттарды, 

толықтырғыштарды, қопсытқыштарды және басқа да эксципиенттерді 

қолданады. Жаңа препаратты ойлап табу жыл ӛткен сайын қымбатқа түсуде. 

Сол себепті технологиялық тараптан дозаланған қатты дәрілік затты алу үшін 

тікелей пресстеу әдісі ылғалды грануляциялау әдісіне қарағанда әлде қайда 

тиімдірек болып тұр [89].  

Тікелей престеу – дәрілік препараттарды таблеттеудің заманауи 

технологиясы, басқа таблеттеу әдістерінің алдында бірқатар артықшылықтары 

бар: технологиялық операциялар санының азаюы, еңбек ӛнімділігінің 

жоғарылығы, дымқылдың тұрақсыз дәрілік заттарға ерекше әсер етуі, 

микробтық ластанудың аздығы, ӛндірістік алаңдарды, құрал-жабдық шығынын 

үнемдеу, энергия және қызметкер санының азаюы [90]. 

Кейбір дәрілік заттар қажетті концентрацияда тікелей престеу әдісіне 

жарамайды және оңтайландыра дамытуды қажет ететін технологиялық 
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қасиетімен бұл әдіс кең таралуда. Престеу қиынға соғатын заттарды алдымен 

байланыстырғыштармен түйіршіктеп алады содан кейін престейді, сонымен 

қатар қосымша заттарды қолдану арқылы тікелей престеуге болады [91].   

 Тікелей пресстеудің түрлері 2 - кестеде кӛрсетілген: 

 

Кесте 2 - Тікелей престеудің түрлері 

 

 Дәрілік заттың сипаты Тікелей престеу типі 

Қажетті концентрацияда 

тікелей престеуге 

жарамды 

Дәрілік заттар қарапайым қосымша заттар 

қолдану арқылы таблеттеледі 

Қажетті концентрацияда 

қосымша заттар 

қолданылғанда тікелей 

престеуге жарамсыз 

Тікелей престеуге арналған қосымша заттар 

қолданылады. Тікелей престеуге арналған дәрілік 

заттардың түйіршектері қолданылады 

 

Қосымша затты қосу жолы арқылы таблеттелетін ұнтақ тәрізді 

субстанцияның технологиялық қасиетін жақсарту кең тарала бастады. Тікелей 

престеу әдісін қолданғанда түйіршіктелмеген ұнтақтардың жоғары дәрежедегі 

аққыштығы, құрғақ дәрілік зат және қосымша заттың сапалы араласуы, 

заттардың бӛлінгіш қабілетінің аз болуы маңызды[92]. 

Дәрілік заттың мӛлшері аз болған жағдайда таблеткаланатын заттың 

жағымсыз әсерін жою үшін технология мен құрылымды механикалық жағынан 

дәрілік затқа сәйкес келетін қосымша зат таңдау қажет. Ал дәрілік заттың 

мӛлшері кӛп болғанда қосымша затты аз қосу арқылы қасиетін жақсарту әдісін 

табу керек. 

Кӛптеген қатты дәрілік заттардың (70-80 %) құрамында дәрілік заттан 

басқа  заттың мӛлшері кӛп болып табылады. Таблеткалық масса белгілі бір 

технологиялық қасиетке ие болу үшін кӛмекші заттар қажет. Қосымша заттар 

индифферентті қасиетін келтіргіш болып табылмайды, олар дәрілік препаратқа, 

оның фармакокинетикасына күрделі, кӛп қырлы әсер етеді, дәрілік препараттың 

терапевтикалық пайдасын жоғарылатады. Сол себепті жағымсыз әсері мен 

дозалануы аз мӛлшерде болып, терапевтикалық белсенділігі жоғары 

таблеткаланған препарат алуда қосымша заттарды қосу ғылыми негізделген 

маңызды әдістердің бірі болып табылады [93]. 

Жаңа қосымша заттарды ойлап табудың себептері: 

 Тікелей престеу арқылы қатты дәрілік заттар алудың артуы; 

 Қатты дәрілік заттың құрамындағы бір немесе одан да кӛп қарапайым 

қосымша заттарды толықтырғыштарға ауыстыру қажеттілігінің артуы; 

 Қосымша заттардан аса жақсы себілгіштікті, престелуді және аз уақытта 

салмақ ӛзгеруге ұшырамайтын қасиетті талап ететін жоғары жылдамдықтағы 

таблеткалық құрылғылардың пайдаланылуы; 

 Қосымша заттардың қиын престелетін, аққыштығы тӛмен және ылғалға 

сезімтал сияқты кемшіліктерінің болуы; 
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 Қант диабеті, артериалды гипертензия сынды науқастарға арнайы 

қолданылатын қосымша заттардың аздығы; 

 Дәрілік заттың ерігіштігін, тұрақтылығын және биожетімділігін арттыру 

қабілеті [94]. 

Қатты дәрілік заттың кең таралуы, жаңа қосымша заттың аз ӛзгеруі, 

100000-200000 таблетка/сағ ӛндіруге болатын  жоғары әсерлі таблеткалау 

механизмінің дамуы және тікелей престеу әдісін жиі пайдалану жоғары 

функционалды қосымша заттар шығаруға мүмкіншілік береді [95]. 

Осы мәселе бойынша заманауи әдебиеттерді зерттей келе және елімізге 

алып келінетін фармацевтикалық қосымша заттар мен субстанцияларды 

талдаудан ӛткізіп дозаланған қатты дәрілік затты тікелей престеу әдісімен алу 

үшін кең таралған және қолжетімді қосымша заттар 3- кестеде таңдап алынды 

[96]. 

 

Кесте 3- Тікелей престеу технологиясында қолданылатын қосымша заттар 

тізімі 

 

Құрамы Қосымша заттар Ӛндіруші Қолданылуы  

Модификациясы Атауы 

1 2 3 4 5 

Лактоза  

 

 

Ұнтақ тектес 

лактоза 

моногидраты 

«FlowLac 100» 

типті лактоза 

(немесе 

«SprayDried») 

Meggle, 

Германия 

Тікелей 

престеу,  

капсула және 

сашеге 

толықтырғыш Лактоза, бүрку 

әдісімен 

кептірілген – 

LactopressSpray-

dried 

Friesland 

Foods 

Domo, 

Голландия 

Кешенді қоспа 

(75 % електен 

ӛткізілген 

лактоза 

моногидраты 

мен 25 % МКЦ) 

MicroceLac 100 Meggle, 

Германия 

Тікелей 

престеу, 

гомеопатиялық 

таблеткалар 

ӛндірісі 

Кешенді қоспа 

(85 % 

лактозажәне 

15 % жүгері 

крахмалы) 

StarLac  Meggle, 

Германия 
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3 – кестенің  жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

Крахмал Бӛлшекті 

желатинделген 

крахмал 

Крахмал 

1500 

Colorcon, 

АҚШ 

Тікелей престеу, 

капсула және 

сашеге 

толықтырғыш, 

дезинтегрант 

Микро 

Кристалл

ды 

целлюлоз

а 

МКЦ ұсақталған 

ұнтағы бӛлшектерінің 

орташа мӛлшері 100 

микронға сәйкес 

Microcel

MC 102 

Blanver 

Farmaquim

ica Ltda 

Тікелей престеу, 

ылғалды 

гранулалау,капсу

лаға 

толықтырғыш 
Vivapur10

2,  

JRS 

Pharma, 

Германия 

МКЦұнтағысбӛлшекте

рінің орташа мӛлшері 

160 микронға сәйкес 

Vivapur12 JRS 

Pharma, 

Германия 

Тікелей престеу, 

капсулаға 

толықтырғыш, 

таблеткалық 

массаның 

престелуін 

жақсартады 

Microcel

MC 12 

Blanver 

Farmaquim

ica Ltda 

МКЦ ұнтағы с 

бӛлшектерінің орташа 

мӛлшері 270 микронға 

сәйкес 

Microcel

MC 500 

Blanver 

Farmaquim

ica Ltda 

 

Ары қарай біз қосымша заттардың заманауи тұрғыда дозаланған қатты 

дәрілік қалыптардың тікелей престелу әдісінде қолданылуын қарастырамыз. 

Лоратадин минитаблеткаларының технологиясынжәне құрамын жасау 

тәжірибелері кезінде минитаблеткаларды тікелей престеу әдісімен жасау 

мүмкіндігі қарастырылды, ол үшін нарықта қол жетімді тікелей престеу әдісіне 

қолайлы қосымша заттар тобымен жұмыс жасалынды [97]. 

Кӛптеген мақалаларда авторлар тікелей престеуде кең ауқымда 

қолданылатын бүрку әдісімен кептірілген лактоза, микрокристалды целлюлоза, 

кӛбінесе қолданыста МКЦ-102 типті түрі қосымша заттарды ұсынады. 

Жұмыста «FlowLac», лактоза 80, микрокристаллды целлюлоза үш типтегі 

(Vivapur-12, Vivapur-200 және Vivapur 102) және таблетоза сынды қосымша 

заттардың технологиялық  қасиеттері зерттеліп, берілген заттардың тікелей 

престеу әдісіндегі қолданылу қағидалары кӛрсетілген. Зерттеу негізінде 

«FlowLac» типтегі жоғары дәрежедегі себілгіш лактозаның нарықтағы құны 

айтарлықтай жоғары болғандықтан, минитаблетка құрамын жасау барысында 

лактоза моногидрат 80 қосымша заты қолданылды [98]. Дәрілік препараттың 

медициналық тәжірибеде қолданылуын анықтайтын негізгі сипаттамалары үш 
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құрамдас қасиеттерден тұрады: қауіпсіздігі, эффективтілігі және сапасы (ICH). 

Қазіргі заманда препараттардың осы қасиеттерін қамтамасыз ететін қосымша 

заттардың рӛлі ӛте жоғары, ӛйткені оларды қолдану, берілген әртүрлі 

биожеткіліктілік деңгейін ескере отырып, дәрілік заттардың кешенін және 

қолдану ауқымын айтарлықтай кеңейтуге ықпал етеді. Қосымша заттарды 

кӛптеген уақыт кезеңінде қолдануда қауіпсіз деп танылып келген. Алайда, 

соңғы жылдары ғылыми баспаларда жарияланған мақалаларға сүйенер болсақ, 

қосымша заттардың дұрыс әсер етудегі және қауіпсіздікті қамтамасыз етуінің 

рӛлін қайта қарастыру керек екені айқындалып отыр [99]. Қазіргі заманда дүние 

жүзі бойынша дәрілік препараттар ӛндірісінде 500 - ден астам қосымша 

заттардың атаулары қолданылуда, ал олардың бір-бірімен қоспалары одан да 

кӛп. Олардың үлкен бӛлігі ұлттық және халықаралық фармакопеяларға 

тіркелген (Eur.Ph., Br.Ph., USP, JP) сонымен қатар ұлттық анықтамаларда да 

тіркелген (Physician's Desk Reference, Vidal, Rote Liste, Fiedler Encyclopedia of 

Excipients, Japanese Pharmaceutical Excipients, Handbook of Pharmaceutical 

Excipients, Inactive Ingredients Guide's of the FDA және басқалар) [100].  

 Шет елдердің фармацевтикалық нарығында препараттарды ӛндіру, 

кӛтерме және бӛлшек босату және сапасын бақылау жӛніндегі ұлттық және 

халықаралық нұсқаулықтар әзірленіп, жүзеге асырылуда [101]. ICH, IPEC, FDA 

тектес халықаралық фармацевтикалық ұйымдар қосымша заттарды 

фармацевтикалық субстанциялар іспеттес арнайы шектеулері бар заттарға 

«фармацевтикалық қолданысқа» және олардың сапасын бақылауды 

фармакопеялық жариялымдардың талаптарына сәйкес жүзеге асыруды қолға 

алуды ұсынып отыр. Қазіргі заманда жетекші фармакопеялар арасында 

қосымша заттардың сапасына  қойылатын талаптарды ортақтандыру 

жұмыстары жүзеге асырылып жатыр [102].  

Дәрілік препарат ӛндірісінде белгілі бір технологиялық функцияларды 

қамтамасыз етуі ортақ болып табылатын кӛмекші заттарға түрлі заттардың 

класы жатады. Дәрілік препараттың құрамына қойылатын талаптардың бірі 

кӛмекші заттарды қолданудың функционалды негізділігі болып табылады (ICH, 

ЕС, FDA) [103]. Кӛмекші заттардың технологиялық функциясын сипаттауға 

қолданылатын эмпирикалық тәсіл әр түрлі елдерде бір функцияны белгілеуге әр 

түрлі терминдер және керісінше бір термин заттардың әр түрлі механизмдерін 

белгілеуге алып келді. Жоғарыдағы функцияларды жүйелеудің болмауы дәрілік 

препараттың құрамындағы кӛмекші заттардың пайдалануын негіздеуге 

айтарлықтай кедергі болып табылады [104].  

Жаңа препараттарды жасау жылдан жылға қымбаттап және үлкен 

қаржылық тәуелділікке әкеледі. Демек, қатты дәрілік қалыптарын дайындау 

үшін тікелей престеу процесінің әдісін пайдалана отырып технологиялық 

тәсілдерді таңдау салдарынан ылғалды түйіршіктеу тәртіппен салыстырғанда 

оның тиімділігі барған сайын ӛзектенуде [105]. 

Кӛмекші заттарға қойылатын талаптар: 

- олар химиялық индифферентті болуы тиіс; 

- науқас ағзасына, сонымен қатар таблеткаларды дайындау, тасымалдау 

және сақтау кезінде сапасына теріс әсер етпеуі тиіс [106]. 
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Толықтырғыштар (filler) таблетканың белгілі массасын алу үшін қосылады. 

Байланыстырғыш заттар таблеттелетін заттарға салыстырмалы тӛмен қысымда 

қажетті жабысқақ күшіне жету үшін байланыстырғыш заттар қосылады. 

Қопсытқыш заттар таблетканың сұйық ортада механикалық бұзылуын 

қамтамасыз ететін, ол белсенді заттың жедел босап шығуына қажетті болып 

табылады[107]. Ауыз қуысында дисперстелетін дәрілік қалыптардың құрамына 

міндетті түрде кіретін қосымша зат болып табылады.Антифрикциялық 

заттарқұрылғыларда(воронкалар, бункерлер) грануляттың жақсы ағуы үшін. 

Таблет машинаның пресс-инструментімен бӛлшектердің байланыс 

аймақтарында дамитын үйкеліс салдарынан матрица мен пуансон 

қабырғаларына жабыспау үшін. Тайғанақ заттар, бӛлшектер (гранула) бетінде 

адсорбцияланатын, олардың бетінің кедірін жоюға немесе азайтуға, 

тұрақсыздығы (ағымы) жетілдіруге. Аққыштықтың ең тиімділігі жоғары 

сфералық пішіні бар бӛлшектер (Крахмал, 1 % кӛп емес тальк, 5 % кӛп емес 

аэросил, полиэтиленоксид-4000, стеарин қышқылы, кальций және магний 

стеарат  1% кӛп емес). Майлайтын заттар матрицадан таблетканың итеріп 

шығарылуын жеңілдетеді[108].  

 

1.3Аллергиялық аурулар және антигистаминдік препараттар 

Аллергиялық  аурулар қазіргі  таңда ӛте қиын мәселе тудырып 

отыр.Қазақстан Республикасында, сол себептен отандық  лоратадин қосылған  

препараттарды әртүрлі күшейткіш заттарды қолдану арқылы шығару қажеттігі 

туды,ӛйткені отандық нарықта  аллергиялық  препараттар мүлдем жоқ десе де 

болады.Алғашқы Н1-гистаминдік рецепторларды тежейтін дәрілік заттар 

клиникалық практикаға  40-шы жылдардың аяғында енгізілді.Олар 

антигистаминдік деген атқа ие болды,себебі  олар гистаминге ағза мен 

тіндердің реакциясын  әсерлі түрде тежейді[109].Н1-гистаминдік 

рецепторлардың тежегіштері гистаминмен шақырылған гипотензияны және 

тегіс бұлшық еттердің  (бронхтар,ішек,жатыр) спазмын әлсіретеді, 

капиллярлардың ӛткізгіштігін басып, гистаминдік ісінудің дамуына қарсы 

тұрады,гиперемия мен қышынуды азайтып,сол арқылы  аллергиялық 

реакциялардың барысы туралы хабарлап,  олардың ӛтуін жеңілдетеді. 

«Антигистаминдік» термині  бұл препараттардың фармакологиялық әсер 

спектрін толығымен ашып кӛрсетпейді, себебі олар басқа да бір топ әсерлерді 

шақырады. Бұл гистаминнің және басқа физиологиялық белсенді заттардың 

құраластық ұқсастығымен ішінара байланысты, ол заттарға  

адреналин,серотонин,ацетилхолин,дофамин жатады[110].Сол себептен Н1-

гистаминдік рецепторлардың тежегіштері  холинолитиктердің және альфа-

адреноблокаторлардың әсерін  белгілі бір дәрежеде кӛрсете алады.Кейбір 

антигистаминдік заттар ОЖЖ-не тежегіш әсер кӛрсетіп,жалпы және жергілікті 

анестетиктердің, наркотикалық анельгетиктердің әсерін күшейтеді.Олар 

ұйқысыздықты,паркинсонизмді емдеуде,құсуға қарсы заттар ретінде 

қолданады.Ілеспелі фармакологиялық әсерлер жағымсыз болуы мүмкін[111].  

Қазақстанның әртүрлі аймақтарында,кӛптеген басқа елдердегідей,барлық жас 

ерекшелігіне байланысты топтарда аллергиялық аурулардың  жоғары дәрежеде 
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таралуы байқалып отыр.Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жоғары 

дамыған экономикалық аймақтарда тұрып жатқан,қалалық және ауылдық 

тұрғындардың 30%-на дейін аллергиялық аурулардан зардап шегеді[112].Соңғы 

онжылдықта аллергиялық аурулардың әрбір он жыл сайын 2-3 есе ӛсуі 

тіркелуде. Кӛбірек тараған аллергиялық ауруларға:аллергиялық 

ринит,аллергиялық коньюктивит, бронхиалді  астма,есекжем,атопиялық 

дерматит жатады. Аллергиялық аурулардың алдын алуы мен емі үшін кӛпшілік 

ұсыныстарда, бастапқы емдік шара ретінде  гистаминдік Н1 - рецепторлардың  

екінші ұрпағының седативті емес блокаторлары ұсынылады[113].Сонымен, 

Аллергология мен Клиникалық иммунологияның Еуропалық академиясы,АRIA 

(Allergic Rhinitis and Impact to Asthma- аллергиялық ринит және оның астмаға 

әсері) жұмыс тобымен бірлесе отырып, ӛзінің Н1- гистаминдік рецепторлардың 

тежегіштеріне келесі шарттарды  талап етті: аллергияға қарсы әсермен 

кӛрінетін,күшті және селективті Н1-рецепторларына  тежегіш; клиникалық 

әсердің тез басталуы,әрекеттің 24 сағатқа созылуы;тахифилаксияның 

болмауы,тамақпен,дәрімен,транспорттық белоктармен,цитохром жүйесімен 

ӛзара клиника-маңызды іс-әрекеттің болмауы; бұл препараттарда 

седацияның,когнитивті және психомоторлы қызметке әсерлерінің жоқтығы. 

Кейбір антигистаминдікк препараттар ұйқы шақырады (цетиризин – 10 %, 

левоцетиризин –  6 % жағдайларда)[114]. Антигистаминдік 2-ші ұрпақ  

препаттарының ішінде  маңызды роль лоратадинге лайықты. Лоратадин (этил 

эфирі 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо-(5,6)цикло-      гепта(1,2-b)пиридин—

11-илиден)-1-пиперидинкарбон қышқылы) Н1 - гистаминдік рецептор 

тежегіштерінің ұзақ әсерлі блокаторы болып табылады,гистамин мен 

лейкотриен С4-тің деңгекті жасушалардан бӛлінуін тежейді,аллергиялық 

реакциялардың барысы туралы хабарлап, сол реакциялардың ӛтуін жеңілдетеді, 

аллергияға қарсы,қабынуға қарсы,экссудацияға қарсы әсерлерге ие,сонымен 

қатар капиллярлардың ӛткізгіштігін тӛмендетеді,тіндердің ісінуі жайлы хабар 

береді,тегіс бұлшық еттердің спазмын басады[115].Аллергияға қарсы эффект 30 

минуттан кейін дамиды,максималды шамаға 8-12 сағаттан кейін жетеді және 24 

сағатқа созылады. Препарат орталық жүйке жүйесіне әсер етпейді және 

тәуелділік шақырмайды (гематоэнцефалды тосқауыл арқылы енбейді). 

Бәрімізге белгілі, аллергиялық ринит пен аллергиялық коньюктивиттің 

кӛпшілік жағдайының негізінде  1-ші типті аллергиялық реакция жауабы 

жатыр,ең жиі IgE-тәуелді түрі[116]. Осыған байланысты  Н1-гистаминдік 

рецепторлар тежегіштерін қолдану жайлы нұсқаулығының нақты 

патогенетикалық негізі бар. Зерттеу негізінде лоратадиннің аллергиялық ринит 

симптомдарының бақылауындағы, жоғары әсерлілігі кӛрсетілген,ол 

симптомдар мұрын қуысында қабынудың пайда 

болуымен,түшкірумен,мұрыннан сұйықтың бӛлінуімен,мұрынмен тыныс 

алудың қиындауы, ол болса IgE-қабыну реакциясына негізделген,жауап ретінде 

аллергеннің мұрынның шырышты қабатына түсуіне байланысты 

кӛрінеді[117].Бұл ӛмір сапасының жақсаруымен қатар жүретін,жалпы 

симптомдар  қатарының кӛрінуінің азаюы,әсіресе аллергиялық риниттің 

маусымдық ауыр ағым жағдайына тән,мына симптомдар жалпы 
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ыңғайсыздық,жоғары ашуланшақтық және депрессивті жағдай,күндізгі 

белсенділіктің тӛмендеуі,ұйқының бұзылуы жатады.Анық гистамин босатушы 

әсерге кӛптеген тағамдық заттар,соның ішінде балық,қызанақ 

ӛнімдері,жұмытрқа ақуызы,құлпынай,шоколад  т.б ие[118].  

Аллергия-бұл организмнің белгілі бір затқа жоғары сезімталдығымен 

сипатталады.Ол заттар болып белгілі бір химиялық ингредиент, азық-

түлік,жүн,шаң,шаң-тозаң немесе микробтар болуы мүмкін.Аллергия- ағзаның 

ӛзгермелі реактивті жағдайы,ол белгілі бір заттардың қайталама әсеріне 

сезімталдықтың жоғарылауы түрінде байқалады.Аллергияның негізінде 

тіндердің зақымдануымен жүретін,иммундық жауап жатыр[119].Аллергия 

шақыратын заттарды аллергендер деп атайды.Аллергендердің организмге 

әсерінен аллергиялық реакция қалыптасады(жоғары сезімталдық реакциясы). 

Иммундық жүйенің қызметінің бірі,организмді бӛгде заттардан және 

микроағзалардан қорғау болып табылады.Иммундық жүйенің реакциясын 

шақыратын,организге бӛгде заттар, «антиген» деген атқа ие 

болды.Антигендердің нейтрализациясы және жойылуы, бірнеше жолдармен 

жүзеге асады[120]. 

 

Кесте 4 – Жоғары сезімталдық реакциясының Gell и Coombs жіктелуі бойынша 

негізгі типтері 

 

Жоғары сезімталдық 

реакциясының типі 

Негізгі 

патофизиологиялық 

Аурулардың мысалдары 

І тип – атопиялық 

реакциялар  

IgE-ң гиперпродукциясы, 

Эозинофильдердің және 

семіз жасушалардың 

шамадан тыс 

активациялануы,кӛптеген 

мӛлшерде вазоактивті 

қабыну  

медиаторларының  

бӛлінуі 

Аллергиялық ринит, 

бронхиальді астма, 

есекжем, аллергиялық 

дерматит, анафилаксия. 

ІІ тип – 

цитотоксикалық 

реакция 

Макрофагтардың 

жоғарылаған 

цитотоксикалық  

активтілік,Т-лимфоциттер  

Гематолитикалық 

анемия,тромбоцитопеня 

кейбір аллергиядық 

дәрілер (фенацитин, 

хлорпрозамин) 

ІІІ тип  – 

иммунокомплексті 

реакциялар 

Қабыну реакциясының 

циркуляциялық иммунды 

жүйесі 

Аутоиммунді аурулар: 

аутоиммунді тиреотдит 

тиреоидит, қант 

диабеті,сарысу 

ауруыжәне т.б. 

ІҮ тип – жоғары 

сезімталдықтың  баяу 

түрі реакциялары 

Т-лимфоциттердің 

сенсибилизациясы 

Контактты дерматит, 

барлық жәндіктердің 

шағуынан кейінгі 
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аллергия 

Иммундық жүйенің бӛтен текті заттарға реакциясы қабыну табиғатымен 

сипатталуы мүмкін және тамырлар ӛткізгіштігінің жоғарылауымен,қабыну 

аймағында биологиялық активті заттардың синтезімен,ал ӛз кезегінде 

жарақаттанған аймақта лимфоцит пен фагоциттер хемотаксин шақыруымен, 

сонымен қатар комплемент жүйесінің белсендірілуімен қатар жүреді[121].  

Аллергиялық ауруларды емдеуді (тездетілген типті реакция) аллергеннің 

табиғатын анықтаудан бастап (ӛсімдіктер тозаңы,жануарлардың 

жүндері,дәрілік заттар,тағамның компоненттері) онымен қарым-қатынасты 

үзеді[122]. 

Гистамин биогенді амин болып табылады (организмде гистидин 

аминқышқылының декарбоксилденуінен түзіледі. Гистамин 

базофилдердің,лейкоциттердің құрамында кездеседі.Ол әртүрлі ағзалар мен 

тіндерде орналасқан, гистаминдік (Н) рецепторлардың табиғи спецификалық 

лигандасы болып табылады. Гистаминдік рецепторлардың 3 түршесін 

ажыратады:Н1-, Н2-, Н3- рецепторлар.   Н1 рецептор бронхтарда және ішекте 

(олар қозған кезде сол ағзалардың тегіс бұлшық еттерінің жиырылуы), қан 

тамырларда (тамырлардың кеңеюі) орналасқан[123]. Н2-рецепторлар 

асқазанның париетальды жасушаларында орналасқан (олардың қозуы кезінде 

хлорсутек қышқылының секрециясы кӛтеріледі). Кӛптеген жағдайда гистамин 

организмде активсіз (байланысқан) күйде кездеседі, бірақ әртүрлі патологиялық 

жағдайларда (аллергиялық реакциялар,күйіктер,қатып қалу) бос гистаминнің 

мӛлшері кенеттен жоғарылайды. Гистамин атопиялық синдром түзілуінде 

маңызды рӛл атқарады. IgE-жанама аллергиялық реакция кезінде гистамин 

деңгекті жасушалардан босап шығады.Соның нәтижесінде, келесі негізгі 

әсерлер байқалады[124]. Ірі тамырларда,ішекте және бронхтарда (әсіресе 

бронхиолаларда), Н2-гистаминдік рецепторлардың активтенуі ГМҚ-ң 

жиырылуын тудырады.Бұдан басқа, тыныс-алу жолдарында шырыштың 

секрециясы және ісіктің дамуы жоғарылайды.Бронхиалді астмамен 

ауыратындар,сау адамдарға қарағанда гистаминге 100 есе сезімтал болып 

келеді (гистаминді-провакационды тест).Ұсақ тамырлардың эндотелиінде Н1-

гистаминдік рецепторлардың қозуы вазодилятацияға алып келеді[125]. 

Антигистаминдік препараттардың бірнеше классификациясы болады (Н1-

гистаминдік рецепторлар тежегіштерінің).Кӛбірек таралған жіктелуі бойынша 

антигистаминдік препараттарды 1-топ препараттары 

(дефенгидрамин,прометазин,клемастин,хлоропирамин,хифенадин,мебгидролин

,бикарфен) және 2-топ ұрпақ препараттары (цетиризин, лоратидин, эбастин, 

ципрогентадин,азеластин,акривастин,мебгидролин,диметинден)[126]. 1-ұрпақ 

препараттарын сонымен қатар седативті  деп (негізгі жанама әсері бойынша) 2- 

ұрпақ седативті емес препараттармен салыстырғанда. Қазіргі уақытта 3- ұрпақ 

препараттарын бӛліп шығарды (фексофенадин,дезлоратидин)-бұлар активті 

метаболит болып табылатын,жоғары антигистаминдікк әсерге ие,седативті 

және 2- ұрпақ препараттарына тән кардиотоксикалық әсер кӛрсетпейтін 

түбегейлі жаңа заттар[127].  
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Қызметінің механизмі және негізгі әсерлері кӛпшілік антигистаминдік 

препараттар оларды бӛлек бір топ ретінде сипаттайтын бірқатар спецификалық 

фармакологиялық, қабынуға қарсы,ісінуге қарсы,тырысуға 

қарсы,антихолинергиялық,антисеротониндік,седативті және жергілікті 

анестезиялық,гистаминмен шақырылған бронхоспазмның дамуына кедергі 

жасайтын қасиеттерге ие препараттардың тобы.Гистаминдік рецепторлардың 

антигистаминдік препараттарға ұқсастығы,медиаторлардың ӛзімен 

салыстырғанда тӛменірек,сондықтан олар рецептормен қатысты гистаминді 

босатып шығармайды,тек байланыспаған және босатушы рецепторларды 

тежейді[128].Ӛз кезегінде Н1-гистаминдік рецепторлардың тежегіштері- 

реакция кезінде әзірленген жаңа гистаминдік топтың босап шығуы жайлы 

ескертетін,баяу типті аллергиялық реакцияларды алдын алуда ең тиімді. 

Рецептор аймағындағы концентрация препараттарын және тікелей 

пропорциональді препараттарды байланыстырады.Бұл топ препараттарын 

реагинді типті аллергиялық реакциялар (олар гистаминнің бронхқа  ГМҚ 

реакциясын тежеп,қабынудың тӛмендеуімен ӛткізгіштіктің жоғарылауымен 

жүретін, гистаминмен шақырылатын ұсақ қан тамырларының кеңеюі), ал 

оларды дамушы аллергиядық реакция кезінде азырақ тиімді1- ұрпақ 

препараттары[129].Бұл топтың препараттары келесі әсерлер арқылы 

ерекшеленеді. 

