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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университеті жанындағы «Фармация» Диссертациялық кеңесі  

6D110400 – «Фармация» және 6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы» мамандықтары бойынша Киекбаева Лашын 

Нуртасовнаның философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін 

дайындалған «Echinops L. туысы түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған 

экстракттың технологиясын жасау және стандарттау» тақырыбындағы 

диссертациясын қорғау бойынша Диссертациялық кеңес отырысының 

 

 

СТЕНОГРАММАСЫ 

 

Алматы қ.            11-ші шілде 2018 ж. 

 

 ХАТТАМА №2  

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін «Echinops L. 

туысы түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған экстракттың технологиясын 

жасау және стандарттау» атты тақырыбындағы Киекбаева Лашын 

Нуртасовнаның диссертациялық жұмысының қорғауы. 

 

Диссертациялық кеңесте төрағалық етуші – фармацевтика 

ғылымдарының докторы Датхаев Убайдилла Махамбетович. 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы – фармацевтика 

ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовна. 

Тіркеу қағазы бойынша Диссертациялық кеңестің 10 мүшесінің 9 мүшесі 

қатысты, олар: 

1. Датхаев Убайдилла Махамбетович – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, доцент, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 

2. Устенова Гульбарам Омаргазиевна – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру. 

3. Бошкаева Асыл Кенесовна – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, 15.00.02 – фармацевтикалық химия және фармакогнозия. 

4. Азембаев Амир Аканович – фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру. 

5. Махатов Бауыржан Калжанович – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, профессор, 15.00.01– дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 

6. Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, 
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профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, 14.00.25 – фармакология, клиникалық фармакология. 

7. Пралиев Калдыбай Джайловович – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, ҚР Мемлекеттік және академик 

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

химия ғылымдарының докторы, профессор, 02.00.03 – органикалық химия. 

8. Кожанова Қалданай Қаржауовна - фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 –  дәрілер технологиясы және фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру. 

9. Оразбеков Еркебулан Куандыкович – PhD, 6D074800 – 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы». 

Маңызды себептермен Диссертациялық кеңестің бір мүшесі: Бурашева 

Гаухар Шахмановна – химия ғылымдарының докторы, профессор, 02.00.10 – 

биоорганикалық химия, қатыса алмады. 

Төрағалық етуші - фармацевтика ғылымдарының докторы Датхаев 

Убайдилла Махамбетович: 

Құрметті Кенес мүшелері, келесі сұрақты бастайық, менің ғылыми 

жұмысқа кеңесші ретінде  болуыма байланысты сөз кезегін мен 

Диссертациялық кеңестің төрағасының орынбасары Гулбарам Омаргазиевнаға 

беремін.  

Төрағалық етуші фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова 

Гульбарам Омаргазиевна: Аса құрметті Диссертациялық кеңестің мүшелері! 

Диссертациялық кеңестің құрамында 10 адамның 9-ы бар.  

Күн тәртібінде Киекбаева Лашын Нуртасовнаның «Echinops L. туысы 

түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған экстракттың технологиясын жасау 

және стандарттау» тақырыбындағы философия докторы (PhD) ғылыми 

дәрежесін іздену диссертациясының қорғауы. Диссертация С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің «Дәрілер технологиясы 

және инженерлік пәндер» кафедрасында орындалған. 

 Ғылыми кеңесшілері:  

 Датхаев Убайдилла Махамбетович, фармацевтика ғылымдарының 

докторы Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетінің стратегиялық және корпоративтік даму жөніндегі проректоры. 

 Ахтаева Нурсулу Зияхановна, биология ғылымдарының кандидаты, 

доцент, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, биотехнология 

факультетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға 

оқытушысы.  

 Шетелдік кеңесші: 

 Самир Анис Росс, PhD, фармакогнозия ғылымдарының докторы, 

профессор (Миссисипи университетінің профессоры, Оксфорд қаласы, Америка 

Құрама Штаттары)      

Ресми рецензенттері: 

 1. Пралиев Калдыбай Джайловович, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

және  академик Қ.И. Сатпаев атындағы сыйлықтарының иегері, Қазақстан 
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Республикасының еңбегі сіңген өнертапқышы, химия ғылымдарының докторы, 

профессор, «А.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты» 

Акционерлік Қоғамының, синтетикалық және табиғи дәрілік заттар химиясы 

зертханасының жетекшісі. 

 2. Дуйсенбекова Динара Бектасовна, фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, «Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер Министрлігінің 

Экономикалық Департаменті» Шаруашылық Жүргізу Құқығындағы 

Мемлекеттік Кәсіпорыны, «Дәрі-дәрмек, Медициналық бұйымдар, 

Медициналық Техниканы Сараптау Ұлттық Орталығы», Еуразиялық 

Экономикалық Одақ және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

Фармакопеяны Жақсарту Орталығының бас сарапшысы. 

Төрағалық етуші фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова 

Гульбарам Омаргазиевна: Ізденушінің жеке іс құжаттарын жариялау үшін 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, фармацевтика ғылымдарының 

докторы Бошкаева Асыл Кенесовнаға сөз беріледі. 

Ғылыми хатшы – фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева 

Асыл Кенесовна:  

Құрметті Диссертациялық кеңес мүшелері, Диссертациялық кеңес 

төрағасы. Бүкіл іс-құжаттар дайын деп санауға болады, барлық іс құжаттары 

университеттің web сайтына тіркелген.  

Мінездемеге тоқталатын болсақ, Киекбаева Лашын Нуртасовна ұлты 

қазақ, 1979 жылы туылған. 1995 жылы Көксу ауылшаруашылық колледжіне 

түсіп, 1998 жылы экономика факультетінің «Агроном-экономист» мамандығы 

бойынша бітіріп шықты. 1998-2002 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университетіне түсіп, «Биология» мамандығы бойынша бакалавр 

академиялық дәрежесін алды.  

2002 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетіне 

«Биотехнология» мамандығы бойынша магистратураға түсті. Техника және 

технология саласында «Тағамдық ферменттерге технологиялық факторлардың 

әсері» тақырыбында ғылыми зерттеуін жасап, 2004 жылы магистрлік 

диссертациясын сәтті қорғап, үздік магистр академиялық дәрежесін иеленді. 

2014-2017 жылдар аралығында фармация және фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы факультетіне «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 

6D074800 мамандығы бойынша PhD докторантурада оқуын жалғастырды.   

Киекбаева Лашын Нуртасовна PhD докторантурада оқу барысында өзін 

тәртіпті, өз бетімен жұмыс істей алатын, сауатты зерттеуші ретінде өзін көрсете 

білді.  

Киекбаева Л.Н. докторантурада оқу барысында алыс және жақын шет 

елдік мамандардың дәрістерін, мастер-класстарын, сонымен қатар «ВИАЛЕК»  

компаниясының өндірісті дамыту және GMP ережелерін енгізу тақырыбында 

семинарларына қатысты. Киекбаева Л.Н. әрқашан өзінің білімін жетілдіріп 

отырады. Орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген.  

Киекбаева Л.Н. диссертациялық зерттеуін отандық перспективті өсімдік 

шикізатының химиялық құрамын анықтап, өсімдіктен таза субстанция бөліп 

алуға және тиімді экстракт алудың технологиясын жасауға және оларды 
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стандарттауға арнады.  

Жүргізілетін зерттеулерді С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетінің «Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер» 

кафедрасында, әл-Фараби атындағы ҚазҰлттық университетінің физикалық 

химиялық зерттеу және талдау әдістері орталығында, сондай-ақ, АҚШ тағы 

Миссиссиппи университетінің National Center for Natural Products Research 

(NCNPR), Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, Ole Miss, 

(USA) зерттеу орталығында орындады. Зерттеу нәтижелерін докторант әрқашан 

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларларда соның ішінде Ресей,  

Қазақстан, Қытай және т.б. мемлекеттерде өткен халықаралық 

конференцияларда баяндады. Диссертация тақырыбы бойынша автор 20-дан 

астам ғылыми жұмыстарын жариялаған, оның ішінде Web of Science және 

Scopus дерекқор қатарына кіретін, сондай ақ, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау ұсынған 

журналдарда жарыққа шығарды.  

Докторант Киекбаева Л.Н. өзінің алдына қойған жоспарлы зерттеуін, 

мақсатын және міндеттерін толық орындады. 

Киекбаева Лашын Нуртасовна 6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы» мамандығы бойынша PhD докторантура білім беру және 

ғылыми-зерттеу бағдарламасын толық көлемде аяқтады және өзін жас 

зерттеуші ретінде көрсете білді деп есептеймін.  

 Осы мінездеме С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетінің 6D110400 – «Фармация» және 6D074800 – «Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы»  мамандықтары бойынша Фармация Диссертациялық 

кеңес отырысында қорғау үшін берілді. Мінездеме берген С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ Ұлттық  медицина университетің  дәрілер технологиясы және 

инженерлік пәндер кафедрасының меңгерушісі, фармацевтика ғылымдарының 

докторы Гулбарам Омаргазиевна Устенова, тыңдағандарыңызға рахмет! 

 Төрағалық етуші: Рахмет! Ізденушінің жеке іс құжаттары бойынша 

сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ. Диссертацияның негізгі ережелерін баяндау 

үшін Киекбаева Лашын Нуртасовнаға сөз беріледі. Сізге диссертациялық 

жұмыстың негізгі ережелерін баяндау үшін 20 минут беріледі. 

Ізденуші: Құрметті Диссертациялық кеңес төрағасы, Диссертациялық 

кеңес мүшелері және аудитория! Бүгін сіздерге докторлық «Echinops L. туысы 

түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған экстракттың технологиясын жасау 

және стандарттау» атты докторлық диссертациялық жұмысымды қорғауға 

рұқсат етіңіздер!  

Жұмыстың негізгі өзектілігі: Фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту, 

халықты сапалы және тиімді, қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз ету үшін 

Отандық өндірісті дамыту - стратегиялық маңызды міндет болып табылады.  

Ол өз кезегінде 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының Мемлекеттік 

бағдарламасын және 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық сақтау» 

Мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асуына ықпал етеді. 

Фармацевтикалық ғылым мен практиканың негізгі міндетінің бірі өсімдік 
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негізінде жасалған дәрілік препараттарды жасау болып табылады.  

Қазақстанның бай флорасы Отандық өндірістің көлемін ұлғайтуға, дәрілік 

өсімдіктерді тиімді пайдалану мен қайта өңдеуге бағытталған ізденістерді 

ынталандырады.  

