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АННОТАЦИЯСЫ 
 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі 

Елбасының 05.10.2018 ж. Қазақстан Республикасы халқына жолдауында 

Нұрсұлтан Әбішұлы «2050 жылға әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына 

кіру» стратегиялық мақсатын еске алып, еліміздің тұрғындарының ӛмір 

сапасын арттыруға аса назар аударды, себебі ұлт денсаулығы мемлекет үшін 

басты басымдылық болып табылады.  

Қазақстан Республикасының 2016-2019 жж. «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасында дәрілік заттармен қамтамасыз ету, тұрғындарға дәрілік 

кӛмек сапасы мен қолжетімділігін арттыру Ұлттық саясатын жүзеге асыру 

мәселесіне баса назар аударылған. Дәрілік заттар алдын-алу және ауруларды 

емдеуде басты орынға ие.  

Фармацевтикалық саланы дамыту Қазақстан Республикасы үшін 

стратегиялық, қоғамдық және экономикалық мәнге ие. Отандық 

фармацевтикалық ӛнеркәсіптің дамуына қарамастан импортқа тәуелділік әлі 

күнге ӛзекті мәселе болып табылады. Фармацевтикалық секторды бекіту 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің 2017-2021 жж. 

арналған Стратегиялық жоспарының сәтті жүзеге асуына септігін тигізеді 

және мемлекеттің дәрілік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып отандық фармацевтикалық 

ғылым алдында бәсекелестікке қабілетті дәрілік препараттар, соның ішінде 

ӛсімдік текті дәрілік препараттар жасау міндеті тұр. Қойылған міндетті шешу 

және енгізу, олардың негізінде дәрілік препараттар жасау мен оларды 

медициналық тәжірибеге енгізу болып табылады. 

Ӛкінішке орай, қанайналым жүйесінің аурулары ӛлім мен еңбекке 

қабілетсіздікке, адамдардың ӛмірінің ұзақтығы мен сапасының тӛмендеуіне 

әкеліп соқтыратын асқынулардың дамуының негізгі себебі болып табылады. 

Қазіргі таңда Қазақстанда жүрек-қантамыр ауруларынан (ЖҚА) болған ӛлім 

саны жылына 100 мың тұрғынға шаққанда 179,8 ӛмір. ДСҰ мәліметтері 

бойынша қанайналым жүйесінің ауруына байланысты ӛлгендердің саны 

Қазақстанда еуропалық мемлекеттермен салыстырғанда екі есеге артқан. 

Соңғы онжылдықта Қазақстандағы жүрек-қантамыр ауруларымен 

ауырғандардың саны 1,7 есеге артқан.  

Алматылық долана (Crataegus almaatensis Pojark), Іле Алатаудың 

бӛктерінде ӛсетін долананың эндемикалық түрі, ӛнеркәсіптік қолдануға 



жеткілікті шикізаттық базаға ие және ЖҚА емдеуге арналған биологиялық 

белсенді заттардың перспективті кӛзі болып табылады. 

Шикізатты толықмасштабты фармакогностикалық зерттеу және 

стандартизациялау, фитосубстанцияларды фармако-технологиялық зерттеу, 

дәрілік қалып жасау отандық ӛндірістегі заманауи препараттар 

номенклатурасын кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу мақсаты: Crataegus almaatensis фитосубстанцияларын алу 

технологиясын тәжірибелік-теориялық негіздеу және стандартизациялаудың 

фармакопеялық критерийлерін жасау. 

Зерттеу міндеттері: 

-  долана негізіндегі дәрілік препараттар мен фармацевтикалық 

ӛнімдердің отандық нарығындағы маркетингтік талдау жасау; 

-  Crataegus almaatensis дәрілік ӛсімдік шикізатының  

фармакогностикалық, фармако-технологиялық параметрлерін зерттеу және 

стандартизациялау; 

- Crataegus almaatensis шикізатынан экстракттар алу әдісін 

интенсификациялаумен тиімді технологиясын жасау; 

- Crataegus almaatensis  шикізатынан экстракттардың (сұйық және қою) 

фармакопеялық сапа критерийлерін жасау және стандартизациялау; 

-  Crataegus almaatensis экстракттарының Crataegus oxyacantha  ресми 

түрімен салыстырмалы фитохимиялық талдауын жасау; 

- клиникаға дейінгі зерттеулер аясында Crataegus oxyacantha 

экстракттарының ӛткір, жедел уыттылығын және антиоксидантты 

белсенділіктерін анықтау; 

- «Сердофит» шартты атауымен капсулалардың фармацевтикалық және 

олардың ӛндірісінің техника-экономикалық негіздемелерін жасау. 