- Тыныштандырғыш  әсері1- ұрпақ препараттарының кӛпшілігі липидтер 

қатарында ыдырайды,ГЭТ-дан жақсыӛтеді, бас миының Н1-гистаминдік 

рецептормен байланыста болады.Седативті әсері орталық және М-

холинорецепторлар тежегіштеріне қатысты.Седативті әсеріне байланысты 

назар аудартатын жұмыс жасағанда бұл препараттарды колдануды шектеу 

қажет[130].   

- анксиолитикалық әсері (гидроксизиннің) мидың қыртысасты бӛлімдерін 

тежеуімен байланысты деп болжамданады. 

- атропин тәрізді әсері м-холинорецепторларға блокадалық  әсерімен 

байланысты. Препаратты қабылдағанда ауыздың құрғауы, зәр шығарудың 

қиындауы, іш қату, тахикардия және кӛрудің бұзылуы дамиды. 

- құсуға қарсы және әсері м-холиноблокаторлық белсенділігіне 

байланысты. Дифенгидрамин, прометазин, меклозин синдромында, Меньер 

ауруында қолданылады. 

- Паркинсонға қарсы белсенділігі (жекелеген препараттарда) тағы да   

орталық м-холинорецепторларды тежеуіне байланысты[131]. 

- Жӛтелге қарсы әсері кӛбінесе дифенгидраминге тән, сопақша мидағы 

жӛтел рефлекстерінің орталығын тікелей тежеуіне байланысты. 

- Серотонинге қарсы әсері негізінен ципрогептадинде анық, себебі 

препарат бас ауруында қолданылады. 

- Тамырларды кеңітіп, АҚ тӛмендетуіне әкелетін   а1 – Адреноблокаторлық 

белсенділігі,  негізінен фенотиазин қатарының препараттарына тән.  

- Жергілікті анестезиялық әсері (препараттардың кӛпшілігінде) прокаинға 

қарағанда дифенгидрамин мен прометазинде жоғары[132]. 
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Сондай-ақ қышуға қарсы, жергілікті анестезиялық және ауыру сезімін 

басатын әсерлеріне байланысты препараттар жергілікті де қабылданады. 

Жоғары сезімталдықтың және фотосенсибилизациялық әсердің  даму 

мүмкіндігіне байланысты гистаминге қарсы препараттардың І ұрпағы ұзақ 

уақыт қабылдауға ұсынылмайды [133]. Осындай кемшіліктерін ұйғарып, ІІ 

ұрпақ препаратын таңдау негізделді. 

ІІ және ІІІ ұрпақ препараттары. Бұл топтың препараттары келесі 

қасиеттерге ие. 

- Серотониндік және м-холинорецепторларға әсерінің жоқтығында, 

гистаминдік Н1-рецепторларға жоғары арнайылығы бар. 

Клиникалық әсерінің тез басталуы (30-60 мин кейін) және әсерінің 

ұзақтығы (24-48 сағат). Препараттар белгілі дәрежеде қан плазмасының 

белоктарымен байланысып, кумуляцияланады (дәрілік заттардың кумуляциясы 

немесе зат алмасу) және ағзадан жай шығарылады[134]. 

Тәжірибеде тыныштандырғыш әсері жоқ (препаратты емдік дозада 

қабылдағанда). Кейбір жағдайда дамитын қатты ұйқышылдық кейде 

препаратты қабылдауды тоқтатуға алып келеді (кесте 5). 

 

Кесте 5 – Гистаминге қарсы препараттардың ІІ ұрпағының салыстырмалы 

сипаттамасы[135] 

 

Кӛрсеткіш  Фексофенадин Лоратадин  Цетиризин  Эбастин  

1 2 3 4 5 

Әсерінің ұзақтығы, 

сағат 

24 24 24 48 

Әсерге түсу 

уақыты, сағат  

1 0,5 1 1 

Күніне қабылдану 

мӛлшері 

1 1 1 1 

Тыныштандырғыш 

әсері 

Жоқ  Жоқ  Сирек  Жоқ  

Алкогольдің әсерін 

күшейтуі 

Жоқ  Жоқ  Иә  Жоқ  

Изофермент 3А4-ті 

ингибиторымен 

қатар QTұзартуы  

Жоқ  Жоқ  Жоқ  Иә  

Дене салмағының 

жоғарылауы  

Жоқ  Жоқ  Жоқ  Жоқ  

Балаларда 

қабылдануы  

12 жастан 

жоғары  

2 жастан 

жоғары  

2жастан 

жоғары  

12 жастан 

жоғары 

Жүкті әйелдерде 

қабылдануы  

Мүмкін  Мүмкін  Ұсынылмаған  Болмайды  
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Кәрі адамдарда 

дозаны тӛмендету 

қажеттілгі  

Жоқ Жоқ  Жоқ  Жоқ  

Бүйрек 

жеткіліксіздігі  

Иә  Жоқ  Иә  Иә  

 

5 – кестенің  жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

кезінде дозаны 

тӛмендету 

қажеттілігі  

    

Бауыр қызметінің 

бұзылуында дозаны 

тӛмендету 

қажеттілігі  

Жоқ  Жоқ  Жоқ  Қарсы 

кӛрсетілген 

 

Н1-гистаминдік рецепторлардың тежегіші (ұзақ әсерлі). Мес 

жасушаларынан гистаминнің және лейкотриен С4-тің босап шығуын 

тежейді[136]. Аллергиялық реакциялардың дамуын ескертеді және оның 

ағымын жеңілдетеді. Аллергияға қарсы, қышынуға қарсы, экссудатқа қарсы 

әсерлерге ие. Капиллярлардың қабырғасының ӛткізгіштігін азайтады, тіндерде 

ісіну пайда болуын ескертеді, тегіс бұлшықеттердің спазмын тӛмендетеді. 

Аллергияға қарсы әсері 30 минуттан кейін басталады да 8-12 сағат аралығында 

ең жоғары деңгейге жетеді және ол әсер 24 сағатқа созылады. ОЖЖ-не әсер 

етпейді және бейімделу шақырмайды (ГЭТ-дан ӛтпеуіне байланысты)[137]. 

Лоратадин құрамды препараттардың аллергиялық ринит (мезгілдік және 

жыл бойы), конъюктивит, поллиноз, есекжем (созылмалы идиопатиялық), 

ангионевротикалық ісіну, қышымалы дерматоз; гистаминнің босап шығуымен 

шақырылған жалғаналлергиялық реакциялар,  жәндіктер шаққанда туындайтын 

аллергиялық реакцияларға емдік әсер кӛрсететінін білеміз [138]. 

Лоратадин күшті, гистаминге қарсы, ұзақ және тез әсер етуші әсерлерді 

кӛрсетеді, күніне 1 рет қабылданады, клиникалық деңгейде тыныштандырғыш 

қасиетке және ОЖЖ жағына  басқа да жанама әсерлері жоқтығымен 

ерекшеленеді. Лоратадиннің күшті антигистаминдік әсері теңіз шошқаларына 

ауыз арқылы енгізгенде анықталды, яғни кӛктамырға летальдық мӛлшерде 

енгізілген гистаминнен теңіз шошқалары аман қалған. Бұл тәжірибелерде 

гистамин терфинадин, астемизол, прометазин және дифенгидраминнің 

қатарында әсерінің жоғары болғаны [139]. 

М. Арианың айтуы бойынша лоратадин – пиперидин туындысы, 

азатадинмен байланысты, ұзақ  әсер ететін, тыныштандырғыш емес, гистаминге 

қарсы белсенділігі жоқ болып келеді.  Ол жеңіл тұмау, қышыма немесе кӛздің 

жасаурауы, түшкіру, мұрынның және тамақтың қышынуы, созылмалы есекжем 

сияқты аллергиялық аурулардың симптомдарын жеңілдетуде қолданылады 
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[140]. Ленэнің зерттеулері бойынша лоратадинді арамен шақырылған 

қышынуды жеңілдетуге де қолдануға болады. Препарат гематоэнцефалды 

тосқауылдан оңай ӛтпейді. Біріншілік метаболизмнен ӛтуінен лоратадиннің 

шамамен 40%  ауыз қуысының шырышты қабатында сіңіріліп кетеді.  

Осылайша аллергиялық жағдайды жеңілдету үшін  лоратадин таблеткасының 

ауыз қуысында еруінде оның ұсталу уақытын қысқарту және әсерін тез бастау 

мақсатында сынақ жүргізілді[141]. Таблетканың ауызда еруі ӛзінің әдістерімен 

және МДГ ажыратылатын бірнеше процесттерден тұрады. Олар әр түрлі түрде 

кӛрінеді, мысалы – таблетканың  механикалық тығыздығы, дәмі және ауызда 

сезілуі, жұтуға оңайлығы – дәрілік заттың сілекей құрамында еруі, 

биожеткіліктігі және тұрақтылығы[142].  

Қазіргі таңда аталған аурудан және оның түрлерінен планетамыздың 85 % 

тұрғындары зардап шегіп жатқандықтан аллегрияны  екінші жағынан «Ғасыр 

ауруы» деп те атауға болады. Аллергия – бұл адам организмінің аллергенмен 

жанасуына, немесе оған аллергеннің түсуінен туындайтын адекватсыз 

реакциясы. Кӛп жағдайда аллергияны емдемейді, себебі аталған емдік 

әрекеттер аллергенді анықтайды да оны оқшаулайды[143]. Сол себепті бұл 

мәселеде аллергияны емдеуге қарағанда оның алдын алу маңыздырақ. Ең 

бірінші кезекте, профилактикалық әрекет сәтті болуы үшін, аурудың себебі 

туралы дұрыс болжам жасай білу керек. Организмнің аллергиялық 

реакцияларын дер кезінде анықтау үшін, ең алдымен аллергиялық 

симптоматиканы білу қажет. Сол кезде аллергиядан зардап шеккен адамға 

дұрыс медициналық кӛмек кӛрсету мүмкін болады[144]. 

Аллергия жеке адамның ауруы болып табылады. Кейбіреулерде аллергия 

шаңға болса, енді біреулерде мысыққа, және т.б. аллергия кейбір аурулардың 

негізі болып келеді, мысалы, бронхиалды астма, есекжем, дерматит. Кейбір 

жұқпалы арулардың дамуы аллергиямен тасымалдануы мүмкін. Бұл жағдайда 

аллергияны жұқпалы аллергия деп атайды.  Сондай-ақ сол аталған бір ғана 

аллергендер әр уақытта, әр түрлі адамда әр түрлі аллергия симптомдарын 

шақыруы мүмкін[145]. 

 

1.4Педиатрия тәжірибесіндегі фармакотерапия мәселелері және 

қолданылатын дәрілік қалыптар 

Қазіргі таңда нарықта балаларға арналған 17 түрлі дәрілік қалыптағы 

пероральды дәрілік заттарды екі негізгі топшаға бӛлуге болады: пайдалануға 

дайын құрамдар, сонымен қатар манипуляцияны қажет ететін, яғни енгізер 

алдында дәрілік заттарды алуды қажет ететін фармацевтік препараттар (экс 

Tempore). Ең үлкен тобы сұйық қалыптардан тұрады немесе пайдалануға дайын 

қалыптардан (шырындар, ерітінділер, тамшылар, суспензиялар) және бұрынғы 

уақытша алынған қалыптардан тұрады (ұнтақ, концентраттар және 

суспензиялар мен ерітінділерді дайындауға арналған тамшылар)[146]. Қатты 

дәрілік қалыптар тобында пастилкалар, жұтуға арналған таблеткалар пайда 

болады және шайнауға арналған жылдам еритін таблеткалар 

лиофилизаттарымен ауыз қуысында жылдам ериді. Олар, әдетте, тағам сияқты 

тасымалдаушылармен бірге араластыруды қажет етеді. Шырындардың ӛндіру 
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технологиясының, ӛндіру тізбегінің ауқымдылығы, қомақты қаражатты талап 

ететіні, сақтау мерзімінің ұзақ болмауы, сақтау шарттарының кӛптеген 

талаптарға сай келуін қажет ететіндігі шырындардың кемшілігі болып 

табылады [147].  

Шырындар құрамында жиі консерванттар мен иістендіргіштері және 

жоғары концентрациялы қантты спирт немесе қанты бар, үлкен тұтқырлықтағы 

ерітінді. Жоғары дәрежелі шырын түзуші агенттердің қосылуының нәтижесі де 

болуы мүмкін. Шырын үлкен жағымсыз иісті басып тастау үшін  қызмет етеді, 

оның дәрілік қасиеті бар себебі, тек препараттың бір бӛлігі ғана жұту 

барысында дәм сезу рецепторларымен қарым-қатынасқа түседі [148]. Қандағы 

қанттың жоғары деңгейі микроорганизмдердің ӛсуінде тұрақты болып келетін, 

шырын дайындайтын, осмостық қысымның кӛтеріліуін шақырады. Осылайша, 

егер де қысқа уақыт арасында бірінші рет ашылған болса, шырынның бӛлігі 

тұрақтандырғыш болмайды. Осы іспеттес кӛптеген препараттар антимикробты 

агенттерді қажет етпейді [149].  

Шырындарды ӛндіру барысындағы мәселелер шешім қабылдаудағы 

талаптарға ұқсас және сулы ортада дәрілік заттың таралуын, тиісінше 

тығыздалуын және дәмнің тиімді басылуын есепке алады. Қосымша 

толықтырулардың қауіпсіздігіне де мән берген дұрыс. Шырындар сонымен 

бірге еріткіштер ретінде балаларға қауіпті болуы мүмкін.  

Шәрбаттағы белсенді заттың концентрациясын 0,5 мг/мл-ден 50 мг/мл-ге 

дейін түрлендіреді, ал бір реттік мӛлшердегі қалыпты мӛлшері 1 мл-ден 10 мл-

ге дейін [150]. 

Балаларға арналған дәрілік қалып түрі оральды тамшылар ереже бойынша 

10 - 20 мл-ден аспайтын, дәрілік заттың концентрациясы бойынша және 

дозалануындағы нақтылық, яғни  мӛлшерленген тамшыларға сәйкес келетін 

дәрілік заттың дозасындағы, орташа кӛлемдегі, балаларға арналған сұйық 

қалыптар болып табылады. Физикалық кӛзқарас бойынша олар ең кең таралған 

шешім болып табылады, эмульсияларды да бірдей қарастыруға болады. Аз ғана 

бір реттік доза және қолданудағы жеңілдік 3 жасқа дейінгі педиатриялық 

науқастарға арналған [151]. Оларда нақты енгізу  әдіс бойынша (мысалы, 

сусынмен араластыру барысында)  немесе аз кӛлемде қабылдауда жарамды 

болуына байланысты, жиі  жағымсыз дәм болады. Медицинада педиатриялық,  

пероральды тамшыларды дайындау барысында тамшылардың санын дұрыс 

бермеудегі, қауіп-қатерлер, сонымен қатар нақтылық және дозаның 

қауіптілігімен салыстырғанда дозаланудағы нақтылық бағалануы керек. Кейбір 

балалар таблетка түріндегі дәрілік заттарға деген сұраныста  тіркеуге алынған 

[152]. 

Педиатрия тәжірибесінде кең қолданыстағы суспензия дайын препарат 

болуы мүмкін, бірақ жиі оны антибиотиктің препараттары сияқты енгізеді[153]. 

Ішке қабылдауға арналған суспензия. Олардың физика-химиялық қасиеттері – 

тұтқырлық, оны шайқаған кезде кӛпіршіктену мүмкіндігі, тұндыру қаупі. 

Суспензияны ӛлшеу, бӛтелкеде ілініп тұрған салпыншақ пен шӛміш арқылы 

жүзеге асады. Ерітінді секілді суспензиялар медицинада жарамды форма болып 

саналады әсіресе балалар тәжірибесінде, ӛйткені ол оңай жұтылады [154]. 1 
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жастағы балаларға да тағайындалады. Жағымсыз дәм сезімі тӛмендейді ӛйткені 

дәрілік заттар ерімейді және дәм күшейткіштер жұмыс жасайды. Балаларға 

алдын-ала ем ретіндегі дайын суспензиялар беріледі: вирусқа қарсы 

(ацикловир) жӛтелге қарсы (декстраметорфан) және эпилепсияға қарсы 

(карбамазепин). Мысалы, суспензия жасауға арналған дәрілік заттар ұнтақтар, 

таблеткалар, түйіршіктер, бұларды сумен қосып қабылдау керек. Бұл дәрі-

дәрмектің формасы тұрақсыз ортада емдік заттарға қолдануға арналған [155]. 

Балаларға жиі тағайындалатын дәрілікқалып болып мұз кәмпиттер құрамы 

мен тәсілі ұқсас ӛндірілген, кӛз тартатындай балалар рецептурасына арналған. 

Дәрілік зат пішіні 3-4 жастағы балаларға беріледі. Дәрілік зат ауыз қуысында 

сорып, тістеп, шайнап жай ғана ерігеннің ӛзінде босап кетеді. Бұл пішінді 

қантты массаны жоғары температурада балқытып/еріту арқылы жасайды [156]. 

Бұл түрі тұншығу қауіпін азайтады. Бірақ дайындау технологиясының жеңілдігі 

педиатрия тәжірибесінде қолдануға кедергі болады. Мұзкәмпиттер мен 

пастилкалар аса жағымсыз дәмімен дәрілік препараттарға орнықсыз болып 

табылады. Мұзкәмпиттердің тағы бір кемшілігі кәмпиттерге ұқсауында, бұл 

оның мӛлшерден тыс қолдануына себеп болады. Және де олар кішкентай 

балаларға қолдануға келмейді, себебі олар пастилкалардан аспирация болуы 

немесе тұншығу қауіпіне алып келеді. Ерекше таблеткаларға ұқсас пішініне 

қарамастан мұзкәмпиттер медицина саласында кең таралған пішінге ие емес 

[157]. Қазіргі уақытта, түйіршік түрі жергілікті жердегі сапасына қарай, ауыз 

қуысындағы ауыз, тамақ инфекцияларына қарсы және де ӛсімдік сығындысы: 

жалбыз, түймедақ, жалбызтікен, сәлбен, түйменсияқты шӛптерден жасалған 

препарат түрінде қолданылады. Сондай-ақ, мұзкәмпиттер кӛпвитаминдік 

препараттар түрінде белгілі, және де препараттарға ӛсімдік сығындысын немесе 

витаминді қосу арқылы жӛтелге қарсы, немесе жӛтелді жеңілдету үшін 

қолданады. Америка-италияндық базар мұзкәмпиттерді нистатинмен қосып, 

балалардағы ауыз қуысындағы зең инфекциясына да қолданады [158].  

Сағыз түріндегі таблеткалар ӛте танымал болып бара жатқандықтан, 

есірткі тасымалдау тәсілі де ӛсіп бара жатыр. Қабылдау түрі жеңіл әрі 

сұйықтықсыз қолданылатын болғандықтан 2 жасқа дейінгі балаларға тиімді 

және қауіпсіз болып табылады. Бірақ та сағыз түрінде болғандықтан оларды 

жұтуға тыйым салынған, сол себепті 6 жасқа дейінгі балаларға арналмаған 

[159]. Дәрілік затының шығуы шайнағанда/сорғанда пайда болады. Осы 

себепті, ауызда қалатын дәм және сезім қалдыруы олардың маңызды қосалқы 

қасиетіне жатады. Сол сияқты, сағыз түріндегі таблеткаларда ылғал мӛлшері аз 

кездесетіндіктен, оларды шығару маңызды қадам. Сағыз түріндегі 

таблеткалардың дәмін тиімді бүркеу дәрілік затты түсіру арқылы немесе оны 

ажырамайтындай етіп химиялық ӛзгеріс енгізу арқылы пайдаланады. Екі 

тәсілде қолданылған ӛсімдіктің тәттілендіргіштерін сондай-ақ ароматтық және 

тәтті заттарды қосымша кӛтеруі мүмкін. Сағыз түріндегі жеңіл саудалық 

таблетка мысалдары ӛзімен бірге  балаларға мӛлшерініңжартысын беруге 

рұқсат етілген монтелукасталық натрий, диданозин, карбамазепин, минтезол 

препараттарын ұсынады [160].  
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«Дірілдек ірі бұршақ».  Мұндай дәрі түріне ауруды басатын, қызуды 

түсіретін, қабынуға қарсы астматик, релаксант, витаминдер мен антибиотиктер 

кіреді[161]. Қазақстанда сағыз түріндегі таблеткалар кең таралмаған. Балаларға 

мұндай формада алдымен бронходилататорларды демікпе кезінде(монтелукаст 

натрий), құрамында витамині бартағамдық қоспада, балықта, пробиотиктер кӛз 

тартарлықтай «дірілдек бұршақ» түрінде немесе конфет пішіндес қылып 

беріледі [162]. 

Миниаблеткалар ауызда ыдырауға әзiрленген. Минитаблеткалардың 

мақсаты  егде жастағы немесе балаларда жұту мүмкіншілігі қиындаған 

жағдайында пайдалану болып табылады. Сонымен қатар, ол жылдам  нәтижеге 

жету үшін ұсынылады. Минитаблеткаларды жоғары дозалы препараттарды 

жұту мүмкін болмаған жағдайда пайдалану  ӛте қолайлы болып табылады. Осы 

орайда, бұл аналитикалық әдістерін кӛмекші заттарды таңдау үшін 

фармацевтикалық композиция дамытуға ерекше кӛзқарасты талап етеді. 

Фармацевтикалық  дамуының барлық кезеңдерінде белсенді ингредиент 

бақылау ең сезімтал әдістерін қолдану қажет болып табылады және 

толықтырғыштар сиякты қосымша заттар пайдаланылады. 

Пероральді енгізу кең ауқымдылығына қарай енгізуге жеңіл әрі әсері бірден 

байқалатын болғандықтан танымал болып табылады. Кӛптеген қарт адамдарда 

суспензияларды енгізуде  қиындықтарға тап болады. Керісінше, мұндай қатты 

дәрілік қалып түрлері яғни таблеткалар дисфагиясы бар адамдарда үрей 

тудырмай, қабылдауға қолайлы болады. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Зерттеу материалдары 

Жаңа дәрілік қалып - минитаблеткаларға фармацевтикалық зерттеу 

жұмыстарын жүргізу барысында ҚР МФ сапа талаптарына сай келетін 

лоратадин субстанциясы мен қосымша заттар қолданылды. Әсер етуші белсенді 

зат ретінде ӛндірушісі Hetero Labs Ldt, Индия, серия LD0030713 

лоратадинсубстанциясықолданылды.  

Лоратадин суда мүлде ерімейді деуге болады. Асқазан сӛлі ортасында, 

яғни pH 1-4 аралығында негізгі азот атомы иондалған қалпында болғандықтан 

лоратадин осы ортада жақсы ериді. Ауыз қуысы арқылы қабылданған 

лоратадиннің биожеткіліктілігі айтарлықтай жоғары [163]. Сондықтан да бұл 

дәрілік затты биофармацевтикалық жіктеудің бірінші тобына жатқызуға 

болады. Лopaтaдин–H1-гиcтaминді peцeптopлардың блoкaтopы болып 

табылады, пpeпapaт ұзақ уақытқа әсер етедіжәнесырт келбеті бойынша ақ 

кристалды ұнтақ, мүлде себілгіш емес, борпылдақ, престелуі ӛте қиын. 

Лоратадин молекуласының құрамында негізгі орталық – ароматты пиридин 

азот атомының (сурет 2) болуы – бұл заттың қышқылды минерал еріткіштерде 

жақсы еритінін білдіреді. 

Лopaтaдин ӛмірлік маңызы ӛте зор әрі қажетті дәрілік препараттар 

қатарына жатады. 1994 жылдан бастап 2001 жыл аралығындадүниежүзі 

бойынша ең кӛп тағайындалатын аллергияға қарсы препарат болып саналып 

келді (IMS ұйымының ақпаратына сүйенер болсақ)[164]. 

 
Сурет 2- Структуралық формуласы 

 

(этилды эфир 4-(8-хлор-5,6-дигидро-11H-бензо-[5,6]циклогепта[1,2-

b]пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбон қышқылы)  

 C22H23ClN2O2 – брутто-формуласы.  

Минитаблеткалардың құрамын жасау барысында келесі қосымша заттарды 

қолдандық:  

Толықтырғыш ретінде - микрокристаллды целлюлоза Vivapur PH102 (JRS 

Pharma, Розенберг , Германия), келесі нормативтік құжаттардан мәліметтер 

алынды: Ph.Eur., NF, JP. Қолданылған МКЦ түріжоғары үйілген кӛлем 

тығыздығына 0.20 - 0.26 (г/см
3
) және жақсартылған аққыштық қасиетіне ие. 

Бӛлшектердің орта ӛлшемі 100 мкм- ді құрайды.Бӛлшектерінің ұсақ 

ӛлшемі ауыз қуысында жағымды әсер беріп, препараттың ашты дәмін жасырып 
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хош иістің әсерін жоғарылатады. Арнайытікелей престеу әдісімен алынатын 

препараттар ӛндірісінде қолданылады[165].  

Еріткіш зат ретінде желатинделген жүгері крахмалы (Colorcon, АҚШ), 

фармация саласында желатинге аллергиясы бар науқастарға арналған қалыптар 

құрамында қолданылады. Желатинделген жүгері крахмалы науқастың 

асқазанына түскеннен соң,ешқандай тітіркендіретін әсер немесе басқа да 

жанама әсерлер туғызбай, тез ериді.Бӛлшектердің орта ӛлшемі 50-100 мкм - ді 

құрайды. Таблетка дайындау ӛндірісінде таблеткалардың үгілуге тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді. Берілген қосымша затты нормативті мӛлшерде дәрілік 

заттармен бірге қолданған жағдайда адам ағзасына қауіпті болмауы тиіс. 

Препараттардың осы қосымша зат кӛмегімен ауыз қуысында тез еруіне ықпал 

етеді. Келесі нормативтік құжаттардан мәліметтер алынды: USP-NF, Ph.Eur., JP. 

Ӛзінде кӛптеген функционалды қасиеттерді мысалы, байланыстырғыш, 

ыдыратқыш және майлау әсері бар қасиеттерді қамти отырып, таблеткалар 

ӛндірісіндегі әсіресе тікелей престеуде кең қолданылады[166].  

Таблеткалық массаның аққыштығын жақсарту, ұнтақ бӛлшектеріндегі 

элекростатикалық зарядтарын жою арқылы ұнтақтың себілгіштігін арттыру 

мақсатында магний стеараты қолданылды. Келесі нормативтік құжаттардан 

мәліметтер алынды: USP-NF, Ph.Eur., JP[167]. 

Натрий кроскармеллозасы- Ас-Di-Sol (FMC Европа, Брюссель, Бельгия), 

тез ісініп суды абсорбциялау қабілетіне ие болғандықтан таблеткалық масса 

құрамына таблеткаларды ауыз қуысында жедел механикалық бұзылысына 

әкелу, ары қарай дәрілік қалыптан босап шығып, дәрілік заттың сіңуіне ықпал 

ету мақсатында қолданылды. Құрамында натрий кроскармелозасы бар 

таблеткалардың ұзақ уақыт сақтау барысында да ерігіштігінде ешқандай 

айырмашылық болмайды. Бӛлшектердің орта ӛлшемі ≤ 100,0 мкм-ды құрайды. 

Таблеткалар ӛндірісіндегі әсіресе тікелей престеу әдісінде кең қолданылады. 

Келесі нормативтік құжаттардан мәліметтер алынды: USP-NF, Ph.Eur., JP[168]. 

Коллоидты кремний диоксиді– Аэросил 200 Фарма (Evonik, Дармштад, 

Германия), жалпы токсикалық әсері жок, Бӛлшектердің орта ӛлшемі 5 тен 40 

нмге дейін болады.  EP, USP / NF, JP бойынша деректер алынды.Таблетка 

ӛндірісінде Аэросил 200 – ді қолдану, таблеткалардың ыдырау уақытын 

тездетеді, ӛйткені таңдалып отырған қосымша заттың ӛзінің бойына суды тарту 

қасиеті бар, сонымен қатар әсер етуші заттың дәрілік қалыптан босап шығуына 

тиімді әсер етеді. Таблетка ӛндірісінде таблеткалық массаның аққыштығын 

жақсартуға және басылып жатып қалудың алдын алады[169]. 

Лактоза -Flowlac 100 (Molkerei Meggle, Вассербург, Германия).Лактозанын 

басқа да түрлеріне қарағанда бір түрі ӛте жақсы аққыштық және жоғары 

престелу қабілетіне ие. Мӛлшері орташа немесе ӛте аз болатын белсенді заттар 

құрамды препараттар ӛндірісінде әсіресе тікелей престеу технологиясында кең 

ауқымда қолданыс тапқан.  Артықшылықтары: аққыштығы тӛмен белсенді зат 

қолданылғанда таблеткалық масса аққыштығын жақсартады, ӛте жақсы 

престелу қабілетіне ие, ӛте тӛмен мӛлшердегі гигроскопиялық қабілетке ие, 

тұрақтылығы жоғары, тез ыдырайды[170].  
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2.2 Зерттеу әдістері 

Ғылыми зерттеулер жүргізуге алынған зерттеу материалдары мен әдістері 

Қазақстан Республикасында дәрілік құралдардың сапасын реттеуші Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік фармакопеясы, European Pharmacopoeia, және басқа 

да нормативтік құжаттар талаптарына сай келеді. 

 

Идентификациясы 

Анықтаманы ультракүлгін және кӛрінетін аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия әдісі бойынша ҚР МФ (т.1, 2.2.25)бабына сәйкес жүргізілді. 

Сандық анықтау үшін дайындалған препарат ерітіндісінің ультракүлгін жұтылу 

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

максимумы болуы тиіс; 

Сонымен қатар салыстырмалы әдіс ретінде фармакопеяның В тармағы 

бойынша ЖҚХ әдісімен де идентификациясын анықтадық. Анықтауды 

силикогель GF 254 қабатты ЖҚХ пластинасын Р пайдаланып, жұқа қабатты 

хроматография әдісімен (2.2.27) жүргізеді. 