Құрамы биологиялық белсенді заттарға бай Echinops L. туыстас 

өсімдіктерінің Қазақстанда өсетін түрлері жүйелі түрде зерттелмеген.  

Сондықтан, Echinops L. туыстас өсімдіктерінің Қазақстандық түрлерін 

химиялық зерттеп, биологиялық белсенді заттарын бөліп алып және оңтайлы 

әдістерін ашу және алынған заттар негізінде сапалы субстанцияның 

технологиялық аспектілерін зерттеу, оларды стандарттау өзекті мәселе болып 

табылады.  

Жұмыстың негізгі мақсаты: Echinops L. туыстас түрлерінің өсімдік 

шикізатынан негізгі биологиялық белсенді заттардың көзін іздестіріп, алынған 

экстракттың фармацевтикалық технологиясын жасау және стандарттау.  

 Жұмысымның негізгі міндеттері: Бірінші, Echinops albicaulis Kar. et 

Kir, Ақсабақ лақса өсімдік шикізатының фармакогностикалық ерекшеліктерін 

анықтау; 

Екінші, Echinops transiliensis Golosk., Іле Алатауы лақсасы өсімдік 

шикізатының фармакогностикалық ерекшеліктерін анықтау; 

Үшінші, Echinops L. туыстас түрлерінің өсімдік шикізаттарын фармако-

технологиялық және фитохимиялық зерттеу; 

Төртінші, Echinops L. туысы түрлерінен тиімді экстракт алу 

технологиясын жасау және стандарттау; 

Бесінші, Echinops albicaulis Kar. et Kir. экстрактынан биологиялық 

белсенді заттарды фракциялау, бөліп алу және идентификациялау; 

Алтыншы, Физико-химиялық әдістермен негізгі бөлініп алынған 

қосылыстарға сапалық және сандық талдау жүргізу; 

Жетінші, Алынған экстракттың және қосылыстардың биологиялық 

белсенділігі мен қауіпсіздігін анықтау;  

Жұмысымның ғылыми жаңалығы: Алғаш рет Қазақстандық Echinops 

тусты шөптеріне фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеулер 

салыстырмалы түрде жүргізілді және стандартталды. Алғаш рет Echinops 

туысты түрлеріне тиімді экстракт алу технологиясын жасалды және 

стандартталды. Ең алғаш рет Қазақстандық  Echinops albicaulis экстрактынан 

химиялық табиғаты әртүрлі 11 жеке компоненттер бөлініп алынды. Химиялық 

қосылыстарың құрылысы заманауи әдістермен анықталды және алғаш рет 

бөлініп отырған биологиялық белсенділігі анықталып арасынан протозоидтарға 

қарсы белсенділігі бар қосылыс іріктеліп алынды және антиоксиданттық 

белсенділігі бар экстракт стандартталды. 

Жұмыстың практикалық маңызы. Echinops albicaulis шикізат 

дайындау, сақтау технологиясы дайындалды және стандартталды. Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік фармакопеясының талаптарына сай 

аналитикалық нормативтік құжат дайындалды. 

Алғаш рет Echinops L. туысы түрлерінен тиімді экстракт және субстанция 

алу технологиясы жасалды және стандартталды. Өндірістік өнеркәсіптік 
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регламент дайындалып, өндіріске енгізу акт дайындалды. 

Антиоксидантық белсенділігі бар 27.12.2017 жылғы «Echinops albicaulis 

Kar. et Kir. Ақсабақ лақса өсімдігінен құрғақ экстракт алу тәсілі» тақырыбында 

№ 2582 пайдалы модельге патент алынды. 

Қорғауға ұсынылған негізгі мәліметтер: Ақсабақ лақса мен (Echinops 

albicaulis Kar. Et Kir.) Іле лақсасының (Echinops transiliensis Golosk.) 

фармакогностикалық зерттеу ерекшеліктерінің нәтижелері; 

Дәрілік өсімдік шикізатының фармако-технологиялық және химиялық 

талдау нәтижелері; 

Echinops L. туысы түрлерінің өсімдік шикізатын  стандарттау және 

дайындау, сақтау технологиясының нәтижелері;  

Echinops albicaulis Kar. et Kir. экстрактындағы негізгі қосылыстарды 

бөліп алу жолы және идентификациялау жолдарының нәтижелері; 

Алынған экстрактты алу технологиясы, стандартизациясы және 

тұрақтылыққа сынау нәтижелері;   

Зерттеу обьектілері: Бірінші: Іле лақсасы, Echinops transiliensis Golosk., 

Мордовник заилийский. Эндем өсімдік. Қазақстанның Алматы облысы, Іле 

Алатауының бөктерінен жиналған. Екінші: Ақсабақ лақса, Echinops albicaulis 

Kar. et Kir Алматы облысы, Жоңғар Алатауы, Малайсары асуында жиналған. 

Үшінші: ақсабақ лақса құрғақ экстракты. Төртінші: ақсабақ лақса құрғақ 

экстрактының гександы, хлороформды, этилацетатты және метанолды 

фракциялары. Бесінші: ақсабақ лақса құрғақ экстрактынан бөлініп алынған 

жеке қосылыстары.  

Шикізатты стандарттау: Echinops L. шикізатын дайындау кептіру, сақтау, 

қаптау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясының барлық 

талаптарына сай жүргізілді, яғни Қазақстан Республикасының Ауыл 

шаруашылығы Министірлігі Агроөнеркәсіптік Кешендегі Мемлекеттік 

инспекция комитетіне қарасты. Фитосанитариялық тексеруден өтіп, арнайы 

сертификат алынды.   Echinops L. өсімдік шикізатын дайындау, жинау, кептіру 

сақтау технологиясының сызба нұсқасы дайындалды, бұл сызба нұсқа бес 

этаптан тұрады және оның температура, ылғалдылығы, микробиологиялық 

тазалығы сапа спецификациясына тексеріледі.  

Жұмысымыздың келесі этабы бойынша Echinops L. шөбін салыстырмалы 

морфологиялық анатомиялық зерттеу. Негізі Echinops L. туысы шөптерін 

салыстырмалы морфологиялық анатомиялық зерттеу негізіне диагностикалық 

белгілер салыстырмалы талдау жасалды, яғни бірінші Echinops albicaulis 

анатомиялық құрылысының құрғақ сүйгіш өсімдіктерге тән екені анықталды. 

Оған жапырақ алақанының дорсовентральді құрылысы мен ұлпалар ұсақ 

жасушалығы, күшті сірқабық пен алуан түрлі құрылыстылығы, көп түктілігі 

тән. Ал, Echinops transiliensis өсімдігі таулы және ылғалдылығы көп жерде 

өсетіндіктен жапырақ алақанының құрылысы дорсовентральді, ұлпалары ірі, 

орташа сірқабық, аз қарапайым түктілік аз екені салыстырмалы зерттелді.  

Echinops L. шөптерін салыстырмалы микроскопиялық зерттеу жапырақ, сабақ, 

өткізгіш будаларының микроскопиялық кесінділері анықталды, яғни Echinops 

albicaulis құрғақшылық жағдайда өсетіндіктен оның жарықта суды жоғарғы 
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буландыруын көрсетілетін өткізгіш будасының құрылысы айтарлықтай 

айырмашылық бар екені көрсетіледі. Echinops L. өсімдік шикізатының 

фармакотехнологиялық параметрларын зерттеу үшін шөптің үлестік салмағы, 

көлемдік салмағы, үйілген массасы, кеуектілігі, бөлектілігі, шикізат қабатының 

еркін көлемі екі өсімдік түрінде салыстырмалы түрде анықталды және осы 

шөпті стандарттау үшін кептіргендегі масса шығыны, жалпы күл, хлорсутек 

қышқылы сұйылтылған Р, ерімейтін күлі, сульфат күлі анықталды, бұдан 

айырмашылықты екі өсімдіктің өсу ортасына байланысты кептірген масса 

шығыны мен жалпы күлінде және сульфатты күлінде айырмашылықтар болады, 

бұл биологиялық өсімдіктің өзінің табиғатына тән.  

Echinops L. өсімдік шикізатының ауыр металдары анықталды, яғни 

қорғасын, кадмий, сынап және радионуклидтері анықталды. Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 

155 бұйрығы гигиеналық нормативтерін бекіту туралы "Радиациялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар" дан аспайтыны белгілі болды.  

Келесі этабымызда Echinops L. туыстас түрлерінің өсімдік шикізатының 

сапалық талдау болды, яғни қағазды хроматография негізінде 12 түрлі 

айқындатқыштармен биологиялық белсенді заттардың идентификциясы 

анықталды, нәтижесінде флавоноидтар, амин қышқылдары, алкалоидтар, фенол 

және фенол қышқылдары, полисахаридтердің бар екені анықталды.  

 Келесі слайдта осы айқындалған биологиялық белсенді заттардың сандық 

құрамы анықталды, нәтижесінде көп биологиялық белсенді заттар алкалоидтар 

4-4,5 % аралығында, флавоноидтар 1-2 % аралығында, аминқышқылдары 9-10 

% аралығында, фенол және фенолдық қышқылдар 2-2,5% аралығында екені 

анықталды. Бұл жерде атап айтып кететін жағдай Echinops albicaulis шөбі 

Echinops transiliensis өсімдігіне қарағанда құрамындағы биологиялық белсенді 

заттары анағұрлым жоғары, бұл осы жұмыстың негізінде біздің жұмысымызда 

ары қарай экстракт алуға негіз бола алды, яғни Echinops albicaulis өсімдігінен 

құрғақ экстракт алу технологиясы жасалынады.  

 Өсімдіктің шикізатының аминқышқылдары мен май қышқылдары құрамы 

анықталды, амин қышқылдары құрамының ішіндегі ең көп болған глутамин 

қышқылы мен аспарагин қышқылы басқа қышқылдарға қарағанда көп 

басымдылыққа ие болды және май қышқылдарының құрамында 52 пайызға 

дейін линоль қышқылы мен 22 пайызға дейін олейн қышқылы бар екені 

анықталды. Осы сапа көрсеткіштерін негізге ала отырып Echinops albicaulis 

шөбіне сапа спецификациясы жасалынды, яғни, жалпы флавоноидтар 

алкалоидтар, аминқышқылдарының жалпы қосындысына сапа спецификациясы 

жасалды және Мемлекеттік Фармакопеясының талаптарына сай әдістермен 

анықталды. Осы шөптің тұрақтылығы зерттелді, яғни идентификациясы, 

флавондар, флавоноидтардың, аминқышқылдар алкалоидтар бойынша, бөгде 

қоспалар, микробиологиялық тазалықтары, флавоноидтардың жалпы саны мен 

алкалоидтардың жалпы саны сандық анықтауларға негіз болды. 

