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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 
Бұл диссертaциялық жұмыстa келесі нормaтивтік стaндaрттaрғa 

сілтемелер қолдaнылғaн: 
 

МЕМСТ 6.38-90 Құжaттaр жүйесін бірегейлендіру. Ұйымдaстыру-
реттеушілік құжaттaр сұлбaсы. Құжaттaрды рәсімдеуге 
қойылaтын тaлaптaр. 

МЕМСТ 7.1-84 Aқпaрaт, кітaпхaнaлық және бaспa ісі бойыншa 
стaндaрттaр жүйесі. Құжaттың библиогрaфиялық 
сипaттaлуы. Жaлпы тaлaптaр мен құрaстыру ережелері. 

МЕМСТ 7.9-95 (ИСО 
214-76) 

Aқпaрaт, кітaпхaнaлық бaспa ісі бойыншa стaндaрттaр 
жүйесі. Реферaт және aннотaция. Жaлпы тaлaптaр 

МЕМСТ 7.12-93 Aқпaрaт, кітaпхaнaлық және бaспa ісі бойыншa 
стaндaрттaр жүйесі. Библиогрaфиялық жaзбa. Орыс 
тіліндегі сөздерді қысқaрту. Жaлпы тaлaптaр мен 
ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Aқпaрaт, кітaпхaнaлық және бaспa ісі бойыншa 
стaндaрттaр жүйесі. Ғылыми-техникaлық құжaттaрдa 
зaттaр мен мaтериaлдaрдың қaсиеттері турaлы сaндық 
мәліметтерді келтіру. Жaлпы тaлaптaр. 

МЕМСТ 8.417-81 Өлшеу бірыңғaйлығын қaмтaмaсыз етудің мемлекеттік 
жүйесі. Физикaлық шaмaлaрдың бірліктері. 

МЕМСТ 1770-74 Зертхaнaлық өлшегіш шыны ыдыстaр. Цилиндрлер, 
мензуркaлaр, колбaлaр, пробиркaлaр. Жaлпы 
техникaлық шaрттaр. 

МЕМСТ 2603-79 Реaктивтер. Aцетон. Техникaлық шaрттaры. 
МЕМСТ 3885-73 Реaктивтер мен aсa тaзa зaттaр. Сынaмa aлу, сұрыптaу, 

қaптaу және белгілеу. 
МЕМСТ 4517-87 Реaктивтер. Aнaлиз бaрысындa қолдaнылaтын қосaлқы 

реaктивтер мен ерітінділерді дaйындaу әдістері.  
МЕМСТ 6709-72 Тазартылған су. 
МЕМСТ 13646-68 Дәл өлшеулер үшін шыны сынaп термометрлері. 
МЕМСТ 17299-78 Этил спирті. Техникaлық шaрттaры. 
МЕМСТ 23932-90 Е Зертхaнaлық шыны ыдыстaр мен құрaл-жaбдықтaр. 
МЕМСТ 25336-82 Зертхaнaлық шыны ыдыстaр мен құрaл-жaбдықтaр. 

Түрлері, негізгі пaрaметрлері мен өлшемдері. 
МЕМСТ 29252-91 Зертхaнaлық шыны ыдыстaр. Бюреткaлaр. 4.1. Жaлпы 

тaлaптaр. 
МЕМСТ (ТШ) 25-11-
834-80 

Мaгнитті aрaлaстырғыш ММ-5. 

МЕМСТ 15.011-82 Өнімді жетілдіру және өндіріске қою жүйесі. Пaтентті 
зерттеулер жүргізу реті. 

МЕМСТ (ТШ) 5955-75 Реaктивтер. Бензол. 
МЕМСТ (ТШ) 2631- Реaктивтер. Гексaн. 
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0003-05807999-98 
МЕМСТ 7625-86 Е Этикеткaлық қaғaз. Техникaлық шaрттaр 
МЕМСТ 7933-89 Е Тұтыну тaрaсынa aрнaлғaн кaртон. Жaлпы техникaлық 

шaрттaр 
МЕМСТ 14192-96 Жүктерді тaңбaлaу 
МЕМСТ 17768-90 Е
  

Дәрілік зaттaр. Орaмдaу, тaңбaлaу, тaсымaлдaу және 
сaқтaу 

МЕМСТ 24104-88 Лaборaториялық жaлпылaмa қолдaнуғa aрнaлғaн және 
үлгі тaрaзылaр. Жaлпы техникaлық шaрттaр 

МЕМСТ 25336-82 Лaборaториялық шыны ыдыстaр мен 
қондырғылaр.Типтері, негізгі пaрaметрлері мен 
өлшемдері 

EUCAST                           Микробқа қарсы әсерді сынау жөніндегі Еуропалық  
                                           комитет cтандарты 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚAРТУЛAР 
Диссертaциялық жұмыстa келесі нормaтивтік стaндaрттaрғa белгілеулер 

мен қысқартулар қолдaнылғaн: 
 
Aс Aцетил 
Bn Бензил 
Bz Бензоил 
δ химиялық ығысу 
ν 
VLC 

толқын сaны 
біріншілік экстактты алу  

ГМДС гексaметилдисилоксaн 
Гц Герц 
CDCl3 дейтерирленген хлороформ 
ДМСО диметилсульфоксид 
д. Дублет 
ДҚ дәрілік қaлып 
ИҚ Инфрaқызыл 
ҚОМ қaттaу, орaмдaу, мaркілеу 
ҚР Қaзaқстaн Республикaсы 
ССБК Спин-спинді бaйлaнысу констaнтaсы 
МЕМСТ мемлекеттік стaндaрт 
м метa- 
м. Мультиплет 
м.б. миллиондық бөлік 
МФ мемлекеттік фaрмaкопея 
o орто- 
п пaрa- 
ПМР протонды-мaгнитті резонaнс 
рН сутектік көрсеткіш 
ӨӨР Өсімдік өсуін реттегіштер 
с. Синглет 
см Сaнтиметр 
Тқ. қaйнaу темперaтурaсы 
Тб. бaлқу темперaтурaсы 
Вос трет-бутоксикaрбонил 
ТМС Триметилсилил 
ТҮ технологиялық үрдіс 
ТШ техникaлық шaрт 
ТСЖХ 
УAНҚ 

тиімділігі жоғары сұйық хроматографиясы  
уaқытшa aнaлитикaлық нормaтивтік құжaт 

ЯМР ядерлі-мaгнитті резонaнс 
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КІРІСПЕ 
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 [1].  

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 
әртараптандыруды 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 негізіне 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 [2].  

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 [3].  

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 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. 
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Ғылыми зерттеу жүргізген авторлардың мәліметтеріне сүйенсек, күрең 
маклюраның жемістерінен алынған сығындылар мен тұнбалар жануарлардың 
экспериментальді қатерлі ісік ауруларын емдеуде тиімді болып табылған [4-7]. 

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 [8-13]. 

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 [14-22]. 

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 асалынған дәрілік 

қалыптың құрамы мен технологиясынтаңдау,   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 1Н және 13С. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 
Алғашқы рет: 
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− 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 1Н  және 13С 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 бактериаларға қарсы, фунгицидтік, малярияға қарсы, 
лейшманияға қарсы белсенділіктерге ие субстанцияларды алудың негізгі 
технологиялық аспектілерін салыстыру нәтижелері. 

4. Негізгі белсенді субстанция помиферин экстрактасын 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 м. 
(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 
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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 (Алматы 
қ., 2018 ж.), еске алуға арналған халықааралық ғылыми конференцияларда 
тұжырымдалды. 

Ұлттық Мемлекеттік және ғылыми техникалық бағдарламалардың  
диссертацияның тақырыбымен байланыстылығы  

Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасының 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 фармацевтикалық 
өндірісті дамытуға, импортқа тәуелділікті төмендетуге және отандық өнімдерді 
сыртқы нарыққа 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 шетелдік конференциялар Алматы қ, (Қазақстан), 
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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, зерттеулердің 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. 
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1 ЗЕҢГЕ ҚАРСЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРҒА ҚЫСҚАША 
СИПАТТАМА 
 

1.1 Зеңге қарсы дәрілік заттардың емдеудің қазіргі жағдайы 
Соңғы онжылдықта зеңге қарсы ауруларының айтарлықтай өсуі 

байқалады. Бұл көптеген факторлармен, атап айтқанда, медициналық 
практикада кең спектрлі әсер ететін антибиотиктерді, иммунодепрессанттарды 
және ДЗ басқа да топтарын кеңінен қолданумен байланысты болады. 

Зеңге қарсы аурулары ерте антикалық дәуір заманынан бері белгілі. 
Алайда дерматомикоз қоздырғыштары, кандидоздар тек XIX ғасырдың 
ортасында анықталған. XX ғасырдың басында көптеген висцералды 
микоздардың қоздырғыштары сипатталған. Медициналық тәжірибеде 
антимикотиктер пайда болғанға дейін микоздарды емдеу үшін антисептиктер 
мен калий йодидін қолданған.  

1954 жылы ХХ ғасырдың 40-шы жылдарынан белгілі нистатиннің полиен 
антибиотигінің зеңге қарсы белсенділігі  анықталған, осыған байланысты 
нистатин кандидозды емдеу үшін кеңінен қолданыла бастады. Жоғары әсерлі 
зеңге қарсы құрал ретінде гризеофульвин антибиотигі танылды. Гризеофульвин 
алғаш рет 1939 жылы бөлініп, өсімдіктердің зең ауруларында қолданылды, 
медициналық практикаға 1958 жылы енгізілді және адамда дерматомикозды 
емдеу үшін тарихи алғашқы спецификалық антимикотик болып табылады. 
Терең (висцеральды) микоздарды емдеу үшін басқа полиендік антибиотик - 
амфотерицин В қолданыла бастады. 1956 ж.тазартылған түрінде алынды. Зеңге 
қарсы дәрілік заттарды дайындаудағы ірі жетістіктер XX ғасырдың 70-ші 
жылдарына жатады, ол кезде II буын антимикотиктеріне жататын имидазол 
туындылары - клотримазол (1969 ж.), миконазол, кетоконазол (1978 ж.) және т. 
б. синтезделген және практикаға енгізілген. III буын антимикотиктеріне 
триазол туындылары - итраконазол 1980 ж. синтезделген, флуконазол 1982 ж. 
Синтезделген қосылыстарды және оларды белсенді пайдалану 90-шы жылдары 
басталды, және аллиламин тербинафин, нафтифин жатады. IV буындағы 
антимикотиктер қатарына – Ресейде  тіркелген немесе клиникалық сынақ 
сатысында тұрған жаңа ДЗ - Полиен антибиотиктерінің липосомалық түрлері 
амфотерицин В және нистатин, триазол туындылары вориконазол - 1995 
ж.құрылған, позаконазол -2007 ж. соңында Ресейде тіркелген, равуконазол - 
Ресейде тіркелмеген және эхинокандиндер каспофунгин жатады. 

Полиендік антибиотиктер-Streptomyces nodosum (амфотерицин В), 
Actinomyces levoris Krass леворин, Streptoverticillium mycoheptinicum 
микогептин, Актиномицет Streptomyces noursei нистатин) өндіретін табиғи 
текті антибиотиктер. 

Полиенді антибиотиктердің әсер ету механизмі жеткілікті зерттелген. Бұл 
ДЗ саңырауқұлақтардың эргостеролымен тығыз байланысады, оның 
тұтастығын бұзады, бұл жасушалық макромолекулалар мен иондардың 
жоғалуына және клетканың лизисіне әкеледі. 

Полиендер антибиотиктер арасында in vitro зеңге қарсы белсенділіктің ең 
кең спектрі бар. Амфотерицин В жүйелі қолданғанда ашытқы тәрізді, 
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мицелиалды және диморфты саңырауқұлақтардың көпшілігіне қатысты 
белсенді. Полиенаны жергілікті қолданғанда нистатин, натамицин, леворин 
көбінесе Candida spp әсер етеді. Полиендер кейбір қарапайым - трихомонад 
натамицин, лейшманий және амеб амфотерицин В қатысты белсенді. Зигомикоз 
қоздырғыштарына амфотерицинге аз сезімтал. Полиендерге дерматомицеттер 
Trichophyton, Microsporum және Epidermophyton, Pseudoallescheria boydi және т. 
б. тұрақты. 

Нистатин, леворин және натамицин кандидозда, соның ішінде терінің 
кандидозында, АІЖ шырышты қабығында, генитальды кандидозда 
қолданылады; В амфотерицин негізінен ауыр жүйелі микоздарды емдеу үшін 
қолданылады және ішке енгізу үшін әзірге жалғыз полиенді антибиотик болып 
табылады. 

Барлық полиендер АІЖ-дан ішке қабылдағанда және жергілікті 
қолданғанда зақымданбаған тері мен шырышты қабықтардың бетінен іс 
жүзінде сіңірілмейді. 

Ішке қабылдағанда полиендердің жалпы жанама жүйелік әсері: жүрек 
айнуы, құсу, диарея, іштің ауруы, сондай - ақ аллергиялық реакциялар; 
жергілікті қолданғанда-терінің тітіркенуі және күйіп қалу сезімі болып 
табылады. 

80-ші жылдары В - липид амфотерицин негізінде бірқатар жаңа ДЗ-
амфотерициннің в – липид ассоциацияланған түрлері В - Амбизбен 
липосомалық амфотерицин, В-Абелсет амфотерициннің липидті кешені, В-
Амфоцил амфотерициннің коллоидты дисперсиясы әзірленді, олар қазіргі 
уақытта клиникалық практикаға енгізіледі. Олар амфотерициннің зеңге қарсы 
әсері сақталған кезде уыттылықтың айтарлықтай төмендеуімен ерекшеленеді. 

Липосомалық амфотерицин В-липосомада инкапсулденген в 
амфотерицинінің қазіргі заманғы дәрілік түрі фосфолипидтердің суда 
диспергирлеу кезінде қалыптасатын везикулдар жақсы төзімділігімен 
ерекшеленеді. Қандағы липосомалар ұзақ уақыт бойы интактілі болып қалады; 
белсенді заттың босатылуы саңырауқұлақ жасушаларымен жанасқан кезде ғана, 
саңырауқұлақ инфекциясымен зақымданған ұлпаларға тигенде жүреді, бұл 
ретте липосомалар қалыпты тіндерге қатысты ДЗ интактивтілігін қамтамасыз 
етеді. 

Әдеттегі В амфотерицинінен айырмашылығы, липосомалық В 
амфотерицин әдеттегі В амфотерициніне қарағанда қанда жоғары концентрация 
құрайды, бүйрек тініне іс жүзінде енбейді себебі нефротокс аз, айқын 
кумулятивті қасиеттерге ие, жартылай шығарылу кезеңі орта есеппен 4-6 күнді 
құрайды, ұзақ уақыт қолданғанда 49 күнге дейін ұлғаюы мүмкін. Жағымсыз 
реакциялар анемия, қызба, қалтырау, гипотензия стандартты препаратпен 
салыстырғанда сирек кездеседі. 

Бүйрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде стандартты препараттың 
тиімсіздігі кезінде, оның нефротоксичности кезінде немесе инфузияға қан 
тамырларының айналу процесі айқын реакциялардың премедикациясы 
түзілмейтін кезде жүйелі микоздардың ауыр түрлері липосомалық В 
амфотерицинді қолданудың көрсеткіштері болып табылады. Микоздық 
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патогендерді тудыратын негізгі көздері: антропофильді зеңдер, зооофильді 
зеңдер, сондай-ақ шартты патогенді зеңдер және Candida түріндегі ашытқы 
тәріздес зеңдер болып келеді [23].  

Зеңге қарсы ауруларының өсу үрдістеріне байланысты АИВ-
инфекциясымен, онкогематологиялық аурулармен ассоциацияланған беттік, 
сондай-ақ ауыр висцералды микоздар, қоздырғыштардың қолда бар ДЗ 
төзімділігінің дамуына, бұрын патогенді емес деп саналған саңырауқұлақтар 
түрлерінің анықталуына қазіргі уақытта микоздардың әлеуетті қоздырғыштары 
400-ге жуық саңырауқұлақтардың түрі болып саналады, тиімді зеңге қарсы 
дәрілік препараттарға қажеттілік артты. Қазіргі таңда микоздардың 
потенциалды қоздырғыштарының түрі 400 ден асады [24-26].  

Зеңге қарсы дәрілер (антимикотиктер) - фунгицидтік немесе 
фунгистатикалық әсері бар және микоздардың алдын алу және емдеу үшін 
қолданылатын дәрілік заттар. 

Зеңге қарсы ауруларын емдеу үшін шығу тегі (табиғи немесе 
синтетикалық), әсер ету спектрі мен механизмі, зеңге қарсы әсері бар 
(фунгицидтік немесе фунгистатикалық), қолдану көрсеткіштері (жергілікті 
немесе жүйелі инфекциялар), тағайындау тәсілдері (ішке, парентеральды, 
сыртқы) әр түрлі дәрілік заттар қолданылады. 

Антимикотиктер тобына жататын дәрілік заттардың бірнеше жіктелуі бар: 
химиялық құрылымы, әсер ету механизмі, белсенділік спектрі, 
фармакокинетика, төзімділігі, клиникалық қолдану ерекшеліктері және т. б. 
бойынша. 

Зең инфекциялар-заманауи медицинаның өзекті және қазіргі таңда соңына 
дейін шешілмеген мәселелерінің бірі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының ақпараттарына сай жер шарының тұрғындарының 90% 
өмірінде бір рет зең ауруларымен ауырған, ал әрбір үшінші адамда микоздар 
түрлері кездеседі. Зең инфекциялары санының көбеюі иммун тапшылығы 
ауруларымен ауыратын адамдар санының өсуімен, сондай – ақ 
иммуносупресивті ем қабылдаушылар санының өсуімен де байланысты. АИТВ-
мен (адамның иммун тапшылығының вирусы), онкогематологиялық 
патологиямен, ағзаларды ауыстырумен, жаңа туылған нәрестелерді күтумен 
қатар жүретін терең, висцералды микоздар жиі кездесетін болған, алдында 
апатогенді деп саналатын зеңдердің рөлі артып келе жатыр. Қазіргі таңда 
микоздардың потенциалды қоздырғыштарының түрі 400 ден асады.  

Candida шартты – патогенді ашытқы тәрізді зеңдердің қатарына 170 тен 
аса түрі енеді. Бұл қатардағы зеңдердң барлық жерде: топырақта, үйде 
өсіріліген жемістер мен көкөністерде, қалыпты микроағзалардың құрамдас 
бөлігі болып табылатын зеңдерді өз ағзамызда да кездестіруге болады. 
Кандидоздың жиі қоздырғыштары Candida albicans қатарындағы зеңдер болып 
табылады. Кандидоз әртүрлі қалыпқа ие (зең оқшаулауына байланысты): 
терілік, шырышты қабаттардың, ішкі ағзалардың және т.б. кандидоз түрлерін 
ажыратуға болады.  

Candida аlbicans – ауруханалық инфекциялардың негізгі себептерінің бірі 
(АҚШ-та әр жыл сайын инфицирленудің 46 мыңнан астам жаңдай тіркеледі, 
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олардың 3,5 мыңға жуығы иммун тапшы адамдарда туындайтын, оның ішінде 
АҚТҚ-инфицирленген және қатерлі ісік науқастары, флуканозол-резистентті 
кандидоз және зеңді инвазиялар) [4]. CDC (Center for Disease Control and 
Prevention) ақпараттарына сәйкес, әрбір 3-13 күн сайын инвазивті кандиозды 
науқастарды емдеу 6 – 29 мың доллар қосымша шығындарды тудырады екен. 
Сонда да инвазивті кандидемиямен ауыратын науқастардың 30% өліп отырады. 
Ақпараттарға сүйенсек, ЖИТС-пен (жүре пайда болған иммундық тапшылық 
синдромы) ауыратын науқастарда ауыз қуысы кандидозы 9% дан 31% ға дейін 
кездеседі, ал ісікпен ауыратын науқастардың 20% ауыз қуысы кандидозының 
клиникалық белгілерінің кездесетінін зерттеулер дәлелдеді. Гениталді - 
вульвовагиналді кандидоз (ГВК) жиі кездесетін жағдай. Ересек әйелдердің 
ГВК-бен 75%-ы өмірінде бір рет ауырады. Репродуктивті жастағы жүкті 
әйелдерді микологиялық зерттеу нәтижесі вагинальді кандидоз жағдайында 
85,3% Candida albicans жетекші рөлге ие екенін көрсетті. Терінің зең 
ауруларымен жарақаттануы дерматологиялық нозологияның жалпы 
құрылымында 2-ші орынға ие . 

Зең инфекцияларының қарқынды таралуын есепке ала отырып, ЕО елдері 
және АҚШ-та зеңдерге қарсы бағдарламарды стратегиялық басқаруды (ASP-
Antifungal Stewardship Programme) енгізуде, ол микоздарды емдеуді 
жақсыландыруға, науқас профиліне негізделе отырып, агенттерді таңдау 
жолымен зеңдерге қарсы заттарды қолдануға, микроағзаға мақсатталуға, 
улылығына, шығынына, резистенттіліктің туындау және таралу мүмкіндігіне, 
зеңдерге қарсы препараттардың ауқымын жақсартуға бағытталған.  

Медициналық және фармацевтикалық химияның өзекті мәселесі жаңа 
тиімді зеңдерге қарсы дәрілік препараттарды (ЗҚДП) жасап шығару болып 
табылады. 

ҚР нарығын зерттеу барысында, химиялық құрылымы бойынша келесі 
топтар анықталды: имидазолдар - 40%, триазолдар - 23%, аллиламиндер - 21%, 
полиендер - 8%, пиримидиндер, арендер, морфолиндер, глюкан синтезін 
тежеушілер, ундецилен қышқылының туындылары - 1 % -ды құрады [27-28]. 

Химиялық құрылысына байланысты зеңге қарсы дәрілік заттар былайша 
жіктеледі: 

1. Полиендік антибиотиктер: нистатин, леворин, натамицин, амфотерицин 
В, микогептин. 

2. Имидазол туындысы: миконазол, кетоконазол, итраконазол, 
клотримазол, эконазол, миконазол, оксиконазол, бутоконазол. 

3. Триазолдың туындылары: флуконазол, итраконазол, вориконазол. 
4. Аллиламиндер (N-метилнафталиннің туындылары): тербинафин, 

нафтифин. 
5. Эхинокандиндер: каспофунгин, микафунгин, анидулафунгин. 
6. Басқа топтағы препараттар: гризеофульвин, аморолфин, циклопирокс, 

флуцитозин. 
Қолдануға арналған көрсеткіштері бойынша зеңге қарсы препараттар 

бөлінеді:  
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Патогенді зеңге қарсы  туындаған ауруларды емдеуде қолданылатын 
дәрілер: 

1. Жүйелі немесе терең микоздарда (кокцидиоидомикоз, 
паракокцидиомикоз, гистоплазмоз, криптококкоз, бластомикоз): 

- антибиотиктер амфотерицин В, микогептин; 
- имидазол туындылары миконазол, кетоконазол; 
- триазол туындылары итраконазол, флуконазол. 
2. Эпидермомикозде  дерматомикозбен: 
- антибиотиктер гризеофульвин; 
- N-метилнафталинніңтуындылары тербинафин; 
- нитрофенолдың туындылары хлорнитрофенол; 
- йод өнімдері спиртті йод ерітіндісі, калий йоды ерітіндісі. 
ІІ. Шартты патогенді саңырауқұлақтардан туындаған ауруларды емдеуге 

қолданылатын дәрілер мысалы, кандидамикоз кезінде: 
- антибиотиктер нистатин, леворин, амфотерицин В; 
- имидазол туындылары миконазол, клотримазол; 
- бис-төрттік аммоний тұздары деквалиния хлориді 
Клиникалық практикада зеңге қарсы дәрілік заттар 3 негізгі топқа бөлінеді: 

1.Терең жүйелі микоздарды емдеуге арналған препараттар.         
2.Эпидермофитияны және трихофитияны емдеуге арналған 

препараттар.                                
3.Кандидоздарды емдеуге арналған препараттар. 
Микоздарды емдеу кезінде ДЗ таңдау қоздырғыштың түріне және оның ДЗ 

сезімталдығына әсерінің тиісті спектрімен ДЗ тағайындау қажет, ДЗ 
фармакокинетикасының ерекшеліктеріне, препараттың уыттылығына, 
пациенттің клиникалық жағдайына және т. б. байланысты.  

Азолдар имидазол және триазол туындылары - синтетикалық зеңге қарсы 
құралдардың ең көп тобы. 