Сыналатын ерітінді 10мг лоратадинге эквивалентті үгілген таблеткалардың 

араласқан ұнтағының ӛлшендісіне 5 мг хлороформ Р қосады, 20 мин бойы 

сілкиді және тұндырады. Сыналатын ерітінді ретінде тұнба үстіндегі 

сұйықтықты пайдаланады.  

Салыстыру ерітіндісі. 10 мг лоратадиннің ҚР МФ СҮ 5 мг хлороформда Р 

ерітеді.  

Хроматографиялық пластинканың старт сызығына 10 мкл сыналатын 

ерітіндіні және 10 мкл салыстыру ерітіндісін тамызады. Пластинканы 

тамызылған сынамаларымен бірге ауада 10 мин бойы кептіреді және эфир Р –

диэтиламин Р (40:1) еріткіштер жүйесі бар хроматографиялық камераға салады. 

Еріткіштер шебі старт сызығынан 10 мин ӛткенде, пластинканы камерадан 

шығарады, суық ауа ағынында кептіреді және 254 нм толқын ұзындығында УК 

жарықта қарайды. Сыналатын ерітінді хроматограммасында салыстыру 

ерітіндісі хроматограммасындағы лоратадин дағы деңгейінде, оған ӛлшемі 

және жұтылу қарқындылығы бойынша сәйкес келетін негізгі дақ байқалуы 

тиіс[171]. 

Кептіргендегі масса шығыны әдістемесін ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.32) 

талабына сай жүргіздік; 

Сандық анықтау әдістері  

Анықтаманы ультракүлгін және кӛрінетін аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия  әдістемесі шарттарына сай ҚР МФ (т.1, 2.2.25) бойынша 

Спектрофотометр UV/VIS, typ V-530 (Jasco, Easton, АҚШ)қондырғысының 

кӛмегімен анықталды.  

Зерттеудің физика-химиялық әдістері 

Тектес қоспалар 

Препарат құрамындағы идeнтифициpленбеген қоспаларды ҚР МФ (т.1, 

бӛлім   2.2.29) талаптары бойынша анықталды. Препараттағы табылған жеке 

қоспалардың мӛлшері 0.5 % -дан аспады, табылған барлық қоспалардың 

қосындысы 2 % -дан аспай тиісті талаптарға сай екендігі анықталды[172]. 
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Фармако-технологиялық зерттеулер  

- микроскопия әдісімен ұнтақтар бӛлшектерінің ӛлшемін анықтау ҚР МФ 

(т.1, бӛлім 2.9.13); 

Таблеткалық массаның аққыштығын анықтауға арналған сынаманы ҚР 

МФ (т.1, бӛлім 2.9.16) талабына сәйкес жүргіздік.  

Ҥйілген кӛлем сынамасын жасауда ҚР МФ (т.1, бӛлім - 2.9.15); сүйенетін 

болсақ 250 мл кӛлемдегі әйнек цилиндр ыдысына 100 г таблеткалық масса 

0.1 % нақтылықта нығыздалмай салынады. Сусымалы тығыздықты анықтау 

үшін массаның кӛлемге қатынасы   m/V0 формуласын қолдану арқылы 

есептелді.  

Сілкуден кейінгі тығыздық таблеткалық қоспа массасының таблеткалық 

қоспа кӛлемине қатынасы болып табылады.  (Eur.Ph.8.0). Сілкуден кейінгі 

тығыздықты анықтау үшін массаның кӛлемге қатынасы   m/Vf формуласын 

қолдану арқылы есептелді (мұндағы Vf соңғы нақты кӛлемі)  

Престелу индексі және Хауснер коэффициенті бұл ӛлшемдер ұнтақтың 

орнығу және отыруға қабілеттілігі. Жақсы аққыштығы бар ұнтақтарда 

айырмашылықтар аз кӛрінеді, және сусымалы және сілкуден кейінгі 

тығыздықтар нәтижелері бір-біріне ӛте жақын болады. Сусымалдығы 

анағұрлым тӛмен болатын ұнтақтардың айырмашылықтары үлкенірек болады. 

Ӛзара байланыстары престелу индексі мен Хауснер коэффициенті арасында 

кӛрінеді.  

Престелу индексі:     

 

                                      100(V0-Vf)                                                                          (1) 

                                               V0 

 

V0 = толық орнықпаған анық кӛлем; 

Vf  = соңғы сілкуден кейінгі кӛлем. 

Хауснер коэффициенті: 

 

                                      V0 / Vf  (2) 

 

Нығыздау коэффициенті Карр коэффициентінің кеңдігімен сипатталады. 

Осы кӛрсеткіштен алынған нәтижемен престелу уақытын талқылауға болады. 

Коэффициент кӛрсеткіші неғұрлым үлкен болса, керекті дәрежеде қатты 

минитаблетка алу үшін соғұрлым престеуге кӛп күш және уақыт жұмсалады. 

Зерттеуді матрица ішінде жүргіздік. Матрица каналын ұнтаққа толтырып, 

нығыздап, алынған қабаттың биіктігін ӛлшедік те 1200 кг/см
 2

 престеу 

қысымын түсірдік. Матрицадан шығарып, алынған таблетканың биіктігін 

ӛлшедік. Серпімділік коэффициентінің есебін келесі формула арқылы 

жүргіздік: 

Кнығ = 100 × Н1 – Н2/Н1          (3) 

 

Мұндағы: Н1 – матрицадағы ұнтақтың биіктігі, мм; 

Н2– алынған таблетканың биіктігі, мм. 
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Престелуін анықтауүшінсубстанция бӛлшектері мен таблеткалық 

массаның қысымның әсерінен когезияға ұшырауға қабілеттілігімен 

сипатталады. Коэффициент неғұрлым жоғары болса, алынған таблетка 

соғұрлым берік болады. 

Анықтау үшін прес-қалыпқа 0,5 г салмақтағы ұнтақты салып (пунсон 

диаметрі 5,0 мм), 150 МПа қысым кӛмегімен таблетка қалыптастырдық. 

Престеліп болған соң таблетканың салмағы мен биіктігін ӛлшедік. Келесі 

формула арқылы престелу коэффициентін есептедік:   

Кр= m/H(4) 

m – алынған таблетканың салмағы, г; 

H – алынған таблетканың биіктігі, мм. 

Ұнтақтың сусымалы тығыздығын белгілі бір кӛлемдегі таблеткалық 

массаның салмағын ӛлшеу арқылы анықтадық. Сусымалы тығыздығы мен 

сілкуден кейінгі тығыздығын анықтау әдістемелері ҚР МФ мақалаларынан 

алынып зерттеуде қолданылды. Анықтау үшін жартылай автоматты сілку 

қондырғысы Erweka PT-TD200 қолданылып, сусымалы тығыздығы мен 

сілкуден кейінгі тығыздығын тез және нақты ақпараттар түрінде алуға 

мүмкіншілік береді. 

Гигроскопиялығын анықтау ҥшін ауадағы бу серпімділігі қоспа 

беткейіндегі серпімділіктен үлкен болса,онда қоспа сыртқы ортадан буды ӛзіне 

сіңіріп, сіңірілген суда ери бастайды. Суды сіңіру кинетикасын салмақты ӛлшеу 

әдісімен кәдімгі (жұмыс) және тәжірибелік (максималды түрде жоғары 

ылғалдылықта). Жұмыс жағдайларында бӛлме температурасы жағдайы 

жасалынды 20º С тан бастап 30º С және ылғалдылығы 60 % - 70 %. 

Максималды жоғары ылғалдылық жағдайы температурасы 20 º С - 30º С және 

ауа ылғалдылығы 100 % аймағында болатын герметикалық камерада 

жасалынды. Лоратадин субстанциясының зерттелетін сериясының ӛлшендісін 

1,0000 г алдын ала ӛлшеніп алынған бюкске салып, оны жұмыс бӛлмесінде 

камераға қойдық.  Бюкстың салмағын әрбір тәулік сайын ӛлшеп отырдық. 

- таблеткалардың жаншуға тұрақтылығы ҚР МФ (т.1, бӛлім 

2.9.8);Минитаблеткалардың жаншуға тұрақтылығын электрондық 

таблеткалардың жаншуға тұрақтылығын тексеретін құрылғыны қолдана 

отырып, минитаблеткалар зерттелді(Texture Analyser TBH20). Әрбір серияны 

анықтағанда минитаблеткалар кездейсоқ таңдау әдісімен он данадан тексеріліп, 

барлығын анықтап болған соң он таблетканың нәтижесінің ортаңғы мәнін 

шығарып, есепке түсірілді. Минитаблеткалардың ені яғни жуандығы Caliper 

(Topex, Варшава, Польша) қалыңдық тексеретін құралмен анықталды. 

Морфологиялық зерттеулер 

Бӛлшектердің қалыптары мен мӛлшерлерін оптикалық микроскоп 

software NIS-elements BR (Nikon Corporation, Japan) кӛмегімен анықтадық.   

- електің кӛмегімен талдау ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.12); 

- дозаланған дәрі-дәрмектің бірлігіне арналған массаның біркелкілігі - 

Минитаблеткалардың орташа салмағын анықтау ҚР МФ т. 1, 2.9.5 талаптарына 

сәйкес жүргізілді.  
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Кездейсоқ таңдалған жиырма минитаблетканың әрқайсысының жеке-жеке 

салмақтары ӛлшенді. Зерттелген минитаблеткалардың орташа салмағы 

есептеліп анықталды.  

- дозаланған дәрі-дәрмектің бірлігіндегі әсер етуші зат мӛлшерінің 

біркелкілігі ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.6);  

- қабықсыз таблеткалардың үгілуі ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.7). Еуропа 

фармакопеясы 6.5 саны бойынша минитаблеткаларды зерттеу алдында 

ептілікпен шаңнан арылтылды. Нақтылы түрде ӛлшеніп, қондырғының 

барабанына салынды. Барабан 100 рет айланып болған соң, минитаблеткалар 

алынды. Минитаблеткалар шаң-тозаңнан тазартылып, қайтадан ӛлшенді. 

Алдыңғы және кейінгі ӛлшенген салмақтар арасындаға айырмашылық 1.0 

пайыздан аспау керек. 

Биофармацевтикалық зерттеулер 

- ерусынамасы ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.3);Асқазан ішек жолдарында дәрілік 

қалыптан белсенді дәрілік заттың босап шығу үрдісін қамтамасыз етеді[174]. 

Зерттеуді лоратадин минитаблеткаларының құрылымын жасау барысында, 

дәрілік қалыптың оңтайлы құрамын анықтау мақсатында және 

минитаблеткалардың биофармацевтикалық қасиетін бағалау үшін жүргіздік.  

Минитаблеткалардан белсенді заттың босап шығуы ҚР МФ және Еуропа 

фармакопеялары талаптарына сәйкес еру тестісі (лопастты әдіс) бойынша 

жасалды. Еру сынамасын 900 млкӛлемдегі HCl 0,1M, оңтайлы температура 37 ± 

0.5˚ C және 50 айналым кӛрсеткіштерінен ауытқымай жасалынды. Белгіленген 

уақыт аралықтарында ерітіндіден 5 мл кӛлемінде зерттелетін сұйықтық 

алынып, орнына дәл сол мӛлшерде, яғни 5 мл таза еріткіш құйылып отырды. 

Минитаблеткалар құрымындағы лоратадинің сандық анықталуы үшін алынған 

зерттелетін ерітіндіні УК сәулесінің 246 нм толқын ұзындығында УК 

спектрофотометр V-530 арқылы орындалды.  

- ыдырағыштығы ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.1);Сынама алты минитаблетка 

мӛлшерінде алынып электронды таблетка ыдыратқыш PTZ-3E аппаратында 

жүргізілді.  Ыдыратқыш орта ретінде 37˚ C ± 2˚ C температураны ұстай отырып 

тазартылған су қолданылды және нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін 

секундтар да есепке алынды [175]. 

Микробиологиялық әдістер  

- микробиологиялық тазалығы - ҚР МФ (т.1, бӛлім 5.1.4); 

микробиологиялық тазалығын анықтау ҚР МФ талаптарына сәйкес жүргізіліп,  

3А категориясына сәйкес: 1 г препаратта -10
3
 аэробты бактериялардың, -

10
2
түрлі саңырауқұлақтар (қосындысы) болуы мүмкін; бірақ E.coli. 

микроағзаларының мүлде болмауы тиіс[176]. 

Биологиялық зерттеу әдістері  

- жедел уыттылықты анықтау  

Жануарларға жасалған зерттеулер Қазақстан Республикасы заңнамасына 

сәйкес С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

локалды этикалық комиссиясының шешімі бойынша рұқсат етіліп, бекітілді 

(хаттама № 4).  
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Зерттеулерде толыққанды есейген салмақтары орташа алғанда 20 г 

құрайтын 20 дана кӛлеміндегі екі жыныс топтарын қамтыған зертханалық 

тышқандар қолданылды. Барлық жануарлар гигиеналық және санитарлық 

талаптарға сай, жануарларға ыңғайлы торлардың ішінде ұсталынды. 

Жануарлардың денесіне тиетін торлардың беті тегіс, жақсы бекітілген, ӛткір 

бұрыштары мен иілген, шығыңқы қабырғалары жоқ, бұл ӛз кезегінде торларды 

тазалауға, залалсыздандыруға ыңғайлы және кірдің, қоқыстың жиналуын 

болдырмайды. Бӛлмелердің ішіндегі температура мен ылғалдылық 22º С (± 3º 

С) и 45-60 % шамасында тұрақты түрде қадағаланып тұрды, және күн мен түн 

режимі 12 сағ сайын ауыстырылып отырды (жарық таңғы 07:00 ден кешкі 19:00 

ға дейін). Жануарларды коммерциялық тұрғыдан алғанда қолжетімді 

стандартты гранулалы жеммен және сумен жемдеп отырдық. Жануарлар 

зерттеу аясынан ережелерге сүйене отырып шығарылды.  

Минитаблеткалардың жұмыс ерітіндісін ӛлшенген минитаблеткаларды 

тазартылған суда еріте отырып, жануарларға нақты беретін кезде дайындап 

отырдық. Ӛлшенетін минитаблеткалар мӛлшері зерттеу топтары құрамына 

кіретін әрбір жануардың салмағына байланысты есептеліп нақты мӛлшерде 

берілді. Жұмыс ерітіндісі ауыз қуысы арқылы кӛлемі 1 мл ді құрайтын зонд 

арқылы берілді. Еріткіш ретінде алынған тазартылған су зерттелетін зат үшін 

қарсы бақылау түрінде қолданылды.  

Жедел уыттылықты зерттеуді Миронов А.Н. «Дәрілік заттардың клиникаға 

дейінгі зерттеулерді жүргізу нұсқаулығы» мәліметтеріне сай жасадық. 

Минитаблеткалардың тышқандарға нұсқаулыққа сүйене отырып ауыз қуысы 

арқылы берілген бастапқы дозасы ретінде 300 мг/кгқұрады. Препарт берілген 

соң жануарларды бақылау 14 тәулік бойы жалғасты. Бірінші күні әрбір екі сағат 

сайын тышқандардың жағдайы бақыланды, ал қалған күндері әр 12 сағат сайын 

тексерілді. Тышқандардың салмақтары апта сайын бірінші салған күннен 

бастап, зерттеу аяқталғанға дейін ӛлшеніп отырды.Зерттеу аяқталғаннан кейін 

ағзалардың макроскопиялық анықтауы жасалды. Препараттың уыттылық әсері 

туралы жануарлардың жалпы жағдайлаhына қарай отырып және тірі 

қалуларына,  LD50 байланысты тұжырымдама жасалды.  
Нәтижелерді статистикалық әдістер арқылы ӛңдеу 

Алынған тәжірибелік мағлұматтарды математикалық 

статистикалықӛңдеудіҚР МФ талаптарына сәйкес SPSS 13 программасын 

қолдана отырып жүргіздік.Орташа арифметикалық мәндер және соларға сәйкес 

стандартты ауытқу (SD) мәндері келтірілді. 

Қолданылған барлықәдістер ҚР МФ талаптарына сай жүргізілді.  
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3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ 

НАРЫҒЫНДАҒЫ АНТИГИСТАМИНДІКК ПРЕПАРАТТАРҒА ШОЛУ 

 

3.1 ҚР фармацевтикалық нарығын 2013-2017 жж. аралығында 

антигистаминдікк препараттарға салыстырмалы талдау жасау 

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Реестірінде тіркелген дәрілер 

8000 жуық құраса, оның 90 % импорттық дәрілерге тәуелділіктен туындайды, 

демек тек 10 % ғана отандық препараттармен қанағаттандырылады (сурет 3). 

Қазақстан Республикасының нарығына салыстырмалы талдау жасау барысында 

ең кӛп сұранысқа ие дәрілік қалыптар зерттелді. Нәтижелер IMS Health 

ақпараттар базасы негізінде жасалды.   

 

 
 

Сурет 3  - 2017 жылға Қазақстан Республикасы Реестрдегі жалпы дәрі-

дәрмектің пайыздық кӛрсеткіштері 

 

 Дүние жүзі бойынша қолданылатын дәрілік құралдардың қалыптары алуан 

түрлі, инъекциялар, шырындар, таблеткалар, ұнтақтар және т.б. ӛте кӛп, десе де 

солардың ішіндегі ең кӛп қолданысқа ие болған таблетка екені нарықты 

талдаудан анық байқалады. Барлық препараттардың қалыптары ішінде 

таблеткаларға деген сұраныс 45 %, инъекциялар 5 %, шырындар 7 %, ұнтақтар 

7 %, тұнбалар 5 %, жақпа майлар 15 %, суппозиторийлер 5 %, аэрозолдер 2 %, 

пластырлер 1 %, капсулалар 7 %  құрап отыр. Таблеткаларға деген сұраныстың 

басқа дәрілік қалыптарға қарағанда әлдеқайда жоғары болуының себебі, 

таблеткалар науқастың қабылдауына ӛте қолайлы, тасымалдауға ыңғайлы, 

экономикалық тұрғыдан тиімді, жасау технологиясы қарапайым болып 

табылады, әсіресе біздің қолданып отырған тікелей престеу әдісі. 

Антигистаминдік препараттардың арасында да танымал дәрілік қалып 

таблеткалар екені мәлім. Бірақ балаларға арналған препараттардың басым 

бӛлігі шырындар, тамшылар олардың пайыздық мӛлшерін келесі диаграммадан 

кӛруге болады (сурет 4). Балаларға арналған дәрілік құралдар ішінде тереңірек 

аллергияға қарсы препараттарды қарастырдық. 

 

90% 

10% 

импорт 

отандық 
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Сурет 4  - 2017 жылға Қазақстан Республикасыфармацевтикалық нарығындағы 

аллергияға қарсы препараттардыңдәрілік қалыптары бойынша пайыздық 

кӛрсеткіштері 

 

 Қазақстан Республикасыфармацевтикалық нарығындағы (ФН)аллергияға 

қарсы препараттарды Отандық лоратадиннің нарықтағы пайыздық мӛлшерімен 

салыстыра отырып жасалған салыстырмалы талдауында І ұрпақ 

антигистаминдікк препараттары сұраныстың 7 % ие, ІІ ұрпақ ӛкілдері 68 %ие 

болса, ІІІ ұрпақ препараттары 25  % құрайды. 68 % ІІ ұрпақ препараттарының 

18 % лоратадин құрамды препараттар құрап, ал сол 18 % тек 0,6 % ғана 

отандық препараттар құрап отыр (сурет 5) . Мәліметтер IMS Health ақпараттар 

базасы негізінде жасалды. 

 
 

Сурет 5–2017 жылға ҚР фармацевтикалық нарығыныңсалыстармалы талдауы 

 

 Салыстырмалы талдау нәтижелеріне сүйенер болсақ, аллергияға қарсы 

препараттардың үш ұрпағының қаншалықты кең ауқымда қолданыста екені 

айқын, үшінші ұрпақ препараттары анағұрлым заманауи болғанымен сұраныс 

Таблеткалар
, ересек 

Тамшылар, 
бала 

Шырындар, 
бала 

Драже, 
ересек 

Суспензия, 
бала 

Ряд1 67 9 11 1 1
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екінші ұрпақтың еншісінде. Бұл жоғары сұранысты түсіндіретін бірден бір 

анықтама - экономикалық тұрғы, ол екінші ұрпақ дәрілік заттарының үшінші 

ұрпаққа қарағанда анағұрлым арзан табылуы. Ал әсер етуі бойынша екінші 

ұрпақ болып табылатын лоратадин де 24 сағат әсер етеді, ұйқышылдық 

туғызбайды, балаларға екі жастан бастап тағайындалады үшінші ұрпақ 

субстанцияларының кӛрсететін фармацевтикалық әсерлеріне тең келеді. 

 

 3.2 Отандық лоратадин қҧрамды препараттардың Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығындағыорны 

 2017 жылға Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы 

антигистаминдікк препараттарының үш ұрпағының 2013-2017 жылдар 

аралығындағы пайыздық сұранысы анықталды. І ұрпақ препараттарының 

ішіндегі кең қолданысқа иеболған Диазолин және Супрастин, ІІ ұрпақ 

препараттарынан Кестин, Зетринал және Лоратадин, ал ІІІ ұрпақ 

препараттарынан Поллезин, Лордес, Эриус және Фексет қарастырылды (Сурет 

6).  

 

 
 

Сурет 6–2017 жылға ҚР ФН лоратадин құрамды таблеткаларға пайыздық 

сұранысының ӛсуі  

  

 Маркетингтік талдау нәтижесі бойынша 2013 – 2017 жж арасында 

лоратадин құрамды таблеткаларға пайыздық сұранысының ӛсуін байқаймыз. І 

ұрпаққа жататын Диазолин препараты 2013 жылы 30 %-дық жоғары сұранысқа 

ие болса, 2017 жылға дейін сұраныс бәсеңдеп 8 %-ға дейін түсіп қалды. Дәл 

сондай қарқынмен Зетринал, Поллезин, Эриус препараттары қазіргі таңда 

алдыңғы жылдарға қарағанда тӛмен сұранысқа ие екенін байқаймыз. Ал 

Диазолин 
Супрасти

н 
Кестин Зетринал 

Лоратади
н 

Поллезин Лордес Эриус Фексет 

I  ұрпақ I  ұрпақ II ұрпақ II ұрпақ II ұрпақ III ұрпақ III ұрпақ III ұрпақ III ұрпақ 

2013 30,06 24,13 17,51 9,55 22,55 47,69 1,63 48,37 15,88

2014 25,81 25,85 21,55 7,2 26,75 43,13 8,67 39,07 13,26

2015 16,01 29,95 28,81 6,51 28,82 41,39 13,92 37,13 9,99

2016 10,32 29,18 30,53 5,26 35,27 33,71 16,51 35,07 9,46

2017 8,02 26,66 32,67 4,39 42,1 30,74 25,94 30,17 8,26
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Супрастин таңдалған жылдар ішінде негізі бір қалыпты орташа сұранысқа ие 

болып тұр. Кестин, Лоратадин және Лордес препараттары  

 Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы лоратадин 

құрамды шетелдік және отандық препараттардың 2013-2017 жылдар 

аралығындағы сұраныстың пайыздық ӛсуін анықтадық (сурет 7). 

 

 
 

Сурет 7- 2017 жылға ҚР ФН лоратадин препараттарының % мӛлшердегі 

кӛтерме сауда кӛрсеткіші 

 

 Отандық және импорттық лоратадин құрамды препараттарды 

салыстырғанда 2013 – 2017 жж арасында пайыздық мӛлшердегі отандық 

лоратадиннің кӛтерме сауда кӛрсеткіші жыл сайын ӛскенін 

бақылаймыз.  http://int.imshealth.com/fexp.html 

 Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы лоратадин 

құрамды шетелдік және отандық препараттардың ӛндірушілері мен бӛлшек 

сауда бағаларын 6 – кестеде қарастырдық.  

 

Кесте 6 - Лоратадин құрамды препараттардың баға айырмашылықтары 

 

Атаулары Ӛндіруші фирма Дәрілік қалып Бағасы, тг 

1 2 3 4 

Кларитин  Bayer Healthcare, 

Швейцария 

Таблетка, 10 мг 2240.00 

Ломилан Sandoz group, Словения Суспензия, 5 мг 2200.0 

Ломилан Sandoz group, Словения Таблетка, 10 мг 2160.00 

Кларитин Bayer Healthcare, 

Швейцария 

Шырын, 1 мг 2100.00 

Кларидол Shreya life science, Индия Шырын, 5 мг 1050.00 
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6 – кестенің   жалғасы 

 

1 2 3 4 

Лоратал Nobel AFF, Турция Таблетка, 10 мг 960.00 

Кларидол Shreya life science Таблетка, 10 мг 930.00 

Лоризан  Arterium, Украина Шырын, 5 мг 920.00 

Лорактив Plethico pharmac Шырын, 5 мг 850.00 

Кларисан Akrikhin pharma, Россия Таблетка, 10 мг 800.00 

Лоризан  Arterium, Украина Таблетка, 10 мг 580.00 

Лорактив Plethico pharmac Таблетка, 10 мг 560.00 

Лоратадин Борисов, Белорусия Таблетка, 10 мг 300.00 

 

 Қазақстан Республикасының нарығындағы лоратадин құрамды 

препараттардың бағалары бойынша маркетингтік талдау нәтижесіне сүйенсек, 

Еуропа елдерінің ӛндірушілерінің бағасы жақын шекаралас елдерге қарағанда 

анағұрлым қымбат екені байқалады. Қазіргі таңда ҚР ФН 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 үш дәріханасының бағаларын салыстыра отырып алынған орташа 

кӛрсеткіші болып табылады. 
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4ЛОРАТАДИН ҚҦРАМДЫ МИНИТАБЛЕТКАЛАРЫНЫҢ 

ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕМЕСІ  

 

4.1Лоратадин субстанцияларының физика-химиялық және 

технологиялық қасиеттерін зерттеу 

Зерттеуде қолданылған лоратадин субстанцияларының ӛндірушілері 

HeteroLabs (Үндістан) және Hasco-Lek S.A. (Польша) алынды. 

Лоратадин құрамды дәрілік қалып дайындау үшін әртүрлі ӛндірушілердің 

лоратадин субстанциялары қарастырылды  

Лоратадин субстанциясы ақ кристалды ұнтақ болып табылады. Ацетонда, 

метанолда жақсы ериді ал суда мүлде ерімейді. Балқу температурасы 131-

137 °Саралықта.  

Технологиялық қасиеттері заманауи талаптарға сай фармацевтикалық 

қондырғылар кӛмегімен Гданьск медициналық университетінде зерттелді 

(кесте 7).  

 

Кесте 7 – Лоратадин субстанцияларының технологиялық қасиеттері 

 

Субстанция 

ӛндірушінің 

атауы 

Құрам

ындағ

ы су 

мӛлш

ері, % 

Фракциялық құрамы, % Аққы

штығ

ы, г/с 

Үйілген 

кӛлем 

бойынш

а 

тығызды

ғы, г/см
3 

Сілкуд

ен 

кейінгі 

тығызд

ығы, 

г/см
3
 

0-10  

µм 

10-50 

µм 

50-100 

µм 

HeteroLabs 

Үндістан 

0,15±

0,08 

84,28±

1,23 

6,42±0,

07 

9,30±0,0

5 

0 0,32±0,0

6 

0,54±0,

14 

Hasco-Lek 

S.A.Польша 

0,21±

0,10 

85,15±

1,35 

7,39±0,

12 

8,46±0,4

5 

0 0,56±0,1

8 

0,78±0,

78 

 

Лоратадин субстанциясының технологиялық қасиеттерін зерттеу негізінде 

оның аққыштығының мүлде жоқ екенін анықтадық. Тығыздық кӛрсеткішінің 

кӛмегімен есептелген Карриндексі мен Хауснер коэфициенттері бойынша 

HeteroLabs,Үндістан субстанциясы 25,05 және 0,30, ал Hasco-Lek S.A., Польша 

субстанциясы 42,27 және 1,49 кӛрсетті. Әрине, бұл нәтижелер ұнтақ 

аққыштығының ӛте нашар екенін дәлелдеді. Алынған нәтижелерге сүйене 

отырып, лоратадин құрамды минитаблетка ӛндірісінде міндетті түрде 

таблеткалық массаның технологиялық қасиеттерін тікелей престеу әдісіне 

қажетті талаптарға жеткізу үшін, сәйкес қосымша заттарды қосу ұйғарылды. 

7 -кестеде берілген нәтижелер бойынша зерттелген екі субстанция бір-

бірінен айырмашылықтары бар. Құрамдарындағы судың мӛлшері бойынша 

Hasco-Lek S.A., Польша сынамасы HeteroLabs, Үндістан сынамасына қарағанда 

екі есеге жуық судың пайыздық мӛлшері кӛп екенін кӛреміз. Бірақ екі 

ӛндірушінің де субстанциялары құрамындағы су мӛлшері бойынша 0,5 % дейін 

болғандықтан технологиялық талаптарға сай.  
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Микроскопия әдісімен ұнтақтар кристалдарының ӛлшемін анықтау 

стреоскопиялық микроскоп (Опта-Tech, Варшава) құралы кӛмегіменлоратадин 

субстанциясы кристаллдары 10 мкм аспай зерттелетін заттың 80% астам 

мӛлшерді құрайтыны белгілі болды. Тікелей пресстеу әдісімен жасалған 

минитаблетканың құрамын жасау үшін осы нәтижелермен кӛмекші заттарды 

таңдау (микрокристаллдық целлюлоза, лактоза моногидрат, магнии стеарат, 

аэросил және т.б. ) зерттеулері ӛткізілді. 

Фракциялық құрам аққыштық дәрежесіне, демек  дәрінің сапалы 

сипаттамаларына (түріне,ыдырағыштығына, жаншуға тұрақтылығына және 

т.б), дәрілік заттың нақты мӛлшеріне белгілі бір ықпалын тигізеді. Лоратадин 

субсанциясының физика-химиялық, технологиялық ерекшеліктерін ескере 

отырып, біз қосымша заттардың құрамын жасау үшін фракциялық құрамы 

бойынша белсенді затты таңдадық. Таблеткалауға тиісті фармацевтикалық 

ұнтақтың фракциялық құрамының зерттеулері кӛбінің ұсақ фракциядан 

тұратынын (20 мкм кем) кӛрсетті, сол себепті аққыштығы нашар. Бұл 

қасиетітаблетпрестерде матрицаға таблеткалық массаның біркелкі және толық 

түсуіне кері әсерін тигізеді, нәтижесінде алынған минитаблеткалар салмағы 

жағынан да, басқа да технологиялық кӛрсеткіштері бойыша бірдей болмайды.  