 Келесі жұмысымыздың мақсатына қарай Echinops L. шөбінен тиімді 

экстракт алу технологиясы жасалды, яғни оңтайлы экстрагенттер таңдалды, 
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оңтайлы экстрагенттердің ішінде 70 % этанол Р ең тиімді экстрактивті заттар 

шығымына тәуелді екені анықталды. Бұл Echinops transiliensis және Echinops 

albicaulis өсімдігін екеуінде салыстырмалы зерттегенде 70 % этанолда Р 

Echinops albicaulis - та көп мөлшерде экстрактивті заттар шығатыны анықталды 

және осы 70 % этанолда Р экстракт алудың оңтайлы технологиялық 

параметрлері анықталды; шикізат : экстракт қатынасы; экстракциялау уақыты, 

экстракциялау жиілігі, температурасы және экстракцияланған заттар үлесі, яғни 

бұл жерде Echinops albicaulis өсімдігінде экстракциялау уақыты 48 сағат 

құраса, Echinops transiliensis өсімдігіне 72 сағатты құрайды, бұл бізде ары қарай 

экстрактты оңтайландыруға, оның технологиясын алуға және таңдауға негіз 

болады. Осы алынған экстракттардың құрамы зерттелді, құрамында газ 

хроматограмма масс спектрометрия әдісімен зерттеу нәтижесінде 35 қосылыс 

анықталды, олардың ішінде органикалық қышқылдар, терпендер, қанттар және 

тағы да басқа класстарға жататын органикалық қосылыстар бар екені 

анықталды. Экстрактінің құрамында, мөлшері ең жоғары пайыз 39 % эхинорин 

және 27 % - ға дейін эхинопсин алкалоидтары болып табылды.  

 Осы параметрлердың негізінде экстракт алу технологиясы жасалды, ол 11 

сатыдан тұрады, ол слайдта толығымен көрсетілген. Өндірісті жабдықтау 

схемасы және жабдықтауды нақтылау жобасы келтірілген. Экстракттың 

улылығы анықталды, улылығы зерттелінген дозалар 200, 500, 1000 нан және 

4000 мг/кг-ға пероральды енгізудің өткір улылық дәрежесін 

патоморфологиялық зерттеу бойынша оң нәтижелер алдық. Экстрактың 

улылық әсері жоқ. Экспериментті жүргізудің барлық сатыларында жануарлар 

өлімі байқалмады, яғни зерттелген экстрактың 4 класс аз уытты класстар 

қатарына жатқызуға болады.   

 Экстрактты одан ары қарай біз антимикробты белсенділігін анықтадық, 

антимикробтық белсенділікте, алдарыңызда көп штамдардың ішінде  

Staphylococcus aureus және Bacillus subtillis штамдарының ингибирлеу аймағы 

басқаларына қарағанда жоғары болды, яғни 18 және 21 диаметрді құрайды. 

 Echinops albicaulis экстрактының антиоксиданттық белсенділігін анықтау 

жұмыстары жүргізілді. Бұл антиоксиданттық белсенділігінің обьектісі ретінде 

сау адамның перифериялық қанынан мононуклеарлық жасушалар 

пайдаланылды. Экспериментте тотығу стрессмоделі ретінде (0,5 мМ сутек 

пероксиді ерітіндісі алынды және жасушалардың фитоэкстрактпен 

инкубациядағы концентрациясы 1-1000 мкг/мл 12 сағат ішінде жүргізілді; 

белгілі антикосидантпен ерітінді НАК (N-ацетил-L-цистеин қышқылы) 12 сағат 

ішінде инкубациялау жұмысы жасалынды. Бақылау ретінде интакт жасушалар 

алынды, нәтижесінде белгілі НАК (N-ацетил-L-цистеин қышқылы)  

антиоксидантының антиоксиданттық белсенділігімен салыстыру кезінде оң 

нәтиже бір деңгейде болғанын көрсетеді. Экстракттаға 50 және 10 және 1 мкг / 

мл экстрактта ол антиоксиданттық белсенділік көрсетеді. Бұл белсенділіктің 

нәтижесінде пайдалы модельге патент алынды. Экстракттың осы сапа 

көрсеткіштерін негізге ала отырып сапа спецификациясын жасаймыз және оның 

тұрақтылығы анықталды, тұрақтылығы екі жыл деп негіздеп көрсеттік.  
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 Келесі жұмысымның бөлімі бойынша мен алынған экстракттан 

фракциялар бөліп алдым, яғни Echinops albicaulis шөбінен әр түрлі қатынаста 

70 % этанолда Р экстракттан тұндырынды алып оны фракцияларға бөлу 

арқылы біз 8 фракция бөліп алдық, осы 8 фракцияның нәтижесінде құрғақ 

эктракттынан химиялық табиғаты әртүрлі 11 таза зат; яғни, екі алкалоид 

бөлінді, төрт флавоноид, екі үштерпендер, бір стероидты гликозид, және екі 

тиофен бөлініп алынды, бөлініп алынған қосылыстардың химиялық құрылысы 

заманауи 13С-ЯМР, 1Н-ЯМР-спектроскопия және масс-спектрометрия 

әдістермен анықталды.  

 Бірінші алынған гексан және хлороформ фракциясының қосылыстарының 

сызба нұсқасы көрсетілген, гексан фракциясынан екі қосылыс, хлороформ 

фракциясынан үш қосылыс бөліп алдық, осы қосылыстардың идентификациясы 

жасалды және жұқа қабатты хроматографиясы жасалды, 13С-ЯМР, 1Н-ЯМР-

спектроскопия әдісімен лупеол зат екені анықталды, екінші бөлініп алынған 

заттың тазалығы дәлелденді. Екінші қосылыс лупеол, 3-0-ацетил лупеол 

идентификациясы жасалды, бұл идентификацияда дәл осындай жұқа қабатты 

хроматография әдісімен идентификацияланып, олардың ЯМР спектрлері 

мәліметтермен құрылысы анықталды. Үшінші қосылыс тиофен, бұл 

хлороформды фракциядан бөлініп алынған қосылыс, дәл осындай қосылыстар 

жоғарыда айтылған әдістермен олардың құрылыстық брутто формуласы 

анықталды. Төртінші қосылыс тиофеннің екінші түрі битиофен 

идентификацияланды, бұл жерде де дәл 13С-ЯМР карбон, 1Н-ЯМР-протон 

спектроскопиямен анықталды, этилацетатты фракциялардан бөлініп алынған 

қосылыстарды талдау, негізі төрт қосылыс бөлініп алынды, яғни рутин, 

апигенин 7-О-метиксиапигенин, кверцетин, бета ситостерол гликозид бөлініп 

алынды. Этилацетатты фракциясының апигенин идентификациясы көрсетілген, 

жетінші қосылыс 7-О-метокси апигениннің идентификациясы толық 

көрсетілген, және сегізінші қосылыс рутин бөлініп алынды, тоғызыншы 

қосылыс бетастирол гликозид идентификациясы бөлініп алынды, олардың 

құрылысы дәл осындай әдістермен анықталды. Метанол фракциясынан 

алынған қосылыстар болса, негізі екі жеке компонент бөлініп алынды, 

бұлардың әрқайсысының жұқа қабатты хроматограммасы бар, 

идентификацияланды. Бұл  заттар бірінші алкалоид эхинорин, екінші алкалоид 

эхинопсин екені белгілі болды. Алынған фракция мен жеке қосылыстардың 

антималяриялық қасиеті мен цитотоксикалығы анықталды, яғни біз алған 63 

фракцияның ішінен алдарыңыздаға тұрған бес зат жоғарғы антималяриялық 

қасиет көрсететіні анықталды. Ол стандартты сынама хлорохиннің белгіленген 

дәрежесімен салыстырмалы зерттелді. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай LK 

8-168-эхинорин және фракция LK100-1 белгіленген фракция жоғарғы 

антималяриялық қасиет көрсетті. Алынған эхинорин субстанциясының 

тазалығын дәлелдеу және уыттылығын анықтау жүргізілді. Уыттылығын 

анықтау Gusar программасы бойынша (белгіленген программа бойынша) 

анықталды, бұл жерде тазалығы Масс спектрометрия олардың молекулалық 

массасының саны анықталды және жоғарғы эффективті сұйықтық 

хроматография әдісімен оның тазалығы стандартты үлгімен салыстырылып 
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зерттелінді. Алынған субстанцияның сапа спецификациясы жасалды, яғни 

ерігіштігі, балқу температурасы, туыс қоспалары, органикалық еріткіштерінің 

қалдықтары, микробиологиялық тазалықтары, сандық анықтау тағы басқа 

қалған технологиялық параметрлері бойынша сапа спецификациясы 

құрастырылды, зерттеу әдістеріде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясына сай анықталды. Алынған субстанцияның тұрақтылығы 

анықталды және фракция мен қосылыстардың, қосып айтып кететін жағдай, 

көптеген фракциялар антилейшманиялық қасиет көрсетті, антилейшманиялық 

қасиеті біз бөлек жұмысымызды ары қарай жалғастыруға негіздеп қойдық. Осы 

жұмыстар бойынша алынған нормативті документтер жасалды.  

 Қорытынды: Echinops albicaulis өсімдігінің фармакогностикалық 

ерекшеліктері анықталды. Нәтижесінде аналитикалық нормативтік құжат 

жасалды. Екі өсімдік бойынша фармако-технологиялық және фитохимиялық 

салыстырмалы зерттелді. Нәтижесінде Echinops albicaulis Kar. et Kir. 

биологиялық белсенді заттардың көп болуына байланысты таңдап алынды. 

Echinops L. туысы түрлерінен тиімді экстракт алу технологиясы жасалды және 

стандартталды. Экстрактты алудың тәжірибелік-өндірістік технологиясы 

құрастырылып, өндірістік регламенті жасалынды. Осы құрғақ экстракттынан 

химиялық табиғаты әртүрлі 11 таза зат бөліп алынды. Нәтижесінде Web of 

Science және Scopus дерекқор қатарына кіретін импакт факторы 1-ден жоғары 3 

мақала жарияланды. Алынған заттардың заманауи физика-химиялық әдістермен 

сандық анықтау әдістемесінің валидациясы жасалды және антиоксидантық 

белсенділігі бар Echinops albicaulis Kar. et Kir. 27.12.2017 жылғы Ақсабақ лақса 

өсімдігінен құрғақ экстракт алу тәсілі тақырыбында № 2582 пайдалы модельге 

патент алынды. Назарларыңызға рахмет! 

