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АННОТАЦИЯ  

 

Тақырыптың өзектілігі  

Қазақстан Республикасының фармацевтика саласын дамыту мақсатында 

сапасы жоғары, эффективті, қауіпсіз, бәсекелестікке қабілетті дәрілік 

қалыптарды шығару және халықты отандық өніммен қамтамасыз ету басты 

міндеттердің бірі болып табылады. Экологиялық қауіпсіздіктің қазіргі 

жағдайында және сыртқы ортаның адам денсаулығына тигізетін айтарлықтай 

теріс әсерін ескере отырып, әлемдік фармацевтикалық өндірушілер құрамы 

табиғатқа жақын, салыстырмалы түрде қауіпсіз болып табылатын, жеткілікті 

дәрежеде адам денсаулығы үшін пайдалы болатын және қолжетімді дәрілік 

құралдарды жасау алдыңғы қатарлы бағыт деп санайды.  

Бұл мәселені шешу жан-жақты зерттеудің және жергілікті табиғи 

шикізатты ұтымды пайдаланудың көмегімен жүзеге асады. Осы орайда, 

елімізде көптеген бағдарламалар жүзеге асырылуда, атап айтқанда 

«Қазақстан 2050» стратегиясы, Қазақстанның дамыған 30 ел қатарына 

қосылу концепциясы, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 

«Экономиканы әр тараптандыруды жеделдету» стратегиялық даму жоспары, 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан жолы 2050: бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» жолдауын жүзеге асыруға арналған фармацевтика 

саласының Қазақстан Республикасының экономикасында алатын орнын 

ескере отырып, отандық дәрілік өсімдік шикізаты негізінен жасалған дәрілік 

препараттардың түрлерін көбейтіп, отандық фармацевтика өндірісін дамыту, 

жаңа өндіріс орындарын салу және бар өндіріс орындарын қайта қалпына 

келтіру арқылы мемлекеттің дәрілік препаратқа сұранысын 

қанағаттандырудың үлесін арттыру маңызды мәселеге айналып отыр.  

Жаңа фитопрепараттарды жасау үшін заманауи медицина да, емдеудің 

дәстүрлі әдістері де бірдей деңгейде ұсынылады. Отандық флора өкілдерінің 

негізінде, дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынған жаңа фитопрепараттарды 

стандарттау үшін нормативтік құжаттар жасау мәселесі де халықаралық 

деңгейде қолға алынуда. Бұл бір жағынан сапаны бақылау бойынша 

нормативтік құжаттарды дайындауды едәуір қолайлы етсе, ал екінші 

жағынан импорт алмастыру бойынша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді.  

Қазіргі жағдайда, ресми медицинада қолданыста жүрген дәрілік 

құралдардың басым көпшілігі бұрын-соңды халық медицинасында 

қолданыста болған өсімдіктер негізінде жасалынған.  Айта кетер болсақ, 

халық медицинасында зеңге қарсы және қатерлі ісік, буын, тері ауруларының 

нозологиясын емдеуде микробтарға қарсы қасиетімен танымал, елімізде 



мүлдем зерттелмеген өсімдік тектес заттардың  бірі, тұт туысына жататын 

Күрең маклюра болып табылады - Maclura aurantiaca. 

Маклюра - халық медицинасында қатерлі ісік, буын, тері аурулары, ішек 

жолдарының қатерлі ісігі, ұйқы безінің қатерлі ісігі, миома және қуық асты 

безінің қатерлі ісігі ауруларын және микробтарға қарсы ауруларды емдеуде 

қолданысқа ие болып жүрген дәрілік өсімдік шикізатының бірі. 

Ғылыми зерттеу жүргізген авторлардың мәліметтеріне сүйенсек, күрең 

маклюраның жемістерінен алынған сығындылар мен тұнбалар жануарлардың 

экспериментальді қатерлі ісік ауруларын емдеуде тиімді болып табылған. 

Күрең маклюраның химиялық құрамы әдеби мәліметтер бойынша  

Америка Құрама Штаттары мен Украина, Түркімен, Өзбекстан жерінде 

өсетін күрең маклюрға қатысты айтылған. Десек те, өсімдік жайындағы 

анықталған әдеби мәліметтер жергілікті Қазақстан жерінде өсетін өсімдіктің 

осы түрі де дәл сондай көрсеткіштерге ие болады деп айтуға болмайды. 

Себебі, зерттеу объектісінің құрамында кездесетін әр түрлі  биологиялық 

белсенді қосылыстардың құрамы, зерттелінген өсімдіктің түріне ғана емес, 

географиялық өсу жағдайына, топырағына байланысты да біршама өзгеріп 

отырады. 