Електен ӛткізу арқылы кристалдар мӛлшерінің пайыздық кӛрсеткішін 

анықтау сынамасын қолданған кезде зерттелетін затты фракцияларға бӛліп 5 

минут аралығында лоратадин субстанциясыелек тізбегіненӛткізілді, содан кейін 

әр фракцияның салмағын есептеп пайыздық мағынасы табылды(кесте 8).  

Лоратадин субстанциясының фракциялық құрамы изометриялық 

болғанымен негізгі бӛлігі таяқша тәріздес кристалдардан тұрады.  

 

Кесте  8–HeteroLabs, Үндістан лоратадин субстанциясының сипаттамасы 

 

Атауы Кӛрсеткіштері 

Фракциялық құрамы, мкм 10 ге дейін – 84 % 

10-50 арасы  - 6 % 

50-100 арасы -10% 

Престелуі, г/мм 10.5±0.5  жақсы престелгіш 

Аққыштығы, г/с 0 

Нығыздалу коэфициенті 1.17 

Балқу нүктесі, ºС 134-136 ºС 

Суда ерігіштігі, ºС 0.011 мг/л 25 ºС 

Ерігіштігі Ацетонда, спиртте, хлороформда, 

метанолда 

 

Кесте 8 - дегі мәліметтер бойынша таблеткалар дайындау барысында осы 

кӛрсеткіштерге сүйене отырып қосымша заттар және престеу әдісі таңдалып 

алынды. 
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Тӛмендегі 8-сурет   бойынша микроскоп кӛмегімен алынған суреттерден 

лоратадин кристалдарының 9 - кестедегі мәліметтердің расталғанын 

байқаймыз. 

 

 

Сурет8 - Кристалдар мӛлшерлерінің микроскоптағы кӛрінісі 

Кесте 9- Кристалдар мӛлшерлері 

 

Кристалдардың 

реттік номері 

Кристалл 

ұзындығы, µм 

Кристалдардың 

реттік номері 

Кристалл ұзындығы, 

µм 

1 2.24 8 1.63 

2 1.32 9 2.21 

3 2.42 10 1.45 

4 1.38 11 1.92 

5 0.84 12 2.52 

6 0.97 13 1.22 

7 1.84 14 3.46 

  15 1.01 

Орташа мәніжәне ауытқу (SD %)             1.762 (0.71) 

 

Минитаблеткалардың құрамындағы белсенді заттың мӛлшері аз 

болғандықтан таблеткалық массада бірыңғай таралуыдозалаудың 

біркелкілігінде және таблеттеукезеңінде маңызы зор. 

Дайын дәрілік қалыпты сақтау кезінде және таблеттеу барысында бұл 

кӛрсеткіштің рӛлі маңызды болады деген тұжырыммен құрамындағы су 

мӛлшері 0,15±0,08 құраған HeteroLabs, Үндістан субстанциясы ары қарай 

қолданылды. 

а b 
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4.2 Ауыз қуысында дисперстелетін минитаблеткалардың 

фармацевтикалық  негіздемесі 

Минитаблеткалар құрамын анықтау барысында жүйелі зерттеу жұмыстары 

жүргізілді.  Қолданылған қосымша заттардың қасиеттері мен ӛндірушілері 10-

кестеде берілген. 

 

Кесте 10–Белсенді және қосымша заттардың қасиеттері мен ӛндірушілері 

 
Таблетка құрамының 

аталуы 

Қасиеттері Ӛндіруші 

Лоратадин  Белсенді зат  HeteroLabs Индия 

Лактоза моногидраты Толықтырғыш   MolkereiMeggle , Вассербург , 

Германия 

Жүгері крахмалы Борпылдақ, 

Ыдыратқыш зат  

JRSPharma, Розенберг , Германия 

Магний стеараты  Борпылдақ және 

майлайтын зат 

FMC Европа, Брюссель, Бельгия 

Aerosil 200 Борпылдақ зат Evonik , Дармштад, Германия 

Кроскармелоза натрий Ыдыратқыш зат  FMC Европа, Брюссель, Бельгия 

Құлпынай ароматизаторы Иіс корригенті  FMC Европа, Брюссель, Бельгия 

Truvia stevia Rebiana  Дәм корригенті FMC Европа, Брюссель, Бельгия 

 

Минитаблеткалардың оңтайлы моделін таңдау үшін (M1, M2, M3, M4, M5, 

M6, M7, M8) дайындалған таблеткалық массаға технологиялық зерттеулер 

жүргізілді, нәтижелері 11-кестеде берілген. 

 

Кесте 11– Таблеткалық массаларға (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8) 

жүргізілген технологиялық зерттеулер нәтижелері 
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M1 3.56 65 35 23 7 0.87 0.98 35 <1.30 

M2 2.35 65 35 34 0 0.65 1.56 36 <1.30 

M3 2.89 65 35 21 8 0.98 0.89 38 <1.30 

M4 2.65 65 35 42 9 0.76 0.94 34 <1.30 

M5 2.43 65 35 34 15 0.83 0.96 36 <1.30 

M6 3.26 65 35 36 14 0.82 0.93 37 <1.30 

M7 2.55 65 35 38 14 0.79 0.94 35 <1.30 

M8 1.54 65 35 43 º 4 0.38 0.56 25 >1.30 

 

11 - кестедегі нәтижелер таблеткалық массалардың кӛбінің технологиялық 

қасиеттерінің тікелей престеу үшін қанағаттанарлық екенін кӛрсетеді, 
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ылғалдылық 3 % жетпейді, аққыштық М2 ғана мүлде жоқ, алайда М8 

таблеткалық массасының технологиялық кӛрсеткіштері ең үздік дәрежені 

кӛрсетіп, оңтайлы модель ретінде таңдалып алынды. 

 

Кесте 12 – Таблеткалық массаға (M8) жүргізілген технологиялық зерттеулер 

нәтижелері 

 

Кӛрсеткіштері  Нәтижелері  НҚ 

Аққыштығы [сек] 4 сек ҚР МФ 2.9.16 

Үйілген ӛнімнің тығыздығы [г/мл] 0.38 г/мл ҚР МФ 2.9.15 

Отырғаннан кейінгі тығыздығы 

[г/мл] 

0.56 г/мл ҚР МФ  2.9.15 

Хауснер кӛрсеткіші 

(Hausner ratio) 

>1.30 ЕФ 8.0 2.9.36 

Престелуі (Carr―s index) 25 ЕФ 8.0 2.9.36 

Табиғи еңіс бұрышы [º] 43 º ЕФ 8.0 2.9.36 

 

Әр таблеткаланатын қоспаны кремний диоксидінен басқа 20 минут ішінде 

миксерде 42 айналым/минутында араластырылды. Кейін қоспаға кремний 

диоксидіжоғары аққыштыққа ие болу үшін қосылып және таблеткаланатын 

қоспа тағы 2 минут араластырылды. 

Таблеткаланатын массаныңаққыштығы – минитаблеткаларды 

таблеткалаудағы шешуші параметр.  Таблеткаланатын қоспадағы жақсы 

сусымалық  матрицаны ұнтақпен нығыз толтыруына және жеңіл қысып 

шығаруына ықпал етеді, соның нәтижесінде жылтыр бетті біріңғай таблеткалар 

шығады, таблеткаланатын қоспаның нашар аққыш болғаны үшін толық 

толтырылмай, ол ӛз кезегінде мӛлшерлеудіңәртектілігіне алып келеді. 

Таблеткаланатын қоспаның аққыштығы 90
0 

 бұрышы бар шыны құйғымен 

зертханалық жағдайда нашар нәтижелер кӛрсетті, жоғарыда айтылғандай 

таблеткаланатын қоспаға сусымалықты арттыратын қосымша заттарды қосу 

шешімі қабылданған соң, біз қалаған нәтижелерімізді, яғни жақсы аққыш 

таблеткаланатын қоспалар алдық. Зерттеулер Electrolab EFT 01 аппараты 

кӛмегімен жүргізілді. Фармацевтикалық дәрілік заттың қасиеттерін ӛзгерту 

үшін фармацевтикалық ӛнеркәсіпте бӛлшектерді жасау және әдісті жобалау 

қолданылады. Әсіресе, ӛндіріс барысын тиімді жақсарту және бӛлшектің 

жұмыс істеудегі жоғары дәрежесіне осы әдістермен жетеміз. Нашар еритін 

заттардың ерігіштігінің дәрежесі мен қарқынын жақсартсақ кейін ол 

клиникалық мӛлшердің азаюына және сенімді терапияға алып келеді. 

Лоратадиннің бӛлшектер мӛлшерінің 100 мкм ден тӛмен болу себебінен 

жеткілікті түрде аққыштық қасиеті болмағандықтан таблетка  салмағының 

0,5  % құрайтын концентрацияда коллойдты диоксид кремниі қосылды . 

Технологиялық кӛрсеткіштердің ішінде таблетка ӛндірісі үшін аса 

маңызды сынауболып сусымалығын анықтау (ұнтақтыңелек саңылауларынан 

ӛтуі)  және електен ӛткен ұнтақ бӛлшектерінің кӛлемін анықтау болып 
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табылады. Препараттың тиімділігі кӛбінесе мӛлшердің физикалық қасиеттеріне 

байланысты, себебі әр түрлі қатты заттардың физикалық және химиялық 

қасиеттері әртүрлі. Бӛлшектің немесе ұнтақтың сусымалық пен үйлесімділігі – 

қатты мӛлшерлеу пішінді жасаудағы негізгі түсінік. Ұнтақтың араласуы, 

престелуі, ылғалдануы, тасымалдануы, сақталуы сияқты технологиялық 

кӛрсеткіштері ұнтақтың жақсыаққыштық қасиетіне байланысты. Ұнтақтың 

аққыштығына әсер ететін қасиеттер бӛлшектің мӛлшерін, таблеткалық 

қоспадағы әртүрлі заттар бӛлшектерінің бір-бірімен үйлесімділігі, үйілген 

кӛлем тығыздығы, беріктігінің шегі және бӛлшектердің кристалдық пішінінен 

тұрады. Осы фундаменталды қасиеттердің негізіндекелесі кӛрсеткіштер 

нәтижесіне әсер етеді, ол аққыштығы және пресстелуі.  

Үйілген кӛлемі және отырғаннан кейінгі тығыздығын анықтау үшін біз 

жартылай автоматты сілкілеу тестерін PT-TD200 қолдандық, ол тез және анық 

сеппе кӛлемін (сеппе тығыздылығын) АҚШ және Европалық Фармакопея әдісі 

арқылы анықтауға кӛмектеседі. Ӛлшеу цилиндрінен, сілкілеу механизмінен 

және бағдарламалық басқаруы бар электронды блоктан және басқару тетіктері 

бар сұйық кристалды дисплейден тұрады. Қойылған цилиндр кӛлеміне 

байланысты құрал ӛзі керекті жұмыс уақытын таңдайды. Үлгіні еңгізу, оны 

шығару және құралды тазалау механикалық түрде жүзеге асырылады. Осы 

құралда біз сілкілеуден кейін үйілген кӛлемі мен отырғаннан кейінгі 

тығыздығын, формуламен (m/V, г/мл) есептей отырып таблеткаланатын 

қоспалардың жақсы және нашар аққыштығын анықтадық. Цилиндр ішіне 100,0 

г таблеткаланатын қоспаны енгізіп, бетін салмақ түсірмей тегістеп сілкілеу 

режимін 5 минутқа қойдық, сілкілеуден кейін тағы бір рет кӛлемін формула 

арқылы есептеп нәтижесін санадық. Еуропалық Фармакопеядағы кесте арқылы 

біздің таблеткаланатын қоспаның қай санатқа жататынын анықтадық.  

Минитаблеткалардың жаншуға тұрақтылығын анықтау барлық 

таблеткаланатын қоспалар минитаблеткалардың 13 ұштығы бар пуансонға 

ауысатын роторлық пресстеу (Erweka, Германия) пуансонында пресстелді.  Осы 

минитаблеткалар 30айналым/минутына жылдамдығымен роторлы престеу 

аппаратында жасалды. Дәрілік қалып ӛлшеміне байланысты престеу қысымы 

50-70 МРа аралығында болды. 2 мм және 3 мм минитаблеткалары 150 МРа 

және 250 МРа  нығыздығымен престелді. Престеу кезіндегі қысу күші 2,3,4  kN 

құрады. 

Әртүрлі кӛлемді минитаблеткалардың механикалық қасиеттерін 

салыстыру үшін, бекемділік ӛлшемдерінен талдау жасалды. Барлық 

минитаблеткалар тӛтенше шарамен 24 сағат 21 ◦C ауаның салыстырмалы 

ылғалдығы 45% сақталды. Талдау Textureanalyzer, Германия құралында 

жасалды. Минитаблеткаларды тігінен тақтаның ортасында, бастырғыш 

құралдың астына түзу қойылды. Тұрақты жылдамдық 0,5мм/с қойылды және 

диаметральды күш  0,05 N сезгіштігімен кӛрсетті. 
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Сурет9- Минитаблеткалардың жаншуға тұрақтылығын анықтағандағы спектрі 

 

Жаншуға тұрақтылық қасиетіне құрамның әсерін зерттеу жоғары дәрежеде 

таблеттелу үшін таблеттелетінмассаның фракциялық құрамы маңызды 

құрамдас бӛлік болып табылады. Алынған нәтижелер бойынша орташа 

кӛрсеткіш 25-35 Н күшті құрады. 6-7 секунд ішінде 27,5Н күш 

жұмсалунегізінде таблетка жаншылады. Таблеттелетін қоспаның құрамы 

пішінді, ұнтақтың мӛлшерін, гранулометриялық құрамды және қатты 

бӛлшектердің фракцияға бӛлінуі бұрыштың табиғи еңісіне және құлауына, 

сыртқы және бӛлшек аралық үйкелуге ықпал етіуін қамтиды.  

Осылайша, біз қысу ерекшеліктері бар екі үлгідегі құрамды роторлық 

таблетпресте 2-миллиметрлік және 3-миллиметрлік минитаблеткаларжасадық, 

пресстелетін минитаблеткаларға таблеттелетін қоспаның физикалық және 

технологиялық қасиеттерінің ықпалы бар екендігі белгілі болды. Фармакопея 

тәжірибесінде қабылданған осындай тәсіл  фармацевтикалық препараттарды 

сынау әдістеріне толық сәйкес келеді деп айта аламыз және де алынатын 

нәтижелердің толық қабылдануын және сенімділігін қамтамасыз етеді.  

Фармакопеялық талаптары бойынша минитаблеткаға және оның құрамына 

кірген лоратадин субстанциясының негізділік сапалық әдістемелер жасалды. 

Анықтаманы ультракүлгін және кӛрінетін аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия әдісі бойынша ҚР МФ (т.1, 2.2.25) бабына сәйкес жүргіздік. 

Сандық анықтау әдістемесі бойынша дайындалған препарат ерітіндісінің 

ультракүлгін жұтылу спектрінде 220 нм-ден 290 нм-ге дейінгі аймақта  246 нм 

толқын ұзындығында максимумды кӛрсетті. 
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Сурет 10 - Лоратадин субстанциясының УК спектрі  

 

 Лоратадин субстанциясының ең биік шыңын 246-247 nm толқын 

ұзындықтары арасы болып белгіленді. 

 

Сурет  11 - Лорамин серия 01100715 таблеткаларының УК спектрі  

 Лорамин серия 01100715 таблеткаларының ең биік шыңын 247-248 nm 

толқын ұзындықтары арасы болып белгіленді. 

 

Сурет 12 - Лорамин серия 02100715 таблеткаларының УК спектрі  

Лорамин серия 02100715 таблеткаларының ең биік шыңын 248-249 nm 

толқын ұзындықтары арасы болып белгіленді. 

 

Этанол.Sample

Лоратадин.Sample

Name

Воздух

Этанол

Description

240 260 280 300 320 340

0,00,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

nm

A

246,96nm; 0,75A

Лорамин 1+.Sample

Name

Этанол

Description

240 260 280 300 320
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0,35

nm

A

248,00nm; 0,39A

Лорамин 2.Sample

Name

Этанол

Description

240 260 280 300
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0,15
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0,45

nm

A

249,00nm; 0,45A
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Сурет 13 - Лорамин серия 03100715 таблеткаларының УК спектрі  
 

Лорамин серия 03100715 таблеткаларының ең биік шыңын 248-249 nm 

толқын ұзындықтары арасы болып белгіленді. 

Ультракүлгін жұтылу спектрінде 220 нм ден 290 нм ге дейін аймақта 246 

нм толқын ұзындығында лоратадин минитаблеткаларының максимумы нақты 

айтқанда 246,87 нм кӛрсетті. Ал лоратадин субстанциясы 246,96 нм құрады.  

Сонымен қатар идентификация сынамасын салыстырмалы түрде жұқа 

қабатты хроматография әдісімен де жүргіздік. 

 

 

1-стандарт ерітіндісінің үлгісі; 2-лоратадин минитаблеткасының бірінші үлгісі; 3- лоратадин 

минитаблеткасының екінші үлгісі; 4-лоратадин минитаблеткасының үшінші сериясы 

 

Сурет 14  -  Жұқа қабатты хромматография  бӛлінудің видео денситограмиясы 

 

Жұқа қабатты хромматография  бӛлінуінде, жұқа қабат ретіндесиликагель  

F254  қолданылды. Қозғалмалы фаза ретінде диэтил эфирі – диэтил амин  

(40:1, v/v)  ерітінділері қолданылады.  

Зерттелінетін ерітіндіні дайындау. Массасы 10 мг ұсақталынған 

лоратадин ұнтағына, 5 мл хлороформ ерітіндісін құйып, 20 минут уақыт 

аралығында араластырады және тұндырады.  Осы ретпен лоратадин 

минитаблеткасының үш үлгісі даярланды. Ал, салыстырмалы ерітіндіні ретінде 

Лорамин 3.Sample

Name

Этанол

Description

240 260 280 300
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10 мг СҮ (стандарт үлгісі) 5 мл хлороформ ерітіндісінде ерітіп дайындалды. 

Хромматографиялық пластинаның бастау сызығына салыстырмалы ерітінді 

үлгісінен 10 мкл және 10 мкл лоратадин минитаблеткасының үш үлгісі 

еңгізілді. Үлгісі бар пластинаны 10 минут бойы ауада кептіріп, 

хромматографиялық камера қозғалмалы фаза (диэтил эфирі – диэтил амин  

(40:1, v/v))  жүйесіне еңгізілді. Хромматографиялық пластина бойымен ерітінді 

толық жүріп ӛткенде, пластинаны камера жүйесінен шығарып, салқын ауа 

ағымында кептіріп, 254 нм толқын ұзындығында УК-жарықта қаралды. 

Хромматографиялық пластинада  лоратадин минитаблеткасының үш үлгісі 

(2,3,4) салыстырмалы стандарт ерітіндісі үлгісі хромматограммасымен бір 

сызықтың бойында жатыр, және олардың ұсталу уақыттары (Rf =0,630(1); Rf 

=0,631(2); Rf =0,625(3); Rf = 0,63(4)) мен зерттелінген үлгі дақтары және 

салыстырмалы стандарт үлгінің дағының түсі бірдей болды.  

Нәтижесінде лоратадин минитаблеткасының үш үлгісінде лоратадин белсенді 

субстанцияның бар екендігі анықталды.Кептіргендегі масса шығыны 

әдістемесін ҚР МФ (т.1, бӛлім 2.9.32) талабына сай жүргіздік және келесідей 

нәтижеге қол жеткіздік: ылғалдылықты анықтауды кептіргеннен кейін 

салмағын жоғалту әдісін қолдана отырып белгілі бір уақыт ішінде және 

салмақтың тұрақтанғанына дейін анықтадық. Таблеткалық массаның немесе 

таблеткалардың жақсы аққыштығы мен дұрыс престелуі заттың 

гигроскопиялық қасиетіне тікелей байланысты, тағы бір қыры ылғалдылығы 

ӛте тӛмендеген жағдайда бӛлшектер бір бірімен байланыса алмай, 

минитаблеткалардың престелу күші азайып, үгілгіштігі артады. Сондықтан да 

таблеткалық массаның ылғалдылығының қалыпты болуын қадағаладық. 

Ылғалдылықты анықтауды экспресс әдіспен Moisture analyzer MX-50 

қондырғысының кӛмегімен жүргіздік.  Сынама жасауға 20 минитаблетка алып, 

оны ұнтақтап ылғалдылықты анықтайтын қондырғыға салып электронды түрде 

ылғалдылықтың пайыздық мӛлшерін алдық нәтижелері 13 - кестеде берілген.  

 

Кесте13 – Лоратадин минитаблеткаларының кептіргендегі салмақ жоғалтуын 

анықтау нәтижелері 

 

Таблеткалар 

сериясы 

МТ 

диаметрі, 

мм 

Салмағы, 

мг 

Қолданылған 

температура, 
0
 C

 

Пайыздық 

мӛлшері, % 

Рұқсат 

етілген 

нopмaсы 

01100715 
3 мм 

 

15.0 мг 

105
0
 C 0,29 % 0,5 % дейін 14.9 мг 

15.1 мг 

02100715 3 мм 

15.2 мг 

105
0
 C 0,27 % 0,5 % дейін 15.1 мг 

14.9 мг 

03100715 3 мм 

14.8 мг 

105
0
 C 0,28 % 0,5 % дейін 14.9 мг 

15.2 мг 
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Кесте13 - тегі нәтижелер бойынша ылғалдылық құрамы 0,29 % аспағаны 

мемлекеттік фармакопея талаптарына сай екенін дәлелдейді.  Аналитикалық 

нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген шектеу 3% пайызды құрайды. 

Алынған нәтижелердің барлығы әр серияның үш реттік сынамасынан ӛткізілді. 

 Үйлесімділік сынамасы лоратадин минитаблеткаларының белсенді зат пен 

қосымша заттарының бір бірімен үйлесімділігін анықтадық. 

 

 
 

1 –лоратадин  субстанциясының 0.1 N HCl ерітіндісі; 2 – қосымша зат пен лоратадин 

ерітіндісі 

 

Сурет15 –Белсенді зат мен қосымша зат үйлесімділік УК спектрлері 

 

Лоратадин субстанциясы мен Flowlac 100 қосымша заттың үйлесімділік 

сынамасы нәтижесінде ең биік шыңын 270-280 nm толқын ұзындықтары арасы 

болып белгіленіп, ол кӛрсеткіш жеке субстанция толқын ұзындығымен сәйкес 

келді. 

 
 

1 –лоратадин  субстанциясының 0.1 N HCl ерітіндісі; 2 – қосымша зат пен лоратадин 

ерітіндісі 

 

Сурет16 –Белсенді зат мен қосымша зат үйлесімділік УК спектрлері  

  

Лоратадин в 0,1 N HCl_стд.Sample

Лоратадин + Flowlac 100 в 0,1 N HCl.Sample

Name

0,1 N HCl

0,1 N HCl

Description

240 260 280 300 320
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0,30

0,32

nm

A

274,26nm; 0,27A

Лоратадин в 0,1 N HCl_стд.Sample

Лоратадин + Starh 1500 в 0,1 N HCl.Sample

Name

0,1 N HCl

0,1 N HCl

Description

240 260 280 300 320 340

-0,05-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

nm

A

274,04nm; 0,27A
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 Лоратадин субстанциясы мен Starch 1500 қосымша заттың үйлесімділік 

сынамасы нәтижесінде ең биік шыңын 270-280 nm толқын ұзындықтары арасы 

болып белгіленіп, ол кӛрсеткіш жеке субстанция толқын ұзындығымен сәйкес 

келді. 

 

 
 

1 –лоратадин  субстанциясының 0.1 N HCl ерітіндісі; 2 – қосымша зат пен лоратадин 

ерітіндісі 

 

Сурет17 – Белсенді зат мен қосымша зат үйлесімділік УК спектрлері  

 

 Лоратадин субстанциясы мен Vivapur 102 қосымша заттың үйлесімділік 

сынамасы нәтижесінде ең биік шыңын 270-280 nm толқын ұзындықтары арасын 

кӛрсетпегенімен, толқын иірімдері жеке субстанция толқын иірімдерімен 

сәйкес келді. 

 

 
 

1 –лоратадин  субстанциясының 0.1 N HCl ерітіндісі; 2 – қосымша зат пен лоратадин 

ерітіндісі 

 

Сурет18 – Белсенді зат мен қосымша зат үйлесімділік УК спектрлері  

  

Лоратадин в 0,1 N HCl_стд.Sample

Лоратадин + Vivapur 102 в 0,1 N HCl.Sample

Name

0,1 N HCl

0,1 N HCl

Description

240 260 280 300 320 340 360

0,000,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

nm

A

274,04nm; 0,27A

Лоратадин в 0,1 N HCl_стд.Sample

Лоратадин + Ac-Di-Sol в 0,1 N HCl.Sample

Name

0,1 N HCl

0,1 N HCl

Description

240 260 280 300 320 340

0,000,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

nm

A

274,04nm; 0,27A
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Лоратадин субстанциясы мен Ac-Di-Sol қосымша заттың үйлесімділік 

сынамасы нәтижесінде ең биік шыңын 270-280 nm толқын ұзындықтары арасы 

болып белгіленіп, ол кӛрсеткіш жеке субстанция толқын ұзындығымен сәйкес 

келді. 

Алынған нәтижелер негізінде белсенді зат пен қосымша заттар бір бірімен 

үйлесімділігі анықталды. 

Зерттеудің физика-химиялық әдістеріҚР МФ (т.1, бӛлім 5.1.4) әдістеме 

арқылы жүргізілді. 

Тектес қоспаларды анықтау ЖЭСХ әдісімен спектрофотометриялық 

детекторы бар сұйықтық хроматографы LC 20 Prominence,  «Shimadzu» 

Жапония қондырғысы кӛмегімен жүргізілді.  

 

 
 

Сурет 19 –Лоратадин минитаблеткаларының тектес қоспалар анықтау 

хроматограммасы 

 

Алынған нәтиже бойынша хроматограммада екі анықталмаған қоспа 

кӛрініп, мемлекеттік фармакопеяға сәйкес жеке қоспалар 0.5 % дан аспай,  

қоспалар сомасы 2% аспады.  

Таблеткалық масса аққыштығын арнайы қондырғы Manual powder flow 

tester EFT 01 қондырғысының кӛмегімен анықтадық. 

 

Кесте 14 – Таблеткалық масса аққыштығын анықтау нәтижелері 

 

Серия Салмағы, г Саңылау 

диаметрі, 

мм 

Уақыт бойынша 

ағу жылдамдығы, с 

Орташа 

мәні 

Ауытқуы 

SD, 

 % 1 2 3 1 2 3 

01100715 100  100  100  25 мм 8.5 8.2  8.4 8.36 0.15 

02100715 100  100  100  25 мм 8.5 9.0  9.1 8.86 0.32 

03100715 100  100  100  25 мм 8.6 8.5  8.9 8.66 0.20 
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Алынған нәтижелер бойынша таблеткалық массаның жоғары дәрежеде 

аққыш екені және престелуге кедергі келтірмейтіні анықталды. Сынамалар үш 

рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштері.  

 

4.3 Лоратадин минитаблеткаларының оңтайлы қҧрамы мен ҧтымды 

технологиясын жасау 

Халықаралық Денсаулықсақтау Ұйымы және ЕМА педиатриалық дәрілік 

форманың дамуына арналған бірнеше бағдарламалар бастады. Ол 

бағдарламалар  әсіресе фармакологиялық ӛндірушілерді ынталандыруға, 

балаларға арналған дәрілерді зерттеуге арналған. Бұл талқылаулар алдымен 

дәрілердің қатты түріне арналу керек. Дәрінің қатты түрлері жақсырақ 

физикалық, химиялық және микробиологиялық тұрақтылықты сұйық 

түрлерімен салыстырғанда кӛрсетеді. Сұйық дәрілік түрлері педиатриялық 

фармакологияда стандартты түрі болып саналатын. Дегенмен олар жиі 

еріткіштердің қолдануын талап етеді, мысалы пропиленгликоль және глицерин, 

немесе сахароза. Бұл толықтырғыштар кӛпшілікке қауіпсіз деп танылған, бірақ  

бұлардың кӛп мӛлшерлері педиатриялық зерттеуге қосылғанда ерекше назар 

аудару қажет. Кейбір баяндамаларда пропиленгликоль орталық жүйке 

системасының депрессанты болып табылатыны анықталды, әсіресе 4 жастан 

кіші балаларда, олардың жетілмеген метаболизмуне байланысты. Жоғары 

мӛлшердегі глицерин асқазан мукозитін немесе іш ӛтуін ӛзінің осмостық 

қасиетіне байланысты тудырады. Сұйық дәрілердің жағымды дәмін келтіру 

үшін кӛбінесе 35пайызға дейін сахароза қосылады, алайда бұндай құрамдағы 

дәрілердің ұзақ мерзімді қолданылуы тіс ауруларына әкеліп соғады. Әзірше 

дәрілер 6 немесе тіпті 12 жастан асқан балаларға қолдануға бекітілген. Бұл, 

балалардың жұту қабілеті мен тұншығу қауіпіне қатысты мардымсыз және 

жеткіліксіз зерттеулер санына байланысты. Лоратадин мӛлшері бір 

минитаблеткаға шаққанда 0,5 және 1мг бар жеті құрам ұсынылды және 

таблеттеу барысының кӛрсеткіштері 2 және 3мм минитаблетка үшін 

жоспарланды, және де 5мм таблеткаға арналған  кӛрсеткіштер жалғыз пуансон 

Гамлен Таблет Пресс қолдануы арқылы бекітілді. Жоспарлану барысындағы 

кӛрсеткіштер минитаблетка шығару барысында қолданылған, оны шығару үшін 

лабораториялық ротациялық пресс пайдаланылған. Жандандыру(активизация) 

сәтті ӛтті және  2 аппараттан алынған минитаблеткалар 90 секунд ішінде 

ыдырап және 5 минут ішінде 80 пайыз лоратадинді босатты. 