 Төрағалық етуші: Дисертациялық кеңес мүшелері сұрақтарыңызды 

қойсаңыздар болады. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Лашын Нұртасқызы, мынадай бір 

сұрақтарға жауап берсеңіз, мынау алып отырған заттарыңыз, шөбіңіз, ақсабақ 

лақса болып санала ма? Қазақша, латынша (Echinops albicaulis), бұл бірінші 

сұрақ: 

1 - сұрақ: Осы аталған шөптеріңіз Қазақстан Республикасының фармакопеяға 

кірді ма? Осы алған шөптеріңіз? 

2 - сұрақ: Сіз неменеге сүйендіңіз, жаңағыдай айтып отырсыз, паразиттерге 

антиоксиданттық қасиетері бар тағы басқа дедіңіз ғой, сонда бұрынғы халық 

медицинасы қазіргі традиционная медицинада деген бар, біздің медицинаны  

современная медицинада дейді, соларда бар ма зерттелген или сіз бірінші рет 

тауып анықтап отырсыз ба, осы сұрақ? 

Одан кейін мөлшері дедіңіз, енді мен фармаколог болған соң мөлшері дозасын 

200-ден бастап 3000-ға дейін бірақ бердіңізба? Бөлдіңізбе ол дозаларды? Олар 

қандай? Дозаларыңыз терапиялық па қандай мақсаттағы, максимальная 

переносимая доза ма? Жаңа сіз айтып жатырсыз өлім жоқ деп, судан да өледі 
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адам, суданда жаман әсер бар, қалай өлім жоқ деп айта аласыз, қандай 

жануарларға эксперимент жасадыңыз? Неше рет қайталадыңыз? Тышқандар 

ма? Тышқандар болса қандай тышқандар линиялық тышқандар ма? Жоқ 

болмаса, ақ тышқандар ма? Егеуқұйрық па жоқ болмаса морские крысы ма? 

Соның бәрін көрсетіп, айтсаңыз деп ойлаймын. Одан кейін: тағы бір сұрақ:  

3 – сұрақ: Эхинарин деген дәрі алып отырсыз, субстанциясын алдыңыз 

неменеге байланысты ондай ат қойдыңыз? Соны айтыңыз?  

4 – сұрақ: Содан кейін сол субстанциядан өздеріңіздің диссертациялық 

мақсаттарыныз бойынша экстракт алдыңыз, одан басқа зат алған жоқсыз ба? 

Неге басқа қатты, жұмсақ ерігіштігі басқа түрлі дәрілер алған жоқсыз деген 

сұрақ, соны айтсаңыз? 

 Ізденуші: Сұрағыңызға көп рахмет, құрметті, Кайролла Дюсенбаевич, 

жауап беруге рұқсат етіңіз, бірінші ақсабақ лақса шөбі, Қазақстан 

Республикасының фармакопеясына енбеген. Бұл ақсабақ лақса, (Echinоps 

albicaulis) эндем өсімдік. Дүниежүзі бойынша 200-ден астам түрлері болса, 

оның ішінде 17 түрі Қазақстанда өседі, Қазақстанда өскен түрінің 3 түрі ғана 

эндем болып саналады. Яғни, Echinоps kazakhorum, Қазақ лақсасы деп аталады, 

Echinops albicaulis, Echinops transiliensis. Менің алып отырғаным осы соңғы 2 

шөп, оның өнімділігіне байланысты, біз сүйене отырып, осы шөпті таңдадық. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Тұра тұрыңыз: - эндемикалық деп 

отырсыз, сонда 17-сі эндемикалық па, жоқ соның ішінен ба?  

 Ізденуші: Жоқ, 17 түрі Қазақстанда кездесетін түрі, оның ішінде 3-і 

эндемикалық, тек Қазақстанда өседі. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сіздің зерттегеніңіз осы эндемикалық шөп 

пе? 

 Ізденуші: Иә, Echinops transiliensis біреуі Іле Алатауы тауында, біреуі 

Малайсары асуында  өседі.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Қай жерде өседі, шөл дала ма? Жоқ 

болмаса орталықта ма? 

 Ізденуші: Echinops albicaulis құрғақ жерде, жартылай  құмды жерде өседі. 

Екінші сұрағыңыз: 

Антоксиданттық қасиет, халық медицинасында біздің мына сүйеніп отырған 

биологиялық белсенділіктер, халық медицинасынан бұрын зерттелген бе? Және 

айырмашылығы бар ма? Деген сұрақ қойдыңыз. 

 Медицина ғылымдарының докторы, академик Рахимов Кайролла 

Дюсенбаевич Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым 
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Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Иә, зерттелген 

ба? Қандай дәрі шығарып отыр? 

 Ізденуші: Негізі бұл Echinops ritro деген кәдімгі лақса түрі, СССР 

фармакопеясының 9 томында эхинопсин нитрат түрінде енген, бірақ кейін 

уыттылығына байланысты 1983 жылы регистрациядан шығарылған. Ал біздің 

алып отырған Echinops albicaulis түр, Қазақстанда өседі біріншіден, екіншіден 

қорлары анықталып тұр, үшіншіден оның уыттылығы анықталды, ол улы зат 

емес, таза, тұз түрінде емес, таза күйінде бөліп алдық. Ол халық 

медицинасында нерв жүйесінің параличінде, параличте қолданған, яғни 

жансыздандыру жаңалығы сол, бұл өсімдіктен алынған экстрактта, фракцияда 

және субстанцияда антималяриялық, антилейшманиялық қасиет, халықаралық 

стандартқа сай келетін доза мен салыстырылып алынып отырды, мен 

антипротозоидтық деп көрсеттім. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Оларды слайдта көрсеттіңізбе? 

 Ізденуші: Иә, көрсеттім. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Дұрыс өте жақсы екен! 

 Ізденуші: Мен ақ линиядағы породистый тышқандарға жасадым. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Қай жерде жасадыңыз?  

 Ізденуші: Өзіміздің ҚазҰМУ Атчабаров атындағы ғылыми зерттеу 

институтында зерттедім. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Презентацияңызда міндетті тұрде зерттеу 

орнын көрсетіңіз. Уыттылығы деп өтіп  кеттіңіз да, көрсетпедіңіз. Қай жерде 

фармакологиясы зерттелген, соны обязательный түрде көрсету керек. Ал, енді, 

дозасын айтыңызшы? 

 Ізденуші: Біз тышқандарға максимальды переносимый дозасын 

анықтадық, қаншалықты екенін, яғни 200-300-1000-3000 мг/кг дейін көтердік, 

нәтижесінде тышқандардың өлімі байқалмады.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сіз LД 50 жету үшін тағы көтеру керек 
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еді. Енді соны табуыңыз керек. Ендігі жерде адамға зерттейсіз. Сонда  

клиникаға дейін осындай расчет жасау керек еді? 

 Ізденуші: Ендігі сұрағыңыз: Эхиноринге неге осындай атау бердіңіз деген 

сұрақ Бұл эхинорин деген халықаралық атауы.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Ал енді содан экстракт алғаныңызды 

айтыңыз!  

 Ізденуші: Мен бірінші шөпті стандарттап, одан экстракт алдым, ал одан 

жеке қосылыс субстанция бөліп алдым, осы алынған субстанцияның 

бтологиялық белсенділігін анықтадым. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Жақсы, ол субстанция керек, одан әрі әр 

түрлі зат жасап ала бересіздер, сонда сіз экстракт алдыңыз, сол экстрактті не 

үшін алдыңыз, қандай көрсеткіші бар, сіздікі, шет елдікін айтып кеттіңіз, не 

үшін керек ол экстракт бізге, шай қылып іше алмаймыз ғой, шай сияқты. 

 Ізденуші: Биологиялық белсенділігі өте көп, флавоноид, алкалоид сияқты 

көп болғандықтан, әсері де көп экстрактың. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Енді сол экстракты бірнарсе үшін 

алдыңыз ғой, сол экстракттың қандай көрсеткіштері бар? 

 Ізденуші: Антиоксиданттық белсенділігі бар  экстракт және протозоидқа 

қарсы белсенділіктері бар экстракттың. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Оны анықтадыңыз ба? 

 Ізденуші: Иә, ол белсенділік анықталды, оның бәрі АҚШ-та Мисисиппи 

Университетінің лабороторияларында анықталды. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сонда қандай көрсеткіштерге қарсы 

белсенділікті анықтадыңыз? 

 Ізденуші: Негізінде барлық бактерияға қарсы да анықталды, 

саңырауқұлақтарға қарсы, протозоидтарға қарсы белсенділікке анықталды. Мен 

берген 63 фракцияның ішінен тек қана мықты белсенділік көрсеткен 

лейшманияға қарсы белсенділік болды. Ал грибокқа және бактерияға қарсы 

белсенділік көрсетпеді. Ингибирлеу зонасы бар болғанымен, in vitro әдісімен 
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зерттегенде ондай көрсетпеді. Сондықтан таңдамалы түрде фракция мен 

субстанция таңдап алынды.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы:  Енді, сіз Алматы қалалық тері аурулар 

Институты бар бізде, солармен связь жасап көруге болады, соған мына 

экстрактыңыз дұрыс болатын болса, өте үлкен жақсы пайда болады. Бізге кейін 

нервке, салға қарсы деп отырсыз, олда өте үлкен ауру ғой қазір, инсульт деген 

көп бізде, басқа аурулар көп, соның ішінде қолдануға болады. 

 Ізденуші: Иә, жұмысымыздың ары қарай жоспарларында бар, 

қарастыруға болады. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Соңғы сұрақ сізге, қай жерден алдыңыз 

шөбіңізді, сіз өзіңіз тердіңізбе, жоқ, сізге біреу әкеп берді ме? 

 Ізденуші: Мен өзім теріп алдым, мен Бақанас, Қапшағай өңіріне кіретін 

Малайсары, Мойынқұм асуынан жинадым. Суреттерім бар терген кездегі. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Өзіңіз тердіңіз ба? Сол суреттеріңізді 

көрсетпейсіз ба? 