Бұл топ қамтиды: 
- жүйелік қолдануға арналған азолдар-кетоконазол, флуконазол, 

итраконазол, вориконазол; 
- жергілікті қолдануға арналған азолдар-бифоназол, изоконазол, 

клотримазол, миконазол, кетоконазол, эконазол, кетоконазол. 
Жүйелі әсер ететін ұсынылған азолдардың біріншісі (кетоконазол) қазіргі 

уақытта клиникалық практикадан триазолдарды-итраконазол мен 
флуконазолды ығыстырады. Кетоконазол уыттылығы жоғары болғандықтан 
(гепатоуыттылық) өз маңызын іс жүзінде жоғалтқан және көбінесе жергілікті 
қолданылады. Барлық азолдардың әсер ету механизмі бірдей. Азолдардың зеңге 
қарсы әсері бар, полиенді антибиотиктер сияқты, саңырауқұлақ жасушалары 
мембранасының тұтастығының бұзылуымен байланысты, бірақ әсер ету 
механизмі басқа: азолдар эргостерол синтезін - саңырауқұлақтардың 
жасушалық мембранасының негізгі құрылымдық компонентін бұзады. Әсер 
P450-тәуелді ферменттердің ингибирленген цитохромымен байланысты, оның 
ішінде 14-альфа-деметилазалар стерол-14-деметилаза, ланостеролдың 
эргостеролға айналу реакциясын катализдейді, бұл саңырауқұлақтардың 
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жасушалық мембранасы эргостерол синтезінің бұзылуына әкеледі. Бұл 
метилстеролдар зеңдердің өсуін басып, функцияларын бұза отырып, 
фосфолипидтердің ацилді тізбегінің тығыз қабатын бұзады [29-32].  

Азолдар кең ауқымда зеңге қарсы фунгистатикалық әсер етеді. Жүйелі 
қолдануға арналған азолдар беттік және инвазивті микоздардың көптеген 
қоздырғыштарына қатысты белсенді, соның ішінде  Candida spp. (Candida 
albicans, Candida tropicalis), Cryptoccus neoformans, Coccidioides immitis, 
Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Paraccocidioides brasiliensis. 
Әдетте азолдарға сезімтал немесе төзімді Candida glabrata,Candida krucei, 
Aspergillus spp., Fusarium spp. және зигомицеттер (Zygomycetes класы) болып 
келеді. Бактерияларға және қарапайым азолдарға әсер етпейді (Leishmania major 
қоспағанда). 

Вориконазол және итраконазол пероральді антимикотиктер арасында ең 
кең ауқымда әсер етеді. Екеуі де басқа азолдардан Aspergillus spp. зең 
саңырауқұлақтарына қатысты белсенді болуымен ерекшеленеді. Вориконазол 
итраконазолдан Candida krusei және Candida grabrata қатысты жоғары 
белсенділігімен, сондай-ақ Fusarium spp. мен Pseudallescheria boydii қарсы 
үлкен тиімділігімен ерекшеленеді. Мұндай сырт көзбен қарағандағы өзгерістер 
әдетте вориканозолды енгізгеннен кейін байқалып, 30 минуттан соң тарайды 
[33-34].  

Жергілікті қолданылатын азолдар көбінесе Candida spp., дерматомицетке  
Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) және Malassezia 
furfur (син. Pityrosporum orbiculare) қатысты белсенді. Олар сондай-ақ беттік 
микоздарды тудыратын басқа да саңырауқұлақтарға, кейбір грамоң коккаларға 
және корине бактерияларға әсер етеді. Клотримазол анаэробтарға (Bacteroides, 
Gardnerella vaginalis) қатысты және жоғары концентрацияда - Trichomonas 
vaginalis қатысты орташа белсенділікті көрсетеді. 

Зеңдердің екінші ретті резистенттілігі азолдарды пайдалану кезінде сирек 
дамиды. Алайда ұзақ уақыт қолданғанда (мысалы, кандидозды стоматит пен 
эзофагитті емдеу кезінде АИТВ жұқтырған науқастарда кейінгі сатыларда) 
азолдарға тұрақтылық біртіндеп дамиды. Орнықтылықты дамытудың бірнеше 
жолы бар. Candida albicans тұрақтылығының негізгі механизмі стерол-14-
деметилазды кодтайтын ERG11 генінің мутацияларының жиналуымен 
байланысты. . Резистенттіліктің жоғары болуының тағы бір себебі - 14-а-стерол 
диметилаза өндірісінің жоғарылауынан болып келеді [35-38]. Нәтижесінде 
цитохром гені азолмен байланысуын тоқтатады, бірақ табиғи субстрат - 
ланостерол үшін қолжетімді болып қалады. Сонымен қатар, Candida albicans 
және Candida grabrataус тұрақтылығы тасымалдаушылардың, соның ішінде 
АТФ-тәуелділердің көмегімен дәрілік заттарды жасушадан шығарылуына 
байланысты болуы немесе стерол-14-деметилаза синтезінің күшеюі де мүмкін 
флуканозол-резистентті кандидоз және зеңді инвазиялар) [39]. 

Қолдануға арналған препараттар жоғары концентрация кезінде кейбір 
саңырауқұлақтарға қатысты фунгицидті әсер етуі мүмкін. 

Гениталді - вульвовагиналді кандидоз (ГВК) жиі кездесетін жағдай. Ересек 
әйелдердің ГВК-бен 75%-ы өмірінде бір рет ауырады [40]. Репродуктивті 
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жастағы жүкті әйелдерді микологиялық зерттеу нәтижесі вагинальді кандидоз 
жағдайында 85,3% Candida albicans жетекші рөлге ие екенін көрсетті [41-43]. 
Терінің зең ауруларымен жарақаттануы дерматологиялық нозологияның жалпы 
құрылымында 2-ші орынға ие [44-45].  

Азолдардың фармакокинетикасы:  Жүйелі қолдануға арналған азолдар 
кетоконазол, флуконазол, итраконазол, вориконазол ішке қабылдағанда жақсы 
сіңеді. Кетоконазол мен итраконазолдың биожетімділігі асқазандағы 
қышқылдық деңгейіне және тамақтануға байланысты айтарлықтай өзгеруі 
мүмкін, ал флуконазолдың сіңуі асқазандағы pH-ға да, тамақтануға да 
байланысты емес. Триазолдар имиджолға қарағанда баяу метаболизденеді. 

Клотримазол теріде бізгек, эритема, ісік, везикуляция, қышу және есекжем 
ауруларын тудыруы мүмкін. Қынапта қолданған кезде 1,6%-ға жуық 
реципиенттер жай ашыту, ал сирек – әлсіз абдоминалды тырысулар, зәр 
шығарудың едәуір жиілеуі немесе терідегі бөртпелердің пайда болғандығын 
көрсетеді. Жергілікті қолданғаннан кейін жүйелік уыттылығының жоқтығы 
байқалады, 1% жақпа май, ұнтақ; 100 мг қынаптық таблеткалар түріндегі 
дәрілік заттары бар [46-50]. 

Флуконазол және вориконазол ішке және ішке қабылдау процесі 
кетоконазол және итраконазол тек ішке қолданылады. Вориконазолдың 
фармакокинетикасы басқа да жүйелік азолдардан айырмашылығы бейсызықтық 
болып табылады дозаны 2 есе көтеру кезінде AUC 4 есеге артады сонымен 
қатар зеңдерге қарсы препараттардың ауқымын жақсартуға бағытталған [51 - 
58].  

Флуконазол, кетоконазол, итраконазол және вориконазол тіндер, мүшелер 
мен ағзаның биологиялық сұйықтықтарында бөліне отырып, олардың жоғары 
концентрациясын қалыптастырады. Итраконазол теріде және тырнақ қатпарда 
жиналуы мүмкін, онда оның концентрациясы плазмалықтан бірнеше есе асып 
түседі. 

Фунгицидтік концентрациясы қынапта немесе сілекейде ең жоғары 
мөлшерде байқалады [59-60]. Сондай - ақ жағымсыз әсерлері байқалады, 
бүйрек жетіспеушілігінде қолдануға болмайды және жүрек айну, құсу, іштің 
ауруы, бөртпе және бас ауруын жиі шақырады. ЖИТС-пен ауыратын 
науқастарда бауырлық трансаминазаның жоғарылауы байқалады. Қолданылуы: 
қынаптық кандидоз, диссеминирленген кандидоз, криптококты/кокцидиоидты 
менингит кезінде. Көз тамшысы зеңді кератитте тиімді дәрілік зат [61-62].  

Итраконазол іс жүзінде сілекейге, көз ішілік және жұлын ми 
сұйықтықтарына енбейді. Кетоконазол ГЭБ арқылы нашар өтеді және жұлынми 
сұйықтығын тек аз мөлшерде. Флуконазол ГЭБ арқылы (оның деңгейі ликворда 
плазма деңгейінен 50-90% жетуі мүмкін) және гематоофтальмикалық 
кедергіден жақсы өтеді. 

Итраконазол канцерогенді емес, бірақ тышқандар үшін тератогенді, 
сондықтан жүкті немесе жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдерде онхомикозды 
емдеуде қолдануға тыйым салынады. Ауыр гепатоулылығы сирек бауыр 
жетіспеушілігі мен өлімге алып келуі мүмкін. Қолданылуы: қынаптық 
кандидоз, дерматофитоз, онихомикоз. Мөлшері: 100, 200-400 мг [63-64].  
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Жүйелі азолдар жартылай шығарылу кезеңінің ұзақтығымен ерекшеленеді: 
T1/2 кетоконазол -  шамамен 8 сағат, итраконазол және флуконазол шамамен 30 
сағат (20-50 сағат). Барлық жүйелік азолдар (флуконазолдан басқа) бауырда 
метаболизденеді және негізінен АІЖ арқылы шығарылады. Флуконазол басқа 
антифунгалды дәрілерден ерекшелігі, бұл бүйрек арқылы шығарылады 
(негізінен өзгермеген түрінде - 80-90%). 

Жергілікті қолдануға арналған азолдар (клотримазол, миконазол және т.б.) 
ішке қабылдау кезінде нашар сіңіріледі, осыған байланысты жергілікті емдеу 
үшін пайдаланылады. Бұл ДЗ эпидермисте және терінің төменгі қабаттарында 
негізгі патогенді саңырауқұлақтар үшін МПК артық, жоғары концентрациясын 
жасайды. Ең ұзақ теріден жартылай шығарылу кезеңі бифоназолда (19-32 сағ) 
байқалады. Тері арқылы жүйелі абсорбция аз. Мысалы, бифоназолдың 
жергілікті аппликациясы кезінде 0,6-0,8% сау және 2-4% қабынған тері арқылы 
абсорбцияланады. Клотримазолды вагинальды қолданысында абсорбция 3-10% 
құрайды. 

Жүйелі әсер ететін азолдарды тағайындауға жалпы танылған айғақтар: 
интертригинозды кандидозды қоса алғанда, терінің кандидозы (тері 
қатпарларының және шап аймағының ашытқы пісуі); онихомикоз, кандидозды 
паронихия; кератомикоздар (Кебек тәрізді лишай, трихоспороз); беттің тегіс 
терісінің беткі трихофитиясын, дененің және бастың шаш бөлігінің, 
инфильтративті-іріңді трихофитияны, шап және табан аймағының 
эпидермофитиясын,микроспориялы, дерматофитиялар; субкутанды микоздар 
(споротрихоз, хромомикоз); псевдоаллешериоз; кандидозды вульвовагинит, 
кольпит және баланопостит; ауыз қуысының, жұтқыншақтың, өңеш пен ішектің 
шырышты қабықтарының кандидозы; жүйелі (генерализацияланған) кандидоз, 
соның ішінде кандидемия, диссеминирленген, висцералды кандидоз 
(кандидозды миокардит, эндокардит, бронхит, пневмония, перитонит, несеп 
шығару жолдарының кандидозы); кокцидиомикозды, паракокцидиомикозды, 
гистоплазмозды және бластомикозды қоса алғанда терең эндемиялық микоздар; 
криптококкоз (тері, өкпе және басқа органдар), криптококкты менингит; 
иммунитеті төмен, трансплантацияланған органдар мен қатерлі ісіктер бар 
науқастарда саңырауқұлақ инфекцияларының алдын алу. 

Жергілікті әсер ететін азолдарды тағайындау көрсеткіштері: тері 
кандидозы, кандидозды паронихия; дерматофития (эпидермофития және тегіс 
тері, білезік пен табанның трихофитиясы, микроспория, фавус, онихомикоз); 
Кебек тәрізді (түрлі-түсті) теміреткі; эритразма; себореялық дерматит; ауыз бен 
жұтқыншақ қуысының кандидозы; кандидозды вульвит, вульвовагинит, 
баланит, трихомониаз. 

Жүйелі қолданылатын азолдарының жанама әсерлеріне: 
- АІЖ мүшелері тарапынан бұзылулар, оның ішінде іштің ауыруы, 

тәбеттің 
бұзылуы, жүректің айнуы, құсу, диарея немесе іш қату, бауыр 

трансаминаза белсенділігінің жоғарылауы, холестатикалық сарғаю; 
- жүйке жүйесі мен сезім мүшелері тарапынан, оның ішінде бас 

ауруы, 
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бас айналуы,ұйқышылдық, парестезия, тремор, құрысулар, көру 
қабілетінің бұзылуы; 

- гематологиялық реакциялар - тромбоцитопения, агранулоцитоз; 
- аллергиялық реакциялар - тері бөртпелері, қышу, эксфолиативті 

дерматит,Стивенс-Джонсон синдромы.  
Азолдарды сыртқы қолданғанда 5% жағдайда бөртпе, қышу, күйдіру, 

гиперемия, терінің қабыршақтануы, сирек - контактілі дерматит пайда болады. 
Азолдарды интравагинальды қолданғанда: қышу, күйіп қалу, гиперемия 

және шырышты қабықтың ісінуі, қынаптан бөлінулер, зәр шығарудың жиілеуі, 
жыныстық қатынас кезіндегі ауырсыну, жыныстық серіктесінде пенистің күйу 
сезімі. 

Азолдардың өзара әрекеттесуі. Азолдар Р450 цитохром жүйесінің 
кетоконазол > итраконазол > флуконазол тотығу ферменттерін тежейтіндіктен, 
бұл ДЗ басқа дәрілердің метаболизмін және эндогенді қосылыстардың синтезін 
стероидтар, гормондар, простагландиндер, липидтер және т.б. өзгерте алады.  

Аллиламиндер - синтетикалық ДЗ. Негізінен фунгицидтік әсер көрсетеді. 
Азолдарға қарағанда, эргостерол синтезінің ерте кезеңдерін блоктайды. 

Әсер ету механизмі сквален эпоксидаза ферментінің скваленциклаза мен 
бірге скваленнің ланостеролға айналуын катализдейтін тежеу мен байланысты.  

Бұл саңырауқұлақтың өлуін шақыратын, эргостерин тапшылығына және 
скваленнің жасуша ішілік жиналуына әкеледі. Аллиламиндер белсенділіктің 
кең спектріне ие, алайда клиникалық маңызы дерматомикоз қоздырғыштарына 
ғана әсер етеді, осыған байланысты аллиламиндерді тағайындаудың негізгі 
көрсеткіштер ідерматомикоздар болып табылады. Тербинафин жергілікті және 
ішке, нафтифин - тек жергілікті қолданылады. 

Эхинокандиндер. Каспофунгин - эхинокандин зеңге қарсы дәрілік 
заттардың жаңа тобынан шыққан алғашқы препарат. Бұл топтың құрамын  
зерттеу шамамен 20 жыл бұрын басталды. Қазіргі уақытта Ресейде 
каспофунгин, микафунгин және анидулафунгин тіркелген. Каспофунгин Glarea 
lozoyensis ферментация өнімінен синтезделген жартылай синтетикалық 
липопептидті қосылыс болып табылады. Эхинокандиндердің әсер ету 
механизмі саңырауқұлақтардың клеткалық қабырғасының құрамдас 
компоненті-β-D-глюканның синтезінің блокадасымен (1,3) байланысты. 
Каспофунгин Candida spp қатысты белсенді., оның ішінде азолдарға резистентті 
штаммдар (флуконазол, итраконазол), амфотерицин В немесе өзге  әсер ету  
механизмі бар  флуцитозин. Aspergillus тектес әртүрлі патогенді 
саңырауқұлақтарға, сондай-ақ Pneumocystis carinii вегетативтік түрлеріне қарсы 
белсенділікке ие. Эхинокандидтерге төзімділік FKS1 генінің мутациясы 
нәтижесінде туындайды, сонымен қоса  ол үлкен суббірлікті (1,3)-β-D-
глюкансинтаза кодтайды. Каспофунгин тек парентеральды түрде қолданылады, 
өйткені пероральды қабылдағанда биожетімділігі 1% - дан аспайды. 

Фебрильді нейтропениясы бар емделушілерде саңырауқұлақ 
инфекциясына күдіктенген кезде, ауыз жұтқыншақ пен өңеш кандидозында, 
инвазивті кандидозда (оның ішінде кандидемияда), емдеудің басқа түрлерінің 
тиімсіздігі немесе төзімсіздігі кезінде инвазивті аспергиллезде (липидті 
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тасымалдауыштардағы амфотерицин В, амфотерицин В және/немесе 
итраконазол) эмпирикалық ем үшін каспофунгинді тағайындайды. 

Сүтқоректілер жасушаларында (1,3) -β-D-глюканы жоқ болғандықтан, 
каспофунгин тек қана қышымаларға ғана әсер етеді, сондықтан ол жақсы 
жағылатын және аз мөлшерде жағымсыз реакцияларға ие (әдетте терапияның 
тоқтатылуын талап етпейтін), соның ішінде . безгек, бас ауыруы, іштің ауыруы, 
құсу. Каспофунгинді қолданған кезде аллергиялық реакциялардың (бөртпе,бет 
ісінуі, қышу, безгек, бронхоспазм) және   анафилаксияның болуы туралы 
есептер бар. 

Басқа топтардың дәрілік заттары. Зеңге  қарсы препараттардың басқа 
топтары (гризопулвин, флотокитозин) жәнежергілікті (аморффин, 
циклопирокс) қосымшалары жатады. Гризеофульвин-табиғи зеңге қарсы 
дәрілік зат болып табылады-антибиотик, Penicilliumnigricans зеңді 
саңырауқұлақтары мен жасалынған. Гризеофульвин тар спектрі бар ол тек 
дерматомицеттер үшін тиімді. Ол сыртқы қоздырғыштар мен емдеу қиын 
дерматомикоздың ауыр формаларын емдеуге арналған. Аморффин жергілікті 
қолдануға арналған синтетикалық кең спектрлік антимикотик (лак бояу 
түрінде). Циклопрокс – локалды қолдануға арналған синтетикалық препарат. 
Флуцитозин  фторланған пиримидин, әрекет ету механизмі бойынша басқа 
антигенді заттардан ерекшеленеді. Ол жүйелік инфекцияларды емдеу үшін 
қолданылады, соның ішінде: жалпыланған кундиоз, криптококкоз, 
хромобластоз, аспергиллез (тек амфотерицин B бірге). Микробқа қарсы 
препаратты таңдау клиникалық көріністерге және саңырауқұлақтарға арналған 
зертханалық зерттеу әдістерінің нәтижелеріне негізделеді.  

Препараттарды қолдануға арналған мөлшер толнафтатты препарат 
тинеимен ауыратын теріге арналған, 1-3 апта бойы қолданылатын, 1% лосьон 
Ciclopirox olamine крем тәрізді препарат. Тинеи инфекциялары, pityriasis 

versicolor кандидозында және дермалды кандидоз кезінде қолданылатын жаңа 
препарат [65-66]. Онхомикоз, қынаптық кандидозды емдеу кезінде, 1% крем, 
1% жергілікті қолдануға арналған ерітінді, 1% қынаптық крем түрінде 
қолданылады. Ундецилен қышқылы, фунгистатикалық әсер көрсетеді. Белді 
теміреткі, жөргектер мен табан зең ауруларында қолданылады. Бензой 
қышқылы зеңдерге қарсы және бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Бұл фунгистат 
толнофтатқа қарағанда әлсіздеу.  

Гиперкератотикалық жарақаттануларда оны салицил қышқылымен бірге 
қолданады. Бутенафиннің tinea cruris/corporis/pedis кезіндегі тиімділігі 1% 
тербинафин кремін жергілікті қолданумен бірдей. Тек қана жергілікті түрде 
күніне 1-2 рет. Quiniodochlor әлсіз зеңдерге қарсы және бактерияға қарсы әсерге 
ие. Ол дерматофитоз, себореялық дерматит, инфицирленген экзема, 
фурункулезді емдеуде 3 %/4 %/8 % крем түріндегі препараты қолданылады 
[67]. 

Осы зерттеулерге төмендегілер кіреді:  
1. Баламалы қышқыл препараттарының микроскопиясы, эксудация, қан, тілден 
алынған қыртыстарды, бөртпелерді, микробиоптаттар және т.б. 
2. Боялған препараттардың микроскопиясы (биосубстрат). Саңырауқұлақ 
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клеткаларын ғана емес, олардың өсімдік түрлерін қуық жасушаларын, 
мицелиясын, анықтау өте маңызды. 

3. Қоздырғыш зеңге қарсы препараттың түрі мен штаммын анықтау үшін 
қоректік ортаға материалды себу арқылы культуралды микроскопиялық 
зерттеу. 

4. Биосубстраттарды цитологиялық зерттеу. 
5. Биосубстраттарды гистологиялық зерттеу (үдерістің инвазивтілігін 

бағалау). 
6. Диагностиканың иммунологиялық әдістері зеңге қарсы  анти денелерді 

анықтау, сондай-ақ сенсибилизация, және жоғары сезімталдықты анықтау 
мақсатында қолданылады. 

7. Азохроматографиялық мониторинг көмегімен Кандид тектес зеңге 
қарсы  метаболит-маркерлерін анықтау. Негізгі метаболит маркер Д-
арабинитол (қандағы фондық концентрациясы 0 - ден 1 мкг/мл-ге дейін, 
ликворда-2-5 мкг/мл-ге дейін құрайды). Басқа маркерлер Кандид - манноз 
түріндегі зеңге қарсы клеткалық қабырғасының компоненттері (қалыпты 
жағдайда балалардың қан сарысуында 20-30 мкг/мл дейін) және маннитол 
(қалыпты жағдайда  12-20 мкг/мл дейін). 

8. Кандидтің спецификалық антигендерін анықтау латекс-агглютинация 
әдісі мен және маннанды анықтау үшін иммуно ферменттік талдау көмегімен 
кандидоздың генерализацияланған және висцералды нысандары бар 
науқастарға тән және беттік түрлерде сирек кездеседі.  

Терең микоздар кезінде аталған зертханалық диагностика әдістерін 
қолдану міндетті. 

Қандағы зеңге қарсы препараттардың концентрациясы ғылыми зерттеулер 
шеңберінде ғана анықталады. Флуцитозин оның жанама әсері дозаға 
байланысты, алайда  бүйрек жеткіліксіздігінде қандағы концентрациясы тез 
уытты болады. Азот пен амфотерициннің тиімділігі мен жағымсыз әсерлер  
олардың сары сулық концентрациясына байланысты емес. 

Қазіргі уақытта зеңге қарсы құралдардың белгілі топтарының өкілдері 
болып табылатын,  коринекандин, фузакандин, сордариндер, циспентацин, 
азоксибациллин қосылыстарының жаңа сыныптарына жататын антимикотиктер 
әзірлену сатысы болып табылады. 

Зеңге қарсы дәрілік қалып алудың қазіргі технологиясы: Фармацевтикалық 
аспектілер дәрілік заттың тиімділігі мен қауіпсіздігін анықтайды және 
фармацевтикалық қалыптар құрастырудың негізі болып табылады. Дәрілік 
қалыптың құрамын жобалау дәрілік қалыптарға қойылатын қатаң талаптар 
арасындағы ымыраға келуі және заманауи технологияларды дамыту дәрежесі 
болып табылады. Дәрілік қалыптарды жасауға қойылатын талаптар арудың 
түріне, патологиялық үрдістің ошақтануына, БФИ қасиеттеріне, препаратты 
енгізу жолдарына, қосымша талаптардың болуына байланысты. Қазіргі таңда 
дәрілік қалыптар номенклатурасы аса кеңейе қойған жоқ, бірақ БФИ - ң 
өзгертіліп босап шығуына байланысты түрлері көбейді (ұзартылған немесе 
жеделдетілген). Берілген фармакокинетикалық сипаттамаларға ие ДҚ 
құрастыру аумағы бойынша зерттеулер әртүрлі микро- және нано- БФИ 
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тасымалдаушылар – дәрілік заттарды жеткізу жүйесінің көптеген түрлерінің 
суретін алуға мүмкіндік берді.  

Нанаотасымалдаушының типтері мен құрылымдарының сараптамалары, 
сондай-ақ тасымалдау жүйесіне арналған қосымша заттардың жіктелуін 
олардың функционалдық белгілері бойынша жұмыстар қазіргі таңда 
жүргізілуде.  