3мм және де одан да кішкентай минитаблеткалар  қатты пероральды 

дәрілік түрлерінің бірі болып табылып және де олар тіпті жасы 6 дейінгі 

балаларға берілуіне болатын еді. Олар дәстүрлі эксцентриялық немесе 

ротациялық таблеткаға арналған пресс арқылы жасалады. Ӛзінің кішкентай 

кӛлеміне байланысты ол мектепке дейінгі балалармен, тіпті нәрестелермен оңай 

жұтылушы еді. Томсон зерттегендей 5 жасар балалардың 86 пайызы 3мм 

минитаблетканы оңай жұтқанын кӛрсетті. Келесі зерттеуде 1-4 жас 

аралығындағы балалардың тӛрт пероральды құрамның (4мм таблетка, ұнтақ, 

суспензия және шырын) іске жарамдылығы салыстырылып және кішкентай 

таблеткалар пероральды дәрілік түрінің ең жарамдысы болып табылды. 6 айлық 
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нәрестенің 2мм минитаблетканы жұта алу қабілеті Spomer жарияланымында 

дәленденді. Алайда минитаблетканың кішкентай мӛлшері  бірліктегі жеткіліксіз 

активті затқа терапевтикалық мӛлшер мүмкінділігіне акеліп соғуы 

мүмкін.Әдебиеттік шолуда анықталған  клиникалық зетттеуде 5 және 10мг 2мм 

және 3мм минитаблеткалар қауіпсіз мектепке дейінгі балалар қасықпен ӛте ұсақ 

кәмпиттер араластырып қабылдай алатындығы дәлелденген. 75 % 2жасар 

балалар және 93% 3жасар балалар 10 мг 3мм минитаблетканы жұтты. Еш бала 

тұншыққан жоқ, бірақ кейбір балалар жұтар алдында дәріні шайнады. 

Қабылдау ыңғайлығы минитаблеткалардың тағы да бір артықшылығы. 

Жарамды белсенді құрамын қамтамасыз ету үшін, тиісті бірлік саны дененің 

салмағы мен жасына қарай ыңғайластырады. Кӛбейту мӛлшерлеуі кәдімгі 

тәжірибе – таблетка бӛлшектеуіне қарағанда нақтырақ. Керекті кішкентай 

бірлік санын санап отыруға емделуші немесе ауру адамдарды күтушілерге қиын 

соғады, сондықтан керекті минитаблеткалардың  белгілі бір санын ӛлшеп 

отыратын құрал керек. Бірнеше лайықты электрондық таблетка диспенсерлері 

нарыққа жіберілді. Бұл зерттеудің мақсаты тура нығыздалған лоратадин 2 және 

3 мм минитаблеткалардың құрамын жақсарту және солардың сұйық түріне 

балама ретіне алмастыру. 

Минитаблеткалар белсенді затты жылдам босату қажет, тез ыдырау соған 

қарамастан тиісті механикалық беріктігі қамтамасыз ету керек.  Бірдей құрамды 

пайдалана отырып компрессионды үдерісінің кӛрсеткіштері екі таблетка 

жасайтын машиналар - Gamlen Tablet Press және ротациялық пресстің 3 әртүрлі 

бірліктердің кӛлемі 2,3 мм минитаблеткалар және 5 мм таблеткалар 

салыстырылды. Бұл кейінгі кӛлемін кӛбейтудегі кезеңнің әлеуетті мәселелерді 

айқындау үшін жасалды. 

Диаметрі 2мм, салмағы 7,5 мг минитаблеткалар және диаметрі 3мм 

салмағы 15мг және 5мм таблеткалар 75мг салмағымен 0,5. 1 және 5мг 

лоратадині бар дәрілер ұнтақ қоспасынан жасалынды.  

 

Кесте15 -Лоратадинді минитаблеткалардың құрамы  

 

Атауы, құрамы  М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лоратадин, мг 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0  1.0 

Лактоза 

моногидраты 

(Flowlac 100), мг 

12.0 - - 12.0 - - 9.7 11.925 

МКЦ 

(Vivapur 102), мг 
- 12.0 11.25 - 12.0 12.0 - - 

Жүгері крахмалы, 

мг 
1.925 1.925 1.175 1.175 1.175 1.025 4.225 1.1 

Кроскармелоза 

(Ac-Di-Sol), мг 
- - - 0.75 0.75 0.75 - 0.45 
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15 – кестенің  жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прежелатиндірілген 

крахмал      (Starch 

1500), мг 

- - 1.5 - - - - - 

Магний стеараты, 

мг 
0.075  0.075  0.075  0.075  0.075  0.075 0.075 0.075 

Коллоидты 

кремний диоксиді  

(Aerosil 200), мг 

- - - - - 0.15 - 0.15 

Иіс коррегенті, мг - - - - - - - 0.15 

Дәмкоррегенті, мг - - - - - - - 0.15 

Жалпы салмағы, мг 15  15 15 15 15 15 15 15 

 

Кесте 16 - Лоратадинді минитаблеткалардың М8 моделінің оңтайлы құрамы 

 

Құрамы  Функционалды 

қасиеті  

Мӛлшері, мг/таб  НҚ 

Лоратадин  Белсенді зат  1.000 ҚР МФ 

Лактоза 

моногидраты 

Толықтырғыш   11.925 Ph.Eur. 

Жүгері крахмалы Борпылдақ, 

Ыдыратқыш зат  

1.100 Ph.Eur. 

Магний стеараты  Борпылдақ және 

майлайтын зат 

0.075 USP 

Aerosil 200 Борпылдақ зат 0.15 Ph.Eur. 

Кроскармелоза 

натрий 

Ыдыратқыш зат  0.45 USP, Ph.Eur. 

Құлпынай 

ароматизаторы 

Иіс 

корригенті  

0.15 ES 

Truvia stevia 

Rebiana 

Дәм 

корригенті 

0.15 ES 

Минитаблетканың жалпы салмағы, мг 15 АНҚ 

 

Екі лабораториялық пресстер қолданылды: Gamlen Tablet Press (Gamlen 

Tableting, Nottingham, АҚШ) және ротациялық пресс Erweka RTP-D8 (Erweka, 

Heusenstamm, Германия), (2, 3 және 5 мм) жалғыз домалақ жалпақ пуансонмен 

жабдықталған. Барлық толтырғыштар електен ӛткізіліп және кейінірек 15 мин 

араластырылды, магний стеараты ең соңында қосылып, араластыру тағыда 

қосымша 5 мин жалғасты. Таблетка салмақтары 150 және 250 MPa қысымды 

пайдалана отырып қысылды. 
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Технологилық сынамалардың бірі және дәстүрлі таблеткаларды заминауи 

минитаблеткалардан айырмашылығының бар екендігін айқындайтын бірден бір 

сынама бұл ыдырағыштық сынамасы. Дәстүрлі таблеткалар ыдырағыштығы 

фармакопея талаптары бойынша 15 мин дейінгі уақытты құраса, 

минитаблеткалар 3 мин дейінгі уақыт ішінде минитаблетканың ыдырап кетуін 

талап етеді. 

 

Кесте 17  -  Минитаблетка модельдерінің ыдырағыштық сынама нәтижелері 

 

  

МТ 

модель 

дері 

Таблеттеу 

қысымы 

[MPa] 

МТ 

диаметрі 

[мм] 

Ыдырау уақыты [мин] 

Б
ір

п
у

ан
со

н
д

ы
  
та

б
л
ет

 п
р

ес
с 

 G
am

le
n

 T
ab

le
t 

P
re

ss
 

М1 
150 3 00:17 

250 3 00:20 

М2 

150 3 06:57 

250 

3 07:10 

5 07:30 

2 06:25 

М3 

150 3 00:22 

250 
3 00:29 

5 00:40 

М4 150 3 00:32 

М5 

150 3 00:16 

250 

3 00:34 

5 01:15 

2 00:30 

М6 250 

3 01:33 

5 03:24 

2 01:05 

М7 250 
3 00:20 

5 00:33 

Р
о

то
р

 

та
б

л
ет

 

п
р

ес
с 

 

М2 150 3 00:21 

М8 150 
3 00:47 

2 00:44 
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Кестеден байқағанымыздай оңтайлы модель болып табылатын М8 

моделіміздің 3 мм диаметрлі минитаблеткаларымыздың ыдырау уақыты 47 

секундты құрады, ал 2 мм диаметрлі минитаблеткаларымыздың ыдырау уақыты 

44 секундты құрады. Бұл нәтижелер бойынша минитаблеткалардың 

ыдырағыштық сынамасының нәтижелері минитаблеткаларға қойылатын 

фармакопея талаптарына сай екені айқындалды (ҚР МФ, лоратадин 

таблеткасы). 

Қатты дәрілік қалыптар ішіндегі таблеткаларды сапасын бақылау үшін 

жасалатын технологиялық сынама таблеткалардың жаншуға тұрақтылығы. 

 

 

Сурет20 – Әртүрлі қысымда престелген лоратадин минитаблеткаларының 

жаншуға тұрақтылын анықтау диаграммасы 

 

Берілген нәтижелер бойынша ГТП престелген және роторлы таблет престе 

престелген таблеткалардың жаншуға тұрақтылығы әртүрлі. Барлық модельдер 

ішінде оңтайлы деп анықталған 150 MPa қысымды құрап талаптарға сай  30 Н 

кӛрсетті.  

Таблеткаланатын массаның қасиеттері еуропа фармакопеясында 8.0 

ұсынылған әдістерді қолдана отырып ұнтақ ағыны сипатталды. Ағын 

жылдамдығы мен табиғи сыну бұрышыанықталды, ол үшін қолданылған 

қондырғының атауы Manual Powder Flow Tester (Electrolab, Мумбай, Үндістан). 

Ұнтақтың үлгісі (100 г) 15 мм тесігі бар құйғышқа орналастырылды және 

барлық үлгінің ағып шығып кету уақыты ӛлшенді. Қондырғының кеңдігі 10-

миллиметрді құрайтын тегіс плитасына тӛгілген зерттелетін ұнтақтың 

қысымсыз бос күйінде тӛгілгенде жасаған конус тәріздес үйіндінің ұшынан сол 

плитанын бетіне дейінгі ұзындықты ӛлшеу арқылы сыну кӛрсеткішін 

анықтадық. Үйілген тығыздығын [г/мл]  анықтау үшін100-грамм таблеткалық 

массаның градуирленген цилиндрге бос табиғи түрде тӛгілуінен кейін кӛлемді 

ӛлшеу арқылы анықталды.  Кейінірек үлгі 1250 ретке дейін SVM tester (Erweka, 
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Heusenstamm, Германия)  пайдалана отырып тығыздандырылып, кӛлемі толық 

тұрақтылыққа ие болғанда, қажет нығыздыққа қол жеткізді. Тәжірибелік 

мағыналар Хауснер қатынасы мен қысылушылық индексін санау үшін және де 

фармакопеялық монографияға қарағанда ұнтақтың ағыс айырмашылығын 

анықтау үшін қолданылған.  

Бұл зерттеу лоратадин минитаблеткаларын тікелей престеу әдісі арқылы 

ӛндіру және де педиатриялық емделушілерге жаңа дәрілік түрленін жеткізу 

жолдарын бағалау үшін ӛткізілді. Тікелей қысу толтырғыштардың мұқият 

таңдауын талап етеді,әсіресе кішкентай таблетка жасайтын пуансонды 

қолданып, минитаблеткаларды  ұнтақпен толтырып шығарғанда. 2-5 жасар 

балаларға ұсынылған лоратадин мӛлшері  - 5мг күніне бір уақыт ішкі 

қабылдауға. 6 жастан асқан балаларға ұсынылған лоратадин мӛлшері – 10мг 

күніне немесе 5мг әр 12 сағат сайын. Зерттеуден алынған жалғыз лоратадин 

мӛлшері 5 мг 10бірліктерде 2 мм минитаблеткада болған, 3мм 5 бірліктері бар 

минитаблеткалар және бір 5мм таблеткада табылды. Дайындалған рецептура 

бірінші таблицада кӛрсетілген. 

150 МПа және 250 МПа қысымы бар ГТП те 3мм/15мг минитаблеткалар 

ӛндірілді. Компрессионды күштің тұрақтылығы ГТП ті қолданғанда үлкен 

мәселе болған жоқ, ӛйткені нақты қысу күші үдеріс барысында 

бағдарламаланып қойылған. Бұл престеу қондырғысы бір уақытта бір таблетка 

немесе минитаблетка престейді. 15 мг ұнтақ ӛте нақты (RSD ≤ 3.5%) GamPette 

(Gamlen Tableting, Ноттингем, Ұлыбритания) ұнтақ пипеткасын пайдалана 

отырып матрицаға салынды. Пипетканың диаметрі 3,5 мм болды. ГТП -те 

дәрілік қалып жасау барысында шығарылу күштері зерттелді. 3мм 

минитаблеткаларға арналған F1, F4 және F7 таблеттелетін массаларының 

шығару маңыздылығы ӛте жоғары  (> 60 N). Оған қоса бұл минитаблеткалар 

ӛте тӛмен ұнтақталу күшін кӛрсетті - 10 N тӛменірек,ал бұл кезде қысым 150 

МПа ды құрады.Сондықтан бұл рецептуралар жалғасты зерттелмеді. 

 

Кесте18 - ГТП - тегі престелу барысындағы таблеткалар мен 

минитаблеткаларды итеріп шығару күшінің кӛрсеткіші(H)–орташа кӛрсеткіш 

(ауытқу RSD- %) 

 

Престеу 

қысымы 

150 MPa 250 MPa 

Модельде

р 

Минитаблеткал

ар 

3 мм 

Минитаблеткал

ар 

2 мм 

Минитаблеткал

ар 

3 мм 

Таблеткадла

р 

5 мм 

1 2 3 4 5 

М1 85.74 (6.69)  118.41 (10.11)  

М2 17.56 (8.69) 22.17 (9.95) 8.63 (8.2) 45.52 (9.39) 

М3 14.03 (10.28)  12.95 (29.13) 45.71 (3.75) 

М4 62.29 (19.72)    
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18 – кестенің  жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

М5 15.01 (17.15) 18.34 (4.45) 10.20 (10.29) 45.42 (4.32) 

М6  17.76 (5.95) 30.41 (11.15) 56.31 (8.52) 

М7   75.73 (5.34)  

 

Кесте19  - ГТП - де престелген лоратадин минитаблеткаларының (2 және 3 мм) 

және таблеткаларының (5 мм) жаншуға тұрақтылығы (H) меныдырау уақыты 

(D)  

 

Модельдер Престеу 

қысымы 

[MPa] 

2 мм 3 мм 5 мм 

H [N] D 

[мин] 

H [N] D 

[мин] 

H [N] D 

[мин] 

М1 150   8.94 

(15.4) 

00:17   

250   16.52 

(20.4) 

00:20   

М2 150   37.77 

(3.2) 

06:57   

250 36.02 

(16.9) 

06:25 43.31 

(3.7) 

07:10 106.2 

(5.6) 

07:30 

М3 150   26.80 

(3.1) 

00:22   

250   32.93 

(5.0) 

00:29 83.0 

(5.1) 

00:40 

М4 150   8.05 

(10.3) 

00:32   

250       

М5 150   34.64 

(3.7) 

00:16   

250       

М6 150       

250 28.69 

(5.9) 

01:05 32.25 

(4.5) 

01:33 81.4 

(5.5) 

03:24 

М7 150       

250   4.98 

(12.53) 

00:20   

 

Басқа қоспалар микрокристалды целлюлозадан құралған (Vivapur 102) 

және де итеріп шығару кезіндегі үйкеліс едәуір тӛменірек болған. Тек қана 3мм 

минитаблеткаларды қысу барысында М3құрамынан жасалған қоспадан кӛбірек 

күшейіп итеріп шығаратын ауытқушылықтар байқалды: RSD 29% болып 
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байқалған, оған салыстырғанда басқа МКЦ (Vivapur) құрамдытаблеткалық 

масса композиция RSD шамамен 10%шамасында болған. Бұл 15 -кестеде 

кӛрсетілген. Бұл жағдайдың пайда болуы рецептурадағы желатинделген 

крахмалдың бар болуына байланысты да болуы мүмкін деп тұжырымдаймыз.  
 

 
 

Сурет21 - 250 MPa қысымда престелген құрамында микрокристалды 

целлюлозасы бар модельдерге итеріп шығару күші мен қалыңдық арасындағы 

қатынас 

 

Кӛп жағдайларда қысудан кейінгі 2 мм минитаблетканың  итеріп шығару 

күші 3мм қарағанда жоғарырақ болды. Бұл минитаблеткалардың геометриялық 

ерекшелігіне байланысты түсіндіріледі. 2мм минитаблеткалар жоғарырақ 

қалыңдылық және әртүрлі қалыңдық диаметрдің қатысына 3 мм 

минитаблеткаларға қарағанда. Демек, қалыңырақ 5мм таблеткалар жоғарырақ 

итеріп шығару күшімен дайындалған. Ақырында, М2, М3 and М5 (Aэросилдан 

бос) құрамдарына ұзындық қарым қатынас итеріп шығару күшімен 

қалыңдықтың арасында байқалды, диаметрдің қатынасына және қалыңдыққа 

тәуелсіз. 

 

Кесте 20 - Таблеткалар мен минитаблеткалардың ӛлшемдері 

 

Диаметрі 

[мм] 

Салмағы [мг] Қалыңдығы 

[мм] 

Қалыңдық/диаметрқатынасы 

2 5 1.7 0.85 

3 15 1.5 0.50 

5 50 2.6 0.52 

 

Сынамалар үш рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштерінің ортақ мәні 

болып табылады.(М2, М3, М5 жәнеМ6) микрокристалған целлюлозада 

негізінде құрамынан дайындалған минитаблеткалар мен таблеткалар ӛте жақсы 
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механикалық күшті кӛрсетіп және оны құрылғы талдағыш минитаблеткалар 

немесе фармакопеялық аппарат арқылы таблеткалар ӛлшемдері анықталды. 

Стандартты Eur.Ph. аппараты кішкентай таблеткаларға қолайсыз болып 

табылды, ӛйткені бұл құрылым кішкентай заттарды бұзуға мүмкін емес болып 

шықты және де оның ӛлшеу нақтылығы минитаблеткаларға азырақ болды. 

Қаттылық мағыналары 250 МПа қысымда 2 және 3 мм минитаблеткаларға 

шамамен 30 Н және 40 Н болды. Тек қана М6 құрамынан дайындалған 

минитаблеткаларда қаттылығы тӛменірек болып табылды (шамамен 32 Н), бұл 

осы құрамдағы 0.5%  силикон диоксиді пайдаланылғанынан болды. 5 мм 

таблеткалардың қаттылығы шамамен 80-100 Н болды. Минитаблеткалардың 

тӛменірек қаттылығы олардың тӛмен қаттылығы бар екенін білдірмеді, ӛйткені 

минитаблеткалардың сыңғыштығы ӛте тӛмен болған.  

М2 минитаблеткалар мен таблеткалар бӛлінуі М3, М5 жәнеМ6 ішіндегі 

желатинделген крахмал  немесе натрий кроскармелозасыныдыратқыш ретінде 

пайдаланылған құрамдарына, қарағанда айтарлықтай ақырын болған (6:25-7:30 

минут). М3 және М5 минитаблеткалары 30 секунд ішінде ыдырады, сол екі 

арада М5 қоспасынан дайындалған ішінде силикон диоксиді бар 

минитаблеткалар 1 минут ішінде баяу ыдырады. Ыдырау уақыты негізінде 

таблетка кӛлемі үлкейгенде созылды, сонымен 5 мм таблеткаға ол 0:40дан 7:30 

минутка дейін болды. Алынған таблеткалардың маңызды физикалық 

ӛзгешеліктеріне қарамастан, М6 құрамына орындалған ыдырау сынамасы 

лоратадиннің босап шығу кӛрсеткіші таблетканың кӛлемі мен геометриясына 

қарамай еркін босатқанын кӛрсетті.  500 мл  0.1M HClлоратадинның  ыдырауы 

ӛте жылдам болды, 3минут  ішіндегі жарияланған мӛлшердің ең кемі 

80пайыздан босатылды. 

 

 
 

Сурет  22 - М6 моделінің минитаблеткалары (2 және 3 мм) мен таблеткаларына 

(5 мм) жасалған еру сынамасының пайыздық босап шығу кӛреткіші (n = 6) 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 5 10 15 20 25 30 

 [%] 

t [мин] 

2 mm 3 mm 5 mm



72 
 

Келесі кезеңде лабораториялық ротациялық таблетка пресін пайдалана 

отырып М6 құрамы кӛлемін кӛбейту үшін таңдалды(Erweka RTP-D8).  3мм 

тегіс минитаблеткалары жалғыз пуансонды пайдалана отырып ӛндірілді (Natoli 

Engineering, Saint Charles, USA). Таблеткалық пресс 4 құрал жиынтығымен 

жабдықталған.  1000г кӛлеміндегі таблеткаланатынмасса 250 МПа қысымын 

қолдана отырып таблеттелді, барабанның жылдамдығы 25 мин/айналым және 

де тиеуші жылдамдығы 50 мин/айналым. Таблетканы қысу үрдісі барысында 

итеріп шығару мен қысу алдындағы күштері таблетпрес машинасына тікелей 

қосылған компьютер мониторы арқылы онлайн бақыланды. Ротациялық 

таблетка пресінде бірқалыпты ӛнімді алу үшін компрессионды күштің негізгі 

тұрақтылығы ӛте қажет болған. Қолданбалы қысымнан есептелген қысым күші 

1.8 кН болуы керек. Алайда, тіркелген күш үрдіс кезінде құбылып ақыры 

соңында 1.4-2.3 кН аралығында болып, салыстырмалы ауытқуы 10.5%  құрады. 

Бұл аса қатты кедергі болған жоқ, дегенмен, 3мм минитаблеткаларды ӛте 

жақсы салмақ біркелкілігімен (RSD=1.9% шығару үшін, ГТПте, ұнтақ пипетка 

арқылы енгізіліп шығарылған таблеткаларға қарағанда, бұлар әлдеқайда 

жақсартылған.  Престеу алдындағы күш шамамен 20 Н болды, және де бұл тым 

кішкентай болғандықтан ол ескерілмеді. Біздің бұрынғы зертеулерімізде 

престеу алдындағы күш деңгейі  минитаблеткалардың сапасына ешқандай әсер 

етпегенін біз кӛрсеткенбіз. Орташа итеріп шығару күші ГТП те тӛменірек 

болып, бірақ тіркелген ауытқулар ӛте жоғары болды (RSD = 60%). 

 

Кесте 21  -әртүрлі таблет престе престелген М5 модельдегі 3 мм 

минитаблеткалардың физикалық қасиеттері мен престеу барысындағы үрдістің 

салыстырылуы (престеу қысымы 250 MPa) 

 

Таблет 

пресс 

Итеріп шығару күші 

[N] (RSD) 

Жаншуға 

тұрақтылығы [N] 

(RSD) 

Ыдырау уақыты 

[мин:сек] 

ГТП 30.41 (11.15) 32.25 (4.49) 01:33 

Роторлық 14.52 (59.79) 32.50 (7.48) 01:01 

 

Сынамалар үш рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштерінің ортақ мәні 

болып табылады. Минитаблеткалардың сапалық кӛрсеткіштері -атап ӛткенде 

қаттылық пен ыдырау уақыты, ротациялық прессте дайындалғандары ГТП тен 

алынған минитаблеткалармен мәндері шамалас болып шықты. 

Минитаблеткалардың ӛте жақсы механикалық күші олардың ӛте тӛмен 

сынғыштығымен расталды (0.4%). Және лоратадиннің минитаблеткадан итеріп 

шығу кӛрсеткіші қандай да болса таблетка пресін пайдаланғанына қарамастан 

салыстырылған.  
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Сурет23- Роторлы және ГТП машиналарында престелген М6 3 мм/15 мг 

лоратадин минитаблеткаларының еру сынамасының сызбасы (n = 6) 

 

Лоратадин минитаблеткалары педиатриялық фармакологияның таптырмас 

дәрілік түрінің баламасы болар еді. Ӛйткені, оларды тікелей престеуді 

пайдалана отырып жасау оңай және де қатты мӛлшерлеу түрлерімен 

қамтамасыз етілген активті заттардың жоғары тұрақтылығымен ерекшеленеді.  

Бұл зерттеу ГТП -тің ыңғайлы құрамды жасаудағы, ойдағыдай кӛлемді кӛбейте 

отыратын таптырмас құрал екенін дәлелдеді. Ӛте аз кӛлемдегі затты пайдалана 

отырып, ӛнім кӛрсеткіштері мен үдерісін  сипаттап оңтайлы етуге болады. 

FDA ақпараты бойынша ӛндіріс үшін қатты дәрілік қалыптарға еру 

сынамасын жасауға ішіне дәрілік заттың еруі мен оның асқазан ішек 

жолдарында сіңуі кірген дәрілік заттың биофармацевтикалық жіктелуі кіреді. 

Барлығымызға белгілі болғандай «жақсы ериді» деп pH 1–8 мәнінде 250 мл 

буферде белсенді заттың барлық мӛлшері еріп кеткенді айтады. Сонымен қатар 

«жақсы сіңеді» деп асқазан-ішек жолдарынан белсенді заттың 90 % - дан кем 

емес мӛлшерінің сіңуін айтады.  

Осыған байланысты келесі жіктеулерді білеміз: 

- жақсы ериді + жақсы сіңеді; 

- нашар ериді + жақсы сіңеді; 

- жақсы ериді + нашар сіңеді; 

- нашар ериді + нашарсіңеді. 

Еру сынамасы бойынша зерттеудің ең қарапайым түрі болып екінші 

топтагы дәрілік заттар табылады, ӛйткені дәл осыларға субстанцияның бӛлшек 

мӛлшері, кристалдық күйі, дәрілік қалыптың түрі мен қасиеті әсер етеді.  

Зерттеу барысында қарқынды қызығушылықты шақыратын бірінші және 

үшінші топ заттары болып табылады. Дәрілік қалып қасиеті, субстанцияның 

бӛлшек мӛлшері және кристалдық күйі бұл жағдайда дәрілік құралдың босап 

шығуына ӛте үлкен әсер ете қоймайды, сондықтан бұл дәрілік заттар үшін 

ерігіштік сынамасының құны қанша деген сұрақ туындайды.  Сондықтан осы 
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мәселені шешу мақсатында зерттеу нысанасы ретінде H1 –гистамин 

рецепторларының блокаторы дәрілік зат тобы, оның ішінде лоратадин 

таңдалып отыр.  

Бұл зерттеудегі лоратадині бар ауыз қуысындадисперстелетін 

минитаблеткалар кроскармелоза натриін ыдыратқыш ретінде пайдалана 

отырып дайындалған. Таблеткалар тікелей престеу технологиясы арқылы 

дайындалды. Құрамдалған таблетка салмағы есептелді және де нәтижелері 

тӛменде кӛрсетілген. Сыну кӛрсеткішінің  35 тен тӛмен 31.95±0.052 аймағында 

болғаны, бұл кӛрсеткіштің аққыштықтың жақсы деңгейінде екенін кӛрсетеді. 

Үйілген тығыздығы 0.4650±0.0215 мен 0.5503±0.085 gm/cc аймағында 

болдыКарр индексі және Хауснер қатынасы 14.6512±0.8740 мен 1.5264±0.0211 

аралығында болды және де олар ӛте жақсы аққыштық қасиетін кӛрсетті.  

 

Кесте22–Оңтайлы модель М8 таблеткалық массасына жасалған фармако 

технологияялық зерттеулер 

 

Сыну 

бұрышы (α) 

Үйілмелі 

кӛлемі (мг/cc) 

Нығыздалған 

кӛлемі (мг/cc) 

Престелу 

индексі (%) 

Хауснер 

қатынасы 

31.95±0.052 0.4650±0.0215 0.5503±0.085 14.6512±0.8740 1.5264±0.0211 

 

Престелген минитаблеткалар технологиялық ерекшеліктеріне зерттеліп 

және де нәтижелері 24- кестеде кӛрсетілген. Минитаблеткалар салмағын 

ӛзгерту тестінен ӛтті, ӛйткені салмақ ӛзгерту пайызы фармакопеялық шектікте 

болған. Қаттылықтың орташа саны 10ретке 23,26 Н болып табылды. Үгілгіштігі 

1 пайыздан тӛмен екенін кӛрсетті, ал талаптарда 0,26 пайыз екені кӛрсетілген. 

Ыдырау уақыты  16 сек деп кӛрсетті, және де осы уақыт ішінде 

минитаблеткалар ұсақ бӛлшектерге ыдырап кетті. 

 

Кесте 23 - М8 моделді минитаблеткалардың технологиялық қасиеттерінің 

кӛрсеткіші 

 

Салмағы 

(mg) (SD) 

Жаншуға тұрақтылығы 

(N) (SD) 

Үгілгіштігі 

(%) (SD) 

Ыдырау уақыты 

(sec) (SD) 

15.03 (4.7) 23.26 (3.8) 0.26 (2.5) 16 (4.3) 

 

 Минитаблеткалардың ыдырау уақытын анықтау барысынмикроскоп 

кӛмегімен жүргіздік.  
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   а                                         b                             c                    d 

 

tа=0;  tb=0:20 мин;  tc=0:40 мин;  td=0:50 мин. 

 

Сурет 24 -  2 мм диаметрді құрайтын минитаблеткалардың микроскоп 

кӛмегімен ыдырау процесінің уақыт аралығындағы кӛріністері 

 

Сурет 24 -М8 моделінің ерігіштігінің нәтижесі 100% белсенді заттың 30 минут 

ішінде босап шығуы 

 

 
 а                                         b                                          c                         d 

tа=0;  tb=0:30 мин;  tc=0:50мин;  td=1: 10 мин. 

 

Сурет 25 -  3 мм диаметрді құрайтын минитаблеткалардың микроскоп 

кӛмегімен ыдырау процесінің уақыт аралығындағы кӛріністері     

 

              
а                            b                                     c                     d 

tа=0;  tb=2 мин;  tc=4мин;  td=6 мин. 