 Ізденуші: Иә, менің жинап кептіру кезіндегі суреттерім бар, әл Фараби 

атындағы Университеттің флорист мамандарымен экспедицияға шығып 

қатарынан 3 жыл тердім. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Қатарынын 3 жыл тердің ба, Молодец. 

Жарайсың! 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Осы екі шөпті неге екеуін бірдей алдыңыз? Біреуі 

жетпейтін ба еді зерттеуге? 

 Ізденуші: Негізінде біз фармакопеялық статьяға салыстырмалы түрде 

мәліметтер бергіміз келді, және осы мен зерттеп отырған шөп эндем түрлер 

болғандықтан патент алғымыз келді, бұл екіншіден. Үшіншіден, үшінші эндем 

өсімдікке Қазақстан лақсасы деген атау берілді, 2017 жылы берілді, бірақ 

өнімділігі, ареал распространения, таралуы аймағы аз болғандықтан біз осы 2 

эндем өсімдікке тоқталдық. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан  Калжанович: Запасы қандай?  
 Ізденуші: Запасы жер үсті фитомасасының белгіленген 

қауымдастығының өнімділігі анықталды; яғни онда барысында E. transiliensis 
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үшін 10,4 –  E.albicaulis үшін 34,4 г/м2анықталды, бұл фитомасса алуға 

тұрарлық мәлімет.  

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан  Калжанович: Сіз микроскопиялық анализ жасадыңыз, осы мәлімет 

бойынша айырмашылығын тауып беріңізші? 

 Ізденуші: Микроскопия анализ бойынша, сабағы бойынша жапырағы 

бойынша, жапырақтың өткізгіш будасының құпиясы зерттелді, яғни 1-ші 

E.albicaulis сабағының құрылысы albicaulis құрғақ жерде өсетіндіктен 

дорсовентральді құрылысқа жатады деп айтылады, ұлпалар ұсақ жасушалы 

алуантүрлі, түктері көп. Екінші, орталық талшықтың төменгі бөлігі мен 

өткізгіш будасының құрылысы, өткізгіш будасының биологиялық қорының 

жиналуын білдіреді. Яғни, құрғақ жерде өсетіндіктен өткізгіш (проводящий 

пучок) өте көп жинайды. Ал, екінші, transiliensis бойынша бұл бірден флоэма 

ксилема құрылысына жаңағы, эпитермистің құрамына байланысты ылғалдылық 

көп, судың көптігін білдіреді. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Ауыр металдарды анықтадыңызба? 

 Ізденуші: Ауыр металдарды анықтадым, бірақ ауыр металдар жоқ. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Жоқ па, норма ма? 

 Ізденуші: Нормасы бар, бірақ белгілі радиациялық қауыпсіздікті 

қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық эпидемиялық талаптардан аспайды.

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Сіздің шөпті жинағанға байланысты жолға жақын 

жолға алыс жердің соған байланысты ауыр металдардың айырмашылығы болды 

ма? 

 Ізденуші: Ауыр металдың айырмашылығы олардың теріп жинаған кезде 

анықтаймыз, ал жолдан жақын алыс жерлерін анықтау жұмысымның мақсатына 

кірмейді. 

 Төрағалық етуші: Жауабыңызға қанағаттандыңызба? Бауыржан 

Калжанович. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Иә, қанағаттандым. 

Төрағалық етуші:  Осылайша, пікір оң шешімді, рахмет жауабыңызға? 

Келесі сұрақ барма? 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Менде бір сұрақ қояйын,  Лашын, сен 11 жеке зат алдың иә, қай жерден алдың 

қайтып бөліп алдың оларды? Оның құрылысын қайтып зерттедің, мен әсіресе 

анау үш тройной связьдағы тиофен барғой, соны қалай зерттедің, соны қысқаша 

айтып өтіңіз, оның барлығы оңай зат емес, қандай әдіспен бөліп алдың? 

Ізденуші: Мен бұл экстракциялық шөптерді колонкалы хроматография 

әдісімен бөліп алдым. Және бұл жерде әртүрлі сорбенттер элюенттер 
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пайдаланды. Әртүрлі хроматография, яғни вакуумды сұйықтық хроматография 

арқылы одан кейін колонкалы хроматография әдісі арқылы бөліп алдым. Бөліп 

алған заттарымның идентификациясын жұқа қабатты хроматография әдісі 

бойынша идентификациялап, ал ол алынған заттарымызды ЯМР салдық, ЯМР 

біз оның 13 протон көрсеткіштерімен, карбон көрсеткіштерінің корреляциясын 

анықтау арқылы құрылысын, брутто формуласын анықтап шығардық. Кейбір 

өзімізге, табиғатты белгісіз қосылыстарды масс спектрометрия арқылы 

молекулалық массасын анықталдық. Одан кейін алған затымызды жоғарғы 

суйықтықты хроматография арқылы халықаралық стандарттармен шың 

аудандарын салыстырдық, дәл осы зат екені анықталды, осы он бір заттың 

нәтижесінде Томсон Рейтерс дерекқор қатарына кіретін импакт факторы 

жоғары (1,9) мақала жарияланды, алынған жері Америка құрама штатарының 

Миссисипи университетінің табиғи заттарды зерттеу орталығында алынды, 

жетекшім профессор Самир Анис Росс. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Өзің бөліп алдыңба сол 11 затты? Қандай количествода алдың? 

 Ізденуші: Ең көп количествода анықтадым алкалоидтерді анықтадым, 

менде 257 миллиграмм эхинорин, 204 миллиграмм эхинопсин болды.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Қанша грамм экстракттан бөліп алдың? 

 Ізденуші: 20 грамм фракциядан алдым. Өте көп. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович:  

құрғақ экстракттан ба? 

 Ізденуші: Иә, құрғақ экстракттан бөліп алдым және бұны біз 

хроматограммаға салған кезде және де шықты пиктері, арнайы программаға 

салған кезде шынымен де 31 процент эхинорин бар екені, 29  процент 

эхинопсин бар екені дәлелденіп шықты.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

көп қой бұл, бола ма сондай? Сонда мына заттың үштен бірі  алкалоид. Бұл 

эхинопсинді зерттеген адам бар ма өзі? Литератураларда не дейді? 

 Ізденуші: Иә, зерттелген, шетелдерде, шетел ғалымдары зерттеген автор 

ретінде көп,  көбінесе оларды тұз турінде бөліп алған? Ал, бізде жеке 

субстанция күйінде бөлінді. 
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 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Қандай тұз түрінде алды олар? 

 Ізденуші: Эхинопсин нитрат түрінде алынған. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Жақсы, жақсы екен. 

 Төрағалық етуші:  Қалдыбый Джайловович тағы сұрақтарыңыз барма? 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Болды менде сұрақ бітті. Рахмет. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовна: 

Лашын, у вас, по Вашей работе выполнено ли испытание на чистоту? Дело в 

том, что одним из ваших разделов который регламентирует Государственная 

Фармакопея лекарственных препаратов, является испытание на чистоту. 

Фракционирование дұрыс қой, после фракционирования идет еще один этап, 

выделение, очистка препаратов, вот какие вещества вы  обнаружили в вашем 

полученном экстракте и в каком количестве они регламентированы? Есть 

Допустимые пределы и  это первый вопрос?  

 Второй вопрос: какую группу алкалоидов вы выделили? Вы говорили о 

группе производных хинолина. Хинолин группа производных существует у нас 

вообще, в практике  фармацевтического анализа. Это группы 

бензилизохинолина, фенантренизохинолина. Вы можете дать характеристику 

выделенного алкалоида и в виде чего вы определяете сумму алкалоидов, в виде 

оснований или в виде суммы солей? 

 Ізденуші: Құрметті Асыл Кенесовна сұрақ қойғаныңызға рахмет, жауап 

беруге рұқсат етіңіз? Бірінші біз бөліп алған алкалоидтардың тазалығын 

анықтадық және флавоноидтардың да тазалығын анықтадық, Этилацетатты 

фракциядан  апигенин, рутин, метоксипигенин бөліп алғанда және кверцетин 

бөліп алдық төртеуініңде тазалығы жоғарғы суйықтықты хроматография 

әдісімен стандарт үлгілермен салыстырылып тазалығы анықталды. Эхинорин 

субстанциясының тұрақтылығын анықтауда бөгде туыс қоспа ретінде 

эхинопсин жүреді міндетті түрде, бір бірінен ажырату өте қиын оны, бірақ біз 

оны әдіспен бөліп алып отырмыз. Бірақ туыс қоспа ретінде эхинопсин жүреді. 

Олардың тазалығы масс спектрометрия әдісімен анықталды. Группа алкалоидов 

хинолинового ряда дедіңіз, иә, бұл алкалоид хинолин туындыларына жатады 

және біздің стандарттап отырған алкалоидымыз не в виде суммы алкалоидов, в 

виде таза субстанции. 
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  Фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовна: 

В виде оснований или в виде солей? 

 Ізденуші: Да, в виде оснований, а не в виде солей. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: Мендеде бірер сұрақ бар, первый вопрос? Скажите пожалуйста, 

по литературным данным большое  количество биологических активных 

веществ, в частности  алкалоидов содержаться в семенах и в корнях, в самом 

деле по содержанию, вы же взяли только  цветки и траву? Второй вопрос 

изучали ли Вы условия и сроки хранения? Получается в вашей субстанции? 

 Ізденуші: Құрметті  Гульбарам Омаргазиевна, сұрақ қойғаныңызға 

рахмет, жауап беруге рұқсат етіңіз? Иә, біз алкалоидтарды гүлін және сабақ 

жапырақ бөлігін салыстырмалы зерттедік, салыстырмалы зерттеу кезінде 

гүлінде алкалоидтар көп болды, жапырақ сабығында сәл төмендеу. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: Иә, бұны айттыңыз ғой, а меня интересует семена и корни? Вот 

именно мордовник он отличается от других растений, что практически во всех 

вегетативных органах содержатся алкалоиды. Поэтому я спрашиваю, вы не 

изучали, не сравнивали? 

 Ізденуші: Негізінде тамырында және гүлінде көп, бірақ менің зерттеу 

жұмысымның мақсатына кірмегендіктен мен қоспадым, бірақ проект ретінде 

оны анықтадық, яғни проект аясында ол анықталды және оған отчет берілген. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: А стабильность? 