Кейбiр флавон қосылыстарының қатерлі ісік және зеңге қарсы 

ауруларды емдеуде белсендiлiкке ие болғандығы анықталды. Зерттеушілер 

үшін изофлавондар тобының жекелеген қосылыстарын анықтауға 

қызығушылық туғызып, маклюраның жемістерінде пайыздық үлесі үлкен, 

осайин изофлавоны қатерлі ісік этиологиясын емдеуде жақсы белсенділік 

көрсеткенін зерттеу нәтижелерімен дәлелденген. 

Сонымен, күрең маклюра жемісі негізінде заманауи технологиялық 

әдістерді қолдана отырып зеңге және микробтарға қарсы дәрілік құралдарды 

жасау Қазақстан фармацевтикалық нарығының импорттан тәуелділігін 

төмендету мәселесін шешу өзекті болып табылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты  
Помиферин қосылысын алу технологиясын және помиферин субстанция 

негізінде зеңге қарсы әсері бар дәрілік қалыптың құрамы мен технологиясын 

жасау.  

Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері 

1. Maclura aurantiaca жемістерінен Помифериннің жеке қосылысын 

бөліп алу; 

2. Помифериннің физика-химиялық қасиеттерін анықтау; 

3. Помиферин қосылысын стандарттау, тұрақтылығын анықтау; 

4. Помиферин қосылысының өткір уыттылығын анықтау; 

5. Помиферин субстанциясы негізінде жасалынған дәрілік 

қалыптың құрамы мен технологиясын таңдау, стандарттау, тұрақтылығын 

анықтау; 

6. Помиферин субстанциясы негізінде алынған дәрілік қалыптың 

техника экономикалық негіздемесін жасау. 

Зерттеу обьектісі: Тұт туысына жататын Қазақстандық күрең маклюра 

(Maclura aurantiaca) жемісі. 



Зерттеу әдістері: экстрактілеу әдістері, фракцияларға бөлу әдістері, 

жеке белсенді қосылыстарды бөліп алу әдістері, химиялық құрылыстарын 

анықтау әдістері, биологиялық белсенділіктерін анықтау әдістері, жұқа 

қабатты хроматография, ЯМР 
1
Н және 

13
С. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 
Алғаш рет: 

- Күрең маклюра жемісінен белсенділігі өте жоғары жаңа жеке қосылыстар 

бөлініп алынды және құрылымы анықталды; 

- Помиферин, басқа жеке қосылыстар мен экстракттының 

биологиялық белсенділіктері анықталып, оның негізінде фитопрепарат 

құрамы жасалынды; 

  -   Зерттеудің ғылыми жаңалығы ҚР Әділет министрлігінің № 3001, 

09.07.2018 ж., атауы «Maclura aurantiaca жемістерінен жасалған помиферин 

негізіндегі қышымаға қарсы әсері бар гель» пайдалы модельге берген 

патентпен расталды. 

Ғылыми жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы 
Күрең маклюра жемісінен помиферин субстанциясы бөлініп алынды. 

Помиферин субстанциясының негізіндегі гельдің фармацевтикалық  

негіздемесі жасалды.  

Помиферин субстанциясы мен дайын гельдің өндірістік-тәжірибелік 

үлгілері жасалып, технологиялық регламент, аналитикалық нормативтік 

құжаттың жобалары жасалды. 

Помиферин субстанциясы негізінде жасалынған гельдің техника- 

экономикалық негіздемесі жасалды. 

Диссертациялық жұмысты қорғауда ұсынылатын мәселелер  
1. Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған субфракциялар мен 

жеке қосылыстардың in vitro биологиялық белсенділіктерін салыстыру 

нәтижелері. 

2. ЯМР 
1
Н және 

13
С спектроскопиялық әдістері арқылы субфракциялар 

мен фракцияларды, терең фракциялау арқылы алынған  помифериннің және 

жаңа жеке қосылыстардың химиялық құрылымдарын анықтау нәтижелері.  

3. Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған жекелеген 

қосылыстардың бактерияларға қарсы, фунгицидтік, малярияға қарсы, 

лейшманияға қарсы белсенділіктерге ие субстанцияларды алудың негізгі 

технологиялық аспектілерін салыстыру нәтижелері. 

4. Негізгі белсенді субстанция помиферин экстрактысын стандарттау, 

тұрақтылығын анықтау, өткір уыттылығын анықтау нәтижелері. 

5. Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған помиферин сығындысы 

негізінде «Kaz-P7» тәжірибелік өндірістік қалып жасау, сақтау мерзімі, 

техника-экономикалық негіздемелерінің нәтижелері. 

Жұмыстың апробациясы  
Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің 

негізгі нәтижелері С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің Университет 

Күндері - 2015 «ҚазҰМУ-ға 85 жыл: жетістіктері және келешегі»  Фармация 

және стоматологияның басымдықтары – теориядан тәжірибеге атты IV 



ғылыми-тәжірибелік  халықаралық қатысуымен конференцияның 

материалдар жинағы (Алматы қ., 2015 ж.), Управління якістю в фармації  

збірник наукових робіт  х науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, НФаУ (Харьков қ., 2016 ж.), International Scientific and Practical 

Conference “WORLD SCIENCE” Proceedings of the IInd International Scientific 

and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity  (UAE Дубай қ., 

2016 ж.), Таджикский Государственный Медицинский Университет им. 

Абуали Ибни Сино Медицинская наука: Достижения и перспективы Научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали 

Ибни Сино с международным участием посвящённая 25-летию 

Государственной Независимости Республики Таджикистан (Душанбе қ., 2016 

ж.), в Сборник материалов «Международная научно-практическая 

конференция «Клиническая фармация: международный опыт и особенности 

развития в здравоохранении Казахстана» в рамках международной научно-

практической конференции «85 лет КазНМУ: достижения и перспективы» 

(Алматы қ., №4. 2015 ж.), Матеріали VІ міжнародної науково-практичної 

дистанційної конференції, (Харьков қ., 2018 ж.), Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту 

Сумського державного університету (Суми қ., 2017 ж.), 17th Annual Oxford 

International Conference on the Science of Botanicals (АҚШ, Миссиссиппи, 

Оксфорд қ., 2017 ж.), ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної 

конференції (Харьков қ., 2018 ж.), «Аканов оқулары. Медицина және 

денсаулық сақтау өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік  

конференция (Алматы қ., 2018 ж.), профессор Р.Д. Дильбархановты еске 

алуға арналған (Алматы қ., 2018 ж.) халықааралық ғылыми 

конференцияларда тұжырымдалды. 

Ұлттық Мемлекеттік және ғылыми техникалық бағдарламалардың  

диссертацияның тақырыбымен байланыстылығы  

Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 

саласын дамытудың 2016 -2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 наурыздағы № 143 

қаулысына сәйкес және 14 желтоқсан 2014 жылғы Қазақстан 

Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауы аясында орындалды. Бұл ғылыми зерттеу жұмыс 

нәтижелер фармацевтикалық өндірісті дамытуға, импортқа тәуелділікті 

төмендетуге және отандық өнімдерді сыртқы нарыққы шығуына негізделген 

жалпымемлекеттік бағдарламалар бағыттарын орындауға арналған  С.Ж. 

Асфендияров атындағы фармация мектебінің дәрілер технологиясы және 

инженерлік пәндер кафедрасының тематикалық жоспарларына сәйкес 

мемлекеттік  тіркеу нөмері, ҒТБ №0118 РКИО240 аясында орындалды.  

Жарияланымдар  
Диссертациялық жұмыс нәтижелеріне байланысты 23 ғылыми жұмыс, 

оның ішінде:  



− Scopus және Web of Science (Clarivate Analytics) дерекқор қатарына 

Кіретін шетелдік журналында – 1 мақала; 

− ҚР БҒМ білім және ғылым саласында бақылау Комитеті ұсынған 

журналдарда – 8 мақала;  

− Халықаралық және шетелге конференциялар Алматы, (Қазақстан), 

Дубай қ, (БАЭ), Душанбе қ, (Тәжікстан), Харьков, Сумск қ, (Украина), және 

Оксфорд қ, (АҚШ) қалаларында өткен Халықаралық конференциялар 

жинақтарында баяндалған – 13 басылым;  

− пайдалы модельге патент – 1.  

Диссертацияның көлемі мен құрылымы  

Диссертациялық зерттеу жұмысы кіріспе, әдебиеттік шолудан, зерттеу 

материалдары мен әдістерінен, зерттеулерді 7 бөлімнен, қорытындылардан, 

пайдаланылған әдебиеттер көздері мен қосымшалардан тұрады. 

Диссертациялық жұмыс компьютерлік терімнің 147 бетін құрайды, 44 кесте, 

65 сурет бар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі 188 атаудан тұрады. 

Қосымшалар А әріпінен С әріпіне дейін тіркелген. 

 

 