Осы тәрізді, ДҚ түсінігінің биофармацевтикалық дамуы қазіргі таңда 
жоғары тиімділік және қауіпсіз сияқты сипаттамаларға ие ДЗ алу мүмкіндігін 
береді. БФИ-тің физика-химиялық қасиеттері - бұл БФИ ұсақтылығына, 
полиформизміне, кристалдығына, оптикалық қасиеттеріне байланысты.  

Заттың химиялық модификациясы оның ағзада сіңірілуі мен ағзадан босап 
шығуы кезіндегі кинетикасына айтарлықтай әсер етеді. БФИ қасиеттерін 
өзгерту үшін фармацевтиканың жалпы нұсқаулықтарын қолданады: тұздардың, 
кристалдардың, гидраттардың, полиморфты модификациялардың түзілуі.  

Соңғы кездері көптеген БФИ субстанцияларын нарыққа қатты 
дисперсиялар (заттың суда еритін тасымалдаушыда болу дисперсиясы) түрінде 
шығарып жатыр, мұнда тасымалдаушы ретінде полиэтиленгликоль, 
поливинилпирролидон (ПВП), гидроксипропилметилцеллюлоза, поливинил 
спирті және т.б.қолданылуда. 

Көмекші заттар, олардың табиғаты мен мөлшері БФИ-ң терапевтикалық 
белсенділігіне және ДҚ дайындау мен сақтау кезіндегі физико-химиялық 
сипаттамалрына әсер етеді. Халықаралық фармацевтикалық ұйымдар (ICH, 
IPEC, FDA) көмекші заттарды да БФИ қатарында «фармацевтикалық қолдануға 
арналған» арнайы заттар тобына жатқызуды және олардың сапаларын сәйкес 
фармакопеялық баптар бойынша бақылауды ұсынды. Қазіргі таңда әлем 
бойынша ДЗ өндірісінде 500 ден аса көмекші заттар қолдаынлады.  

Дәрілік қалыптың көп бөлігі ұлттық және халықаралық фармакопеяларда 
(Eur.Ph., Br.Ph., USP, JP) немесе ұлттық анықтамаларда (Inactive Ingredients 
Guide's of the FDA, Handbook of Pharmaceutical Excipients және т.б.) енгізілген.  

Әсіресе ЖДҚ технологиясында көмекші заттардың ассортименті өте кең, 
олардың негіз ретіндегі орны да ерекше және сан алуан. ЖДҚ (жұмсақ дәрілік 
қалып) негіздерінің бірнеше жіктелуі бар, олардың дайындау тәсілдері үшін 
құрастыру қағидасының маңызы өте зор: БФИ мен негіз қасиеттерінің туыстық 
дәрежесі, БФИ – тің негізде еру дәрежесі.  

Осындай қағидаларға сәйкес жақпа майлар негіздерін негізгі үш топқа 
бөледі: липофилді, гидрофилді және липофилді-гидрофилді. Липофилді 
(гидрофобты) негіздерге жатады:  

а) майлы негіздер (жануар және өсімдік майлары шошқа майы, қаздың 
майы, сиыр майы, миндаль майы, өрік, шабдалы, күнбағыс, зәйтүн майлары 
және т.б.), гидрогенизирленген майлар (жануар және өсімдік майлардын 
өндірісте өңдеу қалдықтары);  

б) көмірсутекті негіздер (вазелин, парафин, вазелин майы, нафталанды 
мұнай, озокерит, церезин);  
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в) силиконды (полидиметилсиликон сұйықтығы, полидиэтилсиликон 
сұйықтығы, полиметилфенилсиликон сұйықтығы, аэросил, эсилон - 4, 5, эсилон 
– аэросилді негіз).  

Майлы және көмірсутекті негіздердің ең басты кемшілігі - әсіресе судың 
қатысуымен ауада жеңіл тотығуы.  

Майлардың фармацевтикалық индифференттілігі олардың балғындығына 
байланысты, себебі тотыққан майлар тері мен шырышты қабаттарды 
тітіркендіреді.  

Одан басқа, майлы негіздер жағымсыз иіске және бүлдіргіш әсерге ие, 
БФИ босап шығу жылдамдығын төмендетеді, микробтардың көбеюіне қолайлы 
орта, жетіспейтін азық өнімдері және гель дайындауға келмейтін заттар.  

Гидрофобты негіздер ЖДҚ-тың түрін кепілді түрде қамтамасыз етеді, 
бірақ БФИ-тің босап шығуы мен диффузиясымен байланысты динамикалық 
үрдістерді минимумға келтіреді, нәтижесінде  

ДЗ тиімділігі төмендейді. ДЗ өндірушілері гидрофобты негіздерді 
қолданған жағдайда БФИ концентрациясын жоғарылату есебінен препараттың 
тиімділігін жоғарылатуы тиіс.  

Бұдан басқа, мұндай негіздер терінің қалыпты жағдайда жұмыс жасауына 
кедергі келтіреді, жеке жағдайларда вазелинді негіздегі жақпа майларды 
қолдануға тыйым салынады. Липофилді-гидрофилді негіздер: а) абсорбционды 
(липофилді негіздердің эмульгаторлармен балқымалары (сусыз ланолинмен, 
балауызбен); б) эмульсионды.  

Бірақ бұл жіктелу көмекші заттар туралы заманауи көзқарастарды 
толығымен ашып бере алмайды, себебі бір қосынды әртүрлі ДҚ-да қолданылуы 
мүмкін.  

Көмекші заттарды тағыда ДҚ-тың физика-химиялық сипаттамалары мен 
фармакокинетикасына әсері бойынша мынадай топтарға бөледі: қалыптаушы, 
тұрақтандырушы, әсерін ұзартушы, солюбилизирлеуші, түзетуші, бірақ кейбір 
авторлар қалыптаушы көмекші заттарды алып тастайды, себебі қалып бірнеше 
көмекші заттардың әртүрлі технологиялық функциялармен кешенді әсерінің 
нәтижесінде түзіледі. 

Тәжіибелік фармация үшін ғалымдар жиі қолданылатын эмульгирлеуші 
заттардың қасиеттері туралы жалпы ақпаратты халықаралық фармакопеяның 
негізінде береді, олардың көмегімен мақсатты түрде көмекші заттарды 
шығарылатын препаратқа қойылатын медико-биологиялық талаптарды ескере 
отырып таңдауға болады. Қоюлатқыштар, құрылым түзуші және жұмсартқыш 
заттар ретінде полиэтиленгликоль - 400, эмульгатор № 1, ПЭО, ПВП-3, майсана 
майы, глицерин, метилцеллюлоза туындылары қолданылады. 

Қазіргі фармацияда микрокристалдық целлюлоза өзінің суда жоғары 
қозғалтқыш қысымның әсерінен гель тәрізді дисперсиялар түзе отырып, 
шашырау қасиеті үшін кеңінен қолданылады. Целлюлозаның жоғары химиялық 
тазалығы мен физиологиялық инерттелегімен, химиялық тұрақтылығы, суда 
және органикалық ерітінділерде ерімеуі, түсінің, иісінің және дәмінің болмауын 
қоса алғанда, оны фармацевтикалық және косметикалық өндірісте кеңінен 
қолдануға мүмкіндік береді.  
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Қазіргі таңда препараттардың жарамдылық мерзімін ұзарту мақсатында 
жаңа көмекші заттарды қарқынды түрде іздестірілу жүргізілуде. Әртүрлі 
тұрақтандырғыш заттарды препараттар құрамына қосу ДЗ-дың ұзақ мерзім 
ішінде жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді, бұл олардың жарамдылық 
мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді, ал бұл медициналық, сондай-ақ, 
экономикалық түрде үлкен мәнге ие.  

Жаңа негіздер алуда САП-не негізделген гидрогелдер жұмсақ дәрілік 
қалыптар үшін болашағы зор болып табылады. Мұндай гелдерді теріге жаққан 
кезде жіңішке жылтыр қабаттар түзеді, ол препараттың ұзартылған әсерін 
қамтамасыз етеді, БФИ -тің толығырақ және біркелкі босап шығуын 
қамтамасыз етеді, шырышты және терілік жоғары бет бойынша оңай таралады, 
мұздатқыш әсер көрсетеді, улылығы төмен және тітіркендіргіш әсері жоқ.  

Гидрогелді негіздегі препараттар аппликациясы сыртқы көрінісі бойынша 
эстетикалық болып келеді және ақпайды, киімге жағылмайды, сумен оңай 
жуылады.  

Ерітінділер мен ерігішттерді арттыру олардың тиімділігін айтарлықтай 
арттырады. Сондықтан да фармацевтикалық технологияның маңызды мәселесі 
суда және липидтерде қиын еритін БФИ ерігіштігін арттыру болып табылады, 
себебі олардың биологилық жетімділігі айқын дәрежеде бөлшектердің өлшемі 
мен коагуляциялану дәрежесіне байланысты.  

Бөлшектің радиусы кішкентай болған сайын, адсорбция энергиясы да аз 
болады, бұл бөлшектің фазааралық бетте бекітілу мықтылығын айқындайды. 
Сондықтан да өте ұсақ бөлшектер бетте жабыспайды.  

Мөлшері 100 нм кіші бөлшектердің тек агрегатталған түрде ғана бетте 
жабысатыны тәжірибелермен дәлелденген. Бөлшектердің агрегациясы мен 
эмульсионды тұрақтылығы арасындағы байланыс фазааралық қабықшаның 
жоғарыланған реологиялық сипаттамаларымен түсіндіріледі. Бөлшектердің 
өлшемі тек БФИ транспоттық функциясы мен арнайылылығына ғана емес, 
сондай-ақ бірдей басқа да жағдайларда ағзадан шығу жылдамдығына да әсер 
етеді.  

Негізінде БФИ ерігіштігін жоғарылату үшін қосымша еріткіштерді 
(бензилбензоат, бензил спирті, пропиленгликоль (ПГ), ПЭО және т.б..), 
гидротропты заттарды (натрий салицилаты және т.б.), солюбилизация мен 
кешен түзу құбылыстарын қолдануға болады. 

Технологиядағы маңызды мәселелердің бірі – ол ДЗ тұрақтандыру. Ол 
БФИ -тің химиялық (гидролиз, тотығу, полимеризация және т.б.), физикалық 
(булану, консистенциясын өзгерту, қабаттану, бөлшектердің іріленуі) және 
биологиялық (ашыту және т.б.) реакциялардың әсерінен өз қасиеттерін 
өзгертуі. Осы мақсатта гомогенді ЖДҚ-ды тұрақтандыру үшін әртүрлі 
химиялық (тұрақтандырғыштар қосу, антиоксиданттар, консерванттар және т.б. 
қосу) немесе физикалық (сусыз еріткіштерді қолдану және т.б.) әдістерді 
қолданады. Гетерогенді дәрілік жүйелерді (суспензия, эмульсия) тұрақтандыру 
үшін САП және ЖМҚ сияқты қоюландырғыштар мен эмульгаторлар 
қолданылады. Дисперсті жүйелерді тұрақтандыру үшін ұсақ дисперсті 
ұнтақтарды қолданады, бұл физика-химиялық қасиеттері мен құбылыстарына 
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(абсорбция энергиясы, капиллярлық қысым, қабаттар аралық 
электростатикалық итерілу, қатты бөлшектер құрайтын құрылым қабатының  
серпімділігі) негізделеді 

Оңай еритін және абсорбцияланатын ДЗ үшін босап шығу уақытын ұзарту, 
ең жоғары концентрациясын төмендету қиын мәселе болып қала береді, 
мәселені шешу үшін әртүрлі әдістер ойлап табылған (контейнерлер құрастыру, 
химиялық модификация және т.б.). Осы тәрізді, физика, химия, биохимияның 
қарқынды дамуы фармация аумағында да байқалады. Көмекші заттардың 
қатынасын реттей отырып, ЖДҚ-тың терапевтикалық әсерін ұзақтығын және 
күшін реттеуге, БФИ биожетімділігін реттеуге, тіндерде жиналуына әсер етуге, 
элиминация үрдісіне әсер етуге болады. ЖДҚ өндірісінің дамуының негізгі 
тенденциясы тиімдірек БФИ, заманауи көмекші заттарды қолдана отырып, 
олардың негізінде этиологиясы мен патогенезін ескере отырып, белгілі бір 
ауруларды емдеуге арналған жаңа аралас препараттар ойлап табу болып 
табылады.  

Атап айтқанда, ЗҚДП нарығында қазақ ғалымдарының ғылыми 
жаңалықтарының жоқтығын атап өту керек, сондықтан негізгі мәселе жаңа 
нағыз зеңдерге қарсы препараттардың отандық өндірісін дамыту болып 
табылады. Ғылыми әдебиеттің жүргізілген сараптама азакумариндер қатарынан 
жаңа зеңдерге қарсы препараттар ізденісінің болашағы зор екендігін көрсетті.  

Қазіргі таңда препараттар жүйелік антибиотик терапияға қосымша ретінде 
де, жеке заттар ретінде де әртүрлі инфекцияларды емдеуде кеңінен 
қолданылады. Оңтайлы құрамды зеңге қарсы препарат тиімділігімен, 
аллергиялық әсерінің жоқтығымен және улылық әсерінің төмендігімен 
анықталады.  

Фармацевтикалық технологиясы көрсетілгендей, құрамы мен 
технологиясы ғылыми-дәлелденген негіздерге сүйене отырып таңдалған, зең 
ауруларын емдеуге арналған жұмсақ дәрілік қалыптарды құрастыру 
технологиясы фармацевтикалық және медициналық ғылым үшін өзекті болып 
табылады.  
 

1.2 Maclura aurantiaca өсімдігіне сипаттама және халық 
медицинасында қолданылуы 

Өсімдікке сипаттама  
Күрең маклюра (Maclura aurantiaca, Maclura pomifera), тұт туысына 

жататын өсімдік (Moraceae). 
Өсімдік Маклюра яблоконосная, Адамово алмасы, Красильная шелковица, 

Ioxylon pomiferum, Toxylon pomiferum, Osage Orange, Bois d'Are, Hedge apple, 
Horse apple сияқты аттармен танымал [68]. 

Бұл түр америкалық геолог Вильямның түріне арналып қойылған 
Маклюра (1763-1840).  
Күрең маклюра – биіктігі 20 м-ге жететін, қалың ағаш. Сабағы диаметрі 

бойынша 1 метрге жетеді, терең күңгірт-қара қабықты сызатты келеді. Жас 
шыбықтары  жасыл, үлбірлігі, кейін жалаңаштанған, бір жылдықтары – қоңыр 
жылтыр. Жапырақ қуысында ұзындығы 0,6-2 см жіңішке тікенек бар. 
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Жапырақтарының орналасуы спиральді. Жапырақтары шеттері бүтін, 
жұмыртқа тәріздіден ланцет тәріздіге дейін, өткір ұшты, 5-12 см ұзындықтағы, 
3-5-7 см ені бар, кең жүрек тәрізді негізді, ашық-жасыл, үсті жылтыр, астыңғы 
беті ашық, жас. Сағақтары 3-5 см. 

Гүлдері жасыл, бір жылдық бұтақтарға орналасып өседі. Өсімдік қос үйлі. 
Аналығы шар тәрізді немесе ұзартылған сырғалы, 4 бөлікті қоңыраулы аналық. 
Аталықтары қалың отырмалы басында, терең 4 бөлікті қоңыраулы тең емес 
келген, етті, овальді бөөлікті келеді.  

Жемістері – құрғақ, көпсанды, қабырғалы-дөңгеленген, ашық-күңгірт 
жаңғақты, көлденеңінен 10-15 см шар тәріздес жемісті келеді. Өте әжімді, 
жасыл түстен жасыл-сарыға дейінгі, апельсинге ұқсас (1 сурет). Соплодия 
құрамында сүт шырыны көп. Ақ шырышты жабысқақ зат. Жемістері жеуге 
жарамсыз, алайда жемістерін тиіндердің жеген жағдайлары болған [69]. 

 

 
 
 

1 - жемісі, 2 - аналық жемісі, 3 - гүлдесін гүлдері. 
Сурет 1 – күрең маклюра. 

 
Мамыр-маусымда гүлдейді. Гүлдеу уақыты 8-10 күн. Жемістері қыркүйек-

қазан айларында піседі. Салмағы 200-500 г болатын әр ағаштан 500-ге жуық 
жеміс алынады [70]. 

Өсімдік күнді ұнатады, ыстықты жақсы көтереді, құрғақшылыққа төзімді, 
топыраққа талап қоймайды, тез өседі, топырақта ылғалдылық жеткілікті болса 
жылдам өнеді. күрең маклюра тұқымдармен, тамырлық түптермен жақсы 
көбейеді [71-73]. 

Жабайы түрде өсімдік АҚШ-та, Арканзас, Оклахом және Техастың 
оңтүстік штаттарында өседі. Күрең маклюра XIX ғасырдың басынан бастап 
пайда болды, фермаларда тірі қоршаулар ретінде қолдана бастаған. Өсімдік 
шағады, сондықтан жануарлар кіре алмайды. Осы шағатын өткір маклюра 
ұшты сымдарды жасауға негіз болды. Еуропа елдеріне күрең  маклюра 1818 
жылдары мәдени өсімдік қатарына енді. XIX ғасырдың ортасында Никиталық 
ботаникалық бақшаға апарылған. Қазігі күнде күрең  маклюра Крымда, 
Ресейдің оңтүстік өңірлерінде, Кавказда және орта Азияда мәдени өсіріледі [74-
78]. 
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Күрең маклюраны халық медицинасында қолданылуы  
Халық медицинасында маклюраның піскен жемістерін қолданады. Сулы-

спиртті сығындысы онкологиялық және жүрек-қантамыр ауруларында ішке 
және сыртқа тамшы түрінде қолданылады. Майлы сығындылары артритте, 
остеохондрозда, проктитте, простатитте, тері және геморрагиялық ауруларда 
сыртқа қолданады. Маклюра тұндырмасы келесідей ауруларды емдеуде сыртқа 
қолданылады: полиартрит, подагра, тұз жиналу, радикулит. Тұндырмамен 
күніне 2-3 рет үйкелейді. Маклюра тұндырмасын аталық бездің, өкпе, тамақ 
ісігінде ішке қолданады. Сүйек, қан, буын ауруларының ісігінде т.б. қатерлі 
және  қатерсіз ісіктерде (мастопатияда, миомада, фибромиомада) сорып алатын 
жақсы құрал болады.  

Маклюра тұндырмасын қатерлі ісік кезінде ішке ұзағынан қолданады, 
қатерсіз ісікте - 3 ай бойы кейде одан да ұзақ қолданады. Тұндырманы ішке 
гомеопатиялық мөлшерде дозасын арттыру әдісімен қолданады. Бірінші аптада 
күніне 3 тамшыдан 1 рет тамаққа дейін қолданады, 2 аптасында  күніне 2 рет, 3-
аптасында – күніне 3 рет. Кейін әр аптада 1 тамшыға арттырып отырады. 30 
аптада күніне 3 рет 30 тамшыға дейін қолданады. Кейін әр апта сайын бір 
қабылдағанда 1 тамшыға төмендетіп отырады.  

Кесілген маклюрадан майлы сығындыны алу үшін жемістерді банкаға 
тегістеп бетіне дейін салып, өсімдік майымен толтырады. Кейін 1 аптадан кейін 
төгіп, сығып алады. Аденомада, мұрын полипында қолданады. Мұрын 
тазаланып, маклюра майы бар турунда қояды. Құлақ ауырғанда құлаққа 3-5 
тамшы тамызады.  

Маклюра жағылмасы лимфотүйіндерде, мастопатияда, омыртқа 
грыжасында, қызылжегіде, тері ауруында, тік ішек ісігінде қолданады. 
Маклюраның жемісінен жағылманы дайындайды. Алдымен ұсақтап, шошқа 
майымен 5:1 қатынасында араластырып, баяу жалында 1-2 тәулікте қыздырады 
немесе су моншасында 2 тәулік ұстайды.  

Омыртқа грыжасында жағылманы жұқа қабаттап, матаға жағып, грыжа 
орнына түнде немесе 4-5 сағатқа басып қояды. Осы процедураны күнара 2-3 ай 
бойы жүргізеді. Жағылманы терінің іріңді жараға, фурункулға, абсцесте 
қолданады.  

Тік ішектің ісігінде және көтеуде мұздатқышта салқындата отырып, 
жағылмадан ұзындығы 2 см-лік және қалыңдығы 1 см суппозиторий алады. 
Суппозиторийді күнара 1-2 ай бойы қояды [79-81]. 

Маклюраның басқа да бөлшектерін қолданған мәліметтер бар. Команчи 
индейецтары тамырдан қайнатпа алып, көз ауруларында пайдаланған. 
Өсімдіктің шырыны Боливияда тіс ауырғанда, ал қабығы мен жапырақтарының 
сығындысы жатырдан қанкеткенде пайдаланылған [82-83]. 

Осылайша, мәліметтерді қолданып, Күрең маклюра жемісінің 
сығындысының қабынуға қарсы, антипролиферативті, репаративті әсерлерінің 
бар екендігін білеміз. Аталық без ауруларында маклюра жемісін қолдану 
фитохимиялық құрамын және фармакологиялық әсерін толығымен зерттеуді 
талап етеді.  
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Мaклюрa жемістерінен дaйындaлғaн түрлі сығындылaрдың қaтерлі ісікті 
тежеуі, әлемнің көптеген зерттеушілерін қызықтырды. Сығындылaр қaтерлі 
ісіктің C-I және С-ІІ түрлеріне қaтысты белсенділік көрсеткен. Тaуық 
эмбрионынa жaсaлғaн сынaқтaрдa мaклюрa жемістерінен aлынғaн сығындыны 
біріншілік енгізудің өзінде қaтерлі ісік көлемінің aзaйғaндығы бaйқaлғaн. 

Сығынды белсенділігі сонымен қaтaр тышқaндaрда да байқалған. 
Күрең маклюраның жемістерінен дайындалған тұндырманың қатерлі ісікке 

қарсы белсенділігі- ақ тышқандар мен егеуқұйрықтарға егу арқылы анықталды. 
10%-дық тұндырмасы,- тышқандар мен егеуқұйрықтарға ішке енгізілді. Қатерлі 
ісікке қарсы белсенділік - саркома «45» қатерлі ісігіне деген белсенділігін 
анықтау мақсатында жасалып, нәтижесінде бауыр қатерлі ісігінде 
(карциосаркомада) 67 %-ға, ал қауіпті ісікте (саркома «45»-те) - 50 %-ға дейін 
өсуін тежеді. 

Осaйиннің – тышқaндaрғa, егеуқұйрықтaрғa, мысықтaр мен қояндaрғa 
егілген қaтерлі ісіктердің 7 штaммдарынa қaрсы белсенділігі зерттелді. 
Нәтижесінде, осaйин  экспериментaльді қaтерлі ісіктің 5 штaммдарының өсіп – 
өнуін тежей aлaтындығы дәлелденді. Aтaп aйтқaндa, aсцитті Эрлих қaтерлі 
ісігі; (В және Г штaммдaры); сaркомa 37; сaркомa 180 және Уокер 256 
кaрциосaркомaсы. Сонымен қaтaр, осaйин жүрек–қaн тaмыр жүйесіне және 
нерв жүйесіне әсер етпеген. 

Осайин тері астына егуде өте әлсіз эстрогендік әсер еткен, ішектегі 
ацетилхолиннің алмасуына әсер ететін ферменттерге өте жылдам 
спазмолитикалық әсер ететін қасиетке ие екендігі де анықталды.  

Жоғарыда айтылған мәліметтердің барлығы да Түркімен және АҚШ 
жерлерінде өсетін күрең Маклюраға қатысты болса, Қазақстан жерінде өсетін 
күрең Маклюра жайлы мәліметтер өте аз. Қазақстан ғалымдарының 
Украиналық ғалымдармен бірігіп зерттеу мәліметтері бойынша,- маклюра  
өсімдігінің майлы экстракты –простата безіне жақсы әсер еткен. 

Әдеби деректерге сүйене отырып мынадай қорытынды жасадым. 
Жоғарыда көрсетілген маклюра өсімдігінің химиялық құрамы жайлы 
мәліметтер Америка Құрама Штаттары мен батыс елдерінде өсетін 
маклюраларға қатысты айтылған. Алайда,- Қазақстандық маклюр өсімдігі өте 
аз зерттелінген. Өсімдіктің биологиялық белсенділігі мен құрамындағы 
кездесетін қосылыстардың,- географиялық өсу жағдайларына байланысты 
тікелей өзгеріп отыруын ескере келе, елімізде шикізат қоры жеткілікті,- 
Қазақстандық Маклюр өсімдігін терең зерттеу бүгінгі таңда маңызды болып 
табылады [84]. 
 