 Ізденуші: Тұрақтылық бойынша экстракт екі жыл болып анықталды, ал 

таза субстанция ретінде әзірге бір жыл тұрақтылықты беріп отырмыз, жұмыс 

әлі жалғасуда тұрақтылық бойынша, өйткені оның бөлініп алғанына бір жарым 

жыл болды. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: Вы хотя бы показали бы текущий момент, сколько месяцев  

работа идет? 
 Ізденуші: Ол слайдта көрсетілген, жұмысымда да бар. 

 Төрағалық етуші: Тағыды сұрақтар болама? Жеткілікті иә. Онда сөз 

ресми рецензентке Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының 

академигі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік және  академик Қ.И. 

Сатпаев атындағы силығының иегері, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген 

өнертапқышы, «А.Б. Бектұров атындағы Химия Ғылымдары Институты» 

Акционерлік Қоғамының, синтетикалық және табиғи дәрілік заттар химиясы 

зертханасының жетекшісі, химия ғылымдарының докторы, профессор Пралиев 

Калдыбай Джайлововичқа беріледі, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Бұл жұмыс бізге өте жақын жұмыс.  
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 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Трибунаға шықпадыңызба? 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Жоқ, осы жерде айта берейін, Бұл жұмыс бізге өте жақын жұмыс, себебі біз 

алкалоидтердың аналогтарын аламыз, морфин, оның арғыде пиперидиновые 

производные дейміз, орысша айтуға болама?  

 Төрағалық етуші: Болады. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович:  

Орысша жақсылап айтар едім. Мы работаем в области среди тех аналогов 

природных атомов, морфин и другие. В ряду производных пиперидина, эта 

работа мне понравилось тем, что выделено огромное количество, 11 новых 

соединений впервые выделены из эндемичных растений Республики Казахстан, 

11 соединений, отдельных сединений, индивидуальных соединений, те из 

которых являются новыми, впервые из этого растения. Большинство, из 

известных алкалоидов были выделены два алкалоида, которые являются очень 

перспективными по содержанию алкалоидов в сухом экстракте, в сухом 

веществе, которые составляют одну третью часть, и эхинопсин и эхинорин, они 

могут быть обьектом самостоятельных исследований, следует в дальнейшем 

глубокому исследованию и идентификации синтеза новых отечественных 

лекарственных препаратов. Поэтому эту работу считаю очень актуальным. Вот 

это мы иногда критикуем, PhD докторантура это как кандидатская, лучше 

старые кандидатские, хорошие, лучше было бы, потому что здесь старый 

известный кандидат - доктор, а теперь готовим доктора философии, 

преимущество это система мне понравилось особо, вот я сидя думаю, вот 

ученые получает хорошую практику в зарубежных ведущих научных 

институтах. Вот она была в университете Миссисипи проходила стажировку, 

научилась работать на приборах, которых у нас нету, ЯМР спектроскопия, 

хромато-масс-спектроскопия, все всякие хроматографические сравнительные 

методы, она за короткое время успела выявить эти соединения и в то же время 

изучить какие-то фармакологические свойства. Вот я считаю, эта работа так же, 

вот в применении 11 новых индивидуальных соединений, среди которых 

имеются совершенные перевыполненные соединения. Это достойная работа для 

присуждения даже я дал бы степень доктора химических наук, не только 

ученную степень доктора философии по данным специальностям. Поэтому я 

думаю, что мы будем дальше развиваться по предложению с Убайдиллой 

Махамбетовичем, я поддержал в качестве кандидата руководство университета 

и с нашим университетом и мы составили договор с намерениями. В 
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дальнейшем будем сотрудничать и с Институтом химических наук, как с одним 

из Центров нашей страны в области по созданию и внедрению 

исследовательских практик новых оригинальных отечественных лекарственных 

средств и с университетом будем сотрудничать как бы помочь сотрудникам 

кафедры, и еще одну кафедру забыл, для дальнейшего изучения. Я создал 

препарат просидол, работал 52 года над этим препаратом, я его внедрил в 

медицинскую практику.   

 Мы будем сотрудничать в области технологии, так как у нас нет 

технологов, у вас есть кафедра технологии, у Вас есть клиническая 

фармакология, перспективное сотрудничество, то есть это сотрудничество дает 

свои плоды. Мне понравилась эта работа, я снова повторяю, что работа 

достойна к присуждению высокой  степени доктора философии. 

 Төрағалық етуші: Лашын Нуртасовна, Сізге ресми рецензентке жауап 

беру үшін сөз беріледі.  

 Ізденуші: Құрметті Қалдыбай Джайлавович сізге көп рахмет! Маған 

рецензент болғаныңызға! 

 Төрағалық етуші: Калдыбай Джайловович, Сіз ізденушінің жауабына 

қанағаттандыңыз ба? 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, ҚР Мемлекеттік және академик Қ.И. Сатпаев атындағы 

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович:  

Қанағаттандым жұмысына, қанағаттандым жауабына да! 

 Төрағалық етуші: Рахмет! Сөз екінші ресми рецензентке «Қазақстан 

Республикасы Сыртқы Істер Министрлігінің Экономикалық Департаменті» 

Шаруашылық Жүргізу Құқығындағы Мемлекеттік Кәсіпорыны, «Дәрі-дәрмек, 

Медициналық бұйымдар, Медициналық Техниканы Сараптау Ұлттық 

Орталығы», Еуразиялық Экономикалық Одақ және Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Фармакопеяны Жақсарту Орталығының бас сарапшысы, 

фармацевтика ғалымдарының кандидаты Дуйсенбекова Динара Бектасовнаға 

беріледі, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. 

 Ресми рецензент, «Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер 

Министрлігінің Экономикалық Департаменті» Шаруашылық Жүргізу 

Құқығындағы Мемлекеттік Кәсіпорыны, «Дәрі-дәрмек, Медициналық 

бұйымдар, Медициналық Техниканы Сараптау Ұлттық Орталығы», 

Еуразиялық Экономикалық Одақ және Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Фармакопеяны Жақсарту Орталығының бас сарапшысы, 

фармацевтика ғылымдарының кандидаты Динара Бектасовна: Құрметті 

Диссертация кеңес төрайымы, Диссертация кеңестің мүшелері, әріптестер, 

қонақтар! Лашынның диссертация жұмысына рецензиямды оқуға рұқсат 

етіңіздер. Мен алдын ала айтайын  дегенім бар,  қазір толық оқып беремін. 

Жұмысының маңызын айтқым келеді. Мына жұмыс өте ауқымды жасалған, бір 

жұмысты бірнеше диссертациялық тақырыпты беруге болар еді, өте кең 

жасалған жұмыс, бір жұмыста бірнеше мәселе бар, яғни шөптен бастап 

зерттеліп оның таза субстанцияға дейінгі зерттелуі рет ретімен берілген. Біздің 
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Қазақстанда негізінде фармацевтикалық  өндірісте көп циклді фармациялық 

өндіріс бізде жоқ. Субстанциядан бастап дәрілік заттар алып шығуға дейін бізде 

әлі ондай өнеркәсіптер жоқ. Бұл толық мүмкіндік береді, мынау затты 

субстанциядан ары қарай алып дәрілік зат жасауға мүмкіндік береді, бұл 

бірінші тақырыптың өзектілігі. Екінші өзектілігі, бұл жаңағыдай жұмыста, 

диссертанттың бергені екі шөбі литературный обзорда өте жақсы берілген, 

өйткені  20 жылдың  көлемінде литературалық обзор жасалған, шет елде, біздің 

Қазақстанда қандай зерттелгені, қандай түрлерінің маңызы барын оның 

барлығы берілген, бірақ, диссертант екі шөпті қатар алады. Соның ішінен 

ақсабақ лақсаны алады. Өйткені оның ішінен биологиялық заттардың көбірек 

екені белгіленіп, сол затты ары қарай жалғастырады. Сол затты шөп ретінде 

стандартизация жасалынды. Әрі қарай бұл заттан сухой экстракт алынды, толық 

стандартизациядан өткізді. Үшіншіден, бұл ешкімде жоқ диссертациялық 

жұмыста жоқ таза субстанция эхинорин бөліп шығарды өйткені жаңағыдай, 

қарап отырсақ бір-біріне сәйкес болуы керек. Бұның маңыздылығы қалай?! 

 Бірінші: бұл шөп жаңа диссертант айтып өткендей фармакопеяда әлі жоқ. 

Біздің фармакопеяда 60-тай жаңағыдай шөптермен, дәрілік заттар кіргізілген 

болса кейінгі томда 20-дай дәрілік затпен, шөппен оның заттары кіргізілді. Бұл 

да бір соған Қазақстан Мемлекеттік фармакопеясына кіруге толық иелі, өйткені 

бұл зат өте толық есептеліп анықталды. Әрбір структурасы, мәселен, 

биологиялық белсенді заттарының қаншама мөлшерлігі берілді. Флавоноидтар 

қанша, аминокислотылар қанша, оны диссертант жақсылап көрсетті, мен оған 

тоқталмай-ақ қояйын, ол шөп толық кіруге мүмкіндігі бар. Екіншісі, мәселен, 

стандарттық зат, сам эхинорин стандарттық таза зат, ол бөлініп шықты, ол 

стандарт таза зат, мәселен, басқа осыдан шыққан заттарды стандарттау кезінде 

өте керек. Бізде оны Қазақстан фармакопеясында белгілеп, бүкіл құжаттары 

дайындалды, беруге болады. Үшіншіден, шөпті регистрациялық тіркеу жасауға 

бүкіл документтері дайын, оның барлық стандарттық құрамдағы АНД дейді 

ғой, нормативтік документтері түгел тұрақтылығы белгіленді, енді, бұл заттың 

аздап кемшіліктері бар, өйткені жаңағыдан фармакологиялық жағынан ЛД50 

ары қарай анықтау керек толық регистрациялық тіркеуге болады. Экстракт 

сухой оны да беруге болады. регистрациялық тіркеуге беруге болады және де 

істеп жатқан жұмысы эхиноринді таза күйінде, как субстанция ретінде тіркеуге 

болады. Бұл өте маңыздылығы өте зор шара. Бұл жұмыстың сәл кемшіліктері 

Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкес дұрыс сілтемелер 

жасау қажет, мәтіндер бойынша қысқаша шолу және қысқартуларды 

көрсеткіштер мен қысқартулар бөлімімен біріктіру қажет, екінші тарауда 

зерттеудің барлық әдістері мен әдістемелерін обьектілерді төмендегідей жіктеу 

қажет: дәрілік өсімдік шикізатты зерттеу, құрғақ экстрактты зерттеу, 

фармацевтикалық субстанцияны зерттеу және in vivo зерттеу деп әрқайсысын 

бөліп бөліп жазу керек. Екінші тараудағы фармацевтикалық реагенттер 

Қазақстан Республикасы фармакопеясының талаптарына сәйкес анықталуы тиіс 

және оларды сол фармакопея бойынша жазу қажет, бірінші беттегі үшінші 

тарауда өсімдік шикізатын жинаудың  екжей текжейлі, температура, 

ылғалдылығын көрсету қажет, үшінші тарауда диссертациялық мазмұнын 
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толықтыру қажет, алтыншы тараудада бөлімді қысқаша толықтыру қажет. 