 

Сурет 26 -  5 мм диаметрді құрайтын минитаблеткалардың микроскоп 

кӛмегімен ыдырау процесінің уақыт аралығындағы кӛріністері     
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Сурет27–М8 оңтайлы моделінің босап шығу графигі 

 

Бұл дәрілік қалыптан күтілген  3 серияның бӛліну жылдамдығы аз уақыт 

ішіндеыдырауын кӛрсетті. Педиатрия мен гериатрияда пайдалануға 

болатындығын мынандай нәтижелер кӛрсетеді- 95-100пайыз ыдырау 30 минут 

ішінде, және 60пайыздан жоғары 3мин ішінде ыдырайды.  

Дәрілік түрдің жақсырақ ыдырау мен шығару сипатына байланысты, біз 

мынандай тұжырымға келе аламыз –тікелей престеу әдісі нәтижелі түрде  ауыз 

қуысында дисперстелетін минитаблеткалар (АҚДМТ) дайындауда пайдалана 

аламыз. Дайындалған АҚДМТ- лар сусыз бірнеше секунд ішінде ыдырып, олар 

лоратадиннің биожетімділігін жоғарлатып, соның арқасында сіңіруді 

жоғарылатты. Ауызда еритін минитаблеткалар- фармакопеялық ғылым 

саласындағы ең жаңа тәсіл екенін осы зерттеу кӛрсетті. Кәдімгі дәрілік 

түрлерімен салыстырғанда бұл түрі қабылдау мен жағымдылықты жақсартып, 

емделушілер тұншығусыз қабылдай алатын болды. Педиатриялық, 

гериатриялық және де дисгафиясы бар психиатриялық емделушілер арасынан 

кәдімгі пероральді дәрілік түрлерін жұту қиындығын жеңіп шығу мақсатында, 

АҚДМТжасалынды.  

Лоратадин қосылған минитаблеткалардың тұрақтылығын білу үшін келесі 

кӛрсеткіштер бойынша барлық ғылыми тәжірибе (18 ай) ішінде 3 ай сайын 

ӛткізіліп  отырды: органолептикалық талдау, ыдырағыштық, ерігіштікке 

сынама, сандық анықтау. Нәтижесінде шағын дәрілердің сақталу мерзімі және 

шарттары белгіленді.  

Негізді сақтау мерзімі және шарттары жайында қорытынды жасалды. 

Лоратадины бар минитаблеткалардың органолептикалық 

сипаттамаларының тұрақтылығын зерттеу. Минитаблеткалардың сақтау мерзімі 

(24 ай) ішінде сыртқы түрі, түсі және иісінің тұрақтылығы жұмыстың 

әдістемелік бӛлімінде жазылғандай тәсілмен  зерттелді. Дәрі-дәрмектің барлық 

3 сериясында түсі, иісі және сыртқы түрізерттеу мерзімі 24 ай ішінде үлгіге сай 

болды. 
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Лоратадины бар минитаблеткалардыңфизикалық сипаттамасын анықтау 

Негіздің ылғалдылығын анықтау. Жоғарыда кӛрсетілгендей ылғалдылығын 

анықтау кептіру кезінде салмағын жоғалту тәсілімен ӛткізілді. Нәтижелері 1 

кестеде кӛрсетілді. 

 

Кесте24 – Лоратадин минитаблеткаларының ылғалдылығын зерттеу 

 

Кӛрсеткіш Минитаблеткалардың ылғалдылығын зерттеу, φ, % 

Серия  0 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай Орташа 

мәні 

01100715 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,39 0,30±0,16 

02100715 0,21 0,28 0,35 0,39 0,41 0,44 0,34±0,19 

03100715  0,32 0,34 0,42 0,43 0,45 0,45 0,40±0,15 

 

Сынамалар үш рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштерінің ортақ мәні 

болып табылады. 

24- кестеде кӛрсетілгендей, дайын ӛнімнің ылғалдық кӛрсеткіші 0,5 % 

аспайды.  Алынған мәліметтерге байланысты ҚР МФ сәйкес ылғалдың 

белгіленген шегі 0,5% аспауы керек демекнәтижелер талаптарға сай. Бұл 

ылғалдылық кӛрсеткішіндетаблеткалық масса ӛзінің сусымалық қасиетін 

сақтап және агрегаттық қалпын ӛзгертпейді.  

Зерттеу кӛрсеткендей, минитаблеткалар гигроскопиялық болып табылып, 

сақтау кезінде қоршаған ортадан ылғалды сіңіреді.  

Ылғалдық дайын ӛнімнің сапасына әсер етпейді.  

Ультракүлгін спектрлік тәсілмен сәйкестендіру зерттеулер 

спектрофотометриялық тәсілмен жүргізілді, спектрлік ауқымы: 100-190 нм, λ ± 

0.5 нм, оптикалық тығыздық ±0.02 бірлікті құрады. 

Осылайша, минитаблеткалар кӛрсетілген сақтау мерзімі кезінде тұрақты 

екендігі кӛрсетілді.  

Минитаблеткалардан лоратадинді еріту сынамасы зерттеулер фармакопея 

тәсіліне орай жүргізілді, тұрақтылықты зерттеу нәтижесінде белсенді заттың 

шығуы талаптарға сәйкес келе отырып, заттың 75% 3 минут ішінде еритіні 

анықталды.  

 

Кесте 25– лоратадины бар минитаблеткалардың сандық анықталуы 

 

Серия  1 мин  3 мин  5 мин  10 мин  15 мин  30 мин 60 мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01100715 

01100715 

01100715 

45.5  

45.7 

44.9 

86.3  

85.8 

86.2 

95.5  

93.5 

91.8 

97.3  

96.7 

93.8 

97.5  

97.1 

95.4 

98.3  

98.2 

96.4 

98.7 

98.6 

98.7 

Орташа мәні 

Ауытқу 

SD, % 

45.36 

(0.41) 

86.10 

(0.26) 

93.60 

(1.85) 

95.93 

(1.87) 

96.66 

(1.11) 

97.63 

(1.06) 

98.66 

(0.05) 
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25 – кестенің   жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02100715  

02100715 

02100715 

56.2  

55.5 

57.0 

88.7  

87.5 

88.9 

97.4 

96.7 

97.8 

99.4  

98.6 

99.8 

99.8  

99.2 

99.5 

99.9  

99.5 

99.7 

100.9 

99.8 

99.9 

Орташа мәні 

Ауытқу 

SD, % 

56.23 

(0.61) 

88.36 

(0.61) 

97.30 

(0.45) 

99.26 

(0.49) 

99.50 

(0.24) 

99.70 

(0.16) 

100.2 

(0.49) 

03100715 

03100715 

03100715 

58.8 

61.4  

63.0 

83.9 

85.8  

87.7 

93.3 

95.2  

97.1 

96.7 

97.6  

98.5  

98.6  

97.6 

98.1 

98.9  

98.3 

98.6 

98.4  

98.9 

99.4 

Орташа мәні 

Ауытқу 

SD, % 

61.06 

(1.73) 

85.5 

(1.55) 

95.2 

(1.55) 

97.6 

(0.73) 

98.1 

(0.40) 

98.6 

(0.24) 

98.9  

(0.40) 

 

Сынамалар үш рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштерінің ортақ мәні  

болып табылады. Статистикалық сынаманың дисперсионды талдау әдісі 

бойынша мәндер арасында ауытқу тек дәрілік заттың бірінші минутында ғана 

байқалады, ол секундтар айырмашылығынан да болуы мүмкін. Басқа 3, 5, 10, 

15, 30, 60 минуттар мәліметтерінде ауытқу байқалмады. 

 

 
 

Сурет 28 – белсенді заттың босап шығу диаграммасы 
 

Минитаблеткалардың 6 үлгідегі сынамасы  сандық талдау нәтижесінде 

алынған Лорамин минитаблеткаларына статистикалық ӛңдеу арқылы алынған. 

Аналитикалық белгілердің талданатын заттарға тәуелділігі 29- суретте 

графикалық кӛрсетілген. 

Сызықты тәуелділігі регрессия теңдеуі мен сипатталған:  

y=bx+a 

бұндағы:  b - еңкею бұрышының тангенісі;  

а - тіке сызықты у осьімен қиылысу нүктесі. 
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Лоратадин минитаблеткалары үшін калибірлік тәуелділігі келесі теңдеумен 

сипатталады: у=0,0242х+0,008, ал сызықтық корреляция жоғары 

коэффицентпен сипатталады (R
2
=0.9999). 

 

 

 

Сурет 29- Лорамин минитаблеткаларының концентрациясы мен 

абсорбциясының тәуелділігі 

 

Әдістің дұрыстығы әдістің жүйелі қателіктерін кӛрсетеді және 

талданылатын үлгінің нақты ӛлшенген санының регенерациясының пайызы 

ретінде кӛрсетіледі. Берілген әдістің дұрыстылығы концентрацияларды үш рет 

қайталау үшін лоратадин стандартты үлгісін пайдалана отырып, берілген №14 

суреттегі ерітіндінің талдау нәтижесі бойынша анықталады. Кӛрсетілген 

деректерге сәйкес бұл әдіс қанағаттанарлық нақтылыққа ие. Лорамин 

минитаблеткалары үшін регенерацияның орташа пайызы 99,56 % анықталған 

деректер 0,90-1,10 % интервалына орналасқан.  

 

Кесте26 -Лоратадиннің сандық анықталу әдісінің дұрыстығын бағалау 

 

Лорамин МТ 

құрамындағы 

лоратадин саны, % 

Лорамин МТ 

концентрациясы

ның мӛлшері, г 

Табылған 

мӛлшері 

*,г  

Регенерация *, % 

100 1.00021 1.10100 100.1 

100 1.00085 0.98000 98.3 
100 1.00103 0.99100 99.9 
100 0.90112 1.00119 100.3 

100 1.00094 1.00087 99.6 
100 0.90112 1.00119 99.2 

*  3 анықтаманың орташасы 

y = 0,0242x + 0,008 
R² = 0,9999 
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Сандық анықтау әдісінің нақтылығын дәлелдеу мақсатында статистикалық 

ӛңдеудің бір тармағы бірфакторлы дисперсионды талдау әдісін қолданылдық. 

α = 0.05 құрайды 

р >α болса, Н0жоққа шығаруға негіз жоқ, демек Н0әсер етпейді; 

р <αболса, Н0жоққа шығарыладыдемек Н1 әсер етеді. 

Сынаманы кӛп рет қайталау кезінде жеке анықтау нәтижесінің сәйкес келу 

деңгейі бойынша талдау сенімділігін сипаттайды (кесте 27). 

 

Кесте 27 - Лорамин МТ үш сериясының сандық анықтау әдісінің статистикалық 

кӛрсеткіштері 

  
Үш серия 

бойынша еру 

уақыты 

1  

минут 

3 

минут 

5 

минут 

10 

минут 

15 

минут 

30 

минут 

60 

минут 

Дисперсиясы 0,173 0,573 0,310 0,373 1,203 0,653 0,435 

Р мәні 0,099 0,073 0,071 0,056 0,737 0,711 0,061 

Нәтиже 

анықтамасы 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

Н0 әсер 

етпейді 

 

  27-кестеде кӛрсетілген кӛрсеткіштері бойынша сандық анықтау әдісінің 

мәндері нақты,және сериялар арасында кӛрнекі айырмашылықтың жоқтығын 

білдіреді, жақсы деген қорытынды жасауға болады.  

Минитаблеткалардың тұрақтылығын анықтау нәтижесінде осы 

минитаблеткалар сақтау мерзімінің шектеулі ереже аралығында  

микробиологиялық тазалығын сақтайтындығы белгілі болды.  

 

Кесте 28– Лоратадині бар минитаблеткалардың микробиологиялық тазалығы 

 
Кӛрсеткіш Минитаблеткалардың микробиологиялық тазалығы 

Серия  0 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 

01100715 сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 

02100715 сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 

03100715  сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 

 

Зерттеу барысында лоратадины бар шағын дәрілердің физикалық, 

технологиялық, биофармацевтикалық қасиеттері зерттелді.Физикалық және 

технологиялық, биофармацевтикалық қасиеттері зерттеу уақыты (24 ай) бойы 

егіздің тұрақтылығын зерттеу барысында кӛрсетілді.Осы деректерге сүйене 

отырып лоратадины бар шағын дәрілердің сапасының сипаттамасы құралды. 

Құрастырылған сипаттама 10 сапа параметрі мен жарамдылық ӛлшемінен 

(ұйғарынды мағыналар диапазоны) тұрады. әр бір параметрге  негіздемеге сай 

минималды және максималды шегі қойылды. Қазіргі уақытта сақтау 

температурасы мен ылғалдығы оңтайлы болғанда  сақтау мерзімін 36 айға дейін  

қою мақсатымен тұрақтылық зерттеулері жалғасуда. Сонымен қатар 
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дайындалған минитаблеткаларды қабықпен қаптау технологиясын да жүзеге 

асыруды зерттедік. 

 Дайындалған минитаблеткалар балаларға арналғандықтан оларды дәрі 

ішуге қызықтыру мақсатында түрлі түсті қабықпен қаптау алға қойылды. 

Зерттеулер нәтижесінде қапталған дәрілік қалып пен қапталмаған дәрілік қалып 

арасында ыдырау және еру сынамалары кезінде уақыт және ерітіндіге бӛлініп 

шыққан белсенді зат мӛлшері арасында айтарлықтай айырмашылықтың 

байқалмауы қабықпен қаптау сынамасының оң шешім екенін байқатты. 

 

 
 

Сурет 30 - Қабықпен қапталған және қапталмаған минитаблеткалардан 

лоратадиннің босап шығу диаграммасы 

 

 Еру сынамасын салыстыру нәтижелері бойынша қапталған және қабықпен 

қапталған минитаблеткалардың кӛрсеткіштері бірдей болды  

 

 

 
 

Сурет 31– Қапталған минитаблетка 

ӛлшемі 

Сурет32 – Қапталған 

минитаблетканың кӛлденең қимасы 

 

 Роторлы таблетпреспен алынған М8 сериялы минитаблеткалар 

кӛбіктендіретін агентті қоспай этилцеллюлозды қабығымен қапталған (кесте 
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29). Қаптауға арналған қоспаны 30% сулы диэтилцеллюлозды дисперсия 

негізінде дайындаған (Aquacoat ECD). Дисперсия 30 минут араластырылып, 

оған пластификатор - триэтил цитратты 20% (құрғақ ингредиенттердің салмағы 

негізінде есептелген) қосып араластырды. Содан кейін тазартылған су қосылып, 

30 минут бойы магнитті араластырғышта араластырылды. 0,1% кӛк бояғыш 

индиотинді қаптауға арналған қоспаға қостық. 

 

Кесте 29–Минитаблетканы қаптауға арналған ерітінді құрамы 

 

Құрамы  Таразы бойынша 

салмақтары [г] 

Құрғақ 

ингредиенттер [г] 

Құрғақ 

ингредиенттер 

[%] 

Aquacoat ECD 50,0 15,0 79,8 

TEC 3,8 3,8 20,2 

Тазартылған су 46,2 - - 

Сомасы 100,0 18,8 100,0 

 

 Қабықтың қажетті қалыңдығын дұрыс таңдау үшін полимердің (құрғақ 

салмақ) мӛлшері келесі формула бойынша есептелді: 

 

        
 

мұндағы: m - МТ дағы конверт салмағы 

d – қабат қалыңдығы 

g – кептіруден кейінгі қабат тығыздығы 

s – MT беттік ауданы 

 

Кесте  30– МТ қабықпен қаптау процесінің кӛрсеткіштері 

 
 Кӛрсеткіштері Мәні 

1 2 3 

Т
аб

л
ет

к
ан

ы
 қ

аб
ы

қ
п

ен
 қ

ап
та

у
 Ауа шығыны [m

3/
h] 18-20 

Қаптауға арналған ерітіндіні қондырғының жіберу 

жылдамдығы [g/min] 

0,4-0,6 

Бүркілетін ауа қысымы [bar] 0,8 

Кіріс ауа температурасы [°C] 48-50 

Ӛнім температурасы [°C] 45-46 

Пайдаланылатын ауа температурасы [°C] 41-42 

 

 
 



83 
 

30 – кестенің   жалғасы 

 
1 2 3 

Қ
ап

та
ға

н
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ан
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ін

 

та
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ет

к
ан

ы
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п
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р
у
 Ауа ағымы [m

3/
h] 19-20 

Кіріс ауа температурасы[°C] 50-51 

Ӛнім температурасы [°C] 48-50 

Пайдаланылатын ауа температурасы[°C] 43-44 

Уақыт [мин] 10 

Т
аб

л
ет

к
ан

ы
 

ж
ел

д
ен

д
ір

у
 

Ауа температурасы [°C] 60-61 

Уақыт [мин] 120 

 

Қабықпен қаптау процесін сұйытылған қабатта (InnoJet AirCoater 0.25) 

қондырғысымен жүргіздік. 30 г салмақтағы  минитаблеткаларды қаптау 

қабатының қалыңдығы 10 мкм құрағанша қаптадық (қабық 

қалыңдығынпрограммамен қамтылған Opta-Tech View стереоскопиялық 

микроскоп Opta-Tech кӛмегімен). Кестеде процесті жүргізу кӛрсеткіштері 

кӛрсетілген. 

Бірінші кезең - қыздыру–тұрақты ылғалдылық деңгейінде қондырғыға 

енгізілген партияның температурасын кӛтеру.Температураның кӛтерілгендігі 

минитаблеткалар партиясының қабықпен қапталу процесінің басталғанын 

білдіреді. Партияға қаптау ерітіндісінің бүркілуі аяқталғаннан кейін, кептіру 

процесі басталды. Кейін партияны камералық кептіргішке ауыстырып, желдету 

процесі жүргізілді. 

Минитаблетка ӛндірісінде қолданылған пуансон түрі берілген. 

 

 
 

Сурет 33–Бір кезекте 13 

минитаблетка престеуға арналған 

МТ диаметрі 3 мм құрайтын 

пуансон түрі 

Сурет 34 - Бір минитаблетка 

престеуға арналған диаметрі 3 мм 

құрайтын пуансон түрі 
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Ӛндіріс жағдайында әрине тез және аз уақыт аралығында жӛғары 

мӛлшерде ӛнім алуға арналған 13 ұшты пуансон қолданылды. Нәтижесінде 

алынған минитаблеткаларға сапа кӛрсеткіш сынамалар жүргізіліп, келесідей 

таблеткалар алынды.  

Диаметрлері 5 мм, 3 мм, 2 мм болатын үш түрлі таблеткалар 

жасалды.Тӛмендегі суреттерде дайындалған таблеткалар пішіндерінің 3 түрі 

кӛрсетілген. 

 

 

 
 

Сурет 35– Таблеткалардың 

диаметрлерініңкӛрінісі 

Сурет 36 – Таблеткалардың 

қалыңдығының кӛрінісі 

 

 Алайда қолданылуға ұсынылып отырған науқастар тобына ең ыңғайлы 

және қабылдауға оңай пішін болып 3 мм минитаблеткалартаңдалып алынды. 

Алынған минитаблеткаларға ӛндірістің технологиялық сызбасы жасалды. 
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«ЛОРАМИН» МИНИТАБЛЕТКАСЫ ӚНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 

СЫЗБАСЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сурет 37 - Минитаблетка ӛндірісінің технологиялық сызбасы 

 

Шикізатты дайындау 

Шикізатты електен ӛткізу және ӛлшеу 

Таразының кӛмегімен лоратадин субстанциясы, кроскармелоза натрийі,  

аэросил, магний стеараты, лактоза моногидраты, жүгері крахмалы ӛлшенеді. 

Лактоза моногидратын саңылау диаметрі 0.5 мм құрайтын електен 

ӛткізеді,  жүгері крахмалын сонымен қатар аэросилді тура солай саңылау 

Шикізат, аралық өнім және 

материалдар 

 

Сатылар 

 

Өндіріс үрдісін бақылау, 

сынау нүктелері 

 

Салмақ, бӛлшектер мӛлшері, 

біркелкілік 

 

Лоратадин,  магний стеараты, 

МКЦ, кроскармелоза, жүгері 

крахмалы, аэросил 

 

Саты 1 
Шикізатты дайындау 

 
Таразы, елек 

 

Лоратадин,  магний стеараты, 

МКЦ, кроскармелоза, жүгері 

крахмалы, аэросил 

 

Саты2 

Араластыру 

 
Араластырғыш 

 

Таблеттеуші машина 

 

Араластыру уақыты, 

саныайн/мин,  масса 

біркелкілігі 

 

Саты 4 

Біріншілік орамдау 

 

Таблеткалар, контейнерлер 

 
Контейнерлер сапасы, 

Безендірудің дұрыстығы 

 

Таблеткалардың сырт келбеті, 

орта салмағы, орташа 

салмақтан ауытқу 

 

Таблеткалық масса Саты 3 

Таблеттеу  

 

Контейнерге салу 

онтейнер  

Саты 5 

Екіншілік орамдау 

 
Орамдау автоматы 

 

Безендірудің дұрыстығы, 

инструкцияның сапалылығы 

 

Минитаблеткалар 

контейнерде, орамдау 

материалдары, инструкциялар 

 

Тасымалдау орамдалуы 

Орамдау автоматы 

 

НҚ сәйкестігін тексеру 

 
Жәшіктер, орамдалған 

минитаблеткалар 

 

Қойма НҚ сәйкестігін тексеру 
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диаметрі 0.5 мм құрайтын електен ӛткізеді. Магний стеаратын саңылау 

диаметрі 0.05 мм құрайтын електен ӛткізеді. 

Таблеткалық массаны алу 

Араластырғышқа лактоза моногидраты енгізіледі, араластыру барысында 

ӛте кӛп емес бӛлшектермен жүгері крахмалын, аэросилді, натрий 

кроскармелозасын, лоратадин субстанциясын біртіндеп ӛз кезегімен қосады. 

Біркелкі тұрақты масса болғанға дейін араластыру тоқтамайды. 

Үрдіс Т.Ү.- 1  Таблеткаларды жасау келесі технологиялық операциялардан 

тұрады:  

Т.Ү. 1.1. Құрғақ араластыру.  

Т.Ү. 1.3. Кептіру 

Операция Т.Ү.  1.1.  Құрғақ араластыру. 

Араластыруға арналған ыдысқа таблеткалық массаны салып, біркелкі 

масса болғанға дейін он минут бойы араластырады. 

Операция  Т.Ү. 1.3.  Кептіру 

Таблеткалық массаны  1 – 1,5 см аралығындағы қалыңдықты сақтай 

отырып табақшаларға салады және 45 - 50
0 

 С  температура мәнін сақтап, 

таблеткалық массаны араластыра отырып кептіргіш шкафта  30 минут бойы 

ұстап кептірдік.                                                                                 

Операция  Т.Ү. 2.     Таблеттеу. 

Таблеткалық массаны "Erweka" таблет пресс машинасына енгізіп, 

таблеттедік.  Минитаблеткалардың диаметрі 3 мм құрады,  орташа салмағы  

0,015 г болды. Таблеттеу барысында әрбір 30 минут сайын 

минитаблеткалардың сапасын келесі сапа кӛрсеткіштеріне тексеріп отырдық, 

жаншуға тұрақтылығы, ыдырағыштығы және орташа салмағы. Сапа кӛрсеткіш 

талаптарына сай келмеген таблеткаларды жарамсыз деп танып, бӛлек ыдысқа 

жиналды. Дайын және талаптарға сай келген ӛнімді таза, құрғақ ыдысқа 

жинадық. Дайын ӛнімнің шығымы 2 кг кем болмағанын қадағаладық. 

Кезең ОБҮ 1.    

Орамдау, безендіру келесі технологиялық үрдістерден тұрады: 

ҮрдісОБҮ 1.1.  100 минитаблеткаданбұрамалы қақпақты  полиэтилен 

контейнерге салады.               

ҮрдісОБҮ  1.2. Этикеткаларды жабыстырадыӛндіруші фирманың атауы, 

препараттың атауы, серия номері болуы керек және т.б. 

ҮрдісОБҮ 1.3.    Топтық картон жәшіктің ішіне мемлекеттік және орыс 

тілдерінде қолданылу жӛніндегі нұсқаулық. 
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1.  Ӛндірістің аппаратуралық сызбасы және қондындырғылардың 

спецификациясы 

 
 

1 - Таразы; 2-  Елеуіш; 3- V- Араластырғыш; 4 -Таблет-пресс машинасы;   5-  

Орамдау машинасы; 6 – Дайын ӛнім) 
 

Сурет  38 – Аппаратуралық сызбасы 
 

Ауыз қуысында дисперстелетін дәрілік қалыптардың салыстырмалы 

сынамалары.Дайындалған минитаблеткаларға балама дәрілік қалып түрі 

ретінде ауыз қуысында еритін пленкалар алынды. Олардың да бірқатар 

артықшылықтары бар. Артықшылықтары болып қолдану қолайлылығы, 

оңайлылығы, педиатрия, гериатрия тәжірибелерінде, жұту қабілеті нашарлаған 

және дисфагияға ұшыраған науқастарға ең бірінші таңдау ретінде 

қолданылатын дәрілік қалып болып табылады. Сондықтан ауыз қуысында 

дисперстелетін  минитаблеткаларға балама ретінде, оңтайлы қалыптарды 

таңдау негізінде қатты дәрілік қалып түрі пленкалардың фармацевтикалық 

дайындалуы жүргізілді.  

Дайындалу барысында бірнеше модельдер жасалынды. Олардан 

технологиялық кӛрсеткіштер бойынша оңтайлы деп таңдалған модель құрамы 

келесі кестеде берілген.  

 

Кесте 31 - Пленкалардың оңтайлы модель құрамы 

 

Пленка құрамының аталуы Қасиеті Сандық мӛлшері 

1 2 3 

Лоратадин субстанциясы Белсенді зат 0,64 г 

Полиэтиленгликоль Тұтқырлық үшін, 

пластификатор 

араластырғыш 

0,8 г 

 

4 5 

6 
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31 – кестенің   жалғасы 

 

1 2 3 

Гипромеллоза 

(Гидроксипропилметил-

целлюлоза) 

Байланыстырушы әсер 2,0 г 

Лимон қышқылы Дәм, иіс корригенті 0,4 г 

Тазартылған су Еріткіш орта 36,16 

 

Модельдер таңдау барысында 30 дан аса модель жасалды, әртүрлі 

байланыстырғыш, бірнеше түрлі пластификатор және алуан түрлі сандық 

мӛлшерде алынды. Пластификатор ретінде глицерин мен пропиленгликольды 

қолданғанда белсенді заттың босап шығу уақыты 50-55 % құрады. Оңтайлы 

модель ретінде таңдалған модельге технологиялық сынамалар  жүргізу 

нәтижесінде қол жеткіздік.  

 

Кесте 32 - Технологиялық зерттеукӛрсеткіштері 

 

Атауы Кӛрсеткіштері 

Орта салмағы 20,0мг 

Қалыңдығы 65,0 µм 

Үзілуге тұрақтылығы немесе 

созылғыштығы 

20,0 Н 

Сынғыштығы 15 рет 

Ыдырағыштығы  40-45 с 

Толық еру уақыты 50-60 с 

Еру сынамасы 3 мин дейін 75 % астам 

 

Сынамалардың әр қайсысы үш реттен қайталанып отырып, ортақ 

нәтижелер алынды. Пленкалардың бірден бір спецификалық қасиеті, үзілуге 

тұрақтылығын анықтау. Бұл сынаманы Texture Analizer кӛп функциялы 

компьютерлік бағдарламаға қосылған  қондырғы кӛмегімен зерттедік. 

Пленканы екі жағынан қондырғының ұстағыштарына қыстырып, start тетігін 

басқанда қондырғының ұстағыштары екі жаққа 0,5 мм/с жылдамдықпен 

тартылып, пленка белгілі бір уақытта үзіледі, үзілген уақыты 2-3 секундты 

құрап, күші 20-22 Н құрады. Пленкалардың созылу қабілетін бағдарлама 

есептеп анықталды.  Жүргізілген сандық анықтаулар мен жүйелі 

математикалық есептеулер бойынша пленканың ауданы есептеліп, ол 1,5×2 

мӛлшерінде болды, бір пленканың құрамында 1,0 мг белсенді зат бар.  

Пленкаларды фармацевтикалық дайындап алудан кейін сақтау мерзімін 

анықтау үшін тұрақтылыққа қойылды.  
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Кесте 33  -  Лоратадин пленкаларының тұрақтылығын анықтау  

 

Сақтау шарттарына қойылатын талаптар: 

t=20±2 °С, RH=60±5 % 

Зерттеудің басталған және аяқталған күні: 

20.11.2016 г. - 20.05.2018 г.  

 

 

Сериялар 

 

 

1. 01201116 

2. 02201116 

3. 03201116 

Айлар 

Сапа 

кӛрсеткіштері 
Ауытқу нормалары 

0 3 6 9 12 18 

 

Сипаттамасы 

 

Ақ мӛлдір түсті, тегіс 

беткейлі, тіктӛрт 

бұрыш пішінді 

пленкалар 

1 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

2 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

3 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

 

Идентифика

циясы 

Ультракүлгін жұтылу 

спектрінде 220 нм ден 

290 нм ге дейін аймақта 

246 нм толқын 

ұзындығында 

максимумы болуы тиіс. 

1 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

2 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

3 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

 

Еру 

сынамасы 

 

3 мин кейін  75 % дан 

кем емес болуы тиіс рН 

6.8 буферлік ортасында 

1 85 87 86 88 83 72 

2 84 88 87 86 82 73 

3 84 86 85 87 84 75 

 

 

Қалыңдығы 

 

 

45-75 µм арасы 

1 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

2 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

3 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

 

 

Созылғышты

ғы 

 

 

20,0-30,0 Н арасы 

1 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

2 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

3 сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  

 

Сандық 

анықтау 

 

0.90-дан - 

1.50 мг/пленка-ға дейін 

1 1.01 1.02 1.01 0.98 0.62 0.63 

2 0.92 0.93 0.91 0.82 0.73 0.67 

3 1.02 1.01 0.94 0.91 0.68 0.58 

 

Тұрақтылыққа жасалған сынаулар нәтижесінде лоратадин құрамды 

пленкалардың уақыт ӛткендегі тұрақтылығының нашарлағанын кӛреміз. 

