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6D074800 -  «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша 
(PhD) философия ғылыми дәрежесін алуға PhD докторант Киекбаева Лашын 
Нургасовнаға «Echinops L. гуысы түрлерініц осімдік шикізатынан алынған 
экстракттың технологиясын жасау және стандарттау» диссертация тақырыбы 
туралы ғылыми кеңесші, фармацевтика ғылымының докторы, профессор
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Киекбаева Лашын Нуртасовна «Биотехнология» магистрлік академиялық 
дәрежесін алғаннан кейін 2014 жылы 6D074800 -  «Фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы» мамандығы бойынша Қазақ Үлттық медицина университетінің PhD- 
докторантурасына түсті. Диссертациялық жұмыстың ғылыми-зерттеу аумағы 
Echinops L. туысы түрлерінің өсімдік шикізатынан экстракт алу технологиясын 
жасау жэне стандарттау болды.

Докторант Киекбаева Л.Ы басты потенциальды маңыздылыққа ие болған 
Echinops L. туысына жататын Қазақстандық ақсабақ лақса мен Іле лақсасының 
өсімдік шикізатынан экстракт пен субстанция алу жэне оның стандарттау 
мақсатында толық ауқымды зерттеу жасады. Шикізатты тиісті дайындау, кептіру 
және кегггіруден кейін өңдеудің шикізатты тиісті тәжірибесімен өсіру және жинау 
(GACP) талаптарына сәйкес технологиясы әзірленді, фармакогностикалық, фармако- 
технологиялық параметрлері нормативті қүжаттар талаптарына сәйкес зерттеп, 
Echinops albicaulis Kar. et Kir шикізат шөбіне стандартизация жүргізді.

Докторант Киекбаева Л.Н National Center for Natural Products Research 
(NCNPR), Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, Ole Miss, (USA) 
зерттеу орталығында ғылыми стажировкадан өтті. Стажировка кезінде заманауи 
физика-химиялық әдістер мен әдістемелермен (PISCCC, COSY, NOSY, DEPT) 
зерттеу жүргізуді үйренді. Әртүрлі экстракттың әртүрлі фракцияларының 
салыстырмалы түрде алғаш рет уштибактериалдык, антиоксиданттық жэне малярия 
мен лейшманиозға қарсы фармакологиялық зерттеулерді анықтауды игерді. 
Докторант ақсабақ лақса пюбі құрамынан үш түрлі терпеноидар, төрт түрлі 
флавоноидтар, алкалоидтар класына жататын екі қосылыс және бір стероидты 
гликозид, екі /гүрлі тиофен қосылыстарын таза күйінде бөліп алып, олардың 
қүрылымдық формуласын заманауи әдістермен анықтаған жэне зерттеу барысында 
әртүрлі физика-химиялық талдау әдістерін (химиялық жэне спектральды), қағазды 
хроматография, колонкалы хроматография, вакуум-сүйықты хроматография, жұқа 
кабатты хроматография, жоғарғы эфективті сүйықты хроматография, газды және
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1 3масс хроматография, фракционирлеу, ультра күлгін (УФ), инфрақызыл (ИҚ), С- 
ЯМР (ядерлі магнитті резонанс), 'Н-ЯМР-сгіектроскопиялық) қолданды.

Алынған зерттеу нэтижелері интерпретацияланып, Web of Science базасына 
кіретін (IF -  1,6) Natural Product Research журналында және Scopus дерекқор 
қатарына кіретін (импакт-факторы 0,648) International Journal of Green Pharmacy 
журналында жэне Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 
журналдарында жарияланды. Докторант зерттеу нәтижелерін Қазақстан 
Республикасының, Америка, Қытай және Ресей Федерациясының халықаралық 
ғылыми конференцияларында жүйелі түрде баяндап отырды. PhD-докторантура 
бағдарламасы бойынша білім беру процесін игеру кезінде базалық жэне профильдік 
пәндерден терең білімін корсете білді. Оқу барысында докторант өзінің тамаша 
педагогикалық дағдыларын корсете біліп, бакалаврлардың жэне магистраттардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқарып, студенттік өмірге белсене араласып 
отырды.

Киекбаева Л.Н қазақ, орыс жэне ағылшын тілдерін жетік меңгерген. 
Докторант тәртіпті, жауапты, профессорлық-оқытушы қүрамы және білім 
алушылардың арасында өте сыйлы. Жан-жақты, спортпен шұғылданады, сонымен 
қатар, үш бала тәрбиелеп отырған аяулы ана екенін атап өткім келеді.

Осылайша, Киекбаева Лашын Нуртасовна орындаған диссертациялық 
жұмысы мақсаты жэне барлық міндеттері орындалып аяқталған сипаты бар. 
Алынған нәтижелерінің жаңалығы, тәжірибелік маңыздылығы, отандық фармация 
саласына лайықты үлесі бар жүмыс болып табылады.

Жоғарыда айтылған пікірге байланысты диссертант 6D074800 -
«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша (PhD) философия 
докторы ғылыми дәрежесіне лайық және диссертациялық кеңестің қолдауын 
сұраймын.
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