1.3  Maclura aurantiaca жемісінің химиялық құрамы және емдік 
қасиеттері 

Қазіргі кезде дәрілік өсімдіктер негізіндегі препараттар медицинада 
официальды қолданылатын дәрілік заттар қатарынан айтарлықтай үлесті алады.  

Maclura aurantiaca өсімдігін официналды медицина жақсы зерттемеген, 
алайда маклюра Күрең жемісін емдік қасиетіне байланысты жақсы таниды, 
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сондықтан халық медицинасында қолдануға негіз болды. Маклюра Күрең 
жемісі құрамында стериндер, өт қышқылдары және сапониндерден тұрады. 

Күрең маклюра құрамында көптеген май қышқылы,қант, лимон қышқылы, 
пектиндік заттар бар. Бірақ маңызды әрі пайдалы компоненттер ретінде 
мамандар құрылысына байланысты Р-витаминдерге ұқсас флаваноидтық 
қосылыстарды санайды. Бұл айқын антиоксиданттар, яғни канцерогендік 
қасиетке ие [85-88]. 

Өсімдіктің осындай пайдалы қасиеттерінің болуы медициналық мақсатта 
қолдануға мүмкіндік береді. Күрең маклюра халық медицинасында да қолданыс 
тапқан – антисклеротикалық және канцерогендік әсер етеді, вирусты жояды, 
иммунитетті нығайтады, интоксикацияны және шаршағандықты басады, 
көкбауырға және бауырға жақсы әсер етеді, жүрек-қантамыр және жүйке 
жүйесін нығайтады.  

Күрең маклюра негізінен сыртқа қолданылады – тұндырма, жағылма 
түрінде варикозда, радикулитте, полиартритте, ревматизмде, подаграда, әртүрлі 
геморрагиялық ауруларда, буындарды емдеуде және т.б. қолданылады. 
Сонымен бірге осындай заттарәртүрлі тері ауруларында - экзема, дерматит, 
тіпті тері обырында да қолданады.  

Маклюра жемістерінен алынған заттар әртүрлі жаңа түзілулерде (қатерлі 
ісіктерде), әсіресе ішке қолданылатын препараттар тиімді. Ұзақ әсерлі 
тұндырманы қолдану обыр ауруының асқынған метастазында да қолданылады.  

Маклюра жемісінен тұндырманың рецептысы сақтықты талап етеді. 
Аллергиямен ауыратын адамдарға қолдануға болмайды. Жемістерінде қанттың 
көп мөлшері болуына байланысты қант диабетімен ауыратын науқастарға 
болмайды, емделу кезінде антибиотиктер мен спирттік сусындарды қолдануға 
болмайды.  

Әдебиеттік мәліметтерді қолданып, Күрең маклюра негізінде гель алу 
жоспарланды.  

 
Maclura aurantiaca жемісінің емдік шаралары 
Әдетте мaклюрaны спирттік тұнбaсын шaмaмен бір жыл және одaн дa 

көбірек уaқыт қaбылдaйды [89]. Хaлық медицинaсындa мaклюрa әртүрлі 
ісіктерді, соның ішінде қaтерлі ісіктерді бaяу, бірaқ дәл қaйтaрaды деп 
есептелінген [90]. Дәл осылaй ұзaқ қaбылдaу нәтижесінде ғaнa кез-келген 
ісіктерден, соның ішінде метaстaзaлaрдaн толығымен құтылуғa мүмкіндік 
береді. Бұл жaғдaйдa оргaнизмді тaзaлaу,          Р. Бройс әдісі бойыншa мaклюрa 
шырынмен емдік aшығу, aл одaн жaқсысы емдік мaқсaттa шикідей жеу 
курстaрын жүргізген [91]. Мaклюрa тұндырмaсын күн сaйын үзіліссіз 
қaбылдaйды. Ол иммунитетті нығaйтaды, шaршaғaнды, улaнуды бaсaды, 
қaтерлі ісікке қaрсы әсер етеді, вирустaрды жояды, жүйке және жүрек-
қaнтaмыр жүйелерін нығaйтaды деп есептелінеді [92]. Күрең мaклюрaның сөлін 
әртүрлі тері aурулaры, – тері қaтерлі ісігі, дермaтит, рaдикулит,экземa, 
ревмaтизм, гипертония, полиaртрит, және геморрaгиялық пaтологиялaрды 
емдеу үшін қолдaнсa [93], жемістерін,- су-тұз aлмaсуының бұзылысы; 
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полиaртрит; подaгрa; остеохондроз; тұз жинaлу; ревмaтизм; рaдикулит; және 
сүйек өсіндісі кезінде сыртқa қолдaнылaды [94]. 

Aл қaтерлі ісік aурулaры,ұйқы безінің қaтерлі ісігі; жыныс мүшелерінің 
қaтерлі ісігі; өкпенің қaтерлі ісігі, aсқaзaн-ішек жолдaрының қaтерлі ісігі, 
миомa; қуық aсты безінің қaтерлі ісігі; тaмaқ және еріннің қaтерлі ісігі 
aурулaры түрлеріне,- мaклюрa жемістерінен aлынғaн препaрaттaр ішке 
қолдaнылaды. 

Адамның буын aурулaрын зерттеу бойыншa бірқатар зерттеу жұмыстaры 
жaсaлынып, aрaсындa Күрең мaклюрa өсімдігі де буын aурулaрын емдеуде 
жaқсы деп тaбылып, бірқaтaр зерттеулерге тaртылғaн. Зерттеуге,- буын 
aурулaрының түрі бойыншa нозологиясы бірдей бaрлығы 10 нaуқaс зерттелді. 
Оның ішінде жaстaры 65±15 сәйкес. Зерттелушілердің 5 немесе 50% ер aдaм, aл 
5 немесе 50%-ы әйел aдaм болып келген. Емдеу тәсілі: Aмбулaториялық 
жaғдaйдa буын aурулaры бaр нaуқaстaр тaңдaп aлынып, Емдік зерттеу 
бaрысындa дәріхaнa жaғдaйындa жaсaлғaн құрaмы флaвиноидтaрдaн тұрaтын 
күрең мaклюрa жемісі мен жоңғaр aкониті тaмырынaн жaсaлғaн тұнбa 
қолдaнылған. Күрең мaклюрa жемісінен тұнбa жaсaу әдісі: жемісін майда 
бөліктерге бөліп, 50% спирт құйып, aузы жақсы жaбылған ыдыста 
тұндырылды. Дaйын болған тұнба 6-10 күннен кейін пaйдaлaнылды. Нaуқaстaр 
aуырғaн буынынa жергілікті компресс түрінде қолдaнды. Нәтижесінде, Күрең 
мaклюрa жемісінен жaсaлғaн тұнбa емдік қaсиет көрсетті [95]. 

Жоғaрыдa aйтылғaндaй, жеміс құрaмындa 10-15% - ғa дейін изофлaвондaр 
бaр. Көптеген Р-витaминді белсенді полифенолдaр сияқты изофлaвондaр дa қaн 
тaмырлaр мен кaпилярлaрды нығaйтaды, жақсартады. Күрең мaклюрaның 
жемістерінен aлынғaн сығындылaр, - жүрек-қaнтaмыр aурулaрындa да дәрілік 
зат ретінде қолдaнылaтынына тaңдaнуғa болмaйды. 

Мaклюрa жемістерінен алынған тұндырмa, оперaциядaн кейінгі кезеңдерде 
, жүрек тaмырлaрындaғы жеткіліксіздіктің бaрлық түрлерінде, ішек және 
жaтырдың қaтерлі ісігінде,қуық aсты безінің қaтерлі ісігінде, түрлі 
aллергиялaрдa, көктaмырдың тығындaлуы кезі мен тері күйіктерінде қолдaнуғa 
ұсынылaды.  

Қолдaну тәсілдері: остеохондроз, рaдикулит, ревмaтизм, 
гипертония,қaтерлі ісік,  мaстопaтия aурулaрындa сылaу және компресс 
түрінде, сулы-спирті сұйықтықты 20 тaмшыдaн күніне 3-4 рет тaмaқ aлдындa 
қолдaнылaды[96]. 

Қaтерлі ісікті емдеуде: 1-ші aптaдa 3 тaмшыдaн күніне 1 рет, 2-ші aптaдa 
3 тaмшыдaн, күніне 2 рет, 3-ші aптaдa 3 тaмшыдaн, күніне 3 рет ішу керек. Aры 
қaрaй 1 тaмшыдaн қосып, күніне 3 рет ішеді. Егер нaуқaстың сaлмaғы 
кішкентaй болсa, ондa күніне ең көбі 20 тaмшы ішуге болaды. Одaн әрі aптaлық 
дозaны бірaптaдaғыдaй дозaғa төмендетеді [97]. 

Жоғарыда көрсетілген маклюра өсімдігінің химиялық құрамы жайлы 
мәліметтер Америка Құрама Штаттары мен батыс елдерінде өсетін 
маклюраларға қатысты айтылған. Алайда,- Қазақстандық маклюр өсімдігі өте 
аз зерттелінген. Өсімдіктіңбиологиялық белсенділігі мен құрамындағы 
кездесетін қосылыстардың,- географиялық өсу жағдайларына байланысты 



32 

 

тікелей өзгеріп отыруын ескере келе, елімізде шикізат қоры жеткілікті,- 
Қазақстандық Маклюр өсімдігін терең зерттеу бүгінгі таңда өзекті болып 
табылады [98]. 
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2  ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 
 

Тәжірибелік зерттеулерде ҚР МФ, ЕФ, АНҚ, МЕМСТ, ТШ және тағы 
басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес материалдар, әдістер мен әдістемелер 
қолданылды. 

 
2.1 Зерттеу материалдары 
Димексид (сульфинилбисметан), ҚР НҚ 42-5035-12 - маңызды 

биполярлы апротикалық, түссіз ашық мөлдір сұйықтық немесе әлсіз ерекше 
иісті түссіз кристалдар (әлсіздікпен +18,5 ° С температурада балқытады). 
Гигроскопиялық. Сумен және спирттен барлық пропорцияда араласады. 
Химияның әртүрлі салаларында, сондай-ақ медицинада еріткіш ретінде кеңінен 
қолданылады. 

 

 
 
Пропиленгликоль (ПГ), ТШ 6-09-2434-81 - өзіне тән иісі, тәтті дәмі және 

гигроскопиялық қасиеттері бар түссіз тұтқыр, оттегі және азотты қамтитын ең 
төменгі молекулалық органикалық қосылыстармен толықтай араласатын жақсы 
еріткіш. 
 

 
 

Карбопол Ultrez 20, ТШ 2219-005-29053342-97 - (сирек кездесетін акрилді 
полимерлер - САП) акрил қышқылының туындылары болып табылатын, белгілі 
бір жағдайларда және кейбір әдістерді қолдану арқылы гельдер жұмсақ дәрілік 
қалыптар жасау үшін негіз және қоюландырғыш ретінде пайдаланылатын, 
эмульсиялы ұнтақ. Құрамында Ultrez 20 карбополдың аз мөлшері бар жүйелер 
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қозғалыс қысымының релаксациялау уақытының аздығымен және молекула 
аралық күштердің өзара әсері әлсіздігімен сипатталады. 

 

 
 

Триэтаноламин, ТШ 2423-168-00203335-2007 - барлық жағынан сумен 
араласқан, әлсіз негізді түссіз сұйықтық. Бейтараптаушы агент ретінде әдебиет 
көздеріне сүйене отырып, триэтаноламин таңдап алынды, оның көмегімен рН 
мәндерінің кең аймағында үнемі тұрақты реологиялық қасиеттері бар гельдік 
негіздер алуға болады. 
 

 
 

Тaзaртылғaн су (Aqua purificata), ҚР МФ I, т. 2- түссіз, иіссіз, дәмсіз, 
мөлдір сұйықтық. 
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2.2 Зерттеу әдістері  
 

Зерттеудің физикалық және физика-химиялық әдістері  
Сипаттамасы:  
- ҚР МФ I, т. 1.4, «Субстанциялар» жалпы мақаласы.  
-ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға арналған жұмсақ дәрілік заттар» атты 
жалпы мақала талаптарына сәйкес.  
Ерігіштігі: ҚР МФ т. 1.4, 25 бет  
Идентификациясы:  
- УК спектрі. ҚР МФ I, т. 1, 2.2.25.  
- ИҚ спектрі. ҚР МФ I, т. 1, 2.2.24.  
- ҚР МФ РК I, т. 1, 2.2.28.  
Балқу температурасы: ҚР МФ I, т. 1, 2.2.15  
рН: ҚР МФ I, т. 1, 2.2.3  
Тектес қоспалар: ҚР МФ I, т. 1, 2.2.27  
Органикалық еріткіштердің қалдығы: ҚР МФ I, т. 2.2.28, 5.4  
Кептіргендегі масса шығыны. ҚР МФ т. I, 2.2.32  
Жалпы күл: ҚР МФ I, т. 2.4.16  
 

Зерттеудің микробиологиялық сынаулары  
- стерильді емес дәрілік қалыптардың микробиологиялық тазалығын сынау 
(тіршілікке қабілеттілігі бар аэробты микроағзалардың жалпы санын анықтау) - 
ҚР МФ т.1, 2.6.12.  
- стерильді емес дәрілік қалыптардың микробиологиялық тазалығына (әртүрлі 
микроағзалардың жеке түрлеріне сынау) - ҚР МФ т.1, 2.6.13.  
- ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3В категориясы  
 

Зерттеудің фармако-технологиялық сынаулары  
Біркелкілігі. ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға арналған жұмсақ дәрілік 

заттар» атты жалпы мақала талаптарына сәйкес.  
Бөлшектер өлшемі. ҚР МФ РК I, т. 1, 2.9.21.  
Тұтқырлығы. ҚР МФ I, т. 1, 2.2.8, 2.2.10.  
Орамдағы құрам массасы. ҚР МФ РК I, т. 1, « Жергілікті қолдануға арналған 

заттар» жалпы мақаласы талаптарына сәйкес.  
 

Зерттеудің биологиялық әдістері  
- жедел  және созылмалы уыттылықты анықтау  
  

Әдістердің қысқаша сипаттамасы  
Помиферин субстанциясының физикалық, физика-химиялық зерттеу әдістері 
ҚР МФ берілген әдістерге сай жүргізілді.  
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Помиферин субстанциясының биологиялық қауіпсіздігін зерттеу 
әдістері.  

Зерттеудің клиникаға дейінгі зерттеулері (өткір, созылмалы уыттылығын 
зерттеу) Р.У. Хабриевтің «Руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (2005 ж.), 
А.Н. Миронов, Н.Д. Бунатянтың «Руководство по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств» (2012 ж.) әдістемелік нұсқаулықтар 
негізінде жүргізілді. Жануарлардың тәжірибелері С.Ж. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ жергілікті этикалық комитетімен (№8 отырысында) мақұлданды. 
Субстанцияның жедел және созылмалы уыттылығын зерттеу үшін виварийдің 
стандартты рационындағы, дене салмағы 18-22 г. болатын, 54 тұқымсыз ақ 
тышқандар алынды. Жануарларды 3 топқа бөлінді 1 бақылау және 2 
тәжірибелік, 1 бақылау тобы, әрқайсысында 18 тышқаннан 3 топ болды:  
 

Микробиология зерттеу әдістері  
Микробиологиялық тазалыққа сынау  

Микробиологиялық тазалыққа сынау ҚР МФ І, 1 т., 2.6.12, 2.6.13 

келтірілген «Микрибиологиялық тазалыққа сынау» бойынша жүргізілді.  
Зерттеу кезінде препарат микробқа қарсы әсері жойылған.  
Препараттың 1 г аэробты бактериялардың жалпы саны 104 аспайды, 

саңырауқұлақтардың жалпы саны – 102 аспайды, энтеробактериялар және 
кейбір грамтеріс бактериялар – 102 аспайды. Salmonella, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli тұқымдастарына жататын бактериялардың болуына рұқсат 
етілмейді. Анықтау агардағы диффузия әдісімен тығыз қоректік ортада микроб-
тестерінің өсуін тежеу аймақтарының көлемін салыстыру арқылы жүргізілді.  

 

Зерттеудің фармако-технологиялық әдістері  
ЖДҚөндіру кезінде бастапқы заттар мен дайын дәрілік қалыптардың 

үлгілерін бағалауға үмкіндік беретін заманауи технологиялық, физика-
химиялық, құрылымдық-механикалық, биофармацевтикалық және биологиялық 
әдістер қолданылды.  

Біркелкілігі. ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға арналған жұмсақ 

дәрілік заттар» жалпы мақала (1-қосымша) талаптарына сәйкес болу қажет. 
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3  ЗЕҢГЕ ҚАРСЫ ӘСЕР ЕТЕТІН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРҒА  
МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ 

 
Қазiргi таңда, берілу жолына байланысты патогенді саңырауқұлақтарды 

жұқтырып алу жиі кездеседі. Аталған этиологияларды емдеуде қолданылатын 
жаңа дәрілік қалыптарды жасап шығарып, өндіріске енгізу,- өзекті мәселе 
болып саналады. Қазақстан жерінде өндірілетін дәрілік заттардың басым 
көпшілігі-еуропалық қондырғылар көмегімен шығарылып, бір-біріне өте ұқсас 
шикізат құрамымен өндірілуде. Сөйтсе де, отандық өндірушілер үлесі өте аз 
болып, Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығы,- импортқа тәуелді.  

Зеңге қарсы жаңа дәрілік құралдарды жасаудан алдын, - зеңге қарсы 
ауруларды емдеудің клиникалық формасын, этиологиясын, патогенезі мен 
клиникалық көрінісін, ерекшеліктерін зертеу қажет. Патогенді 
саңырауқұлақтарды емдеуде қолданылып жүрген дәрілік заттарға келсек,- 
нистатин, леворин, амфотерицин. Имидазол туындыларынан – миконазол және 
клотримазол жатады. Терапевтикалық емдік қасиетін алу мақсатында сыртқа 
жағу арқылы немесе ішке қабылданады. Әлбетте ол, - қоздырғыш түріне 
байланысты бөлінеді [99]. 

Маркетинг теориясы компаниялар мен фирмалар арасындағы нарықтық 
қатынастардың практикалық тәжірибесін жинақтаудың объективті 
қажеттілігіне байланысты шетелде жасалды. Өтпелі кезеңде, тіпті одан да 
дамыған нарықта, маркетингтік қызметтің шетелдік тәжірибесін, нарықтық 
даму заңдарына негізделген, және өте құнды болып табылады. Батыс елдерінің 
медициналық мекемелерінде маркетинг салыстырмалы түрде жақында 
басталды тек 60-шы жылдардың аяғынан бастап. Қазақстанда бұл кезең өте 
қысқа уақытта қолға алына бастады. [100]. 

Қазақстанның фармацевтика нарығында, - зеңге қарсы қолданыста  жүрген 
дәрілік заттардың өндірушілері: Қазақстан, Ресей, Үндістан, Германия, Турция 
және Йордания мемлекеттері. Қазақстан жерінде тіркеуге енген дәрілік заттар 
мен олардың өндірушілері, дәрілік түрі мен Алматы қаласы бойынша орташа 
сатылу бағасы 2 – суретте көрсетілген. Еліміздің нарығында жүрген дәрілік 
заттардың басым көпшілігі, - сырттан алып келетін заттар (кесте 1). 

Қазақстан жерінде –тербинафин гидрохлориді негізінде Терфалин атты 
жақпа май және таблетка түрінде дәрілік зат өндіріледі. Дәл осы негізгі әсер 
етуші зат негізінде Қазақстан нарығында Ламизил, Тербизил, Ламикон, 
Экзифин, Тербтал, Медрон, Тербинокс, Тербинафин атты дәрілік заттар орын 
алуда. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша,- әрлемдегі 
әр бесінші адам саңырауқұлақ ауруына шалдыққан. Сол себептен де, Қазақстан 
жерінде жергілікті өндірілетін дәрілік құралдарды көбейту арқылы,- импортқа 
тәуелділікті азайта аламыз [101].  

Қазіргі таңда фармацевтикалық саланы жақсы деп айтуға болмайды, 
себебі, отандық өндірушілер сұранысының жалпы көлемінің 15%-ын отандық 
ДЗ-мен қамтамасыз ете алмауда [102-104]. 
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Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін отандық ДЗ үлесі 
кем дегенде 30%-ды құрауы керек, сонда ғана Қазақстандық фармацевтикалық 
нарық қарқынды дамушы елдер қатарында деген тұжырым жасауға болады. 
 
Кесте 1 – Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы зеңге қарсы 
қолданыста жүрген дәрілік заттар 

 
Аты Өндіруші, 

мемлекет 
Халықаралық 
патенттелмеген 
атауы 

Дәрілік түр Бағасы, 
тенге 

Терфалин Нобел, Қазақстан Тербинафин таблеткалар 2700 
Ламизил Новартис, 

швейцария 
Тербинафин Жақпа май 650 

Миконорм Ратиофарм, Индия Тербинафин Жақпа май 600 
Тербитал Таллин, Эстония Тербинафин Жақпа май 600 
Фунготербин Нижфарм ОАО, 

Ресей 
Тербинафин Жақпа май, 

спрей 
550,600 

Тербизил Гедеон Рихтер, 
Венгрия 

Тербинафин Таблеткалар, 
жақпа май 

3700,790 

Ламикон Фармак ОАО, 
Украина 

Тербинафин  Жақпа май, 
таблетка, 
спрей 

670, 
3000, 
1100 

Кандизол Юнайтед 
Фармасьютикалс, 
Йордания 

Миконазол Жақпа май 570 

Дермазол Кусум Хелткер, 
Үндістан 

Кетоконазол Жақпа май, 
шампунь 

800, 
1100 

Кандид Гленмарк 
Фармасьютикалз 

Клотримазол Жақпа май 700 

Травоген Интендис, Италия Изоконазол Жақпа май 1200 
Клотримазол Медана фарма,  

польша 
Клотримазол Жақпа май 400 

Кандибене Меркле ГМБХ, 
Германия 

Клотримазол Жақпа май 400 

Залаин Феррер, Испания Сертакон Жақпа май 850 
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Сурет 2 – Қазақстан жерінде зеңге қарсы дәрілік заттарды сату 
көрсеткіштері бойынша импорттаушы мемлекеттердің 

нарықтағы алатын орны 
 

Қорыта келгенде, Қазақстанның дәрілік қалып нарығы қарқынды дамушы 
құрылым болып табылады. Оны сандық және сапалық сан алуандылық 
ерекшелендіріп тұрады, бұл микозбен ауыратын науқастарды емдеу тиімділігін 
арттыру үшін негізі база болып табылады. Қазақстан Республикасының  
өндірісінің ауқымын ұлғайту бойынша оң тенденциялар бар. Нарықтағы 46 
отандық препараттардың үлесіне құрылымдық жылжуы ЗҚДП қолжетімді 
болуына үміт артып отыр. ҚР-ның нарығында ЗҚДЗ бойыншы қазақ 
ғалымдарының жұмыстары жоқ екендігін атап өту керек, сондықтан негізгі 
тапсырманың бірі отандық зеңге қарсы жаңа препараттарды ғылыми туындау 
болып табылады.  

Сыртқа қолдануға арналған антимикотиктер ауқымында импорттық 
препараттар басым. Нарықтағы отандық препараттардың құрылымдық жылжуы 
ЗҚДП қол жетімдірек болуын қамтамасыз ететін еді. Бірақ, ЗҚДП нарығында 
ғылыми жобалардың жоқтығын атап өту керек, сондықтан негізгі мәселе 
отандық өндірісте жаңа түп нұсқалық ЗҚДП ойлап табу басты мәселелердің бірі 
болып отыр. 
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4 КҮРЕҢ МАКЛЮРА ЖЕМІСТЕРІНЕН ПОМИФЕРИНДІ АЛУ 
ЖӘНЕ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ  

 
4.1 Күрең маклюра жемістерінен аса критикалық жағдайда 

көмірқышқылды экстракт алу 
Қосылыстардың ЯМР спектрлері жұмыс жиілігі 400 МГц болатын Varian  

Mercury спектрометрінде түсірілді, 1Н сутегі спектрлері 400 МГц, ал 13С 
спектрлары 100 МГц жиілікте алынды. Бағаналы хроматография арқылы бөлу 
барысында жылжымайтын фаза ретінде силикагель 60 (0.04-0.063 мм) және 
сефадекс LH-20 (0.25-0.1 мм, Merck) сорбенттері қолданылды. Жұқа қабатты 
хроматография F254 маркілі силикагель (0.2 mm, Merck) тақтайшаларда 
жасалды. 