Зерттеу объектілері: Crataegus almaatensis жапырақтары, гүлдері мен 

жемістері, (сұйық және қою) экстрактілері және «Сердофит» шартты атауы 

бар капсулалар. 

Зерттеу әдістері: стандартты физикалық, физика-химиялық, 

фармакогностикалық, фармако-технологиялық, фармакологиялық, 

биологиялық, статистикалық фармакопеялық және фармакопеялық емес 

әдістері.  

Ғылыми жаңалығы 

Алғаш рет: 

- толықмасштабты фармакогностикалық және фармако-технологиялық 

зерттеулер мен бұрын зерттелмеген, эндемикалық Crataegus almaatensis 

шикізатының (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) стандартизациясы 

жүргізілді және оның Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы (ҚР МФ) талаптарына сәйкестігі анықталды. Crataegus L-дің 

ресми түрлерімен салыстырмалы түрде Crataegus almaatensis-тің 

макроскопиялық және микроскопиялық ерекшеліктері анықталды. Crataegus 

almaatensis шикізатының (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) 

фитохимиялық зерттеу нәтижесінде 22 қосылыс: 12 флаваноидтар мен 10 

фенолдық қышқылдарының бары анықталды. Crataegus almaatensis 



шикізатының (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) экстракттарының 

полифенолдық құрамын Crataegus oxyacantha ресми түрлерінің 

экстракттарымен салыстырмалы түрде зерттеу нәтижесінде фенолдық 

қосылыстар қосындысының салыстырмалы нысанға қарағанда Crataegus 

almaatensis жапырақтарында 1,5 есе және Crataegus almaatensis гүлдерінде 

1,2 есе артық екені анықталды; 

- Crataegus almaatensis шикізатының құрамындағы (жемістері, гүлдері 

мен жапырақтары) биологиялық белсенді заттардың (ББЗ) максималды 

шығымы мен фармакопеялық сапалы ӛнім алуға мүмкіндік беретін 

технологиялық үрдісті интенсификациялау арқылы инновациялық әдіспен 

экстракттілеу тиімді технологиясы жасалды. Жаңалығы 02.04.2018 ж. 

Қазақстан Республикасы пайдалы модельдер Мемлекеттік Реестрінде № 2740 

«Алматылық долана Crataegus almaatensis жемістерінен сұйық және қою 

экстракт алу тәсілі» пайдалы модельге берілген патентімен расталды, 

қосымша А; 

- Crataegus almaatensis фитосубстанцияларының ӛткір, жедел 

уыттылығы және бос радикалдарға қарсы белсенділігі зерттеліп, олардың 

қауіпсіздігі мен жоғары антиоксидантты белсенділігі анықталды;  

- Crataegus almaatensis (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) 

фитосубстанциялары негізінде «Сердофит» капсулалары технологиясын 

жасау бойынша зерттеулер жүргізілді (пайдалы ӛнімге патент беру туралы оң 

шешім (28.04.2017 ж. №2017/0363.1 «Жүрек-қан тамырлары жүйесі 

ауруларын алдын алуға және емдеуге арналған композиция» пайдалы 

модельге ӛтінім)), Қосымша Б. 

 Диссертациялық зерттеудің қорғауға шығарылатын негізгі 

қағидалар: 

-  фармацевтикалық нарықты талдау және Crataegus almaatensis 

меншікті ресурстары негізінде жаңа фитопрепараттар ӛндірісін негіздеу; 

-  Crataegus almaatensis шикізатын ҚР МФ талаптарына сай дайындау, 

стандартизациялау мен тұрақтылығын анықтау; 

-  Crataegus almaatensis шикізатынан фармакопеялық сапалы 

фитосубстанциялар алудың технологиялық аспектілерін анықтау; 

-  «Сердофит» шартты атаулы капсулаларды фармацевтикалық және 

ӛндірісінің техника-экономикалық негіздемелерін жасау; 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы 

Қазақстан Республикасы, Есік қ., «ФитОлеум» ЖШС фармацевтикалық 

ӛндіріс орнында Crataegus almaatensis шикізатының (жемістері, гүлдері мен 

жапырақтары) тәжірибелік-ӛнеркәсіптік серияларына жинау, ӛңдеу, кептіру 

мен сақтау бойынша тиісті нормативті-техникалық құжаттар жасалып, 

енгізілді (15.08.2017 ж. № 8 енгізу акті ), қосымша В. 