Аталған кемшіліктер диссертациялық жұмыстың ғылыми және практикалық 

маңыздылығын төмендетпейді. Қорыта келе, автор Лашын Киекбаеваның 

«Echinops.L туысы түрлерінің өсімдік шикізатынан алынған экстракттың 

технологиясын жасау және стандарттау» тақырыбына жүргізілген 

диссертациялық жұмысы барлық талаптарға сай және қойылған мақсаттары 

мен міндеттері, ғылыми жаңалығы, тәжірибелік маңыздылығы бойынша 

жоғарғы деңгейде жұмыстың өзектілігін аша білген, жұмыс толық аяқталған 

болып саналады. Жұмыс жеткілікті деңгейде тәжірибелік мағлұматтар мен 

тұжырымдарға негізделіп, түсінікті түрде дәйектермен дәлелдене отырып 

жазылып зерттеуші өз алдына қойған мақсаттарға жете білген. Зерттеуші 

Лашын Нұртасқызы Киекбаева 6D074800 - «Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін 

алуға лайықты. Бұл жұмыс даже өзінің темасынан шире алынған жұмыс, өзінің 

ауқымынан кең алынған жұмыс. 

 Төрағалық етуші: Рахмет. Лашын Нуртасовна, сізге ресми рецензентке 

жауап беру үшін сөз беріледі.  
 Ізденуші: Құрметті рецензент Динара Бектасовна, Сіздің жұмысымды 

қарап кемшіліктерімді айтқаныңызға үлкен рахмет, болашақта кемшіліктерімді 

түзеуге уәде беремін. Рахмет! 

 ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ: Динара Бектасовна, Сіз ізденушінің жауабына 

қанағаттандыңыз ба? 

 Ресми Рецензент, «Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер 

Министрлігінің Экономикалық Департаменті» Шаруашылық Жүргізу 

Құқығындағы Мемлекеттік Кәсіпорыны, «Дәрі-дәрмек, Медициналық 

бұйымдар, Медициналық Техниканы Сараптау Ұлттық Орталығы», 

Еуразиялық Экономикалық Одақ және Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Фармакопеяны Жақсарту Орталығының бас сарапшысы, 

фармацевтика ғылымдарының кандидаты Динара Бектасовна: иә, 

қанағаттандым. 

 Төрағалық етуші:  Сөз ғылыми кеңесші, фармацевтика ғылымдарының 

докторы, профессор Санжар Жаппарұлы Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 

медицина университетінің стратегиялық және коорпоративтік даму жөніндегі 

проректоры Датхаев Убайдилла Махамбетовичке өз пікірін баяндау үшін 

беріледі. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы Датхаев Убайдилла 

Махамбетович: Лашын Нуртасовна туралы айтатын болсақ, кеше басқа 

мамандықтан магистратураны биотехнология саласында бітіріп келді. Осы үш 

жылдық жұмысында өзінінің басқа салада алған білімдерін қолдана білді. Бізде 

фармация саласында тек өзімізбен өзіміз болмай басқа жақтан келген 

студенттерімізден басқаша пікірлермен, басқаша  ойлармен басқа жұмыстар 

жасалған кезде әртүрлі өзгертулер болатынын білемін. Осы 3 жылдың ішінде 

өзінше жақсы жұмыстар жасай білді. Шетелге барып, тәлімгерлік 

кеңесшілерден жақсы деген баға алды. Өздеріңіз көрдіңіздер ғылыми 

нәтижелері өте жоғары. Нәтижелердің көрсеткіші ретінде, патентіде бар, 
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жоғары бізде талап бойынша  Скопус саналатын  болса, Web of Science 

жасалған бірнеше мақалалары жарияланды, импакт факторы жоғары 

журналдарға. Лашын ары қарай осы жұмысты жалғастырады деп ойлаймын. 

Осы зерттеу объектісі өзінің осы өсімдік шикізаты ғылыми жұмыстарын 

жалғастыр керек,  Лашын жұмысын жақсы жасады., істеген жұмысын 

қолдауларыңызды,  жақсы бағалауыңызды сұраймын. 

 Төрағалық етуші: Рахмет, Убайдилла Махамбетович, шетелдік ғылыми 

кеңесші, PhD, фармакогнозия ғылымдарының докторы, профессор, Самир Анис 

Росстың  (Миссисипи университеті, Оксфорд қаласы, Америка Құрама 

Штаттары) пікірін оқу үшін сөз Диссертациялық кеңестің Ғылым хатшысы, 

фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовнаға беріледі.

 Ғылым хатшысы, фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева 

Асыл Кенесовна: Миссисипи университеті, Ұлттық табиғи өнімдерді зерттеу 

орталығы, Мен Миссисипи Университеті Фармация мектебінің профессоры, 

Доктор Самир А. Росс. Лашын Киекбаева ханымның менімен 2016 жылғы 

маусымнан бастап тамызға дейін үш ай жұмыс жасағанын растаймын. Оның 

фитохимия мен биологияны оқытуға кіретін қазақ плантациясында (эхинопс 

албикаулис) жүзеге асырылған. Ол өз жұмысын күндіз түні тиянақты орындады. 

Он қоспаның құрылымын, әлі де алға басып келе жатқан басқа үш құрылымнан 

сәтті ажыратып, анықтай білді. Аталған қоспаларға флавоноидтардың 

(апигенин, рутин және метоксиапигенин), алкалоидтар (эхинорин және 

эхинопсин), үш тритерпен (лупеол, 3-0-ацетил лупеол және линолеат эстер), бір 

стероидты гликозид (В-ситостерол-3-О-глюкопиранозид), бір цереброзид, бір 

сексвитерпен және екі тиофен кіреді.  Лашын Киекбаева ханым өз 

жұмысына адал, әрі басқа әріптестерімен өзара тығыз қырым қатынаста болды. 

Шын сәнінде ол ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс жасады, әлі мен онымен 

мақтанамын. Ол ядролық магниттік резононсты машинаны жетік түсінгендей, 

оны қалай пайдалануға болатынын да оқып үйренді. Сізге деген құрметпен әрі 

ілтипатпен, қолы, 2016 жылғы 29 тамыз, доктор  Самир А. Росс фармакогнозия 

профессоры.  

 Төрағалық етуші: Осылайша, пікір оң шешімді, рахмет.  

 Төрағалық етуші: Ғылыми кеңесшілерге сұрақтарыңыз бар ма? 

Сұрақтар жоқ. Баяндалған пікірлерге байланысты қандай ұсыныстарыңыз 

болады? Барлық пікірлерді ізденушінің жеке іс құжаттарына тіркеу туралы 

ұсыныс түсті. Ұсыныс қабылданды. Диссертациялық жұмысты талқылауға 

өтеміз. Кім бірінші сөз. 

 PhD, доктор Оразбеков Еркебұлан Қуандықович: Құрметті 

Диссертациялық кеңес мүшелері бірінші бастауға рұқсат етіңіздер. Сұрақ 

қойған жоқпын, мен де сұрақ қоятын орныда жоқ. Себебі бұл шөпті зерттеу 

барысында басынан бастап АҚШ жеріне кіргеннен бастап жүрдім. АҚШ-та 

өзімің Қазақстанның көптеген тәлімгерлерін алдым, үйреттік. Бұл шөптің 

тарихына келсек, Лашынның өзі шөпті АҚШ-қа алып келді, бірақ шөбі біздің 

таможниктерден өтіп, АҚШ-та FDA бригадалық қорына алып қалды. 

Лашынның өзін жіберді. Мисисипи Университетінің профессорлары FDA - ға 

баруға қорқып, болды біз отказ береміз, басқа шөп жіберіңдер деді. Сол кезде 
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мен қазақшылыққа салынып, жоқ осы шөпті қалай болса да аламыз FDA - ға 

барамыз ары қарай зерттейміз деп әлгі шөпті алып шықтық, зерттеуі  ЯМР да 

үйреттік бүкіл алынған заттарды өз көзімізбен көрдік, заттарды да бөліп алдық, 

қол астымда 4 ай жұмыс істеді. Қоластымда жұмыс істеген 4 доктаранттың 

ішінен нәтижесі ең жоғары шыққан және АҚШ-тықтарды таңқалдырған осы 

Лашын болды. Әлі күнге дейін, кеше  АҚШ-тықтармен сөйлесіп жатырмыз. 

Осы қыздың Ақсабақ лақса шөбін сұрап жатыр. Себебі осы диссертацияға 

кірмеген әлі 3 жаңа майды анықтадық. Ол майдың перспективтілігін айтпай-ақ 

қояйын, комбинация өтіп жатыр, патенттер аламыз бұйыртса, жұмыс нәтижесі 

жақсы, сұрақ қойған жоқпын, іске сәт! 

 Төрағалық етуші: Рахмет, сөз сөйлейтіндер болса рұқсат,  сөз профессор, 

Медицина ғылымдарының докторы, академик Рахимов Кайролла 

Дүйсенбаевичке беріледі. 

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Мынау бүгін Лашын Нұртасқызының 

тамаша еңбектерін көріп отырмыз, бәрімізде, өзінің жақсы білетінін, 

материалды жақсы дайындағанын, соны жақсы, өзінің қолынан келетіндігінің 

бәрін, жаңағыдай, қандай болды, научная часть дейді, ғылыми жағынан да 

практикалық жағынан да соның істегенін, жаңа Еркебұлан алдында қорғаған 

адам, осы жерде сол кісінің айтуына қараған кезде Америкада да бос 

жүрмегенін көрсетеді. Яғни, біз мұнда, мен текке сұрақ қойған жоқпын, бұрын 

бізде зерттелді ма немесе зерттеледі ма халық медицинасында сонда 17 түрі 

барына қуану керек. Соның ішінде 3 түрі дейді қазір эндемикалық. 