СО2  газын еріткіш ретінде қолдану бірқатар артықшылықтарға ие: СО2 

газы бірқатар сусындардың құрмында газ түрінде де кездесіп, адам ағзасына 
ешқандай қауіп тудырмайды., жанбайды, жарығыш қасиеті жоқ. Бөлініп 
алынатын заттың табиғатына байланысты, критикалық нүктеге дейінгі және аса 
критикалық болып екіге бөлінеді. Критикалық нүктеге дейінгі СО2 – 
сығындылау арқылы диглицерид, фосфолипид және токоферолдарды алуға 
болса, аса критикалық СО2 - сығындылау арқылы органикалық қышқылда,- 
алкалоидтар, спирттер, альдегидтер белсенді заттар және фенолды 
қосылыстарды алуға болады. 

Біз СО2 газы арқылы сығындылауға 3 кг күрең маклюр жемісін алып, 
нәтижесінде 500 г. -құрғақ экстакттыалдық (М-Р-S). Алынған сығындыны 
биологиялық зерттеулерге жіберіп, зерттеуді жалғастырдық. Зерттеу 
нәтижелері төменде көрсетілген.  

 
4.2 Күрең маклюра жемістерінің көмірқышқылды экстрактының  

компоненттік құрамын анықтау 
Маклюра жемістерінен бірнеше пигменттер бөлініп, құрылымдары қарама 

қарсы синтезбен дәлелденген [105-106]. 
Өсімдік жемістерінен - мaй қышқылының эфир түріндегі үштерпенді 

спирттер болып тaбылaтын жaбысқaқ, aқ түсті сұйықтық бөлінетіні aйтылғaн. 
Өсімдік әлемінде кең тaрaлғaн биологиялық белсенді зaттaрдың бұл тобынa 
стериндер, өт қышқылдaры, сaпониндер жaтaды. Жеміс шоғырындa қaнт, 
пектин зaттaры 10%-ғa дейін, жaпырaқтaрындa лимон қышқылы 13%-ғa дейін 
жетеді . 

Дәндері – жеміс етінің ішінде орнaлaсқaн, құрaмындa 28-30% мaй 
қышқылдaры бaр. Мaклюрa дәндері трипсин және химотрипсин тежегіштерінің 
көзі ретінде ерекше нaзaр aудaртaды. Мaклюрaның ең құнды зaттaры деп 
изофлaвондық қосылыстaрды aйтуғa болaды. Изофлaвондaрдың басым бөлігі – 
шамамен 10-15%. 

Күрең маклюра тамыры қабығының химиялық құрамы [107-108]. 
Көмірсулaр: гептaкозaн, октaкозaн, нонaкозaн (~92,3%). Пренилирлі 
ксaнтиндер: товоксaнтин  - 0,006%; 6-дезоксикaреубин - 0,001%; aльвaксaнтин 
– 0,02%.  
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Мaклюрa құрaмынaн тaбылғaн негізгі зaттaр,- осaйин мен помифериннің 
үлестерінің бaсым екендігі,- тиімділігі жоғaры жұқa қaбaтты хромaтогрaфия 
aрқылы aнықтaлғaн болaтын (сурет 3). 

 

 
Сурет 3 – Күрең мaклюрaның құрaмынaн тaбылғaн негізгі зaттaр 

 
Сонымен қaтaр, әлемнің әр елдерінде мaклюрa тинктория өсімдігінен 

бірнеше изофлaвондaр бөлініп aлынып, химиялық құрылысы мен ЯМР 
спектрлері де aйқындaлғaн [109]. Десек те, бөлініп aлынғaн зaттaрдың 
фaрмакологиялық тиімділіктері мен тұрақтылықтары өте аз зерттелген. Күрең 
маклюраның құрамынан бөлінген негізгі компоненттерінің химиялық 
құрылыстары төменде көрсетілген (сурет 4): 

 

 
 

Сурет 4 – Күрең мaклюрaның құрaмынaн бөлінген негізгі компоненттердің 
химиялық құрылымдaры 

 
Алдыңғы зерттеулер бойынша,- күрең маклюра өсімдігінефитохимиялық 

салыстырмалы талдау жүргізілген. (кесте 2),фитохимиялық салыстырмалы 
талдау [110-112].  
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Кесте 2 – Күрең маклюраның фитохимиялық салыстырмалы талдау нәтижелері  
 
 
Биологиялық белсенді зaттaр тобы 

ББЗ сaндық құрaмы 
(шикізaттың нaғыз құрғaқ сaлмaғынa 
шaққaндa, %) 

Полисaхaридтер 20,82 
Тұтқыр зaттaр 0,88 
Флaвоноидтaр 8,50 
Үштерпенді гликозидтер 0,09 

Aлкaлоидтaр 3,37 
Көмірсулaр 8,46 
Ксaнтиндер 0,05 
Aминқышқылдaр 12,04 

 
Кесте 2–ден көрінгендей Күрең маклюраның фитохимиялық салыстырмалы 
талдау нәтижелері бойынша биологиялық белсенді заттар полисахаридтер тобы 
биологиялық белсенді заттың сандық құрамы (шикізаттың нағыз құрғақ 
салмағымен шаққанда) 20,82%-ті көрсетті. Флавоноидтар 8,50%, көмірсулар 
8,46%, аминқышқылдары 12,04%-ды құрады[113]. 
 

Күрең маклюра жемістерінен алынған экстракттарға фитохимиялық 
анализ жасау  

Әдеби деректерге сәйкес, маклюра саплодиясы биологиялық белсенді 
заттарға бай, яғни оның құрамындағы флавоноидтар, тритерпендер және 
фитостериндерге қызығушылық танытады [114]. Сапалық реакция жүргізу үшін 
шикізаттан сулы, спиртті - сулы, спиртті және гександы алып дайындалды.  

Түсті реакциялар нәтижесінде (1% темір хлориді, 5% алюминий хлориді, 
Вильсонреактиві, 5% калий гидроксиді) барлық сығындылар құрамындағы 
заттар флавонойдты қосылыс бар екендігіне мүмкіндік береді. 

Күрең маклюра жемісінің фитохимиялық құрамын неғұрлым дәл бағалау 
үшін газды хроматография мен масс - спектрометриялық детектерлеу (ГХ-МС) 
әдісімен біз қосымша гександы сығындысын зерттеу жүргізілді.  Гександы 
сығындысын алу үшін 10г ұсақталған 100 мл мөлшерде бөліп алған Сокслет 
аппаратында гексан шикізаттың толық сарқылуына дейін болды.  

Хроматографиялық талдаудың шарттары 2 бөлімде сипатталған. 
Хроматограммда көрсетілген нәтижелерін Қазақстан жерінде өсетін 

Маклюры жемісінің құрамында мынадай биологиялық белсенді заттар: 
тритерпендер, изофлавондар, изофлавоидтар, фитостериндер, токоферолдар 
және полиқанықпаған май қышқылдары бар екендігіне мүмкіндік берді. 
Биологиялық белсенді заттардың құрамы сандық салыстырмалы көрсеткіші  
2–кестеде көрсетілген. 

Нәтижесіне сәйкес экстакттықұрамындағы ең көп мөлшерде тетрациклді 
тритерпендер - ланостреол (34,16%)және оның ацетаты (15,83%)сондай-ақ 
пентациклді тритерпен лупеол (25,84%)мен оның ацетаты (8,39%)ие. 
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Ланостреол стероидты қосылыстардың туындысы және ол өзінің танымал 
антиосикданттың антимутагенді және антиконцерогенді қарсы әйгілі 
қасиеттерінен чаге құрамындағы яғни «настойка чаги» және «Бефунгин» дәрі-
дәрмектерді ланостерол құрамы зерттеледі [115-116]. 

Лупеола қасиеті қайың қабығынан бөлінген, оның құрамы бетулинге  өте 
жақын екендігін сипаттайды. Берілген қосылыстардың антиоксиданттық, 
ауруға қарсы және иммунды модулдейтін белсенділіктерге ие болатыны 
анықталған. 

Сонымен қатар қуық асты безді ауруларға лупеоланың оң әсері тиеді. 
Қатерлі ісік  жасушаларының пролиферацияның тежелуіне лупеоланың 

тиімділігін дәлелдеген [117]. 
 

 
 

1 – пальмитин қышқылы, 2 – линол қышқылы, 3 - додекатриен қышқылы, 4 -
олеин қышқылы, 5 - сквален, 6 - α-токоферола ацетаты, 7 -кампестерин, 8 -

стигмастерин, 9 - обтусифолиол, 10 - ситостерин, 11 -фукостерин, 12 - 
ланостерол, 13 -лупеол, 14 - ланостерола ацетаты, 15 - лупеола ацетаты, 16 - 

изофлавондар.I - лупеол, II - ситостерин, III - осайин, IV - помиферин. 
 

Сурет 5 – Күрең маклюра жемісінің гексанның сығындысының ГХ-МС 
хроматограммасы 

 
 
 



44 

 

Кесте 3 – Күрең маклюра жемісінің химиялық қосылыстарға талдау нәтижесі   
 

№ Химиялық қосылыстар Сақтау уақыты, мин Шыңның ауданы,% 
1 Ланостерол 58,398 34,16 
2 Лупеол 59,933 25,84 
3 Ланостерол ацетаты 62,345 15,83 
4 Лупеол ацетаты 64,346 8,39 
5 Изофлавондар 73,995 2,14 
6 Ситостерин  56,799 1,43 
7 Линол қышқылы 31,874 0,37 
8 Сквален  45,117 0,37 
9 Обтусифолиол 55,991 0,29 
10 Фукостерол 57,457 0,29 
11 Стигмастерол 54,857 0,24 
12 Кампестерол 53,857 0,23 
13 Пальмитин қышқылы 25,515 0,22 
14 α-токоферола ацетаты 51,225 0,2 
15 Додекатриен қышқылы 34,099 0,08 
16 Олеин қышқылы 41,149 0,05 
 

Маклюра жемісінің құрамындағы фитостериндер тобына бай, солардың 
ішіндегі ситостериндерге қызығушылық танытады. Берілген қосылыс өзінің 
химиялық құрылымы холестеринге өте жақын.  

Простатит және қуық асты безінің гиперплазии ауруларын емдеу үшін 
қолданатын және әртүрлі өсімдіктер көздерінен бөлінетін β – ситостерин 
кеңінен қолдануға болатын анықтаған.  

Қуық асты безі тіндерге β – ситостерин жоғары пайдалыға ие, онда ал 
простагландиндердің синтезін тежейді, гиперплазирленген жасушаларға 
тұрақтандырғыш әсері бар [118]. 

Сонымен бірге екі изофлавоноидтың құрылымын анықтап, дегенмен 
әдебиеттер тізімінде ұсынылған ең жақын туысы – изофлавон сканденон, яғни 
ал осаийнның изомері болатындығы және ал маклюра жемісінің құрамында 
болады.  

Осы кезеңде біз ұсынған бұл изофлавон осаийн мен помиферин болып 
табылады, өйткені берілген заттарды іздеу Wiley 7th/Nist 05 MS lib 
кітапханасындағы деректерге сәйкес бұл қосылыстардың спектрі жоқ екенін 
көрсетті.  

Сондықтан біздің жұмысымыздың келесі кезеңі әр  түрлі экстрагенттер 
мен маклюра жемістерінің көмегімен алынған мәліметтері салыстырмалы 
зерттелінеді. Сонымен қатар біз келесі экстрактарды. Сулы этанолды 40%, 
этанолды 96 % , хлороформ, гександы, майлы, зерттедік.  

Сығындыларды 2 сағат көлемінде су моншасындағы тоңазытқышпен кері 
жеткізу колбасын қыздыру арқылы «шикізат  экстрагент» 1:1, 1:1, қатынастары 
алынды [119].  
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Майлы сығындысын күнбағыс майының мацериясын алынуымен «шикізат: 
экстрагент» 1:1, арақатынасында 500 С тұрақты температурада 24 сағат 
көлемінде қыздырылады. Күнбағыс майы экстрагент ретінде алынды, ал майлы 
сығындылар ретінде кеңінен қолданылады. 10>15 ПТСХ-АФ-В-УФ «Sorbfil» 
маркалы хроматографиялық тақтасын қолдана отырып сығындылардың 
сапалық құрамын анықтауға жұқа қабатты хроматографиясы салыстыру үшін 
қолданылады. Изофлавондар және фитостериндер үшін біз арнайы іріктелген 
гексан – этилацетат  (5:1) еріткіштер жүйесіне 1% ванилин ерітіндісіндегі 
күкірт қышқылын бүрку арқылы өткізе отырып, 10 минут 1050 С температурада 
қыздырдық. 
 

 
 

1 - сулы-этанолдысығындысы; 2 – этанолсығындысы 3 –хлороформсығындысы; 
4 - гексансығындысы; 5 – майлы сығынды; 6 -лупеол; 7 – β-ситостерин; РО – 

осайин, помиферин. 
 

Сурет 6 – Маклюра сығындысының ЖҚХ-хроматографиясының анализі 
 

Мазмұнына сәйкес бұл заттар өздеріне байланысты күрең маклюра жемісі 
стандарт ретінде таңдалған. Үлгілер 3 мкл мөлшерінде хроматографиялық 
шприцтермен пластиналарға құйылады, олар үшін сығындылар бұрын 10 есеге 
дейін сұйылтылған (майлы экстакттыгексан ерітіндісінде сұйылтылған). 

Дақтардың бағыттарын көрнекі бағалау жеміс-жидектерге қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Көптеген қосылыстарда лапофильді заттар басым, 
олардың ішіндегі ең үлкеніфитостеролдар және изофлавондар бар. 

Бұл жағдайда әртүрлі сығындылардағы биологиялық белсенді заттарды 
бағалау нәтижелеріне сүйене отырып, маклюра жемісіндегі майлы сығындысын 
дамыту өте ауқымды етілген. 

Өсімдік майлары токсикалық емес, осындай кең ауқымды 
қамтиды.Токоферолдар, қанықпаған май қышқылдары сияқты белсенді 
қосылыстар, алдын-ала булану және кептірусіз дәрілік формаларға енгізу үшін 
жарамды липофильді белсенді заттардың жоғары мазмұнымен жалпы 
фитопрепараттарды алуға мүмкіндік береді. 
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Қорыта келгенде алдын ала фитохимиялық зерттеулерде гексанның 
сығындысын ЖХ-МС әдісінің негізінде маклюра жемісінің биологиялық 
белсенді заттарға бай екендігі анықталды. Сонымен қатар фитостерин мен 
тритерпендер қосылыстарына үлкен қызығушылық тудырады. Сонымен қатар 
изофлавоноидты қосылыстарды, ЖҚХ талдауының нәтижесінде 8-ден астам 
қосылыстар анықталды, олардың ішінде изофлавон изомерлері - помиферин 
және осаин,сондай-ақ β-ситостерол, люпинге  ұқсас қосылыстардың  заттары 
бар. Күрең маклюра жемісінің сығындылары дәрілік қалып жасауға зор 
мүмкіндік туғызады.  

Маклюраның фитохимиялық құрамы туралы алғашқы мәліметтер XX 
ғасырда пайда болды. 1912 жылы F. Emerson, Канзасс университетінің 
профессоры маклюра жемісін табиғи каучукты өнеркәсіптік алу көзі ретінде 
ұсынды. Бұл хабар зерттеушілерді қызықтырды, 1915 жылы J.S. McHargue 
химиялық құрамын зерттеу бойынша нәтижелерін жариялады, онда 
жемістерінде болатын латекс сипатталған, күлдің минералды құрамы, ақуыздық 
құрамы және тұқымынан бөлініп алынған майдық сандық көрсеткіштері 
келтірілген. Ары қарайғы зерттеулер маклюраның коммерциялық маңызы 
жоқтығын көрсетті, өнеркәсіптік каучук алуға деген қызығушылық жоғалды 
[120]. 

 
Флавоноидтар 
30-жылдар күрең маклюра зерттеушілерді тағы қызықтырды, бұл жолы 

сары бояғыш ретінде. 1938 жылы M.L. Wolfrom et al. Маклюра жемісінен алғаш 
рет эфирмен экстракциялау, ары қарай кристаллизациялау арқылы сары 
пигмент бөліп алды, 1,6 кг шикізаттан 93 г шамасында, яғни  5,8% бөліп алды. 
Бұл заттың балқу температурасы 191-193°С, элементарлық құрамына 
негізделіп, эмпирикалық формуласы - С25H34O5 анықталды. УК-
спектрофотометрия арқылы 225, 275, 362 нм аймақтарындағы максимумдары 
белгіленді, ең айқын максимумы - 275 нм ( сурет 8). 

 

 
 

Сурет 7 – Осайин мен помифериннің УК-спектрлер. 
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Балқу температурасы 162°С болатын ацетильдік туынды алынды. 
Эмпирикалық формуласы – С27Н26О6. Алынған физика-химиялық мәліметтер 
негізінде 5-окси-6-(3',3'-диметилаллил)-7,8(2',2'-диметилхромено-6',5')-4'- 
оксиизофлавон) сияқты зат бөлініп алынып, ол осайин деп аталды (сурет 8) 
[121]. 

 

 
 

осайин – R=H, помиферин – R = OH. 
Сурет 8 – құрылымдық формуласы: 

 
1939  жылы басқа пигмент - суда ерімейтін, этил эфирінде, хлороформда 

жақсы еритін, ал спиртте нашар еритін қара-сары кристалды ұнтақ бөлініп 
алынды.  

Бұл заттың балқу температурасы - 201°С, элементарлық талдау арқылы 
эмпирикалық формуласы анықталды - С25H24O6.  

Уф спектрофотометрия арқылы 275, 362 нм аймағында максимумдар 
белгіленді; нағыз айқын максимум - 275 нм.  

Физика-химиялық мәліметтер негізінде бөлініп алынған 5-окси-6-
(3',3'диметилаллил)-7,8- (2,2'- диметилхлормено-6',5')-3',4' – диоксиизофлавон –
помиферин деп атау берілді (сурет 9) [122-124]. 

Пигменттерді ары қарай зерттеу жұмыстары химиялық құрылысын терең 
зерттеуге бағытталып, осы қосылыстарды синтездеп алуға мүмкіндік 
тудырды[125-134]. 

1963 жылы Никонов Г.К. Орта Азияда өсетін маклюра жемістерінен сары 
пигмент бөліп алды.  Бөлініп алынған заттың зерттеулері кезінде алынған 
мәліметтер СолтүстікАзияда өсетін маклюра жемістерінен бөліп алынған 
осайинге сәйкес келеді [135]. 

1971 жылы Н.М. Ахмедходжаева зерттеушілерімен бірге қара-сары ине 
тәріздес кристалдардан тұратын жаңа зат бөліп алды, суда жақсы ериді. Балқу 
температурасы  - 199-202°С. Эмпирикалық формуласы - С50H46O10. 275, 362 нм 
УК аймақтардағы максимумдары анықталған. Зат екі конденсирленген 
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помиферин молекуласынан тұратын дисаин деп аталатын димер болып 
табылады.  

Артамонова мен оның зерттеушілері (1989) маклюра жемістерінің спиртті 
сығындысынан силикагельдегі хроматографияны қолданып, алғаш рет 
изофлавон сканденон бөліп алды. Бұл зат осайинның тізбектік изомері.. E. 
Kupeli etal. (2006) маклюра жемісінен жұқа қабатты хроматография арқылы 
изофлавон сканденон мен оның изомері  аурикулязин бөліп алды (сурет 9), 
сондай-ақ қабынуға қарсы және анальгетикалық қасиеттерін зерттеді.  

К. Drost et al. (1967) маклюра жемісінде гликозидтік флавоноидтардың бар 
екендігін дәлелдеді, 7-глюкозид кемпферол бөліп алды, балқу температурасын 
анықтап басқа да физикалық константасын дәлелдеді [136]. 
 

 
 

Сурет 9 – Сканденон (I) мен аурикулязиннің химиялық құрылысы (II). 
 

Осылайша, әдебиеттік мәліметтер негізінде маклюраның изофлавондары 
келесідей заттардан тұрады: осайин, помиферин, дисаином, сканденон және 
аурикулязин. 

 
Тритерпендер мен фитостериндер 
Алғашқы тритерпендік қосылыстардан L.J. Swift etal. (1942 ж.) 

басшылығымен петролейн эфирмен экстракциялап лупеол алынды. Бұл зат 
беулинге жақын, қайың қабығынан да абылады (сурет10) [137-138]. 
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Сурет 10 – Лупеол (I) мен бетулин (II) химиялық құрылысы 
 

Үштерпендік маклюра қосылыстарын ары қарай зерттеу луренол J.G. 
Wagner et al. (1952) бөліп алуға мүмкіндік берді. Балқу температурасы 
анықталды - 168°, сондай-ақ физикалық константалары да зерттелді [139]. 

Авсралияда өсетін маклюрадан балқу температурасы – 145 °С болатын 
K.G.Lewis et al. (1959) бутироспермол мен жаңа құрылысты үшерпеноид 
бөлініп алынды. Авторлардың ары қарай зерттеу жұмыстарында балқу 
температурасы 235°С болатын 3β – 20 диол лупан, балқу температурасы – 249 
°С олатын ацетилді туынды зерттелген, максимум УК-спектрі 212 нм [140-141]. 

Күрең маклюрадағы алғашқыфитостерин G.K. Douglas, K.G. Lewis (1966) 
ғалымдарымен өсімдіктің тамыры мен жемісерінде болатын  ситосерин бөлініп 
алынған (сурет 11) [142]. Н.П. Беккер (1999) жұқа қабаты хроматография 
арқылы ортаазиялық маклюра жемістерінің липидік құрамын зертегенде β- 
ситостерин, кампестерин және стигмастерин сияқы фиостериндер 
иденификацияланған [143-144]. 
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Сурет 11 – Ситостериннің химиялық құрылысы. 
 

F. Saloua etal. (2009) зерттеу тобымен ЖЭСХ әдісімен маклюра 
тұқымдарының майлы майларында үштерпендер мен фитостериндердің 
сапалық және сандық талдауында (мг / 100 г май): β-ситостерин - 691,02; 
кампестерин - 63,29; стигмастерин - 36,06; лупеол - 53,43; авенестерол - 27,13 
зерттелді[145]. 

Осылайша, әдеби мәліметтерге сүйенсек, күрең маклюраның үштерпендері 
лупеол, луренол, бутироспермол, 3β – 20-диол-лупан және олардың изомерлік 
түрлерімен сипатталады. Фиостериндер ішінен көп мөлшерде β-
ситостерин,кампестерин және стигмастерин. 
 

Липидтер 
J.L. Beal (1951) перколяция әдісімен петролейн эфирімен вакуумде айдау 

арқылы маклюра жемістерінен қосынды май алды. Сұйықтық сары-жасыл 
түсті, жағымды иісті, амақты күйдіру дәмімен сипатталды. Құрғақ салмаққа 
есептегенде құрамының жалпы мөлшері 16%-ды құрайды. Майдың талдауы көп 
мөлшерде шексіз май қышқылдарынан тұратындығын, оның ішінде олеин 
қышқылынан тұраындығын көрсетті. Майда тағы да лупеол көп мөлшерде 
болатын үштерпендер (25,2%), анықталды. Майдың сандық көрсекішері 
анықталды: сабындану саны - 150,8; йодық саны -100,8[146]. 

Бурнашева С.Н. (1968) маклюра жемісі мен тұқымдарында болатын майлы 
майларды зерттеді [147]. 

Жемістің майлы майлары қара-қоңыр сұйықтық, қою консистенциялы, 
өзіне тән иіске ие. Жемістегі майлардын келесі константалар анықталды: 
қышқылдық саны - 16, сабындану саны - 101, йодтық саны 92, сабынданбайтын 
саны - 47,9%, май қышқылдары - 33,2%. Талдау барысында үштерпендік 
спирттердің күрделі эфирлері болатындығы анықталды. Тұқымдардағы майлы 
майларды талдау үшін сыртындағы етінен ажыратып, кептіріп, тұқымдық 
қабынан тазаладық. Ары қарай ұқымды ұсақтап, петролейн эфирімен Соксклет 
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аппаратынада экстракцияладық. Алынған май ашық-сары сұйықтық, қою 
консистенциялы, әлсіз иіске ие. Тұқымдарда майдың мөлшері 27-28% 
шамасында болды. Алынған майға келесідей константалар бекітілді: 
қышқылдық саны - 1,1; сабындану саны - 191, йодтық саны - 134, 
сабынданбайтын саны - 1,1%, майлы қышқылдар - 90,1%. Газ-сұйықтық 
хроматография әдісімен майқышқылды құрамы бекітілді: ең көп мөлшерде: 
линоль қышқылы - 60,8%, олеин қышқылы - 19,7%.   