Сонымен қатар минитаблеткалар мен пленкалардың салыстырмалы қасиеттерін 

34 – кестеде кӛрсеттік. 
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Кесте  34–Минитабеткалар мен пленкалардың салыстырмалы кӛрсеткіштері 

 

Артықшылықтары  Минитабеткалар Пленкалар 

Сандық анықтау 

нәтижелері  

0,99 мг/минитабеткада 0,58мг/пленкада 

Нарықта қолданысы Жиі  Ӛте сирек  

Сынғыштығы Сынғыш емес Сынғыш 

Ыңғайлылығы  Ыңғайлы Ыңғайлы емес 

 

Пленкалардың бір шама артықшылықтары бар, алайда олардың 

кемшіліктері де жоқ емес:   

 Жоғары құндылығы (ӛндірістің күрделілігіне байланысты); 

 Оңай сынғыштығы; 

 Белсенді заттың жоғары мӛлшерін қамти алмайтындығы. 

Минитаблеткаларға балама дәрілік қалып түрінде таңдалып алынған 

пленкалардың бірнеше кемшіліктеріне қарамастан, әрине, қолайлы дәрілік 

қалып ретінде пленкаларды ұсынуға болады.  

 

4.4Таблеткалау кезеңіндегі технологиялық ҥрдістің валидациясы 
Таблеткалау сатысы барысында технологиялық үрдістің валидациясын 

жүргізудың мақсаты пилоттық масштабта Лорамин1,0 мг минитаблетка ӛндірісі 

процесінің қайта нақты қайталанатынын растайтын деректерді алу және GMP 

талаптарына сәйкес сапалы ӛнімдерді шығаруға кепілдік беру болды. 

Валидация үрдісі үш қатар дайындалған серияларға «Лорамин 

минитаблеткалары 1,0 мг», салмағы 15 мг жүргізілді. Бұны іске асыру үшін 

критикалық кӛрсеткіштер таңдалып алынды. Оларға зерттеу нәтижелері 

негізіндегі жарамдылық критерийлері жатады.  

Валидацияға үш серияда жасалған Лорамин минитаблеткалары енгізілді. 

Олар: 01100715, 02100715, 03100715 сериялары. Таблетка құрамы ретінде 

келесі заттар алынды: лоратадин субстанциясы, лактоза моногидраты, жүгері 

крахмалы, кроскармелоза, магний стеараты, коллоидты кремний диоксиді.  

Бір кг таблеткалық масса жасау үшін қолданылған белсенді зат пен 

қосымша заттардың мӛлшері35 - кестеде берілген. 

 

Кесте 35- Минитаблетканың 1 кг таблеткалық масса оңтайлы құрамы 

 

№ МТ құрамының атауы 
Алынған сандық 

мӛлшері 

Ӛлшем 

бірлігі 

1 2 3 4 

1 Лоратадин субстанциясы 66.60 г 

2 Лактоза моногидраты 725.66 г 
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35 – кестенің   жалғасы 

 

1 2 3 4 

3 Жүгері крахмалы 150.34 г 

4 Кроскармелоза 50. 21 г 

5 Коллоидты кремний диоксиді 2.5  г 

6 Магний стеараты 1.75 г 

7 Иіс коррегенті 1.5 г 

8 Дәм коррегенті 1.5 г 

 

Дайындалған таблеткалық массаға технологиялық сынамалар жүргізілді. 

Олар: үйілгендегі тығыздық, сілкуден кейінгі тығыздық, аққыштығы, сыну 

бұрышы. 

 

Кесте 36 – Таблеткалық массаның үйілгендегі тығыздығы 

 

Серия Ӛлшенді 

Нақты нәтижелер (V – кӛлем; ρ – тығыздық) 

V0,

мл 

V500, 

мл 

V1250, 

мл 

V2500, 

мл 

ρ0, 

г/мл 
ρк, г/мл ρ0 /ρк 

01100715 

 

100,00 г 

240 

240 

240 

231 

230 

231 

228 

227 

228 

227 

226 

227 

0.41 

0.42 

0.41 

0.43 

0.44 

0.43 

0.44 

0.45 

0.44 

02100715 240 

240 

240 

232 

233 

232 

229 

230 

229 

228 

229 

228 

0.4 

0.4 

0.4 

0.44 

0.43 

0.44 

0.44 

0.45 

0.44 

03100715 240 

240 

240 

231 

232 

231 

228 

229 

228 

227 

228 

227 

0.41 

0.42 

0.41 

0.44 

0.43 

0.44 

0.44 

0.45 

0.44 

 

 Жоғарыда келтірілген 36- кесте нәтижелерінде алынған кӛрсеткіштер 

талаптарға сай болды. Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні 

келтірілді.  

 

Кесте 37 – Таблеткалық массаның аққыштығы 

 

Серия Ӛлшенді 

Нақты нәтижелер 

Диаметр 25 мм,  

г/секунд 

Диаметр 15 мм,  

г/секунд 

Диаметр 10 мм,  

г/секунд 

01100715 

100,00 г 

4 6 8 

02100715 4 6.5 8.4 

03100715 4 5.7 8.5 
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Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні 

келтірілді.Таблеткалық массаға жүргізілген зерттеулердің бірі сыну бұрышы 

100 г таблеткалық массаның мӛлшерінде болды.  

 

Кесте 38 – Таблеткалық массаның сыну бұрышы 

 
Ӛлшенді Серия 01100715 02100715 03100715 

100,00 г 
Нақты 

нәтижелер, ° 

35 

34 

35 

36 

35 

36 

37 

35 

36 

 

Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні келтірілді. 

Алынған нәтижелер бойынша сыну бұрышы сынамасының кӛрсеткіштері 

таблеткалық массаны жақсы аққыш дегенді нақтылайды. 

 

Кесте 39 – Таблеткалық массаның технологиялық кӛрсеткіштері 

 
Бақылаукӛрсеткіштері Жарамдылық критерийлері 

Сипаттамасы Ақ түсті ұнтақ 

Органолептикалық қасиеттері Иісі жоқ 

Құрам біркелкілігі 90 нан 110 % дейін 

Кептіру кезіндегі салмақ жоғалту 3,0 % дан аспау керек 

 

Валидациялық серияларды жүргізуге арналған барлық қосымша заттар мен 

белсенді зат үш серияда да нәтижелердің әртүрлілігі мен сәйкессіздігін 

тудырмау үшін бір партиядан алынып отырды. 

 

 Кесте 40 – Минитаблетканың құрам біркелкілігі 

 

Таблетка 

сериясы 

15 минуттан кейін Орташ

а мәні 

Ауытқ

у SD, 

% 

30 минуттан кейін Орташ

а мәні 

Ауыт

қу 

SD, % 
1 2 3 1 2 3 

0110071

5 

102,6

6 

98,5

2 

98,37 99,85 2,43 108,1

0 

104,0

2 

99,8

9 104,00 

4,11 

0210071

5 

91,55 95,8

2 

103,4

9 

96,95 6,05 90,80 99,15 96,0

1 

95,32 4,22 

0310071

5 

106,7

5 

95,7

2 

94,53 99,00 6,74 93,89 102,2

2 

96,1

8 

97,43 4,30 

 

Алынған нәтижелер АНҚ регламенттелген талаптарға сай шектер 

арасында. 30 минут бойы араластырғаннан кейінгі анықталған стандартты 

ауытқу 5 %дан аспайды, демек,нәтижелер жарамды деп есептеледі. 
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Кесте 41 – Кептіргендегі масса жоғалту 

 

Серия Тӛменгі Ортасы Жоғарғы Ауытқу SD, % 

01100715 0,90 1,07 1,20 0,15 

02100715 1,53 1,60 1,65 0,06 

03100715 1,66 1,51 1,73 0,11 

 

Алынған нәтижелер АНҚ регламенттелген талаптарға сай шектер 

арасында. 30 минут бойы араластырғаннан кейінгі анықталған стандартты 

ауытқу 5 %дан аспайды, демек,нәтижелер жарамды деп есептеледі. 

Дайындалған таблеткалардың салмағын ӛлшеу 60 минитаблеткалардың 

салмағын ӛлшеп алынған орташа мәні. Минитаблеткалардың массасын ӛлшеу 

кезінде Стьюдент тестісі жүргізілді.Алынған нәтижелер АНҚ регламенттелген 

талаптарға сай. Анықталған стандартты ауытқу 5 %- дан аспайды 

демек,нәтижелер жарамды деп есептеледі. 

 

Кесте 42 – Минитаблеткалардың біркелкілігін және фармако-технологиялық 

кӛрсеткіштерін бақылау 

 

 

 

Серия: 01100715 Лоратадин таблеткалары 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

1 2 3 4 

Таблеткаларды 

сипаттамасы бойынша 

бақылау : Ақ түсті, 

тегіс беткейлі, 

домалақ пішінді 

минитаблеткалар. 

Диаметр 3 мм ±0,2  

150 МРа 200 МРа 250 МРа 

Орташа салмағы: 

 

Бір таблетка: 15 мг 

 

20 таблетка: 0,3 г 

±10,0% (0, 33г – 0,27 

г) 

 

 

 

 

15 Сәйк 15.3 Сәйк 15.3 

15.2 Сәйк 15.4 Сәйк 15.1 

15.2 Сәйк 15.7 Сәйк 15.4 

14.98 Сәйк 15.4 Сәйк 15.2 

14.89 Сәйк 15.1 Сәйк 14.95 

15.3 Сәйк 14.89 Сәйк 14.92 

15.4 Сәйк 14.88 Сәйк 15.2 

15.2 Сәйк 15.3 Сәйк 15.1 

15.1 Сәйк 15.1 Сәйк 15.4 

14.90 Сәйк 15.2 Сәйк 15.3 
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42 – кестенің  жалғасы 

 

 

Кесте 43 – Минитаблеткалардың біркелкілігін және фармако-технологиялық 

кӛрсеткіштерін бақылау 

 

1 2 3 4 

Орташа мәні 15 15.3 15.2 

Ыдырағыштығы: 1 - 3 

мин 
00:41 00:48 00:51 

Жаншуға 

тұрақтылығы: 25-30 N 

кем емес 

29 28 31 

Үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

0.26 0.22 0.21 

Серия: 02100715 Лоратадин таблеткалары 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

1 2 3 4 

Таблеткаларды 

сипаттамасы бойынша 

бақылау : Ақ түсті, 

тегіс беткейлі, 

домалақ пішінді 

минитаблеткалар. 

Диаметр 3 мм ±0,2  

150 МРа 200 МРа 250 МРа 

Орташа салмағы: 

 

Бір таблетка: 15 мг 

 

20 таблетка: 0,3 г 

±10,0% (0, 33г – 0,27 

г) 

 

 

 

 Орташа мәні 

14.89 Сәйк 15.3 Сәйк 15 

14.88 Сәйк 15.4 Сәйк 15.2 

15.3 Сәйк 15.7 Сәйк 15.2 

15.1 Сәйк 15.4 Сәйк 14.98 

15.2 Сәйк 15.1 Сәйк 14.89 

15.3 Сәйк 15 Сәйк 15.03 

15.4 Сәйк 15.2 Сәйк 14.87 

15.2 Сәйк 15.2 Сәйк 15.16 

15.1 Сәйк 14.98 Сәйк 14.92 

14.90 Сәйк 14.89 Сәйк 14.96 

15.13 15.22 15.02 

Ыдырағыштығы: 1 - 3 

мин 
00:44 00:50 00:47 

Жаншуға 

тұрақтылығы: 25-30 N 

кем емес 

32 33 32 
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43  -  кестенің   жалғасы 

 

 

Кесте 44 – Минитаблеткалардың біркелкілігін және фармако-технологиялық 

кӛрсеткіштерін бақылау 

 

 

 

Кесте 45 - Дайындалған минитаблеткалардың сандық анықтауын жүргізу 

1 2 3 4 

Үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

0.25 0.21 0.23 

Серия: 03100715 Лоратадин таблеткалары 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

Таблеткаларды 

сипаттамасы бойынша 

бақылау : Ақ түсті, 

тегіс беткейлі, 

домалақ пішінді 

минитаблеткалар. 

Диаметр 3 мм ±0,2  

150 МРа 200 МРа 250 МРа 

Орташа салмағы: 

 

Бір таблетка: 15 мг 

 

20 таблетка: 0,3 г 

±10,0% (0, 33г – 0,27 

г) 

 

 

 

 

Орташа мәні 

15.7 Сәйк 14.89 Сәйк 14.95 

15.4 Сәйк 15.3 Сәйк 15.4 

15.1 Сәйк 15.4 Сәйк 15.2 

14.89 Сәйк 15.2 Сәйк 14.83 

14.88 Сәйк 15.1 Сәйк 15.3 

15.4 Сәйк 14.90 Сәйк 15.1 

15.0 Сәйк 15.3 Сәйк 15.4 

15.2 Сәйк 15.2 Сәйк 15.1 

14.98 Сәйк 15.1 Сәйк 14.92 

15.2 Сәйк 15.2 Сәйк 15.3 

15.17 15.16 15.15 

Ыдырағыштығы: 1 - 3 

мин 
00:42 00:51 00:52 

Жаншуға 

тұрақтылығы: 25-30 N 

кем емес 

33 31 30 

Үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

 

0.27 0.23 0.22 
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Серия Таблеттеудің 

басы 

Таблеттеудің 

ортасы 

Таблеттеудің 

аяғы 

Орта 

мәні 

Ауытқу 

SD 

01100715 1,14 мг/табл 0,98 мг/табл 1,03 мг/табл 1,05 

мг/табл 

0,06 

02100715 1,17 мг/табл 1,14 мг/табл 1,05 мг/табл 1,12 

мг/табл 

0,05 

03100715 1,27 мг/табл 0,99 мг/табл 1,02 мг/табл 1,09 

мг/табл 

0,12 

 

Алынған нәтижелер АНҚ регламенттелген талаптарға сай. Анықталған 

стандартты ауытқу 5 %дан аспайды, демек,нәтижелер жарамды деп есептеледі. 

Дайын дәрілік қалыпты зерттеу нәтижелері талаптарға сай. 

 

Кесте 46 - Ӛндіріс процесі барысында ӛндірістік нұсқаулардан ауытқулар 

 

Критикалықкӛ

рсеткіштер 

Жарамдылық 

критерилері 

Нәтижелер (сериялар бойынша) 

Валидациядан 

ӛткен 

сериялар 

ӛндірістік 

нұсқаулар 

бойынша 

жасалды 

Ӛндірістік 

нұсқаулардан 

ауытқулар 

болмауы 

Серия  

0110071

5 

Ӛндірістік нұсқаулардан 

ауытқулар байқалған жоқ 

0210071

5 

Ӛндірістік нұсқаулардан 

ауытқулар байқалған жоқ 

0310071

5 

Ӛндірістік нұсқаулардан 

ауытқулар байқалған жоқ 

 

Таблеткаларды престеу процесіне жүргізілген қатарынан жасалған үш 

сериялы валидация процесі таблеткалау үрдісінің талаптарына сай екендігін 

алынған нәтижелердің біркелкі болуымен дәлелденді. Ӛндірістік нұсқаулардан 

ауытқулар байқалған жоқ. Бұл ӛз кезегінде сапалы, қауіпсіз және тұрақты 

дәрілік препарат жасалынды деген тұжырымды растайды. 

 

4.5Ауыз қуысында дисперсияланатын лоратадин 

минитаблеткаларының сапалық спецификациясын қҧрастыру және 

стандарттау 

«Лорамин» таблеткаларының сапа критерийлері және стандартизациясы 

ҚР МФ қолданыстағы басылымына сәйкес лоратадин минитаблеткаларына 

АНҚ әзірленді (Қосымша Б). Аналитикалық нормативтік құжатта келесідей 

бӛлімдер енгізілді: сипаттамасы, орташа салмағы, идентификациясы 

(лоратадин), ыдырағыштығы, үгілгіштігі, еру сынамасы, тектес қоспалар,  және 

біркелкі массасы, микробиологиялық тазалығы, микробиологиялық тазалығы, 
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дозаланған бірлігіндегі белсенді зат мӛлшерінің біркелкілігі,  сандық анықтау, 

аэросил, орамдау, таңбалау, тасымалдау, сақтау және сақтау мерзімі. Барлық 

сапа кӛрсеткіштері ұсынылған сапа спецификациясында кӛрсетілген (кесте 41). 

 

Кесте 47 – «Лорамин» таблеткаларының сапа спецификациясы 

 

Сапа кӛрсеткіштері  Ауытқу нормалары  Зерттеу әдістемелері  

1 2 3 

Сипаттамасы Ақ түсті, тегіс беткейлі, 

домалақ пішінді 

минитаблеткалар.Диаметрі 3 

мм, биіктігі 1.5 мм 

 

Кӛзбен кӛру арқылы,  

ҚР МФ I, т. 1, жалпы 

бап «Таблеткалар» 

Орташа салмағы 15 мг 

13,5-16,5 мг 

ҚР МФ I, т. 1, 2.9.5 

Идентификациясы:  

- лоратадин  

Сандық анықтау үшін 

дайындалған препарат 

ерітіндісінің ультракүлгін 

жұтылу спектрінде 220 нм ден 

290 нм-ге дейінгі аймақта 246 

нм толқын ұзындығында 

максимумы болуы тиіс 

Ультракүлгін және 

кӛрінетін аймақтағы 

абсорбциялық 

спектрофотометрия 

ҚР МФ I, т. 1, 2.2.25 

Ыдырағыштығы  Суда Р3 мин аспау керек ҚР МФ I, т. 1, 2.9.1 

АНҚ 

Үгілгіштігі 1% дейін болуы керек ҚР МФ I, т. 1, 2.9.2 

Еру сынамасы: 

- лоратадин  

45 мин кейін  75 % дан кем 

емес және 115 % дан аспауы 

тиіс 

ҚР МФ I, т. 2, 2.9.3;  

АНҚ 

Тектес қоспалар:  

- Жеке қоспаның 

мӛлшері  

- Қоспалардың 

қосындысы  

0. 5 % - дан артық болмауы 

тиіс  

2. 0% - дан артық болмауы тиіс  

СХ,  

ҚР МФ I, т. 1, 2.2.29 

Микробиологиялық 

тазалығы  

ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3А 

категориясына сәкес болу 

керек. 

Тіршілікке қабілетті аэробты 

микроағзалардың жалпы саны: 

грамында немесе 

миллилитрінде 103 -нен артық 

ҚР МФ I, т. 1, 2.6.12,  

т. 2, 2.6.13 

 

47 -  кестенің   жалғасы 
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1 2 3 

  емес бактериялар және 102-

нен артық емес саңырау 

құрақтар.  

Escherichiacoliболмауы (1 г 

немесе 1 мл-де 

 

Дозаланған 

бірлігіндегі белсенді 

зат мӛлшерінің 

біркелкілігі: 

- лоратадин  

Препарат ҚР МФ I, т. 2, 2.9.40 

талаптарына сай келуі тиіс 

Әрбір бір дозалық бірліктегі 

мӛлшері орташа мӛлшердің 

85-115 % шегінде болуы тиіс 

ҚРМФ I, т. 2, 2.9.40; 

ҚРМФ I, т. 1, 2.2.25  

Сандық анықтау:  

- лоратадин  

0.90 ден 1.10 ге дейін 

мг/минитабл  

 Ультракүлгін және 

кӛрінетін аймақтағы 

абсорбциялық 

спектрофотометрия  

ҚР МФ I, т. 1, 2.2.25 

Аэросил 10 % дан аспауы тиіс АНҚ сәйкес 

Орамдау  Контейнерге 100 

минитаблеткадан салынады 

АНҚ сәйкес  

Таңбалау  АНҚ сәйкес 

Тасымалдау МЕСТ 1776890 сәйкес МЕСТ 17768 

Сақтау Күн түсуден қорғалған, 

температусы 25 °С аспайтын 

жерде 

АНҚ сәйкес 

Сақтау мерзімі Шартты түрде 2 жыл АНҚ сәйкес 

Негізгі 

фармакологиялықәсері 

Антигистаминдікк әсерге ие  

 

Лоратадин және лоратадин қосылған минитаблеткалардың  ӛлшеуіш 

шыңынан алынған зерттеулер нәтижелері бойынша анықтау уақыты бойынша 

да және шыңының биіктігінен де  бірдей екенін кӛруге болады. 15 минутта 

хроматографиялық анықтауда лоратадин шыңы әрдайым нақты белгіленген 

биіктікпен кӛрінген, сондықтан сәйкестендіру және сандық талдау аса қиындық 

туғызған жоқ.  
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Сурет39 —Лоратадин стандартыныңхроматограммасы 

 

Сурет40-Лоратадинминитаблеткасының хроматограммасы 

 

Хроматографиялық зерттеулер бойынша дозаланған бірліктердің 

біркелкілігі 101 % нәтижесін кӛрсетті, ал ауытқу нормалары 85 тен 115 % 

дейінгі аралықты қамтиды, демек зерттеліп отырған дәрілік зат сапа кӛрсеткіші 

талаптарға сай. Сонымен қатар тектес қоспаларға жүргізілген зерттеулер 

нәтижесі 0,03 % кӛрсетті, рұқсат етілген шек ≦0,2 % құрайды. Сандық анықтау 

бойынша зерттеу нәтижелері 1,01 мг мәнін кӛрсетті, теориялық тұрғыдан 

алғанда бір минитаблетка құрамындағы белсенді зат 1 мг құрайды (кесте 48). 

 

Кесте48- Минитаблеткастандарттау сапа кӛрсеткіштері 

 

Сапа кӛрсеткіштері  Ауытқу нормалары  Нақты нәтижелері 

Сапалық және сандық талдау 1 мг в 1 минитаблетке 1.01 мг 

Мӛлшер бірліктердің біркелкілігі 85 - 115 % 101 % 

Тектес қоспалар ≦0.2 % 0.03 % 
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Сынамалар үш рет қайталау нәтижелерінің кӛрсеткіштерінің ортақ мәні 

болып табылады. Осылайша, лоратадин субстанциясымен жасалған 

минитаблеткалардың  ЖЭСХ заманауи әдісі арқылы  сапасын бақылау анализі 

бойынша  барлық кӛрсеткіштер нормативті құжаттардың талаптарына сай 

болып, нақты және анық болып табылады. Дайындалған минитаблеткаларды 

стандарттау ТОО «Антиген» базасында жүргізілді. 

 

4.6Минитаблеткаларды сақтау мерзімі мен тҧрақтылығын анықтау 

«Лорамин» таблеткаларының тұрақтылығын және сақтау мерзімін зерттеу. 

Тұрақтылықты зерттеу жағдайы: 20 ± 2 °С, температурасында, қалыпты 

ылғалдылық (RH) (60±5) % жағдайында жүргізілді. Дәрілік препаратты сақтау 

арнайы жүзеге асыру орамасында жасалды (ТУ 9572-037-11624078-99 бойынша 

герметикалық жақсы жабылатын пластмасса контейнер). Үлгілерді зерттеу 

және бақылау мерзімдері: 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 ай. «Лорамин» 

минитаблеткаларының тұрақтылығын зерттеу Гданьск қаласының 

Медициналық университетінде алынған үш тәжірибелік-ӛндірістік сериялар 

арқылы жүргізілді (кесте 42).  

 

Кесте 49 - «Лорамин» таблеткаларының тұрақтылығына зерттеудің тәжірибе- 

ӛндірістік сериялары 

 

Серия № Серияның кӛлемі Шығарылған күні Зерттеуге ұсынылған 

уақыты (айлармен) 

01100715 999,9 г 10шілде 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 

02100715 1000,0 г 10 шілде 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 

03100715 998,5 г 10 шілде 2015 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24. 
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Кесте 50  - Лоратадин минитаблеткаларының тұрақтылығын анықтау (cерия 01100715) 

 

Сақтау шарттарына қойылатын талаптар: t=20±2 °С, ылғалдылық =60±5 % 

Зерттеудің басталған және аяқталған күні: 10.07.2015 г. - 26.07.2017 г.  

Айлар 

Сапа 

кӛрсеткіштері  
Ауытқу нормалары 

0 3 6 9 12 18 24 

Анықтама  Ақ түсті, тегіс беткейлі, домалақ пішінді минитаблеткалар  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк 

Идентифика

циясы  

Ультракүлгін жұтылу спектрінде 220 нм ден 290 нм ге дейін 

аймақта 246 нм толқын ұзындығында максимумы болуы тиіс. 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк 

Еру 

сынамасы 

45 мин кейін  75 % дан кем емес болуы тиіс 0.1 М HCl 

ортасында 

95±

0,5 

97±

0,4 

95±

0,6 

98±

0,3 

96±0,5 97±0,4 95±0,3 

Микробиол

огиялық 

тазалығы  

ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3А категориясына сәкес болу керек. 

Тіршілікке қабілетті аэробты микроағзалардың жалпы саны: 

грамында немесе миллилитрінде 10
3 
-нен артық емес 

бактериялар және 10
2
-нен артық емес саңырау құрақтар.  

Escherichiacoliболмауы (1 г немесе 1 мл-де. 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Сандық 

анықтау  

0.90 - дан 1.50  - ға дейін мг/минитаблеткада 1.01 1.02 1.01 0.98 1.01 0.97 0.97 
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Кесте 51  -  Лоратадин минитаблеткаларының тұрақтылығын анықтау (cерия 02100715) 

 

Сақтау шарттарына қойылатын талаптар: t=25±2 °С, ылғалдылық =60±5 % 

Зерттеудің басталған және аяқталған күні: 10.07.2015 г. - 26.07.2017 г.  

Айлар 

Сапа кӛрсеткіштері  Ауытқу нормалары 0 3 6 9 12 18 24 

Анықтама  Ақ түсті, тегіс беткейлі, домалақ пішінді минитаблеткалар  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Идентификацияс

ы  

Ультракүлгін жұтылу спектрінде 220 нм ден 290 нм ге дейін 

аймақта 246 нм толқын ұзындығында максимумы болуы тиіс 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Еру сынамасы 45 мин кейін  75 % дан кем емес болуы тиіс 0.1 М HCl 

ортасында 

95± 

0,3 

97±

0,8 

95±

0,4 

98±0,

2 

96±

0,3 

97±0,

4 

95±0,3 

Микробиологиял

ық тазалығы  

ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3А категориясына сәкес болу керек. 

Тіршілікке қабілетті аэробты микроағзалардың жалпы саны: 

грамында немесе миллилитрінде 10
3 
-нен артық емес 

бактериялар және 10
2
-нен артық емес саңырау құрақтар.  

Escherichiacoliболмауы (1 г немесе 1 мл-де 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Сандық анықтау  0.90 - дан 1.50  - ға дейін мг/минитаблеткада 1.01 1.02 1.01 0.98 1.01 0.97 0.97 
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Кесте 52 - Лоратадин минитаблеткаларының тұрақтылығын анықтау (серия 03100715) 

 

Сақтау шарттарына қойылатын талаптар: t=20±2 °С, RH=60±5 % 

Зерттеудің басталған және аяқталған күні: 10.07.2015 г. - 26.07.2017 г.  

Айлар 

Сапа 

кӛрсеткіштері  
Ауытқу нормалары 

0 3 6 9 12 18 24 

Анықтама  Ақ түсті, тегіс беткейлі, домалақ пішінді минитаблеткалар  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Идентифика

циясы  

Ультракүлгін жұтылу спектрінде 220 нм ден 290 нм ге дейін 

аймақта 246 нм толқын ұзындығында максимумы болуы тиіс 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Еру 

сынамасы 

45 мин кейін  75 % дан кем емес болуы тиіс 0.1 М HCl 

ортасында 

95±

0,5 

97±

0,6 

95±

0,4 

98±

0,3 

96±0,

4 

97±0,

2 

95±0,4 

Микробиол

огиялық 

тазалығы  

ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3А категориясына сәкес болу керек. 

Тіршілікке қабілетті аэробты микроағзалардың жалпы саны: 

грамында немесе миллилитрінде 10
3 
-нен артық емес 

бактериялар және 10
2
-нен артық емес саңырау құрақтар.  

Escherichiacoliболмауы (1 г немесе 1 мл-де 

сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  сәйк  cәйк 

Сандық 

анықтау  

0.90 - дан 1.50  - ға дейін мг/минитаблеткада 1.01 1.02 1.01 0.98 1.01 0.97 0.97 
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«Лорамин» минитаблеткаларының физика-химиялық және 

микробиологиялық зерттеулер нәтижесінде алынған кӛрсеткіш кешендерін 

қамтитын тұрақтылықты анықтау нәтижелері кӛрсетілді. Сапа кӛрсеткіштері: 

сыртқы түрі, идентификация, орташа салмағы, орташа салмақтан ауытқу, 

мӛлшерлі бірліктердің біркелкілігі, үгітілуге тӛзімділік, ыдырау, 

микробиологиялық тазалық кӛрсетілген. Сақтау барысында сапалық 

кӛрсеткіштерінде қандай да бір ӛзгерістер байқалмады. Екі жыл аралығында 

20±2 °С температурада және тиісті ылғалдылық 60±5 % болған жағдайда 

«Лорамин» минитаблеткаларын зерттеу кезеңінде құрамы бойынша тұрақты 

болды. Сандық және сапалық кӛрсеткіштерінде ӛзгерістер болмады. Болжамды 

сақтау мерзімі 2 жыл болды. 

 

4.7Лоратадин минитаблеткаларының биофармацевтикалық 

кӛрсеткіштерін зерттеу 

Зерттеу нысаналары ретінде құрамында белсенді зат лоратадині бар 

әртүрлі ӛндірушілердің таблеткалары қолданылды: кларитин, 10 мг («Shering 

Plough», США), ломилан, 10 мг («Lek-Sandoz», Словения), лоратал, 10 мг 

(«Нобель», Қазақстан), дайындалған минитаблеткалар, 1.0 мг. Еру сынамасы 

фармакопеядағы «Еру сынамасы» ҚР МФ I, т. 2, 2.9.3  бабына сәйкес «қалақша 

араластырғыш» аппаратымен «Pharmа test» қондырғысында  жүргізілді. Еріту 

ортасының кӛлемі – 900 мл, температурасы – 37°С құрады. Қалақша 

араластырғыштардың айлану жылдамдығы – 80 айн/мин құрады. Еріткіш 

ортасы ретінде pH 1,0 хлорсутек қышқылы 0.1 M ерітіндісі қолданылды.  Орта   

рН – ының дайындалуын рН-метрдің кӛмегімен қадағалап отырдық. Зерттеулер 

әрбір препараттың алты түрлі үлгілеріне минитаблеткаларына жүргізілді. 