Crataegus almaatensis шикізатын Crataegus L. ресми түрлерімен 

салыстырмалы түрде макроскопиялық және микроскопиялық талдау 

нәтижелері Ирландия, Дублин қ. Тринити Колледж Дублин, Фармация мен 

фармацевтикалық ғылымдар Мектебінің (School of Pharmacy and 



Pharmaceutical sciences, Trinity College Dublin) фармакогнозия бойынша оқу-

білім бағдарламаларына енгізілген (01.06.2017 ж. енгізу акті), Қосымша Г. 

Crataegus almaatensis құрамындағы компоненттерді ЖНСХ әдісімен 

сандық анықтаудың алғаш жасалған әдістемесі Ирландия, Дублин қ. Тринити 

Колледж Дублин, Фармация мен фармацевтикалық ғылымдар Мектебінің 

ДӚШ фитохимиялық талдау бойынша оқу бағдарламасына енгізілді 

(30.08.2017 ж. енгізу акті), қосымша Д. 

Crataegus almaatensis экстракттарын Crataegus L. ресми түрлерімен 

салыстырмалы түрде фитохимиялық зерттеулер мен антиоксиданттық 

белсенділігін зерттеу нәтижелері Польша, Люблин қ., Люблин Медициналық 

университеті (Department of Pharmacognosy with Medical plant unit, Medical 

University of Lublin), дәрілік ӛсімдіктер курсымен фармакогнозия курсының 

білім бағдарламасына енгізілді (22.12.2017 ж. енгізу акті 01/680/2017) 

қосымша Е, Ж; 

Crataegus almaatensis шикізаты (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) 

мен фитосубстанцияларына (сұйық және қою экстрактілер) сапа 

спецификациялары мен ҚР АНҚ жобалары жасалып, Қазақстан 

Республикасы, Есік қ., «ФитОлеум» ЖШС-да бекітілді.  

Crataegus almaatensis шикізатының құрамындағы биологиялық белсенді 

заттардың (ББЗ) максималды шығымы мен фармакопеялық сапалы ӛнім алуға 

мүмкіндік беретін технологиялық үрдісті интенсификациялау арқылы 

инновациялық әдіспен экстракттілеу тиімді технологиясы тәжірибелік-

ӛнеркәсіптік кӛлемде Қазақстан Республикасы, Есік қ., «ФитОлеум» ЖШС-

не енгізілді, (07.09.2017 ж. № 9 енгізу акті), қосымша И. 

Crataegus almaatensis шикізаты (жемістері, гүлдері мен жапырақтары) 

негізінде Қазақстан Республикасы, Есік қ., «ФитОлеум» ЖШС-нде 

экстракттар (сұйық және қою) алу мен ӛндірісіне зертханалық және 

тәжірибелік-ӛнеркәсіптік регламенттер жасалып бекітілді. 

Crataegus almaatensis экстракттарынан (жемістері, гүлдері мен 

жапырақтары) жасалған «Сердофит»  шартты атаулы капсулаларын ӛндіру 

технологиясы мен бақылау әдістемелері Қазақстан Республикасы, Алматы 

облысы, «Абди Ибрагим Глобал Фарм» ЖШС фармацевтикалық зауытында 

сәтті апробациядан ӛтті (30.03.2018 ж. апробация акті), қосымша К. 

«Сердофит» шартты атаулы капсулаларының ӛндірісіне тәжірибелік-

ӛнеркәсіптік регламент жасалып, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, 

«Абди Ибрагим Глобал Фарм» ЖШС фармацевтикалық зауытында бекітілді.  