Битадзе М.А. (1993) зерттеу тобымен маклюра жемістерінің дәндерінен 
фосфолипидтік құрамды анықтаған, әрі осы майлардың биологиялық 
белсенділігін тышқандарға зерттеген. Фосфолипидтер келесідей 
компоненттерден тұрды: N - фосфатидилэтаноламин - 4,8%, N -
лизофосфатидилэтаноламин - 1,7%, фосфитидилэтаноламин - 17,6%, 
фосфатидилхолин - 48%, фосфатидилинозит - 24,1%, лизофосфатидилхолин - 
3,8% [148]. 

F. Saloua etal. (2009) өз тобымен Тунисте өсетін маклюра жемістерінің 
дәндеріндегі майлы майларына талдау жасаған, ондағы мөлшері 32,75%. 

Атомдық-адсорбциялық спектрофоометрия арқылы дәндердің минералды 
құрамы анықталды (мг/100г май): калий - 421,65; кальций - 218,56; магний - 
185,00; фосфор - 104,7; натрий - 20,86; темір - 3,25; мырыш - 2,61; мыс - 1,15.  

Каратиноидтардың құрамы фотометрлік әдіспен анықталып, 100 г майға 
0,59 мг құрайды. Сандық көрсеткіштері анықталды: сабындану саны - 174, 57; 
йодтық саны - 141,43; пероксидтік саны - 2,33; қышқылдық саны - 0,66. Май 
қышқылдарының мөлшері газ-сұйықтық хромаография әдісімен зерттелді: көп 
мөлшерде линоль және олеин қышқылдары анықталды. Жоғары эффективті 
сұйық хроматография әдісімен токоферол мөлшері анықталды - 43,05 мг/100г 
[149]. 

Күрең маклюраның әртүрлі бөлікеріндегі ББЗ зерттеу олардың ең көп 
мөлшері жемісте болатындығын көрсетті. Мысалы, изофлавон мөлшері әрүрлі 
авторлармен анықталған 5-8% аралығында, жапырақтарында болса олардың 
мөлшері 0,5%-дан аспайды, ал қабығында мүлде жоқ. Үштерпендердің құрамы 
жемісерде 3-5% шамасында болса, қабығында оның мөлшері 4%-дан аспайды, 
жапырақтарында 2% (сурет 12) [150-152].  

Осы мәліметтерге сүйенсек, маклюраның жоғары өнімділігі және халық 
шаруашылығында оның қолданылмауы құнды ББЗ алу көзі ретінде қолдануға 
болады.  
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Сурет 12 – Күрең маклюраның әртүрлі мүшелерінде ББЗ мөлшері. 
 

Осылайша күрең маклюра жемістері биологиялық белсенді заттарға бай. 
Олардың көп мөлшері изофлавондардың липофильді топтарымен танымал, 
сондай-ақ үштерпендер мен фитостериндер көп, маклюраның әртүрлі 
бөліктерінің фитохимиялық зерттеулеріне сәйкес, өсімдіктің жемістерінде ең 
көп мөлшері болатындығы анықталды. 

 
4.3 Күрең маклюра жемістерінен біріншілік экстракттар алу VLC 
Бұл зерттеудің нысанасы ретінде Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал 

ауданы, Сұлубұлақ елді мекенінен жиналған күрең маклюр жемісі алынды.  
8 кг маклюр жемісі майда бөлшектерге туралып, бөлме температурасында 

6 л метанолмен 48 сағатқақалдырылды. Кейін маклюр бөлшектері сүзіп 
алынып, қалған ерітінді вакуумды насосқа қосылған роторлы кептіргішпен 
айдалды. Нәтижесінде 450 г. құрғақ экстрактты алынды. 

Кейін құрғақ экстактты1 л тазартылған суда суспензияланып, 3 рет 2 л 
этилацетатпен және тура солай бутанолмен шаймаланды. Нәтижесінде, алынған 
ерітінділерді кептіргенде бастапқы сығындының 7 г этилацетат фракциясы, 150 
г бутанол фракциясы және 260 г су фракциясы алынды (сурет 13).  
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Сурет 13 – Маклюр жемісінің біріншілік сығындыларын алу сызбасы 

 
4.4 Күрең маклюра жемістерінің этилацетатты экстрактасын 

фракциаларға бөлу 
Маклюр жемісінің этилацетатты сығындысы, құрамын анықтау үшін, 

вакуумды сұйықтық хроматография (VLC) арқылы бөлінді. Элюент ретінде 
хлороформ:метанол, полярлығы өсу ретімен дайындалған 5 түрлі қатынастағы 
ерітінділерінен бастапқы сығындының 5 түрлі фракциясы алынды. 1-ші 
фракция (9 г) ары қарай силикагельді бағанада, элюент ретінде 
гексан:этилацетат (90:10 – 0:100) пайдаланып, 10 әртүрлі субфракцияларға 
бөлінді. Алынған субфракциялар одан ары, индивидуалды қосылыс алынғанша, 
бөлінді. Мысалы, 5- ші субфракциядан сефадекс LH-20 бағанасында метанол 
арқылы бөлгенде №1- ші қосылыс (110 мг),  9-шы субфракция, № 1 қосылыс 
(395 мг) алынды. 7-ші субфракцияны LH-20 бағанасында 
метанол:хлороформмен (5:5) бөлгенде № 6 қосылыс (15 мг) алынды. 3-ші топ (1 
г) сефадекс LH-20 бағанасында, элюент ретінде метанолды пайдаланып 
хроматографияланды, нәтижесінде № 4 (79 мг) және № 5 (17 мг) қосылыстары 
бөлінді. В-3 субфракциядан № 2 (15 мг), № 3 (10 мг) және № 5 (14 мг) 
қосылыстары алынды. 7-ші субфракцияны метанолмен LH-20 бағанасында одан 
ары бөгенде № 4 қосылыс (9 мг) алынды. 

В-3 тобы сефадекс LH-20 бағанасын қолданып метанолмен бөлінді, 
нәтижесінде № 3 қосылыс (12 мг) алынды.    

 
 

Күрең маклюра жемісі (8 кг) 

Сығынды 

Метанол  Бутанол Этилацет Су  

MAM – 850 г MAB – 350 г MAE – 9 г MAW – 260 г 



54 

 

4.5 Күрең маклюра жемістерінің біріншілік және этилацетатты 
экстракттасын құрамдас қосылыстарға бөлу 

Маклюр жемісінің сығындыларын ары қарай құрамдас бөліктерге талдау 
үшін, алдымен этилацетатты, экстрактыны вакуум-сұйықтық храмотография 
әдісі арқылы хлороформ:метанол (10:0 – 1:9) еріткіштерінің полярлығы өсу 
бағытында әртүрлі қатынастағы элюенттерімен 10 фракцияға бөлінді (сурет 14).  
 

 
 

Сурет 14 – маклюр жемісінің этилацетатты экстракттасын вакуум-
сұйықтық хроматография әдісі арқылы фракцияларға бөлу сызбанұсқасы 

 
Жекелеген фракциялардың құрамдас бөліктерін ЖҚХ тәсілі арқылы 

анықтағанда, жеке бөлініп алынған фракциясының көптеген қосылыстардан 
құралғаны анықталды, ал дақтардың диаметрінен құрамдас қосылыстардың 
мөлшерінің көп екені байқалады (сурет 14). Бұл суреттен элюент жүйесінің 
полярлығы неғұрлым артқан сайын МАЕ-1 фракциясының құрамдас 
қосылыстары соғұрлым жоғарыға ұмтылатынын байқауға болады, ол оның 
құрамында фенолды қосылыстардың көптігін білдіреді. Ал хлороформ:метанол 
элюентінің 75:25 қатынастағы жүйесі МАЕ-1 фракциясының құрамдастарын 
арасын алшақ етіп бөлді. Қалған фракциялардың ЖҚХ мәліметтерінен олардың 
да құрамында біршама қосылыс бар екені көрінеді, бірақ мөлшері аз 
болғандықтан, кейінгі бөлу жұмысы МАЕ-1 фракциясына қатысты жүргізілді. 
Дегенмен, МАЕ-3 фракциясының мөлшері көп болғандықтан (2 г), ол да 
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субфракцияларға бөлінді, бірақ антимикробтық зерттеу барысында олар 
бактерияларға қатысты айтарлықтай белсенділік көрсеткен жоқ.  

 

 

 

 
Сурет 15 – МАЕ-1 фракциясының ЖҚХ нәтижесі 

 
Жоғарыда айтылған себептерге байланысты кейінгі бөлу жұмыстары 

МАЕ-1 фракциясына қатысты өрбіді. Ендігі фракциялау жұмыстары бағаналы 
хроматография арқылы жүзеге асырылды. Жылжымайтын фаза ретінде 
силикагельді қолданып, МАЕ-1 фракциясы гексан:этилацетат жүйесінің он 
түрлі қатынастағы  ерітінділерімен хроматографияланды. Нәтижесінде, маклюр 
жемісінің этилацетатты сығындысының МАЕ-1 фракциясы 10 субфракцияға 
бөлінді, оның сыбанұсқасы төмендегі суретте берілген (сурет 15). 

МАЕ-1 фракциясының субфракцияларын хлороформ: метанолдың 7:3 
қатынастағы жүйесімен ЖҚХ жасағанда, №5-ші және №9-шы 
субфракциялардың дақтары ауқымды әрі анық көрінді. Олардың ЖҚХ 
төмендегі суретте келтірілген. 

 
 

 
 

 
 

Сурет 16 – МАЕ-1 фракциясынан алынған 10 субфракцияның ЖҚХ-сы 
 

16-ші суреттен 5-ші және 9-шы фракциялардың дақтары анық боялғаны 
байқалады және негізгі дақ ЖҚХ пластинасының үштен екінші бөлігінде 
көрінді. Бұдан қосылыстарды әлсіз полярлы жүйеде таза күйде бөліп алуға 
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болатыны мәлім болды. Сондықтан келесі жұмыстар 5-ші және 9-шы 
субфракцияларды одан ары таза компоненттерге бөлгенше жалғасты.  

МАЕ-1-5 субфракциясы сефадекспен толтырылған бағана арқылы 
хлороформ: метанолдың әртүрлі қатынастағы ерітінділерімен 
хроматографияланды. Аталмыш субфракцияның бағаналы хроматография 
арқылы құрамдас бөліктерге бөліну сызбанұсқасы төмендегі суретте берілген 
(сурет 17). 

 

 

 
Сурет 17 – МАЕ-1-5 субфракциясын құрамдастарға бөлу сызбанұсқасы 

 
Хроматографиялау барысында экстакттыерітіндісінің тазалығы ЖҚХ әдісі 

арқылы бақыланып тұрды (сурет 18). Бөлу жұмыстары ЖҚХ табақшасында 
жалғыз дақ алынғанша жүргізілді, ол төмендегі суреттің бірінші 
хроматограммасында көрнекі көрсетілген. 
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Сурет 18 – МАЕ-1-5 субфракциясы құрамдастарының ЖҚХ 
хроматограммасы 

 
Осындай бірнеше деңгейде фракциялап бөлудің нәтижесінде, 12 (1-12) 

индивидуалды қосылыс және 4 жаңа биологиялық қасиеті бар фракциялар 
бөлініп алынды.  
 

4.6 Күрең маклюра жемісінен бөлініп алынған жаңа қосылыстардың 
құрылымын анықтау 

Қосылысты бөліп алу және химиялық құрылымын анықтау АҚШ жерінде 
NCNPR-Табиғи өнімдерді зерттеу Ұлттық ғылыми орталығында (АҚШ) та 
жүргізілді. Бөлініп алынған қосылысты Kazosajin I деп белгіледік. 
3-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-10-(3-hydroxy-2-methoxy-3-methylbutyl)-8,8-
dimethylpyrano[3,2-g]chromen-4(8H)-one (I) and named as Kazosajin I 

 

 
 

Сурет 19 – 1H NMR спектрі Kazosajin I (DMSO, 500 MHz) 
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Сурет 20 – 13C NMR спектрі Kazosajin I (DMSO-d6, 125 MHz) 
 

 
 

Сурет 21 – DEPT спектрі Kazosajin I (DMSO-d6, 125 MHz) 
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Сурет  22 – HSQC спектрі Kazosajin I (500 MHz, DMSO) 

 
 

Сурет 23 – HMBC спектрі Kazosajin I (500 MHz, DMSO) 
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Сурет  24 – COSY спектрі Kazosajin I (DMSO, 500 MHz) 
 

 
Сурет 25 – FT-MSспектрі Kazosajin I 
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Кесте 4 –  1H NMR спектрі Kazosajin I 

Карбон  a
Kazosajin I 

2 8.37 (s) 
2′ 6.76 (m) 
3′ - 
5′ 6.99 (s) 
6′ 6.76 (m) 
1′′ 6.63 (d, 10.0) 
2′′ 5.78 (d, 10.0) 
4′′ 1.43 (s) 
5′′ 1.41 (s) 
1′′′ 2.75 (d, 5.4) 
2′′′ 3.47 (m) 
4′′′ 1.13 (s) 
5′′′ 1.21 (s) 
OMe 3.19 (s) 

 

Кесте  5 –  13C NMR спектрі Kazosajin I 

Карбон  a
Kazosajin I 

2 154.3 
3 122.1 
4 181.0 
4a 105.2 
5 156.6 
6 104.4 
7 155.1 
8 106.4 
8a 154.1 
1′ 121.6 
2′ 119.9 
3′ 145.6 
4′ 144.9 
5′ 116.6 
6′ 115.5 
1′′ 115.2 
2′′ 128.7 
3′′ 77.8 
4′′ 27.9 
5′′ 27.8 
1′′′ 24.3 
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2′′′ 74.0 
3′′′ 77.0 
4′′′ 21.8 
5′′′ 20.6 
OMe 48.6 

 
 

 

 
 

Сурет 26 – Kazosajin I қосылысының құрылымдық формуласы 
 

Kazosajin II қосылысының құрылысын анықтау 3(3,4-dihydroxyphenyl)-5-
hydroxy-6-(2-hydroxy-3-methylbut-3-enoyl)-8,8 dimethylpyrano[2,3-f]chromen-
4(8H)-one (II) and named as Kazosajin II.  

 

 
 

Сурет 27 – 1H NMR спектрі Kazosajin II (500 MHz, DMSO) 
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Сурет 28 – 13C NMR  спектрі Kazosajin II  (DMSO-d6, 125 MHz) 
 

 
 

Сурет 29 – DEPT спектрі Kazosajin II (DMSO-d6, 125 MHz) 
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Сурет 30 - HSQC спектрі Kazosajin II (500 MHz, DMSO) 
 

 
 

Сурет 31 – HMBC спектрі Kazosajin II (500 MHz, DMSO) 
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Сурет 32 – FT-MS спектрі Kazosajin II 

 
Кесте 6 –  1H NMR спектрі Kazosajin II 

 
Карбон a

Kazosajin II 
2 8.31 (s) 

2′ 7.00 (s) 

3′  - 

5′ 6.93 (d, 1.8) 

6′ 6.79 (d, 1.8) 

1′′ - 

2′′ 4.52 (s) 

4′′ 4.77 (s), 
4.67 (s) 

5′′ 1.74 (s) 

1′′′ 5.77 (d, 10.0) 

2′′′ 6.66 (d, 10.0) 

4′′′ 1.46 (s) 

5′′′ 1.46 (s) 

OMe  - 

 
 
 
 

F-7-3-4 #285 RT: 0.97 AV: 1 NL: 2.66E5
T: FTMS - p ESI Full ms [350.0000-550.0000]
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Кесте 7 –  13C NMR спектрі Kazosajin II 
 

Карбон  a
Kazosajin II 

2 154.0 

3 122.6 

4 180.6 

4a 104.6 

5 159.3 

6 108.1 

7 156.8 

8 100.0 

8a 150.1 

1′ 121.5 

2′ 120.0 

3′ 145.6 

4′ 144.9 

5′ 116.6 

6′ 115.4 

1′′ 195.4 

2′′ 86.7 

3′′ 144.6 

4′′ 112.9 

5′′ 16.7 

1′′′ 127.7 

2′′′ 114.1 

3′′′ 78.3 

4′′′ 27.8 

5′′′ 27.7 

OMe  - 

 

 
 

Сурет 33 – Kazosajin II қосылысының құрылымдық формуласы 



67 

 

Kazosajin III  қосылысының құрылысын анықтау 11-hydroxy-7-(4-

hydroxyphenyl)-2,2,10,10-tetramethyl-11,12-dihydro-2H-dipyrano[2,3-f:2',3'-

h]chromen-8(10H)-one (III) and named as Kazosajin III. 

 
 

Сурет 34 – 1HNMRспектрі Kazosajin III  (500 MHz, DMSO) 
 

 
 

Сурет 35 – 13CNMRспектрі Kazosajin III  (DMSO-d6, 125 MHz) 
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Сурет 36 – DEPT спектрі Kazosajin III  (DMSO-d6, 125 MHz) 
 

 
 

Сурет 37 – HSQC спектрі Kazosajin III  (500 MHz, DMSO) 
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Сурет 38 – HMBC спектрі Kazosajin III  (500 MHz, DMSO) 
 
 

 
Сурет 39 – FT-MSспектрі Kazosajin III   

 
 
 

F-7-8 #83 RT: 0.27 AV: 1 NL: 7.49E7
T: FTMS + p ESI Full ms [200.0000-600.0000]
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Кесте 8 –  1H NMR спектрі Kazosajin III 

 
Карбон a

Kazosajin III 
2 8.10 (s) 

2′ 6.79 (d, 8.4) 

3′ 7.30 (d, 8.4) 

5′ 7.30 (d, 8.4) 

6′ 6.79 (d, 8.4) 

1′′ 2.79 (5.6, 17.0), 
2.43 (5.6, 17.0) 

2′′ 3.66 (t, 5.6 ) 

4′′ 1.30 (s) 

5′′ 1.20 (s) 

1′′′ 5.73 (d, 9.9) 

2′′′ 6.68 (d, 9.9) 

4′′′ 1.45 (s) 

5′′′ 1.44 (s) 

OMe  - 

 
Кесте 9 –  13C NMR спектрі Kazosajin III 
 

Карбон  a
Kazosajin III 

2 150.1 

3 124.8 

4 173.8 

4a 105.3 

5 154.3 

6 108.3 

7 151.8 

8 100.8 

8a 153.8 

1′ 122.7 

2′ 114.8 

3′ 130.4 

4′ 157.1 

5′ 130.4 

6′ 114.8 

1′′ 25.7 

2′′ 66.6 

3′′ 78.1 

4′′ 25.4 

5′′ 20.7 



71 

 

1′′′ 127.6 

2′′′ 114.7 

3′′′ 77.8 

4′′′ 27.9 

5′′′ 27.8 

OMe  - 

 

 
 

Сурет 40 – Kazosajin III қосылысының құрылымдық формуласы 
 

Kazosajin IV  қосылысының құрылысын анықтау3-(3,4-dihydroxyphenyl)-
10-((3,3-dimethyloxiran-2-yl)(methoxy)methyl)-5-hydroxy-8,8-dimethylpyrano[3,2-
g]chromen-4(8H)-one (IV) and named as Kazosajin IV. 

 

 
 

Сурет 41 – 1H NMR спектрі Kazosajin IV(DMSO-d6, 400 MHz) 
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Сурет 42 – 13C NMR спктрі Kazosajin IV (DMSO-d6, 100 MHz) 
 

 
Сурет 43 – DEPTспектрі Kazosajin IV (DMSO-d6, 100 MHz) 
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Сурет 44 – HSQCспектрі Kazosajin IV (400 MHz, DMSO) 

 

 
Сурет 45 – HMBCспектрі Kazosajin IV (400 MHz, DMSO) 
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Сурет 46 – COSY спектрі Kazosajin IV (DMSO, 400 MHz) 

 

 
 

Сурет 47 – NOESY спектрі Kazosajin IV (DMSO, 400 MHz) 
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Сурет 48 – FT-MS спектрі Kazosajin IV 
 

Кесте 10 – 1H NMR спектрі Kazosajin IV 

 
Карбон  a

Kazosajin IV 
2 8.42 (s) 

2′ 6.81 (s) 

3′ - 

5′ 7.03 (d, 1.9) 

6′ 6.80  (d, 1.9) 

1′′ 6.63 (d, 10.0) 

2′′ 5.82 (d, 10.0) 

4′′ 1.44 (s) 

5′′ 1.43 (s) 

1′′′ 4.54 (d, 7.3) 

2′′′ 3.65 (d, 7.3) 

4′′′ 1.19 (s) 

5′′′ 1.06 (s) 

OMe 3.22 (s) 

 
 
 
 

F-7-3-3 #128 RT: 0.61 AV: 1 NL: 9.38E6
T: FTMS - p ESI Full ms [200.0000-600.0000]

200 250 300 350 400 450 500 550 600

m/z

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

R
e

la
ti
v
e

 A
b

u
n

d
a

n
c
e

590.2055
z=1

527.1816
z=1

311.1635
z=1

325.1789
z=1 465.1466

z=1

297.1481
z=1

563.1562
z=1

580.1399
z=1

499.1512
z=1 546.1472

z=1

351.1024
z=1

471.0817
z=?

437.1161
z=1

519.1331
z=1

263.0522
z=1

283.2598
z=1

383.1279
z=1

331.1131
z=?

455.1468
z=1

226.9750
z=1



76 

 

Кесте 11 –  13C NMR спектрі Kazosajin IV 
 

Карбон  a
KazosajinIV 

2 154.5 

3 123.0 

4 181.2 

4a 105.8 

5 157.3 

6 104.9 

7 156.4 

8 104.3 

8a 155.3 

1′ 121.7 

2′ 120.4 

3′ 146.2 

4′ 145.4 

5′ 117.0 

6′ 115.9 

1′′ 115.1 

2′′ 129.4 

3′′ 79.0 

4′′ 28.4 

5′′ 28.1 

1′′′ 75.0 

2′′′ 65.0 

3′′′ 57.3 

4′′′ 25.0 

5′′′ 19.6 

OMe 56.4 

 

 
 

Сурет 49 – Kazosajin IV қосылысының құрылымдық формуласы 
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4.7 Помиферин қосылысын бөліп алу және құрылымын анықтау 
Құрамдас бөліктердің құрылыстары Varian Mercury 400 MHz ЯМР (АҚШ) 

спектрометры арқылы 400 (1H) және 100 MHz (13C), индивидуалдылықтары 
Waters 2695 ТЖСХ Phenomenex C 18 колонкасын қолдану арқылы анықталды. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Сурет 50 – Varian Mercury 400 MHz ЯМР спектрометры, Waters 2695 

 
ТЖСХ жәнеPhenomenex C 18 колонкасы, NCNPR – Табиғи өнімдерді 

зерттеу Ұлттық ғылыми орталығы, АҚШ [153]. 
 

Помиферин қосылысының құрылысын анықтау 
Помиферин қосылысының құрылысын анықтау 51-58 суреттерде 

бейнеленіп, ЯМР спектр мәліметтері 16- ші кестеде келтірілген. 
 

 
 

Сурет 51 – Помиферин қосылысының ЯМР 1Н спектры 
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Сурет 52 – Помиферин қосылысының ЯМР 13С спектры 

 
Сурет 53 – Помиферин қосылысының QC спектр бөлігі 
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Сурет 54 – Помиферин қосылысының BC спектрі 

 
Сурет 55 – Помиферин қосылысының Cosy спектрі 
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Сурет 56 – Помиферин қосылысының құрылымдық формуласы 
 

 
Кесте 12 – Помифериннің ЯМР 1Н және 13С спектрын талдау 
 

Помиферин 

№ δC δH (mult) J (Hz) 
2 153.8 8.12 (1H, s) 
3 122.8 -  
4 180.8 - 
5 158.8 - 
6 112.0 - 
7 157.9 - 
8 100.7 - 
9 150.2 - 

10 105.2 - 
1' 122.8 - 
2' 116.6 7.04  (1H, d, J = 1.1) 
3' 145.3 - 
4' 146.0 - 
5' 115.8 6.73 (1H, d, J = 7.1) 
6' 121.8 6.68 (1H, dd, J = 7.1, 1.1) 
1'' 21.3 3.17 (2H, br s) 
2'' 121.9 5.04 (1H, br s) 
3'' 132.0 - 
4'' 17.9 1.64 (3H, s) 
5'' 25.1 1.52 (3H, s ) 
2''' 78.2 - 
3''' 127.3 5.52 (1H, d, J = 9.6) 
4''' 114.9 6.48 (1H, d, J = 9.6) 

2'''-CH3 27.96 1.28 (6H, s) 
5-OH 26.48 13.35 (1H, s) 
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Сурет 57 – Помиферин қосылысының HMBC корреляциясы 
 

Бөлініп алған қосылысты қорыта келгенде,- төменде көрсетілген 
индивидуалды зат бөлініп алынып, химиялық құрылымы анықталды: 

 

 
 

Сурет 58 – Помифериннің структуралық формуласы 
 
Маклюрдің этилацетатты экстракттасымен қатар бутанолды экстракттасы 

да вакуум-сұйықтық хроматография мен бағаналы хроматография әдістері 
арқылы зерттелді, одан алынған фракцияларды ары қарай талдаулар жүргіздік. 