Сынамаларды алу уақыты тәжірибе басталған соң әрбір 1, 3, 5, 15, 30 мин 

сайын алынып отырды. Алынған сынама кӛлемі  – 5 мл құрады. Сынама 

алынып болған соң сынамаға  кеткен кӛлемді тура сондай кӛлемдегі хлорсутек 

қышқылы ерітіндісімен толықтырып отырдық. Алынған сынамаларды еріткіш 

ортасымен сұйылтып, қағаз сүзгіш арқылы сүзгіден ӛткізіп, сүзілген 

фильтраттың бірінші бӛлшегін тӛгіп тастап отырдық.  

Сандық анықтауды УК-спектрофотометрия әдісімен DT 800 типті 

спектрофотометр (Erweka, Франкфурт, Германия)  құрылғысында 246 нм 

толқын ұзындығында жүргіздік.  Салыстырмалы  ерітінді ретінде сәйкес 

еріткішті қолдандық. Жүргізілген әрбір зерттеу үшін концентрациясы 10 

мкг/мл-ге тең бӛлек стандартты үлгі ерітіндісін дайындадық. Стандартты 

ерітінділерді қағаз сүзгіш арқылы сүзгіден ӛткіздік (сынама ерітінділері 

тәрізді). Стандартты шарт жағдайда (қалақша араластырғыш айналу 

жылдамдығы 80 айн/мин, еріткіш ортасы – 0.1 M хлорсутек қышқылы  pH 1,0 

мәнімен, еріткіш ортасының кӛлемі – 900 мл, орта температурасы – 37°С) 

«Ломилан», «Кларитин», «Лоратал» 10 мг  және «минитаблеткалар» 1 мг 

таблеткаларынан лоратадиннің босап шығу қисық сызықтары алынды. Алынған 

зерттеу нәтижелеріне сәйкес лоратадин құрамды таблеткалар  ерітіндіге 

дегенмен тез ӛтетінін байқай аламыз. 15 минуттың ішінде белсенді заттың  70% 

- дан кем емес мӛлшері босап шығады, осыдан кейін ерігіштік жылдамдығы 
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күрт тӛмендейді. Кӛбінесе пайда болатын жайт, босап шығу қисықтарының 

арасында ең айырмашылығы қатты байқалатын кездері болып еру 

сынамасының 1 минуттық нүктесіндегі нәтижесі табылады. FDA ақпараттарына 

сүйенетін болсақ, бірінші және үшінші топтағы дәрілік заттың босап шығуын 

еру сынамасымен тексергенде алғашқы алынатын сынама нүктесі және аралары 

әрбір бес немесе он минутты құрау керек. Бұл дегеніміз модифицирленген емес 

дәрілік препараттарды тексеру барысында босап шығу алпыс – жетпіс минут 

ішінде еру қисығында кем дегенде алты нүктенің болуы тиіс. Қисықтар 

арасындағы айырмашылықты кӛзбен кӛру арқылы ажырата аламыз.  

Алынған нәтижелерге сүйене отырып, дайындалған минитаблеткалардың 

босап шығуы нарықта бұрыннан  келе жатқан препараттардан (кларитин, 

Ломилан) еш айырмашылығы жоқ дей аламыз.  

Сонымен қатар босап шығу қисықтарын құрамында лоратадині бар 

генерик препараттарын салыстыру мақсатында айырмашылық және ұқсастық 

үрдістерін пайдалана отырып «еру» сынамасын қолдануға болатындығына кӛз 

жеткізе аламыз және құрамында лоратадины бар генерик препараттарын 

салыстыру барысында босап шығу қисықтарының бір-бірінен айырмашылығын 

еріткіш орта ретінде pH мәні 1,0 болатын 0.1 M хлорсутек қышқылын қолдана 

отырып жүзеге асатынын біле аламыз.  

 

 
 

Сурет 41 – Минитаблеткалардың ҚР нарығындағы белгілі препараттармен 

салыстырғандағы биоэквивалентілігі 

  

 Лорамин минитаблеткаларының нарықта қолданыста жүрген Кларитин, 

Ломилан және отандық Лоратал препараттарымен салыстырғандағы 

биологиялық эквиваленттілігі дәлелденді. Минитаблеткалардағы белсенді 

заттың алғашқы 1 және 3 минуттарда жоғары мӛлшерінің босап шығуы, оның 

ауыз қуысында дәл солай тез еритінін дәлелдейді. Ал 10 минуттан кейінгі 

кӛрсеткіштері басқа препараттардың кӛрсеткіштерімен пара-пар болуы 

дайындалған минитаблеткалардың олармен эквивалентті екенін растайды.  
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Сәйкестендіру, сапалық және сандық анықталу, мӛлшерленген 

бірліктердің біркелкілігі, тектес қоспалар сияқты кӛрсеткіштерді анықтау үшін 

біз ЖЭСХ заманауи тәсілін таңдадық ҚР МФ І том, бӛлім 2.2.29, ол заманауи 

құралмен жұмыс жасаудағы хроматографиядағы классикалық талдау жасаудағы 

перспективалық нұсқа болып табылады.  Бұл тәсіл бір мезгілде қиын 

сынамаларды оларды құрайтындарға бӛлуде, кӛбінесе құрауыштарды 

детектрлеу, әрекеттегі заттың шоғырландыруын ӛзгерту, кӛп жағдайда жоғары 

ӛзгешелік, сезімтал, әмбебап тәсіл болып табылады.  Бұл тәсіл басқа әдістерден 

жоғары дәлдігімен, жаңғыртылуымен және түгелдей 

автоматтандырылғандықтан құралмен жеңіл басқаруды бере отырып,  белсенді 

затты басқа ӛзіндік қоспалар барда да ажырата алатындықтан таңдалып 

алынды. 

 

4.8Минитаблеткалардың қауіпсіздігін анықтаудағы зерттеу 

жҧмыстары 
Атчабаров атындағы ҚазҰМУ негізгі медицина вивариі ғылыми зерттеу 

орталығынан алынған 20, дені сау, жасы жетілген, әртүрлі жынысты, ақ 

тышқандарға зерттеу жұмысы жүргізілді. Жануарларға жүргізілген барлық 

зерттеулер Жергілікті этикалық комиссия мүшелерінің келісімімен жүргізілді 

(Қосымша Г). Тәжірибеде 4 топ: бақылау тобы және 3 тәжірибелік топ болды. 

Бақылау тобы плацебо ретінде, яғни тазартылғын су ішті. Препарат ашқарынға 

арнайы зонд арқылы шприцтің кӛмегімен енгізілді. Барлық топтың жануарлары 

препаратты енгізердің алдында және кейін 2-3 сағат бойы тамақ 

қабылдамады.Зерттеу мақсаты- тышқандарға перороальды енгізу кезінде 

лоратадинді минитаблеткалардың уыттылығын анықтау. Препарат бір 

мӛлшерлі дозада енгізілді 300мг/кг,1500мг/кг,3000мг/кг. Әр топқа дене салмағы 

бірдей жануарлар саны тең бӛлінді. Жануарларды бақылау, яғни карантин 

мерзімі 14 күндіқұрады. Клиникаға дейінгі зерттеу барысында қосымша заттың 

белсенді затпен әрекеттесу кезінде уыттылығын анықтау болып табылады және 

де белсенді зат субстанциясының уыттылығын анықтау болып 

табылады.Дәрілік формаларға физика - химиялық, технологиялық, 

биофармацевтикалық қасиеттерді беру мақсатымен қолданылады. Сонымен 

қатар олардың кейбіреулері дайын дәрі-дәрмектердің сапасын белгілі бір 

деңгейін қамтамасыз етеді.  

Лабораториялық жануарлар. Ақ аралас жиырма тышқандар массасы 

жиырма грамм Атчабаров ҚазҰМУ негізгі медицина ғылыми зерттеу 

орталығынан алынған. Зерттеу кезінде тышқандар белсенді жылжымалы, жүні 

тегіс, жүні түспеген, терісі зақымдалмаған.  

Сынаққа дейін 24 сағат бұрын және сынақ кезінде жануарлар үй 

жағдайында тұрақты температурада болды. Сынақ жүргізуге екі сағат қалғанда 

жануарларды таңдау және салмағын ӛлшеуге дейін оларға тамақтары және суы 

алып тасталынды. Препараттың бір реттен пероральды үш дозасы енгізілді; 

Минимальді 300 мг/кг, 1500мг/кг, максимальді концентрациясы 3000мг/кг. 

Тышқандарға дәрілік препарат дозасын 1500мг/кг екіге бӛлініп берілді. 

3000мг/кг дозасы тышқандарға арасы екі үш сағат интервалмен үшке бӛліп 
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енгізілді. Бақылау тобы ретінде препараттың жоғары дозада сәйкес келетін 

кӛлемде және режимінде тазартылған суды қабылдаған жануарлар 

пайдаланылды. Преператты енгізу күні 0 күн деп қабылданылды. 

Уыттылық ӛлшемдерін бағалау: ӛлі жануарлардың саны, олардың ӛлу 

мерзімдері, мінез құлық ӛзгерту реакциялары. 

Эксперименттің соңында ӛлі және тірі қалған жануарлардың  аутопсиясы 

кезінде ішкі органдардың тіндердің патологиялық ӛзгерістері анықталды 

(макроскопиялық бағалау). 

Жануарлардың клиникалық жағдайын және барлық патологиялық 

ӛзгерістері тіркелді. 

Тышқандарға перороальды қолданғанда ӛткір уыттылықты зерттеу кезінде 

жануарлардың ӛлімі байқалмады. 

 

Кесте53  - Тышқандарға лоратадинмен минитаблеткалардың ӛткір уыттылығы  

 

Лоратадинмен 

минитаблетканың 

дозасы (мг/кг) 

Ӛлгендері/барлығы Ӛлу уақыты 

300 0/5 - 

1500 0/5 - 

3000 0/5 - 

Бақылау тобы 0/5 - 

 

Эксперимент соңында алу кезінде жануарлардың ішкі органдарында 

ерекшеліктері жоқ. 

 

Кесте54 - Лоратадинмен минитаблеткалардың ӛткір уыттылығын зерттеу 

кезінде тышқандардың дене салмағының ӛзгеруі 

 

Дозасы, 

мг/кг 

Жануарлардың препаратты бергеннен кейінгі тәуліктердегі дене 

салмақтары 

0 1 3 5 7 9 14 

300 19.8±0.9 19.9±0.8 19.9±1.0 19.9±0.9 20.2±1.0 20.4±0.8 20.4±0.7 

1500 19.5±1.1 19.6±1.0 19.7±1.2 19.8±1.1 19.9±0.9 20.2±1.2 20.5±0.8 

3000 20.2±1.0 20.2±0.9 20.4±1.2 20.4±1.0 20.3±1.2 20.5±1.1 20.5±1.0 

Бақылау 

тобы 

19.8±0.8 19.8±0.7 19.9±0.9 19.9±0.7 20.2±0.8 20.2±0.9 20.4±0.8 

 

Жануарлардың ӛлімін шақырмайтын дозада препарат берілген 

жануарларда реакция уыттылығы және мінез құлықтық ӛзгерістері, басқа да кез 

келген клиникалық кӛрінісі байқалған жоқ. 

Орындалған нәтижелер бойынша деректерді ӛңдеу жүргізілді. 
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Лоратадин минитаблеткаларының уыттылық туғызуы мүмкін дозаларының 

улкен кішілігіне қарай тышқандарда препараттың сандық уыттылығында 

жынысына байланысты айырмашылық анықталған жоқ ( кесте 47).  

 

 

Сурет 42 -  Лоратадинмен минитаблеткалардың тышқандарға ӛткір 

уыттылығы 

 

Лоратадинмен минитаблеткалар берілген тышқандардың бақылау мерзімі 

ішінде дене салмағының азаюы байқалмады. Бақылау тобы тышқандардың дене 

салмағының  азаюы да байқалмады. Бұл жануарлар түрлері үшін 

физиологиялық нормада ауытқып отырды. Минитаблеткаларды 3000мг/кг 

дозада алып отырған тышқандарда 7 күні дене салмағы азайды, 9 күні қайта 

қалпына келгені атап ӛтілді. Тышқандарға препаратты 300мг/кг дозасын 

бергенде дене салмағының ӛсуі азайды. 3 күннен азайып 9 күннен қалпына 

келуі бақыланды. 14 күннен бастап дене салмағының ӛсуінің баяулауы 20% 

құрады. Дозасы 3000мг/кг лоратадинмен минитаблетканың тышқандарға ӛткір 

уыттылығын зерттеу кезінде жануалардың ӛлімі байқалмады. 5-7 минуттан 

кейін препаратты жануарларға енгізгенсоң 10-15 минутқа созылған 

гиподинамия шамалы байқалды.Уыттылық пен мінез-құлық ӛзгерту 

реакциясының басқа клиникалық кӛріністері байқалған жоқ.  

Гистологиялық сынамаларжоғарыда аталған әдіс бойынша жүргізілді. 

Жануарларды ӛлтіру хлороформ эфирін қолдану арқылы наркоздың кӛмегімен 

жүргізілді. Іш қуысын ашу Б.Атчабаров атындағы ҒЗИ зертханасында жалпы 

қабылданған әдістемелер негізінде жүргізілді. Ӛкпе, бауыр, бүйрек, ақазан                                                                                                                     

кесінділері зертханалық формалинге салынды, сонымен қатар концентрлі 

спиртте жасалынды. Зерттелетін зат гематоксилин-эозинмен боялды. 

Гистологиялық зерттеулердің нәтижесінде келесідей мәліметтер алынды. 

Бақылау тобындағы жануарының бауырының микроскопиялық зерттеулері 

бойынша ішкі ағзаның құрылымы қалыпты жағдайда (сурет 43) [74]. 
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Сурет 43 – Бақылау тобы тышқанының 

бауырының гистологиялық құрылымы 

× 200 НЕ 

Сурет 44 – Бақылау тобы 

тышқанының асқазанының                                      

гистологиялық құрылымы × 100 НЕ 
  

Микроскопиялық сынамада асқазан бӛлігінің құрылымы ӛзермеген. 

Асқазан бӛлігінің тіні гистологиялық құрылымы қалыпты (сурет 44). Ӛкпесінің 

бронхтары және альвеолалары таза, гистологиялық құрылымы ӛзгеріссіз болды 

(сурет 45).  

 

  
 

Сурет 45  –  Бақылау тобы 

тышқанының ӛкпенің гистологиялық 

құрылымы × 200 НЕ 
 

 

Сурет 46 – Бауырдың ісінген                                                                                              

бӛлігінің ошақтары × 200 НЕ 

 

300 мг/кг мӛлшердегі дәрілік зат берілген зерттеу топбының 

жануарларының ағзаларының морфологиялық ӛзгерістерінің сипаттамасы. 

Бауыр бӛлшегінің гистологиялық құрылымы ӛзгеріссіз қалыпта, сирек 

жерлерде ісінген ошақтар байқалды (сурет 46). Бүйректер ағзасының тіндерінде 

гистологиялық ӛзгеріс жоқ, ісінген аймақтар тін қабықшаларында кездеседі 

(сурет 47). 
 

  
 

Сурет 47 – Бауыр тінінің ӛзгерісі 

200 НЕ 

Сурет 48 – Асқазан тінінің ӛзгерісі × 

200 НЕ 
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Асқазан бӛлігінің гистологиялық құрылымы ӛзгеріссіз, сирек 

қабықшадаісінген тіндер байқалды (сурет 48). Шырышты қабат плазматикалық 

эпителиймен байқалады, шырыштың аса бӛлінуі және эпителийдің жарыққа 

шағылысуы байқалады.Ойықты эпителийінде патология кӛріністері 

байқалмайды. Шырышасты бездерінің қабықшалары кең ауқымда 

жарықтанады.Без жасушаларының цитоплазмасы шырышқа толы. Екінші 

топтың ішкі ағзаларын микроскопиялық зерттегенде келесідей ӛзгерістермен 

сипатталды. Морфологиялық сынаманы бауыр бӛлігіне жасағанда құрылымы 

ӛзгеріске ұшырамағанын байқадық, тек кей орындарда ісінгенін кӛрдік (сурет 

49). 

 

  
 

Сурет 49 - Бауыр тінінің  

ӛзгерісі × 200 НЕ 

 

Сурет 50 - Ӛкпе тінінің 

перивоскулярлы ӛзгерісі × 200 НЕ 

 

Ӛкпе тіндеріндешамалы ісінген аймақтар анықталды. Ӛкпе альвеолалары 

таза (сурет 50). Бүйрек тіндеріндеӛзгеріс байқалған жоқ. Кейтіндер 

бӛлігіндеісінулер байқалған (сурет 51). 

 

  
 

Сурет 51- Бүйрек тіндерінің  

ісінген аймағы × 200 НЕ 

 

Сурет 52 -  Бауыр тіндерінің  

ісінген аймағы × 200 НЕ 

 

1500 мг/кг мӛлшерде дәрілік заттың енгізілгенжануарларішкі 

ағзаларындағы микроскопиялық ӛзгерістер келесідей сипатталды. Бауырдың 

тін бӛліктеріндеісінген аймақтар кӛрінеді, дегенментіндердіңгистологиялық 

құрылымы айтарлықтай ӛзгермеген (сурет 52). 
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Сурет 53 – Бүйрек тіндерінің  

ісінуі × 200 НЕ 

 

Сурет 54 – Ӛкпе тамырларының қанға 

толығу × 100 НЕ 

 

 

Бүйрек құрылымы бұзылмаған, тіндердің ісінуі бар, алдыңғы сериялармен 

салыстырғанда таралған сипатқа ие (сурет 53). Ӛкпеніңморфологиялық 

зерттеулері бойынша альвеолярлы эпителиі кӛзге кӛрінетін аймақтарында 

ӛзгеріссіз қалыпты түске ие. Жасушалар нығыздалған қалыпта. Жеке 

альвеолоциттердің цитоплазмасында кішірек вакуолдар байқалады. Ӛкпе 

тіндері ӛзгеріссіз (сурет 54). 3000 мг/кг мӛлшерде дәрілік зат енгізілгензертхана 

жануарының тіндерішамалы ӛзгерістерге ие. Жасушалардың, тіндердің кей 

жерлерді ісінуі байқалды (сурет 55). 

 

  
 

Сурет 55 – Бауырдың ӛзгеріске 

ұшыраған бӛлігі × 200 НЕ 

 

 

Сурет 56 – Тіндердің ісінгені 

 × 100 НЕ 

 

Гистологиялық құрылымдарда аз ғана ӛзгеріспен ісінуімен сипатталды 

(сурет 56). Бүйрек құрылымы сақталып қалды, алайда үлкен аумақты қамтыды 

Осылайша, лоратадин минитаблеткаларының уыттылығын анықтауға 

арналған морфологиялық зерттеулер келесідей қорытынды жасауға мүмкіндік 

берді. Тәжірибелік мақсатта қолданылған жануарлардың (ақ тышғандар) ішкі 

ағзаларының тін бӛліктерінің морфологиялық ӛзгерістері ағзаның 

зақымдалуынсыз, тек тіннің аз ғана ӛзгеріспен ісінуімен сипатталды. 

Тәжірибені жүргізудің барлық кезеңдерінде жануарлар ӛлімі тіркелмеді. 

Зерттелінгенлоратадин минитаблеткасының ЛД50 бірреттік ауыз қуысына 

енгізгендегі дозасы 3000 мг/кг асты және оларды аз уытты препараттар 

қатарына V класс уыттылығына жатқызуға болады [64]. 
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Лоратадин минитаблеткаларын зертханалық ұсақ тышқандарда 

препараттың сандық уыттылығында жынысына байланысты айырмашылықтың  

жоқтығы дәлелденді.Тышқандарға улы доза анықталған жоқ, себебі 

максимальді концентрацияда және максимальді кӛлемде препаратты енгізгенде 

жануарлардың ӛлімі болған жоқ. Минитаблеткаларды лоратадинмен 

тышқандарға үлкен және кіші дозада бергенде бақылау мерзімі ішінде дене 

салмағының жеткіліксіз статистикалық тербелісі атап ӛтілді. 

 

4.9«Лорамин» минитаблеткаларын ӛндірудің техника-экономикалық 

негіздемесі  

Техника-экономикалық негіздеу Медициналық университет Гданьск 

қаласы, Польшада  ӛндірілген «Лорамин» таблеткаларына жүргізілді. Техника-

экономикалық негіздемелер «Лорамин» таблеткаларының ӛндірістік жобасына 

арналып құрастырылды. Ӛндірістік мекеме мен құрал- жабдықтар GLP және 

GMP талаптарына сай жүргізілді. Мекемедегі ӛнімнің сапасы келесілерге 

байланысты қамтамасыз етіледі [167]: - Польша, Ұлыбритания, Германия, 

елдерінің қазіргі заманғы құрылғылары қолданылады; - Ӛндірістік үрдістің 

барлық сатыларында қатаң түрде автоматтық бақылау жүйесі қамтылған; - 

Соңғы ӛнімнің сапасына технологиялық бақылау жүргізілді. Медициналық 

университеттің дәрілік заттар технологиясы кафедрасында алынған 2016 ж. 

Қаңтарға дейінгі шығынтүрлерінің бағасы анықталды. Ӛндірістік шығындарға 

келесілер жатады: - Қызметкерлердің (персоналдың) еңбек жалақысының 

үлесіне 6 %; - Энергияны пайдалану, амортизациялық алымдар, жӛндеу қоры 

сияқты басқа да шығындарға 13 %; «Лорамин» таблеткаларының техника-

экономикалық негіздемесі 55 кестеде келтірілген. Бұл жобаны жүзеге асыру 

жылына 100000 қорап шығаруға мүмкіндік береді, бұл кезде:  

- капиталды салымдардың қосындысы – 65583035,00 теңге;  

- жылына алынатын ӛнімділік 19674965,00 теңге;  

- бір қораптың құны655,83 тенге;  

- 30 %-дық рентабельділіктегі таблеткалардың 1 қорабының босатылу 

бағасы852,58 теңгені құрайды. 

 

Кесте 55 – «Лорамин» таблеткаларының техника-экономикалық негіздемесі 

 

Ӛндірістің ӛзіндік құны 

№ Шығын 

элементтері 

Сомасы 

(теңге) 

Аталуы Есептеу Нәтижесі 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

Лоратадин 

субстанциясы 

және қосымша 

заттар 

800 000,00 

 

 

 

Бір 

қораптың 

ӛзіндік құны 

65583035,

00÷ 

1 00 000,0

0 

655,83 теңге 
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55  - кестенің  жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 

2  

 

3 

4 

 

5  

6 

 

7  

 Орамдау 

материалы 

Электр қуаты 

Қондырғының 

қосалқы заттары 

Жӛндеу қоры 

Қызметкерлер 

жалақысы 

 Қондырғылар 

808 000,00 

 

803 935,00 

439 260,00 

 

431 840,00 

68000000,00 

 

35500000,00  

Рентабелділі

к 30 % 

құраса, 

лоратадин 

минитаблетк

асының бір 

флаконының 

босатылу 

бағасы 

 

655,83× 

1,30 

 

852,58 теңге 

 

 

Барлығы 

 

65583035,00 

Бір жылдық 

кіріс 

852,58  

×1 00 000,

00 

85258000,00 

теңге 

Бір жылдық 

табыс 

85258000,

00-

65583035,

00 

19674965,00 

теңге  

Осы 

жобаның 

қажеттілігіне 

капиталды 

салымдарды

ң ӛтемділік 

мерзімі 

келесі 

формула 

арқылы 

есептеледі:  

Т = К / П     

65583035,

00÷19674

965,00 

3,3 жыл  

 

Бұл жобаның қажеттілігіне кететін капиталды салымдардың сатылу 

мерзімі  -Т = К / П формуласына сай есептеледі: 

Т = К / П = 65583035,00÷19674965,00 = 3 жыл 3 ай.                                

«Лорамин» шартты атаулы лоратадин минитаблеткаларының ӛндірісінің 

техника-экономикалық кӛрсеткіштері анықталды. 

Зерттеу нәтижелері бойынша Гданьск қаласының Медициналық 

Университетінде қатты дәрілік қалыптың таблетка түріндегі оңтайлы құрамы 

мен технологиясы алынды. Қазақстан республикасының Мемлекеттік 

фармакопеясының талаптарына сәйкес: сапа спецификациясы, технологиялық 

регламент және таблеттеу үрдісінің валидациясы, «Лорамин» шартты атауымен 
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алынғанминитаблеткалардың орамдалуы жүргізілді. «Лорамин» 

минитаблеткаларының бір ӛнімнің ӛзіндік құны 655,83 теңгені құрады. 

Алынған таблеткаларға сапа спецификациясы жасалынып, ұзақ мерзімді сақтау 

жағдайында екі жыл тұрақтылығы зерттелді [69]. Осы уақыт аралығында 

ешқандай ауытқулар байқалған жоқ. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Қазақстан Республикасы нарығындағы антигистаминдік препараттарға 

сонымен қатар екінші ұрпаққа жататын лоратадин құрамды шетелдік және 

отандық препараттарға маркетингтік талдау жасалынды.Дәрілік заттың 

оңтайлы қалып түрін таңдау барысында антигистаминдік препараттарда оның 

ішінде бала емдеу тәжірибесінде кӛп қолданылатын және науқастар арасында 

жоғары сұранысқа ие препараттар қалыптары қарастырылды. Талдау 

нәтижесінде барлық препараттардың қалыптары ішінде таблеткаларға деген 

сұраныс 45 %, инъекциялар 5 %, шырындар 7 %, ұнтақтар 7 %, тұнбалар 5 %, 

жақпа майлар 15 %, суппазиторийлер 5 %, аэрозолдер 2 %, пластырлер 1 %, 

капсулалар 7 %  құрады. 

Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарығындағы (ФН) аллергияға 

қарсы препараттарды  Отандық лоратадиннің нарықтағы пайыздық мӛлшерімен 

салыстыра отырып жасалған салыстырмалы талдауында І ұрпақ 

антигистаминдікк препараттары сұраныстың 7 % ие, ІІ ұрпақ ӛкілдері 68 % ие 

болса, ІІІ ұрпақ препараттары 25  % құрайды. 68 % ІІ ұрпақ препараттарының 

18 % лоратадин құрамды препараттар құрап, ал сол 18 % тек 0,6 % ғана 

отандық препараттар құрап отыр. 

Қазіргі таңда ҚР ФН 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.  

2. Минитаблеткалардың құрамы мен технологиясы құрастырылды. 

Барлығы 8 модель дайындалып, оның ішінде кӛлемдік технологиялық 

кӛрсеткіштеріне жасалған сынамалар нәтижесінде оңтайлы модель болып 8-ші 

таңдалып алынды. Оңтайлы модель құрамына кіретін бір минитаблетканың 

құрамына кіретін белсенді заттар мен қосымша заттар: лоратадин - 1,0 мг, 

лактоза моногидрат - 11,925 мг, жүгері крахмалы – 1,1 мг, магний стеараты – 

0,075 мг, коллоидты кремний диоксиді – 0,15 мг, натрий кроскармелоза – 0,45 

мг, иіс корригенті мен дәм корригенті – 0,15 мг-нан. Бір таблетканың орташа 

салмағы – 15,0 мг құрады.  

 Минитаблеткалар тікелей престеу әдісімен дайындалды, таблеткалық 

массаның аққыштығын арттыру мақсатында коллоидты кремний диоксиді 

қосылды.  

 Қосымша заттардың белсенді затпен үйлесімділігі зерттеліп, 

нәтижесінде олардың бір бірімен толықтай үйлесімділігі анықталды. 

 Минитаблеткалар ӛндірісінің технологиялық сызбасы жасалынды.  

3. Алғаш рет ауыз қуысында еритін минитаблеткалар құрастырылды. 

Олардың негізгі технологиялық, физика химиялық, биофармацевтикалық 

кӛрсеткіштері зерттеліп, нәтижесінде барлық сапа кӛрсеткіштер талаптарына 

сай минитаблеткалар жасалынды.  

4. Алынған нәтижелер негізінде «Лорамин» минитаблеткаларына сапа 

спецификациясы құрастырылды. Барлығы он кӛрсеткіштер бойынша зерттелді, 

олардың әрқайсысына минималды және максималды шектері берілді.  
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 Сақтау жағдайы мен тұрақтылығын зерттеу нәтижелері бойынша ӛндіріс 

күнінен бастап 24 айды құрайтыны анықталды және тұрақтылық сынамасы 

25±2
0
С температурада,  60±5% ылғалдылық кӛрсеткіштері ұсталды. Сақтаудың 

толық кезеңі барысында сапа кӛрсеткіштерінің еш ауытқымағанын байқаймыз.  

5. Қауіпсіздігін зерттеу in vivo сынамасы негізінде әр топта бес тышқаннан 

тұратын үш зерттеу тобы және бір бақылау тобы құрастырылып, 

минитаблеткалардың ӛткір уыттылығына сынама жасалынды. Зерттеу 

барысында жануарлардың барлығы тірі қалды. Нәтижесінде уытты еместігі 

анықталды. Зерттелінген лоратадин минитаблеткасының ЛД50 бірреттік ауыз 

қуысына енгізгендегі дозасы 3000 мг/кг асты және оларды аз уытты 

препараттар қатарына V класс уыттылығына жатқызуға болады. 

6. Дайындалған лоратадин минитаблеткаларының техника-экономикалық 

негіздемесі жүргізіліп, орамдалуы 100 таблеткадан тұратын бір контейнердің 

ӛзіндік құны 655,83 теңгені құрап, рентабельділік 30 % -ды құраса, Лорамин 

шартты атаулы минитаблеткалардың 100 таблеткалық бір флаконының 

босатылу бағасы 852,58 теңгені құрады. Осы жобаның қажеттілігіне капиталды 

салымдардың ӛтемділік мерзімі сәйкес формула арқылы 3,3 жылды құрады. 
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