Эндемикалық заттардың өзі қазір 60-тан асады. Соның ішінде ары қарай 

жусанда кіреді, дәрмене  жусаны, полынь цитварная дейді, ол да кіреді. Шет 

елдіктер қанша әкеткенмен, әкете алмады бәрі біздің жерімізде сол жерде ғана 

өсетінін, сондықтан бұл қуанышты зат. Лашынның жұмысы бойынша, 

жаңағыдай, жеке субстанциясының бөлініп алынуы, эхинорин деген. Соның 

барлығы өте қуантатын нарсе, әрине мұның бәрі кейінгі кезде технологияның 

дамуына байланысты. Жаңа Бауыржан Қалжановичпен біз әңгімелесіп 

отырмыз, мына жерде ақырындап, сонда бұрын бұл кісінің істеген 

фармациялық  зерттеулердің әрқайсысын жеке-жеке дисссертация болып 

қорғалған, бұрын ол кезде бұндай технология жоқ еді. Қазір көрдіңіздер ма бір 

жарты жылда істеген затты или болмаса бір жылда істеген затты бір айда 

істеуге болатын мүмкіншіліктер бар, үлкен технология, соны Лашын барып 

көрсетті. Өзінің әріптестерімен бірге, жаңағы Еркебұлан айтып отыр. Лашын 

өзінің еңбекқорлығын танытты, енді ондай балалар әрмен қарай біздің еліміздің 

дамуына елбасымыздың осылай алға қарай Отандық дәрілерді көбейтуге үлес 

қосып отырған адам деп айтуға болады. Және де бұл дәрілердің бір қызықтығы, 

дәрілік шөпті зерттей келіп, жаңағы тері аурулары лешмания деген өте 

кетпейтін жұқпалы, сондай жаман ауру, соған қарсы, одан кейін паралич деген 

аурулар бар,  дененің бәрі босаңсып, салдырап қалатын аурулар бар, соған 

қарсы келетін жағдайлар бар. Енді, шөп дәрілердің қасиеттері көп, бірақ 
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олардың бір қызығы жаңағыдай осы біздің әртүрлі технологияларды 

хроматографтардың колонночная, басқалар сол бойынша жеке-жеке заттар, 

действующее вещество дейді, орысша айтқанда әсер ететін дәрілерді алсақ, ол 

қалай, не үшін десек, ол дәрілер не үшін керек? Ол ертең бізге 

фармакокинетиканы өткізуге, одан кейін бізге фармакогенетиканы өткізуге 

керек болады. Себебі дейсіздер қазір, персонализированные методы лечения 

деген келіп жатыр бізге. Ол немене деген сөз, әр адамда мыңдаған, жүз 

миллиондаған біздегі  белок ферменттердің бәрі келген дәрілердің 

молекуласымен байланысып, сол аурудың бетіне түсу керек. Түспейді екен, 

сізге жаман әсер тудырып, алып кетеді. Дәрілерге шет елдің, жаңа айтып отыр 

Американың, басқа жердің қызығатын себебі, сол дәрі үшін шөп дәрілердің 

уыттылығы аз да, көрсететін күштері, әсері үлкен болып саналады. Сондықтан 

да мен осыған қуанып отырмын. Енді басқа жаңа айтып отырған оппонеттеріне, 

рецензенттеріне қосыла отырып, бірауыздан айтатыным, бұндай жұмысты 

қолдау керек. Соған тұрарлық Лашын Нұртасқызы осы доктор PhD 

философиясы дәрежесіне лайықты деп есептеймін. Соған бірауыздан дауыс 

беруге барлықтарыңызды шақырамын. Рахмет сіздерге! 

 Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: Менде айтып кетсем болама?  

 Төрағалық етуші: иа. 

 Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: Жалпы, мына біздің Диссертациялық кеңестің мүшелері айтып 

жатқан отзывтарына мен қосыламын. Жаңағы рецезенттердің сөзіне қорғауына, 

бәріне қосыламын. Жұмыс жақсы істелінген, бұл жұмысқа баға Америкада 

берілген. Жақсы результаттар көрсетіп жатыр. Мен ойлаймын, бұл жұмысты 

қолдау керек. Барлықтарыңызға әділ дауыс беріп, дұрыс қолдауларыңызды 

сұраймын.   

 Төрағалық етуші: Рахмет, Амир Аканович. 

 Ғылым хатшысы, фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева 

Асыл Кенесовна: Я очень хочу поддержать членов Диссертационного совета, 

на самом деле была дана объективная оценка о работе, в достаточной степени 

представлено большое количество соединений. Причем была установлена 

структура, это дорогого стоит. Определен фракционный состав, причем не 

просто фракционный состав всех веществ, которые сопровождают химический 

состав лекарственого растительного сырья, но также определена групповая 

принадлежность. Здесь конечно хочу добавить Лашын, вы представили на 

самом деле оптимальную схему разделения биологически активных веществ, но 

естественно по групповой данной принадлежности для всех ваших экстрактов, 

но было бы  лучше, если бы Вы приукрасили эту работу, представив 

оптимальную схему  разделения алколоидов. Известна схема разделения 

алкалоидов опия по методу Каневской-Клячкиной. Вы наверно знаете, этот 

метод и соответственно от приведенной и известной по литературным данным 

этой методики разделения, вы могли бы во-первых показать  разделительную 

способность всех алкалоидов, которые вы соответственно выделяете в вашем 

полученном экстракте, соответственно выделить эти вещества в нативном 
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состоянии, то есть, акцент перенести не только на группы БАВ, в которой Вы 

премущественно в процентном выражении выделяете и соответственно БАВ, 

которые превалируют дополнительно. 

 Төрағалық етуші: рахмет, Асыл Кенесовна. 

 Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова Калданай 

Каржауовна, менде айтайын. 

 Төрағалық етуші: иә, Калданай Каржауовна.  

 Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова Калданай 

Каржауовна: Лашын Нұртасқызы жұмысын жасады, жаңағы, Динара 

Бектасқызы айтып жатқандай 3 нормативтік документтің жобасы жасалды деп 

жатыр, сол тіркеуге дайындалды. Ол бізге өте қуантарлық жағдай, деп 

ойлаймын. Кез келген адам алкалоидпен жұмыс істей бермейді. Лашын, сіздің 

осындай еңбегіңіздің нәтижесін көріп жатқанынымызға қуаныштымыз. 

Лашынға Самир Росстың берген үлкен бір бағасы бар, «алтын қолды 

докторант» деген. Өйткені, Лашын қандай жұмыс атқарса да өте таза шығады. 

Соған Самир Ростың өзі керемет пікір білдірген. Сол жұмысыңызды енді 

тоқтатпай, ары қарай тіркеуге дейін алып шықсаңыз, сол біздің цель, жақсы 

болар еді деп ойлаймын. 

 Төрағалық етуші: Диссертациялық жұмысты талқылау аяқталды. 

Сонымен құпия дауыс беру үшін санақ комиссиясын сайлау үшін сайлауға 

ұсыныс түсті. Сайлау комиисиясының төрағасы Қайролла Дюсенбаевич, сіз.    

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, доцент Датхаев Убайдилла 

Махамбетович. Қайролла Дюсенбаевич, сіз как главный судья. 

 Төрағалық етуші: комиссия көмекшілері: Бауыржан Қалжанович, Асыл 

Кеңесовна. Аталған құрамға ешкім қарсы емес пе? Қарсы жоқ. Аталған 

комиссия мүшелері бекітілді.  Дауыс беру басталды.  

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, доцент Датхаев Убайдилла 

Махамбетович: Бес минуттық үзіліс жариялаймыз. 

Үзілістен кейін 

 Төрағалық етуші: Сөз санақ ету комиссиясының төрағасы профессор 

Рахимов Қайролла Дюсенбаевичке беріледі. 

  Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Хаттама, екінші номерлі, Диссертациялық 

кеңестің «Фармация» бойынша  6Д110400 – «Фармация» және  6Д074800 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша таңдалған 

санақ комиссиясының отырысы. 

 11 шілде 2018 жыл.   

 Төрағасы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор Рахимов К.Д. 

  

  



Комиссия мүшелері: фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор 
Махатов Б.К, фармацевтика ғылымдарының докторы Бошкаева А.К. 
Диссертациялық кеңестің құрамы - 10 адам.

Саннан бекітілген кеңес қүрамын косымша шешуші, дауыс құқығы 
берілген - 7 адам, отырысқа - 9 адам Диссертациялык кеңестің мүшелері 
қатысты.

Соның ішінде қаралған Диссертацияның бағыты бойынша ғылым 
докторларына таратылған бюлетень саны 7-еу.

Таратылмаған бюлетень саны - 0.
Жәшіктегі бюлетень -7.
Соның осы, Киікбаева Лашын Нұртасқызының философия докторы PhD 

дәреже беру сұрағы бойынша нәтижелері:
Қарсы емес -  7.
Қарсы -  0.
Жарамсыз бюлетень -  0.
Комиссия төрағасы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор 
Рахимов Кайролла Дюсенбаевич.

Төрағалық етуші: Санақ комиссиясының хаттамасын ашық дауыс беру 
арқылы бекітуге ұсыныс түсіп жатыр. Аталған ұсынысқа дауыс берулеріңізді 
сұраймын, кім қарсы? Қарсы жоқ. Санақ комиссиясының хаттамасы бірауыздан 
бекітілді. Лашын Нуртасовна сізді корғаумен құттықтаймын!

Біздің Диссертациялык кеңес Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 
Министрлігінің Білім және Ғылым саласындағы Бақылау Комитетінің алдында 
сізге философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін беруге өтініш білдіреді. 
Үлкен рахмет! Соңғы сөз Киікбаева Лашын Нұртасқызына беріледі.

Ізденуші: Құрметті, Диссертацтиялық кеңес төрағасы, Диссертациялык 
кеңестің мүшелері және аудитория! Барлықтарыңызға, менің бүгінгі 
диссертациялық жүмысымды тыңдап, оң дауыс бергендеріңізге көп-көп рахмет 
айтамын. Осы біздің Қазақстан Республикасы фармацевтикалық саласы, 
фармакология саласы, жалпы біздің Қазакстан Республикасының ғылымы дами 
берсін, алдыға баса берсін. Өте білімді, білікті, жақсы ғалымдар шыға берсін! 
Рахмет!

Диссертациялык кеңе» 
ғылыми хатшысы,

Диссертациялык қрңеі 
төрағасы, фармацевта 
ғылымдарының докто

фармацевтика ғылым; ^^лЛзшцкаева А.К.

Датхаев У.М.

11-ші шілде 2018 ж.
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