Осындай бірнеше деңгейде маклюр экстракттарын бөлу арқылы түбінде 
таза индивидуалды қосылыстар алынды. Олардың биологиялық белсенділігі 
алдыңғы деңгейдегі экстракттармен салыстырып зерттеу үшін бірден екіншілік 
антимикробтық сынаққа өткізілді. 
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4.8 Күрең маклюра жемістерінен алынған  құрғақ ұнтақ түріндегі «Р7» 
субстанциясының технологиясы 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 59 – «Р7» субстанциясының технологиялық сызбанұсқасы 

Бөлшектер өлшемі 
біркелкілігі. ДӨШ саны 

Күрең маклюра 
шикізаты  

Кезең 1. ДӨШ 
дайындау.Жемісті кескіш 

Шикізат,  аралық өнім 
мен материалдар  

Экстракты дайындау  
 

Өндірістегі бақылау  

Кезең 2.Экстрагентті 
дайындау.Реактор. 

Кезең 3. Экстракцияға 
дайындау.Перколятор 
батереясы. 

Кезең 4.Тұндыру 
Тұндырғыш. 

Кезең 5. 
Фильтрация.Фильтр.  

Кезең 6. Құрғақ экстракты 
алу.Вакуумды – роторлы 
буландырғыш. 

Кезең 8.  Флакондарға өнімді 
бөлшектеу және маркалау 
Өнімді құю автоматы 

Кезең 9. Флакондарды картон 
қаптамаға салу. Қаптауға 
арналған стол  

Дайын өнім  

Экстрагент массасы 
 

Шикізат саны, экстракция 
уақыты, экстракция 

температурасы 

Тұну уақыты, температурасы  

Фильтрация жылдамдығы, 
аралық өнім бақылауы 

Этанол 96%, 
тазартылған су  

Флакондар 
қақпақтар 

Тығын, этикеткасы  

Гофра-ыдыс  

Су мен кептіргіш аппарат 
температурасы, 

Толтыру көлемі, кешенділік, 
белгілеу дұрыстығы 

 

Мөр тексеру кешенділігі 
 

Дайын өнімді бақылау  

Картон қораптары 

Кезең 7. Флакондарды жуу 
мен кептіру 

Кезең 10. Қаптау  

Буландыру ұзақтығы, қысым 
температурасы 

Қораптағы қаптама сапасы, 
мөрдің дұрыстылығы 
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4.9 «Р7» субстанциясының сапалық көрсеткіштерін анықтау 
«Р7» субстанциясының сапалық спецификациясы Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Фармакопеясы талаптарына сәйкес зерттеулер жүргізу 
нәтижесінде дайындалды. «Р7» субстанцияны сапа сипаттамасына төменде 
келтірілген көрсеткіштер кірді.  

Сипаттамасы. Сары-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар аморфты ұнтақ.  
ҚР МФ, т. 1, «Экстракттар» жалпы мақаласына сәйкес келуі керек. 
Идентификация. 0.2 г сығындыны 50 мл 30 % спиртта Р ерітіп, мақта 

арқылы фильтрлейді. Алынған фильтраттың 10.0 мл мөлшеріне Вильсон 
реактивін (0.5 г бор және 0.5 г қышқылдарының метанолдағы ерітіндісі) 
қосады; ерітінді ашық сары түске боялады (изофлавондар). 

Зерттеу ультракүлгін және көрінетін аймақтағы абсорбциялық 
спектрофотометрия әдісі арқылы жасалды (ҚР МФ І, т. 1, 2.2.25). 

0.1 г мұқият ұнтақталған экстрактыны сыйымдылығы 100 мл конустәріздес 
колбаға салып, 20.0 мл 6 % хлорсутек қышқылын қосады, кейін кері 
тоңазытқышқа жалғап, қайнап тұрған су моншасында 15 мин араластырады. 
Алынған ерітіндіні сыйымдылығы 50 мл өлшегіш колбаға фильтрлеп енгізеді, 
ерітінді көлемін 6 % хлорсутек қышқылын қосу арқылы белгіге дейін 
жеткізеді. Алынған ерітіндінің 1.0 мл мөлшерін сыйымдылығы 10 мл өлшеуіш 
колбаға салып, көлемін 96 % спиртпен белгіге дейін жеткізіп, араластырады 
(зерттеу ерітіндісі). Ерітіндінің УК спектрі 260 нм мәнде максимум және 330 
нм мәнде созыңқы максимум көрсетуі тиіс. 

рН. 4.5 пен 6.5 аралығында (Потенциометрлік; ҚР МФ І, т. 1, 2.2.3). 
1.00 г сығындыны 100 мл суда Р ерітеді, кейін ерітіндінің рН мәнін 

өлшейді.  
Кептіргендегі масса шығыны. 1.0 г экстрактыны 100-1050С температура 

аралығында 3 сағат бойы кептіріп, масса өзгерісін есептейді. 
Масса шығыны 5.0 % артық болмауы тиіс (ҚР МФ І, т. 1, 2.2.28). 
0.05 г уақталған ұнтақты 10.0 мл ішкі стандартта (зерттеу ерітіндісі) 

ерітеді. 
Зерттеліп отырған ерітінді мен салыстыру ерітіндісінің 1 мкл мөлшерін 

жалынды-ионизациялық детекторы бар газды хроматографта 
хроматографиялайды, нәтижесінде әрбір ерітінді үшін кемінде 3 
хроматограмма келесі жағдайларда алынады: 

- ішкі жағы нитротерефталь қышқылымен эстерифицирленген, 
полиэтиленгликоль және диэпоксид жоғарымолекулалық қосылысы 
жағылған,  өлшемдері 50 м х 0.320 мм, қалыңдығы 0.5 мкм капиллярлы 
бағана (DB-FFAB); 

- бағана температурасы – программа: 6 минут бойы 50°С, кейін 
температураны 1100С дейін минутына 10°С жылдамдықпен көтереді, 
кейін 110°С температурада 8 мин ұстайды; 

- буландырғыш температурасы 1400С; 
- детектор температурасы 2400С; 
- ағын бөлімі 20:1; 
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- ағын жылдамдығы 3.0 мл/мин; 
- компоненттердің хроматограммада шығу реті: метанол, эфир. 
Head Space приставкасының шарттары: 
- термостат температурасы – 900С; 
- термостаттау уақыты – 3 мин; 
- ілгек температурасы – 1000С; 
- үлгіні тасымалдауға арналған түтіктің температурасы – 1100С. 
Метанолдың (эфирдің) (Х) сығындыдағы пайыздық үлесі келесі 

формуламен есептеледі: 

,
10mA

PmA

100100mA

100Pm10A
Х

10

01

10

01

⋅⋅

⋅⋅
=

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=  (1) 

Мұндағы А1 – зерттеліп отырған ерітінді хроматограммаларынан 
есептелген метанол (эфир) пиктарының ауданының сәйкес ішкі стандарт 
пиктарының ауданына  қатынасы; 

А0 - зерттеліп отырған ерітінді хроматограммаларынан есептелген метанол 
(эфир) пиктарының ауданының сәйкес ішкі стандарт пиктарының ауданына  
қатынасының орта мәні. 

m1 – экстакттыүлгісінің массасы, миллиграмда; 
m0 – салыстыру ерітіндісін дайындауға кеткен метанолдың (эфирдің) 

стандартты үлгісінің (СҮ) массасы, миллиграмда; 
Р – СҮ метанол (эфир) үлесі, пайызбен. 

Экстрактыда метанолдың үлесі 0.05 %, ал эфирдің үлесі 0.5% аспауы керек.  
Ауыр металдар. 0.01 % көп емес (ҚР МФ І, т. 1, 2.4.8, А әдісі). 
1.0 г сығындыға 1 мл күкірт қышқылын Р қосады, абайлап плиткада 

жағып, муфель пешінде өртейді. Қалған қалдыққа қыздыра отырып, 5 мл 615 
г/л аммоний ацетатын Р қосады, сыйымдылығы 100 мл өлшеуін колбаға күлсіз 
фильтр арқылы сүзеді, сүзіндіні 5 мл сумен Р шаймалайды, ерітіндінің көлемін 
сумен Р белгіге дейін жеткізіп, араластырады (зерттеу ерітіндісі). 

12 мл зерттеу ерітіндісі ауыр металдарға қатысты зерттеулер талаптарына 
сай келуі тиіс. 

Салыстыру ерітіндісін дайындау үшін 10.0 мл қорғасынның стандартты 

ерітіндісін (1 млн
-1

 Pb
2+

) Р және 2 мл зерттеу ерітіндісін қолданады. 
Жалпы күлі. 1.000 г экстрактының жалпы күлі 15.0 % аспауы керек (ҚР 

МФ І, т. 1, 2.4.16). 
Сульфатты күлі. 1.000 г экстрактының сульфатты күлі 15.0 % аспауы 

керек (ҚР МФ І, т. 1, 2.4.14). 
Микробиологиялық тазалығы. ЭкстакттыҚР МФ І, т. 1, 5.1.4,3В 

категориясыталаптарына сай болуы тиіс.  
Зерттеуді ҚР МФ І, т. 1, 2.6.12 және ҚР МФ І, т. 1, 2.6.13 талаптарына сай 

жүргізеді.  
Экстракты зерттеу шарттарында антимикробтық әсер көрсетпейді деп 

есептеледі. 
1 г экстрактыда өмір сүруге бейім аэробты микроағзалардың жалпы саны: 

бактериялар - 104 көп емес және саңырауқұлақтар - 102 көп емес болуы тиіс. 



85 

 

1 г экстрактыда энтеробактериялар мен басқа да граммтеріс 
бактериялардың саны 102 көп болмауы тиіс.  

1 г экстрактыда Escherichia coli, Staphylococcus aureus бактериялары 
болмауы керек. 

10 г экстрактыда Salmonella болмауы тиіс. 

Сандық анықтау.  
Зерттеу ультракүлгін және көрінетін аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия әдісі арқылы жасалады (ҚР МФ І, т. 1, 2.2.25). 

Зерттеу ерітіндісінің оптикалық тығыздығын спектрофотометрде толқын 
ұзындығы 260 нм, кювета қалыңдығы 10 мм жағдайда, компенсациялаушы 
ерітінді ретінде 96 % спирт Р қолданып анықтайды. 

Сонымен қатар, 1-7 салыстыру ерітінділерінің оптикалық тығыздығын 
компенсациялаушы ерітінді ретінде 96 % спирт Р қолданып, толқын ұзындығы 
260 нм, кювета қалыңдығы 10 мм жағдайда анықтайды. 

Ординат осіне 1-7 салыстыру ерітінділерінің оптикалық тығызды мәнін 
енгізіп, ал абцисса осіне әр ерітіндідегі даидзеин концентрациясын енгізу 
арқылы калибрлеуші график тұрғызады.  

Экстрактыдағы изофлавондардың мөлшерін (Х), құрғақ затқа санағандағы 
процент мәнінде, келесі формула арқылы есептейді: 

,
W)– (100m

5000C

W)(10010001m

1001001050C
X

⋅

⋅
=

−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=                   

мұндағы С – салыстыру ерітінділерінің оптикалық тығыздықтарына байланысты 
тұрғызылған калибрлік график арқылы табылған сығындыдағы изофлавондар 
мөлшері, мл миллиграммен беріледі; 

m – экстакттыүлгілерінің массасы, граммен беріледі; 
W – кептіргендегі масса шығыны, пайызбен беріледі. 

Экстрактыдағы  изофлавондардың құрғат затқа санағандағы үлесі 15.0 % кем 
болмауы тиіс. 

Орамдау. МЕСТ 30288-95 сәйкес винт мойынды сәуле өткізбейтін шыны 
бөтелкеге 100 және 250 г субстанция салып, 6-09-5311-87 ТЖ сәйкес қақпақпен 
жабылуы керек. Бөтелкелерге таңбаланған этикеткаларды жабыстырады. 

Топпен және транспорттық орамдау МЕМСТ 17768-90 сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Қаптарға этикеткаға арналған МЕМСТ 7625-86 сәйкес қағаз немесе 
МЕМСТ 18510-87 сәйкес жазу-қағазынан жасалған этикетканы желімдейді. 

Транспорттық орамдау МЕМСТ 17768-90 сәйкес жүзеге асырылады. 
Таңбалау. Этикеткада мемлекеттік, орыс және латын тілінде 

экстакттыатауын, өндіруші мекеменің атауын, өндіруші мекеменің заңды 
мекен-жайын, массасын, граммен көрсетілген салмағын, сақтау жағдайларын, 
«Өнім радиациялық бақылаудан өтті және қауіпсіз» деген жазу, тіркеу номері, 
серия номері, өндіру датасы, жарамдылық мерзімі және штрих-код келтіреді.  

Тасымалдау. МЕМСТ 17768-90 сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
Сақтау. 25 ° С жоғары емес температурада құрғақ, қараңғы жерде сақтау 

керек.  
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Саңырауқұлақтарға қарсы зат.  
Ескерту. Осы Уақытша аналитикалық нормативтік құжатта 

келтірілгенреактивтер, титрленген ерітінділер және индикаторлар, ҚР МФ I, 

т.1, 4. сәйкес бөлімдерінде сипатталған. 

 

(«Р7»)субстанциясын қалыпты жағдайдағы ұзақ мерзімді 
тұрақтылығын зерттеу нәтижелері 

АҚШ, Миссиссипи университетінде Қазақстандық маклюр жемісінің 
жалпы фенолдық сығындысы үш серияда алынды. Құрғақ сығындының ұзақ 
мерзімді, нақты уақыттағы тұрақтылығы келесі жағдайларда зерттелді: 
температура - 25±2ºСжәне салыстырмалы ылғалдылық - 60±5%. Сапалық 
көрсеткіштер сынақтың бірінші жылы әрбір 3 айда, ал екінші жылы әрбір 6 ай 
сайын екі жыл бойы зерттеліп тұрды (кесте 17).Сығындының физика-
химиялық, биологиялық және микробиологиялық зерттеулер нәтижесінде 
алынған сипаттамалары оның сапалық спецификациясы негіздеріне алынды. 
Бұл сипаттамалар төмендегі кестеде көрсетілген. Сапа көрсеткіштерінің тізімі 
ғылыми тұрғыдан негізделген, осы көрсеткіштердің тұрақтылығы, өнімнің 
қауіпсіздігі, сапасы, әсерінің тиімділігіне кепілдік береді және келесі 
көрсеткіштерден тұрады: сипаттамасы, идентификация, ерітіндісінің рН мәні, 
кептіргендегі масса шығыны, органикалық еріткіштердің қалдық мөлшері, ауыр 
металдар, жалпы күлділігі, сульфатты күлділігі, микробиологиялық тазалығы, 
сандық анықтаулары. Үлгілер бойынша тұрақтылығын зерттеу нәтижелері № 
17, 18, 19 кестелерде берілген, ал микробиологиялық тазалығы нәтижелері № 
14, 15, 16 кестелерде берілген. 
 
Кесте 13 – («Р7») субстанциясының сапалық спецификациясы 
 
Сапа 
көрсеткіштері 

Ауытқу нормалары Зерттеу әдістері 

1 2 3 
Сипаттама Сарғыш-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар 

аморфты ұнтақ 
Көзбен 
ҚР МФ, т. 1, 
«Сығындылар» 
жалпы мақала 

Идентификация: 
- изофлавонда

р 
 

Бор және лимон қышқылдарының метанолдағы 
ерітіндісімен түсті реакция береді, ерітінді 
ашық сары түске боялады   

 АНҚ сәйкес 
сапалық реакция 

 Зерттеу ерітіндісінің 250 – 350 нм 
аймағындағы УК спектрі 259±2 нм мәнінде 
максимум және 330±2 мәнінде созыңқы 
максимум көрсетуі тиіс 
 

 

Ультракүлгін және 
көрінетін аймақтағы 
абсорбциялық 
спектрофото-
метрия, ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.25 

 
 

  

рН 4.5 пен 6.5 аралығында болуы тиіс ҚР МФ І, т. 1, 2.2.3 
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13 – кестенің жалғасы 
 
1 2 3 
Кептіргендегі 
масса шығыны 

5.0 % көп емес ҚР МФ І, т. 1, 2.2.32 

Органикалық 
еріткіштердің 
қалдық мөлшері 
- метанол 
- эфир 

 
 
 
0.05 % көп емес 
0.5 % көп емес 

ГХ, 
ҚР МФ І, т. 1, 2.2.28 

Ауыр металдар 0.001 % көп емес ҚР МФ І, т. 1, 2.4.8, 

А әдісі 
Жалпы күлі 15.0 % көп емес ҚР МФ І, т. 1, 2.4.16 
Сульфатты күлі 15.0 % көп емес ҚР МФ І, т. 1, 2.4.14 
Микробиологиял
ық тазалығы  

Экстракты  ҚР МФ І, т. 1, 5.1.4, 3В категория 
талаптарына сәйкес келуі тиіс 
1 г экстрактыда өмір сүруге бейім аэробты 
микроағзалардың жалпы саны: бактериялар - 
104 көп емес және саңырауқұлақтар - 102 көп 
емес болуы тиіс 
1 г экстрактыда энтеробактериялар мен басқа 
да граммтеріс бактериялардың саны 102 көп 
болмауы тиіс  
1 г экстрактыда Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus бактериялары болмауы керек 
10 г сығындыда Salmonellaболмауы тиіс 

ҚР МФ І, т. 1, 2.6.12 

, 2.6.13 

Сандық анықтау 
- изофлавондар 
- помиферин 

Құрғақ затқа санағанда 15.0 % аз емес Ультракүлгін және 
көрінетін аймақтағы 
абсорбциялық 
спектрофото-
метрия, ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.25 

 

 

 
Орамдау МЕСТ 30288-95 сәйкес винт мойынды сәуле 

өткізбейтін шыны бөтелкеге 100 және 250 г 
субстанция салып, 6-09-5311-87 ТЖ сәйкес 
қақпақпен жабылуы керек. Бөтелкелерге 
таңбаланған этикеткаларды жабыстырады. 

АНҚ сәйкес 

 Таңбалау Таңбалаудың бекітілген макетін қара. АНҚ сәйкес 
 Тасымалдау МЕМСТ 17768-90 сәйкес МЕМСТ 17768-90 
 Сақтау  25 ° С жоғары емес температурада құрғақ, 

қараңғы жерде сақтау керек   
АНҚ сәйкес 

 Сақтау мерзімі  2 жылдан артық АНҚ сәйкес 
Негізгі фармако-
логиялық әсері 

Саңырауқұлақтарға қарсы зат  
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Кесте 14 – («Р7») субстанциясының микробиологиялық тазалығын сынау 
нәтижелері 
 

 
Көрсеткіштер  

 
Серия 

 
Зерттеу 
әдістері  

Спецификация: 
ауытқу 
нормлары. 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1.1г 
экстрактыдағы 
бактериялардың 
жалпы саны  

А
. 1

1.
 2

01
7 

Қ
Р

 М
Ф

 І
, 1

т.
, 5

.1
.4

, 3
В

 к
ат

ег
ор

ия
, т

. 2
., 

2.
6.

12
, 2

.6
.1

3.
 

104 аспаукерек 1г 10КОЕ 
аз  

1г 10КОЕ 
аз 

1г 10КОЕ 
аз 

2. 1г 
экстрактыдағы 
ашытқы және 
зең саңырау 
құлақтарының 
жалпы саны 

102аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

3. 1 г 
экстрактыдағы 
энтеробактериял
ар мен басқа да 
граммтеріс 
бактериялардың 
жалпы саны 

102 аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

4. 1 г 
экстрактыда 
Escherichia coli, 
Staphylococ-cus 
aureus 
бактериялары 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

5. 10 г 
экстрактыда  
Salmonella 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Ескерту – «Микробиологиялық тазалыққа» бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа 
сынау режимінде 6 айда және бақылау 9 айдан соң жасалды 
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Кесте 15 – («Р7») субстанциясының микробиологиялық тазалығына жасалған 
зерттеулер нәтижесі 
 

 
Көрсеткіштер  

 
Серия 

 
Зерт-
теу 
әдіс-
тері  

Спецификация: 
ауытқу 
нормлары. 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1.1г 
экстрактыдағы 
бактериялардың 
жалпы саны  

Ә
. 1

1.
 2

01
7 

Қ
Р

 М
Ф

 І
, 1

т.
, 5

.1
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В

 к
ат

ег
ор

ия
, т

. 2
., 
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12
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104 аспаукерек 1г 10КОЕ 
аз  

1г 10КОЕ 
аз 

1г 10КОЕ 
аз 

2. 1г 
экстрактыдағы 
ашытқы және зең 
саңырауқұ-
лақтарының 
жалпы саны 

102аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

3. 1 г 
экстрактыдағы 
энтеробакте-
риялар мен басқа 
да граммтеріс 
бактериялар-дың 
жалпы саны 

102 аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

4. 1 г экстрактыда 
Escherichia coli, 
Staphylococ-cus 
aureus 
бактериялары 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

5. 10 г 
экстрактыда 
Salmonella 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Ескерту – «Микробиологиялық тазалыққа» бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа 
сынау режимінде 6 айда, келесі бақылау 9 айдан соң жасалды 
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Кесте 16 – («Р7») субстанциясының микробиологиялық тазалығына жасалған 
зерттеулер нәтижесі 
 

 
Көрсеткіштер  

 
Серия 

 
Зерттеу 
әдістері  

Спецификация: 
ауытқу 
нормлары. 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1.1г экстрактыдағы 
бактериялардың 
жалпы саны  

Б
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12
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104 аспаукерек 1г 10КОЕ 
аз  

1г 10КОЕ 
аз 

1г 10КОЕ 
аз 

2. 1г экстрактыдағы 
ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарын
ың жалпы саны 

102аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 
 

3. 1 г 
экстрактыдағы 
энтеробактериялар 
мен басқа да 
граммтеріс 
бактериялардың 
жалпы саны 

102 аспау керек  
 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

Барлық 
сынама-
ларда 
аспады 

4. 1 г экстрактыда 
Escherichia coli, 
Staphylococ-cus 
aureus 
бактериялары 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

5. 10 г экстрактыда 
Salmonella 

Болмауы керек 
 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Барлық 
сынама-
ларда 
болмады 

Ескерту – «Микробиологиялық тазалыққа» бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа сынау 
режимінде 6 айда және бақылау 9 айдан соң жасалды 

 
Зерттеу барысында жасалынған жұмыстар бойынша берілген кестелердегі 

қалыпты жағдай режимінде «Р7»субстанциясына жасалған зерттеудің үш 
сериясын тұрақтылыққа зерттеу нәтижелері, - сыналған үлгілердің сапа 
көрсеткіштерінің тұрақты екенін көрсетеді. Келтірілген нәтижелер бойынша 
«Р7» субстанциясының сапа көрсеткіштерінің ауытқулары уақыт өте келе 
айтарлықтай өзгерістерге ұшырамағандығын көрсетті. «Р7»субстанция 
сапасына жасалған тұрақтылық спецификациясы ауытқу нормаларына сай 
келді.  