«Сердофит» шартты атаулы капсулаларына ҰЙЫМ СТАНДАРТЫ СТ 

ИП 850809401841-01-2018» нормативті-техникалық құжаты жасалып, «Қазақ 

тағамтану академиясы Ұлттық Ұйым» ЖШС-мен келісілді (қосымша Л). 

Жұмыс апробациясы 

Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері келесі материалдарда 

баяндалды және жарияланды: «Инновации в здоровье нации» халықаралық 

қатысумен IIІ Жалпы Ресейлік ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Санкт-

Петербург қ. Ресей Федерациясы, 2015 ж.); «Актуальные вопросы 

образования, науки и производства в фармации» халықаралық қатысумен 



ӛтетін Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Ташкент қ., 

Ӛзбекістан, 2015 ж.); «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к 

практике» халықаралық қатысумен ӛтетін IV ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (Алматы қ., Қазақстан Республикасы, 2015 ж.);  «Science on 

Botanicals and 5
th
 Interim American Society of Pharmacognosy» жыл сайын 

ӛтетін XVI Халықаралық конференциясы (Оксфорд қ., Миссисипи, АҚШ 

2016 ж.); «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» студенттер 

мен жас ғалымдардың III халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

(Алматы қ., Қазақстан Республикасы, 2016 ж.); «Приоритеты фармации и 

стоматологии – от теории к практике» халықаралық қатысумен ӛтетін V 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Алматы қ., Қазақстан Республикасы, 

2016 ж.); «Cromatography of natural products» X халықаралық симпозиум 

(Люблин қ., Польша 2016 ж.); «Инновации в здоровье нации» халықаралық 

қатысумен ӛтетін IV Жалпы Ресей ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

(Санкт-Петербург қ., Ресей Федерациясы, 2016 ж.); Ирландия 

фармацевтикалық мектептерінің 39-шы конференциясы (Корк қ., Ирландия, 

2017 ж.); «Современные достижения фармацевтической технологии и 

биотехнологии» VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет 

конференциясы (Харьков қ., Украина, 2017 ж.), «Наука и образование в 

современном мире» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

(Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы, 2018 ж.); «Pharmacy Updates» I 

Халықаралық конгресі (Тегеран қ., Иран, 2018 ж.); «Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения» студенттер мен жас 

ғалымдардың III халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

(Екатеринбург қ., Ресей Федерациясы, 2018 ж.), «Актуальные вопросы 

общественного здравоохранения» IX халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы және «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» 

студенттер мен жас ғалымдардың V халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы (Алматы қ., Қазақстан Республикасы, 2018 ж.); 

«Медицинская наука: новые возможности» халықаралық қатысумен ӛтетін 

студенттер мен жас ғалымдардың XIII ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

(Душанбе қ., Тәжікстан, 2018 ж.); «Формирование и перспективы развития 

научной школы фармации: преемственность поколений» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Алматы қ., Қазақстан Республикасы, 

2018 ж.).  

Жарияланымдар туралы ақпарат 

Зерттеу нәтижелері бойынша 29 жұмыс жарияланды, соның ішінде: 

 Scopus (Elsevier) және Web of Science (Clarivate analytics) мәліметтер 

базасына кіретін халықаралық журналдардағы мақалалар – 1, Қосымша М; 

 ҚР Білім және ғылым Министрлігі білім мен ғылым саласындағы 

бақылау Комитетімен ұсынылған журналдарда – 7; 

 халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардағы тезистер мен 

мақалалар (Польша, Ирландия, АҚШ, Иран, Ресей, Украина, Тәжікстан, 

Ӛзбекстан, Қазақстан Республикасы) – 17; 

 халықаралық журналдардағы мақалалар (Ресей Федерациясы) – 2; 



 пайдалы модельге патент – 1; 

 пайдалы модель патентіне ӛтінім (пайдалы модельге патент беру 

туралы оң шешім) – 1. 

 

Диссертация құрылымы мен көлемі  

Диссертация 148 беттік компьютерде жазылған мәтіннен құралған, 30 

кесте, 52 сурет, 296 дерек кӛзінен құралған әдебиеттер тізімі және 81 

қосымшадан тұрады. Жұмыс кіріспе, әдебиеттерге шолу, зерттеу материалы 

мен әдістерінен, зерттеу нәтижелеріне арналған 3 бӛлімнен және 

қорытындыдан тұрады. 

 

 