Қорытындылай келгенде, шартты сақтау мерзімін 24 айдан көп деп 
есептеуге болады. 
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Кесте17 – («Р7») субстанциясын ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері  
 
Көрсеткіштері  Зерттеу 

әдістері  
Спецификация: ауытқу нормалары  Мерзімдері (айлар) 

Серия А.01.2017 
1 3 6 9 12 18 

Сипаттамасы  ТШ Сарғыш-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар 
аморфты ұнтақ 

Сәйкес  

 
 

Сәйкес 

 
 

Сәйкес 

 
 

Сәйкес 

 
 

Сәйкес 

 
 

Сәйкес 

Негізділігі  Экстракты бор және лимон 
қышқылдарының метанолдағы 
ерітіндісімен (Вильсон реактиві) түсті 
реакция беріп, ерітінді ашық сары 
түске боялуы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Зерттеу ерітіндісінің 250 – 350 нм 
аймағындағы УК спектрінде 259±2 нм 
аймағында максимум және 330±2 
аймағында созыңқы максимум 
көрсетуі тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Құрғақ затқа санағанда изофлавондар 
мөлшері 15.0 % аз болмауы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Кептіргендегі 
масса шығыны, % 

ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.32 

5.0 % көп емес 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.3 

рН  ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.3 

Экстракты ерітіндісінің рН мәні 4.5 
пен 6.5 аралығында болуы тиіс 

4.7 4.8 4.8 5.3 5.5 5.2 

Ескерту – Көрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5% ;«+» сәйкес келеді 
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Кесте18 – («Р7») субстанциясын ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері 
 
Көрсеткіштері  Зерттеу 

әдістері  
Спецификация: ауытқу нормалары  Мерзімдері (айлар) 

Серия Ә.01.2017 
1 3 6 9 12 18 

Сипаттамасы  ТШ Сарғыш-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар 
аморфты ұнтақ 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Негізділігі  Экстракты бор және лимон 
қышқылдарының метанолдағы 
ерітіндісімен (Вильсон реактиві) түсті 
реакция беріп, ерітінді ашық сары түске 
боялуы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Зерттеу ерітіндісінің 250 – 350 нм 
аймағындағы УК спектрінде 259±2 нм 
аймағында максимум және 330±2 
аймағында созыңқы максимум көрсетуі 
тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Құрғақ затқа санағанда изофлавондар 
мөлшері 15.0 % аз болмауы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Кептіргендегі масса 
шығыны, % 

ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.32 

5.0 % көп емес 
3.4 3.5 3.8 3.9 4.1 4.1 

рН  ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.3 

Экстракты  ерітіндісінің рН мәні 4.5 пен 
6.5 аралығында болуы тиіс 

4.9 5.3 5.6 5.5 5.8 5.9 

Ескерту – Көрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5% ;«+» сәйкес келеді 

 



95 

 

Кесте19 – («Р7») субстанциясын ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері 
 
Көрсеткіштері  Зерттеу 

әдістері  
Спецификация: ауытқу нормалары  Мерзімдері (айлар) 

Серия Б.01.2017 
1 3 6 9 12 18 

Сипаттамасы  ТШ Сарғыш-жасыл түсті, өзіне тән иісі бар 
аморфты ұнтақ 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Негізділігі  Экстактты бор және лимон 
қышқылдарының метанолдағы 
ерітіндісімен (Вильсон реактиві) түсті 
реакция беріп, ерітінді ашық сары түске 
боялуы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Зерттеу ерітіндісінің 250 – 350 нм 
аймағындағы УК спектрінде 259±2 нм 
аймағында максимум және 330±2 
аймағында созыңқы максимум көрсетуі 
тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

 ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.25 

Құрғақ затқа санағанда изофлавондар 
мөлшері 15.0 % аз болмауы тиіс 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Кептіргендегі масса 
шығыны, % 

ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.32 

5.0 % көп емес 
3.1 3.2 3.2 3.4 3.5 3.9 

рН  ҚР МФ І, т. 1, 
2.2.3 

Экстактты ерітіндісінің рН мәні 4.5 пен 
6.5 аралығында болуы тиіс 

5.0 5.4 5.5 5.9 6.0 6.1 

Ескерту – Көрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5% ;«+» сәйкес келеді 
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5 «Р7» СУБСТАНЦИЯСЫНАН ГЕЛЬДІҢ ОҢТАЙЛЫ ҚҰРАМЫН, 
ҰТЫМДЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ, САПАСЫН БАҒАЛАУ 
ЖӘНЕ САҚТАУ МЕРЗІМІН АНЫҚТАУ 
 

5.1 «Р7» субстанциясынан гельдің оңтайлы құрамын жасау 
Зерттеу жұмыстар бойынша күрең маклюр жемістерінен алынған 

помиферин «Р7» субстанциясы зеңге қарсы қолданылатын пайдасы бар 
екендігі айтылған. Ауруға қасиеті болғандықтан, «Р7» субстанцияны зеңге 
қарсы қолдануға болады деген болжам бар. Сондықтан субстанцияны ауру 
ошағына бағыттап жіберуге мүмкіндік беретін дәрілік қалып жасау қажеттігі 
туды. Аталған талаптарды ескеріп, «Р7» субстанциясынан  гель түріндегі 
тәжірибелік дәрілік қалыпты жасауды жөн көрдік. Тәжірибелік гельдің 
атауын шартты түрде «Kaz-P7» деп атадық. 

Әсер ететін заттың ең тиімді терапевтік әсерді гель негізіне енгізген 
кезде, еріген күйде көрсететіні белгілі.  

Дәрілік қалыптарды жасау кезінде еріткіштерге тән келесі талаптар 
қойылады: 

• жақсы еріту қасиеті болу керек; 
• химиялық және фармакологиялық индифферентті болу керек;  
• жағымсыз иісі болмау керек; 
• микробиологиялық тұрақты болу керек; 
• уытты және қауіпті әсері болмау керек. 

Аталған талаптар тұрғысынан және әдебиет көздеріне сүйене отырып, 
еріткіштер ретінде кеңінен қолданылып жүрген тазартылған суды, 
диметилсульфоксидті және пропиленгликольды таңдап алдық [154-160]. 

БФИ ерігіштігін анықтау үшін еріткіштердің 8 моделін дайындалды 
(кесте 20). 
 
Кесте 20 – «Р7» субстанциясының   әр түрлі еріткіштерде еруі 

 
№ Еріткіштер атауы Еріткіштер 

қатынасы 
1 г. БФИ -ті 

ерітетін  еріткіштің 
мөлшері 

Ескерту 

1 Тазартылған су - - Ерімейді 

2 ПГ - 10,0 Ериді 

3 ДМСО - 20,0 Ериді 

4 ДМСО – ПГ 1:1 10,0 Ериді 

5 ДМСО – ПГ 1:2 20,0 Аз ериді 

6 ДМСО – ПГ 1:3 30,0 Нашар ериді 

7 ДМСО - ПГ - су 1:3:1 40,0 Ериді 

8 ДМСО - ПГ - су 1:4:1 50,0 Ериді 

9 ДМСО - ПГ - су 1:5:1 60,0 Ериді 
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БФИ-тің еру көрсеткіштерін ҚР МФ т.1 25 б. талаптары бойынша анықталды. 
БФИ ерігіштігін бірінші ПГ немесе ДМСО еріткіштерін қоспай тек 

тазартылған суда ерітіп көрдік, зерттеу нәтижесі «Р7»  субстанциясының 
тазартылған суда ерімейтіндігін және осы себепті зеңге қарсы белсенділік 
көрсетпейтіндігі анықталды.  

Жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей БФИ ерітіндісін су моншасында 
қыздырып көріп, ДМСО–ПГ–су үштік қоспада (1:4:1 және 1:5:1) БФИ  еруі 
жақсаратындығы және тұрақты ерітінділер түзілетіндігі анықталды. Алынған 
нәтижелер бойынша БФИ  тазартылған суда ерімейді, ДМСО, ПГ ериді, ал 
үштік қоспаларда ДМСО-ПГ- су концентрацияларында жақсы еритіндігі 
анықталды, сол себепті ДМСО-ПГ-су (1:4:1) еріткіштер жүйесі БФИ-ті еріту 
үшін де, полимерді ісіндіру үшін де ең оңтайлы жүйе ретінде таңдап алынды. 

«Kaz-P7» гелін түзетін полимерлерді таңдау бойынша зерттеулер 

Еріткіштер жүйесінде метилцеллюлоза және Na-
карбоксиметилцеллюлоза үлгілерінің ісіну үрдісін зерттеу кезінде гель 
түзілді, бірақ олар ісінудің төменгі сатысына ие болды.  
 
Кесте 21 – «Kaz-P7» гелінің құрамын анықтауға арналған модельдер 

 
 

Модельдер 
Гель құрамы 

БФИ  Димексид 
(ДМСО) 

Пропилен-
гликоль 

(ПГ) 

Карбопол 
Ultrez 20 

Три-
этаноламин 

Тазартылған су 

№1 1,0 2,0 45,5 0,25 0,25 100,0-ге дейін 
№2 2,0 2,5 45,75 0,5 0,5 100,0-ге дейін 
№3 3,0 3,0 50,0 1,0 1,0 100,0-ге дейін 

№4 4,0 3,5 50,25 1,25 1,25 100,0-ге дейін 
№5 5,0 4,0 50,5 1,5 1,5 100,0-ге дейін 

 
БФИ концентрациясы агардағы диффузия («құдықтар» әдісі) әдісімен in 

vitro тәжірибелерінде гельдің әртүрлі нұсқаларын зеңге қарсы белсенділігін 
зерттеу нәтижелері бойынша таңдалып алынды.  

Зерттелуші гельдің реологиялық қасиеттерін зерттей отырып, 
құрамында әсер етуші заты  3% және 5% мөлшердегі №3 үлгілер жұмсақ 
дәрілік қалыптың құрылымдық – механикалық қасиеттеріне оң әсер 
ететіндігі анықталды. Оңтайлы құрылымдық – механикалық сипаттамаларға 
ие және жеткілікті түрде тұрақты және пластикалық, теріге оңай жағылатын 
және технологиялық операциялар кезінде жүйенің тұрақтылығын сақтайтын 
тиксотропты жүйе болып табылады.  Сондай ақ, құрамында әсер етуші 
заттары 3%  және  5% -дағы үлгілер зеңге қарсы әсері жоғары дәрілік заттар 
шығаруда болашағы зор.  

БФИ-ның микробиологиялық (зеңге қарсы белсенділігі), физика – 
химиялық қасиеттерін, яғни ерігіштігін, зерттеу бойынша жұмыстар мен 
Ultrez 20  маркалы карбополының технологиялық қасиеттерін есепке ала 
отырып,«Kaz-P7»  шартты атаулыгелінің құрамы таңдалып алынды. 
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Әсер етуші зат: 

Күрең маклюра жемісінен алынған 

помиферин субстанциясы  

3,0 – 6,0% 

Көмекші заттар:  
Димексид (ДМСО) 3,0 - 5,0% 
Пропиленгликоль (ПГ)  
Глицерин  

30,0 - 40,0% 
10,0-15,0 

Карбопол Ultrez 20                        1,0 - 3,0% 
Триэтаноламин    1,0 - 3,0% 
Тазартылған су 100,0%-ға дейін 

 
5.2 «Kaz-P7» гельінің ұтымды технологиясын жасау 
Жүргізілген зерттеулерге негізделе отырып, берілген құрамдағы гельді 

алу технологиясы айқындалды, ол келесідей сатылардан тұрады: қажетті 
БФИ, ДМСО, ПГ, глицерин, Ultrez 20 маркалы карбополын, триэтаноламин 
мен тазартылған суды өлшеп алу. БФИ  үнемі араластыра отырып, ДМСО 
мен ПГ қоспасында ерітеді. Карбопол Ultrez 20 суда ерітеді. Ultrez 20 
маркалы карбопол ісінгеннен соң, дисперсияға триэтаноламинді енгізеді, 
біртекті гель алғанға дейін араластырып отырады. Гельге БФИ-дің ДМСО 
мен ПГ қоспасы ерітіндісін енгізеді, біртекті түссіз гель алғанша 
араластырады. «Kaz-P7»шартты атаулы гелінің өндірісінің технологиялық 
үрдісі 60 суретте берілген.  

 
Кесте 22 – Аппараттар мен жабдықтардың спецификациясы 

 
Сызба 
бойынша 
№  

Атауы Саны Материалдар Сипаттамасы 

1 Құрғақ  заттарға 
арналған таразы  

1 Жинақталған Орехово-Зуево қ., 
«Прибор-деталь» 
зауытында  жасалған 

2 Қою  заттарды 
өлшейтін таразы 

1 Жинақталған Орехово-Зуево қ., 
«Прибор-деталь» 
зауытында  жасалған 

3 Сұйық заттардың 
көлемін өлшейтін 
ыдыс 

1 Шыны Сиымдылығы 100 л 

4 Қалақты 
араластырғышы бар 
реактор  

1 Никелденген 
болат 

Сиымдылығы 100 л 

5 БФИ -ті ерітуге 
арналған арнайы  
ыдыс 

1 Никелденген 
болат 

Сиымдылығы 100 л 

6 Гомегендеуге 
арналған 
араластырғыш ыдыс 

1 Никелденген 
болат 

Сиымдылығы 100 л 
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22 – кестенің жалғасы 
 
7 Бөшке  1 Полимер Сиымдылығы 100 л 
     
8 Дозалаушы 

құтыларға 
толтырғыш автомат 

1 Жинақталған IWKA, Германия. 
Өнімділігі 80-100 
құты/мин 

9 Қораптайтын  орын 1 Жинақталған Болгарияда жасалған 
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Сурет 60 – 3%-6% " Kaz-P7" шартты атаулы гелін дауындаудың технологиялық үрдісінің 
блок-сызбасы 

1 саты  
Шикізатты даярлау, таразы 
 

2 саты 
Гельдің негізін дайындау 
Реактор 

6 саты 
Гельді құтыға толтыру  
Құтыны толтыратын автомат 

8 саты. Қапталған қораптарды 
жәшікке салу. Қапталған 
қораптардыавтоматтау  

Гельді алу 

БФИ , триэтаноламин, 
димексид, тазартылған 
су, пропиленгликоль 

Гельді қаптау 

Карантинді сақтау 

Карбопол, 
триэтаноламин,1-ші 
сатыдағы тазартылған 
су 

Компоненттер 
массасы, біркелкілігі 

Ісіну уақыты, 
араластыру уақыты, 
негіз біркелкілігі үшін 
ерітудің толықтығы 

Құтылар сапасы, 
таңбалау дұрыстығы 
(сериясы, жарамдылық 
мерзімі) 

Толықтығы, таңбалау 
дұрыстығы 

Жәшіктегі қораптар 
саны, таңбалау 
дұрыстығы 

Дайын өнімді бақылау 

5-ші сатыдағы 
орамдалмаған гель, 
құтылар 

Медициналық 
қолданылуы бойынша 
нұсқаулық, қораптар 

Жәшіктер, топтық 
белгілер 

Араластыру уақыты, 
массаның біркелкілігі 

7 саты. Құтыларды 
қораптарға орамдау.Қапталған 
қораптардыавтоматтау  

3 саты 
БФИ  еріткішін дайындау 
Реактор 
 

БФИ , димексид, 1-ші 
сатыдағы 
пропиленгликоль  

Шикізатқа кіретін 

шикі өнімдер, 

материалдар 

Өндіру үрдісіндегі 

бақылау 

Гомогендеу 
уақыты,массаның 
біркелкілігі, аралық 
өнімді бақылау 

5 саты 
Гельді гомогендеу 
Реактор 

Дайын өнім 

Араластыру уақыты, 
массаны ерітудің 
толықтығы 

4 саты 
Негізге ерітілген БФИ -ті 
енгізу.  Реактор 

2-ші сатыдағы гель 
негізі 
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«Kaz - P7» гелінің өндірудің технологиялық үрдістерін сипаттау 
«Kaz-P7» гелінің өндірудің технологиялық үрдісі келесідей сатыларды 

қамтиды:  
I. Шикізатты дайындау. 
II. Гель негізін алу. 
III. БФИ  ерітінкіштерін дайындау. 
IV. Негізге ерітілген БФИ -ті енгізу.    
V. Гельді гомогендеу. 
VI. Гельді құтыларға толтыру. 
VII. Құтыларды қаптамаларға қаптау. 
VIII. Қаптамаларды жәшіктерге қаттау.  
  

1.Шикізатты дайындау 
1.1Помиферин субстанциясы мен карбопол Ultrez 20-ны 

өлшеу.Помиферин  субстанциясын 0,3 кг-ын, карбополдың 0,1 кг-ын құрғақ 
заттарға арналған таразыда (1)  өлшеп алады. 

1.2Димексидті, пропиленгликольді және тазартылған суды өлшеу. 30 
мл димексид және 50 мл пропиленгликоль ерітінділерін және 42,0 л  
тазартылған суды  сұйық заттардың көлемін өлшейтін ыдыста (2) өлшейді. 

2.Гельдің негізін дайындау 

2.1Карболды негіз ретінде дайындау үшін қалақты араластырғышы бар 
реакторда (3) тазартылған судың тиісті мөлшерін алып, оған үнемі 
араластыра отырып 1,0 кг карболды қосады да, біркелкі ерітінді тұтқыр 
болып түзілгенше ұзақ араластырады. Ерітіндіні бөлме температурасында бір 
тәулік бойына ұстайды, сонда гель түзіледі.   

2.2Негізге бейтараптаушы агентті қоса отырыпгомогендеу үшін 
негізге триэтаноламин ертіндісін қосып қалақты араластырғыштың айналу 
жылдамдығын арттырып, жарты сағат араластырады.  

3.БФИ  ерітінділерін дайындау. 
3.1ДМСО және пропиленгликоль ерітінділерін дайындау.30 мл димексид 

және 50 мл пропиленгликоль ерітінділерін ерітуге арналған арнайы ыдыста 
(4) дайындайды. Алдымен ДМСО ерітіндісін БФИ-ке үнемі араластыра 
отырып, одан кейін пропиленгликоль ерітіндісімен тазартылған сумен 
араластыра отырып ерітіп дайындайды.   

4. Негізге ерітілген БФИ -ті енгізу.  
Қалақты араластырғышы бар реактордағы дайын болған негізге ДМСО, 

пропиленгликольерітінділерінде және суда еріген әсер етуші зат 
пиперидинилэтанон субстанциясын біртіндеп, үнемі араластыра отырып (3) 
қосады, біркелкі масса болғанша араластырады.   

5.Гельді гомогендеу 
Негізге БФИ -ді қосып түзілген массаны араластырғышқа (5) өткізіп, 

айналу жылдамдығын арттыра отырып, жарты сағат араластырады.Содан 
кейін дайын болған массаны бөшкеге (6) ауыстырады. Жасалған гельден 
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сынама алып, бақылау-талдау лабораториясында нормативтік талаптарға сай 
екендігін тексереді.  

6. Гельді құтыларға толтыру.Дайын болған гельді бөшкеден (6) 
дозалаушы құтыларға толтырғыш автоматқа (7) өткізіп, алюминий немесе 
полимерден жасалған құтыларға 30 г-нан бөлініп салынып, түбі  бекітіледі. 

7. Құтылар мен қораптарды орамдау. Әр құтыға және қорапқа 
этикеткаға арналған МЕМСТ 7625–86 Е талаптарына сай жазу қағазынан 
жасалған этикеткаларды жапсырады. Этикеткада өндіруші елдің атауы, 
өндіріс мекемесінің атауы, оның тауарлық белгісі, мекен-жайы, латын, 
мемлекеттік және орыс тілдерінде гельдің атауы, гель құрамы, серия нөмірі, 
жарамдылық мерзімі, босату шарттары және ескертулер көрсетіледі.     

8. Қапталған қораптарды жәшіктерге салу. Әрбір құтыны мемлекеттік 
және орыс тілдерінде нұсқаулық жазылған парақшамен бірге қораптайтын 
орында (8) қораптарға, сосын жәшіктерге салынады. Қораптар МЕМСТ 7933-
89 талаптарына сай А маркалы картоннан жасалған.  

Зеңге қарсы әсері бар гельдің қолайлы құрамы мен оңтайлы 
технологиясы жасалынып,  өндірістің  технологиялық және аппаратуралық 
сызбаларын ұсындылды. 
 

5.3 «Kaz-P7» гелінің сапалық көрсеткіштерін анықтау   
ҚР МФ талаптарына сәйкес помиферин субстанциясы негізінде алынған 

гельге «Kaz-P7» шартты атауы беріліп, нормативті құжат жобасы (АНҚ) 
жасалды. Гельдің сапасын келесі сапа көрсеткіштер нормалайды: сипаттама, 
идентификация, біркелкілігі, бөлшектер өлшемі, рН, тұтқырлығы, орамдағы 
массасы, микробиологиялық тазалығы, сандық анықтау (кесте 23).  

Сипаттамасы. Біртекті сары түсті, өзіне тән исі бар гель. Сыртқы  
келбеті ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға арналған жұмсақ дәрілік 

заттар» жалпы мақала талаптарына сәйкес болуы қажет. 
Идентификациясы. Зерттеу ҚР МФ I, т. 1, 2.2.28 талабына сай газды 

хроматография әдісімен жүргізілді.  
Помиферинді  анықтау кезінде алынған сыналатын ерітіндісінің 

хроматограммасында негізгі шыңының ұсталу уақыты салыстыру ерітінді 
хроматограммасындағы шыңдардың ұсталу уақытымен сәйкес келуі керек.  

Біркелкілігі. ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға арналған жұмсақ 

дәрілік заттар» жалпы мақала (1-қосымша) талаптарына сәйкес болу қажет.  
Препараттың аз мөлшерін шыныға салып, басқа екінші шынымен жауып 
және диаметрі 2 см болатын нүкте пайда болғанға дейін мықтап басады. 
Алдымен көзбен, содан кейін төрт есе ұлғайтқыш шыны арқылы көреді. 
Препарат толығымен біртекті болу керек. Массаның қабаттарға бөлінуі 
немесе түйіршіктердің болуы жіберілмейді.  

Бөлшектер өлшемі. Бөлшектер өлшемін анықтау ҚР МФ І, т. 1, 2.9.21 

талаптарына сай жүргізілді. Бөлшектер өлшемі 100 мкм аспайтын және 90% -
дан кем болмайтын мөлшерде болуы тиіс, 150 мкм немесе одан асатын 
бөлшектер рұқсат етілмейді.  
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рН. ҚР МФ І, т. 1, 2.2.3. потенциометриялық титрлеу әдісімен 
анықталды. рН мәні 6,5 пен 7,5 аралығында болуы тиіс.  

Тұтқырлығы. ҚР МФ I, т. 1, 2.2.8, 2.2.10 талаптарына сәйкес 
ротационды визкозиметрлік әдіспен анықталды.  

Орамдағы құрам массасы. ҚР МФ І, т. 1, «Жергілікті қолдануға 

арналған жұмсақ дәрілік заттар» жалпы мақала талаптарына сай жүргізілді.  
Зерттеу 10 құтыдағы гельге жүргізілді. Гель бар әрбір құтыны 0.01 г 

дәлдікпен өлшеп және қайшымен бойлық қима жасалынды. Құтылар 
мазмұннан босатылып, жуылды, кептірілді, сосын қайтадан салмағы өлшенді. 
Әр құтының салмағы 20,0 г кем болмауы керек.  

Микробиологиялық тазалығы. ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4, 3В категориясы 

талаптарына сай жүргізілді.  
1 г препаратта 100-ден артық емес ашытқылардың және көгерген зең 

бактерияларының (жалпы саны), Enterobacteriaceae тұқымдастығы 
бактерияларының10-нан аспауы рұқсат етіледі.  

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli және 
Salmonella бар болуына жол берілмейді.  

«Kaz-P7» шартты атаулы гелін микробиологиялық тазалыққа сынау.  
Сынауды жүргізу үшін бірнеше гель үлгілері алынды. Үлгілер бірнеше 

бөліктерге бөлінді: төмен температурада (температура 2 оС-8оС аралығында) 
және бөлме температурасында (15оС-25оС аралығында) сақтауға арналған.  

Аэробты жағдайда өсе алатын мезофилді бактериялар мен зеңдердің 
жалпы санын – терең егу әдісі, ал Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa және Enterobacteriaceae туысының бактерияларын тексеру үшін 
беткейлік егу әдісі тандалып алынды.  

Терең егу әдісі аэробты жағдайда өсе алатын мезофилді бактериялар мен 
зеңдердің сандық мөлшерін анықтауға мүмкіншілік береді. Тестік штамдар 
ретінде америкалық мәдениет жинағынан микроағзалары қолданылды: 
Staphylococcus aureus АТСС 6538, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027 және 
Escherichia Coli АТСС 25922.  

Нұсқаулыққа сәйкес келесідей тығыз және сұйық қоректік орталар 
қолданылды: соялы-казеинды агар (тірі бактериялар санын анықтау үшін), 
Сабуро-декстрозды агар (зеңдер санын анықтау үшін), соялы-казеинды сорпа 
(кейбір микроағзалардың белгілі түрін дер кезінде оқшаулау үшін), маннит-
тұзды агар (Staphylococcus aureus анықтау үшін), цетримидты агар 
(Pseudomonas aeruginosa анықтау үшін).  

Зерттеу кезінде әр құнарлы ортадан 6-дан жоғары Петри табақшасы 
қолданылды, зерттеу нәтижесі өскен бағаналардың орта арифметикалық саны 
ретінде анықталды. Соялы-казеинды агарлы табақшалар 5 тәулік 300С - 350С 
температурада, Сабуро-декстрозды агарды табақшалар - 200С - 25оС - 7 
тәулік бойы оқшауланды.  

Гельдің 10 г үлгісін 100 мл 0,9 % физиологиялық ерітіндіде ерітіп, 400С 
температурада қыздырдық, су моншасындағы температураны бақылап 
отырып, жақсылап араластырдық. Зерттелетін үлгіні 1:10 ара қатынасында 
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сұйылту үшін алдын-ала қыздырылған еріткіштің қажетті мөлшері алып, 
сосын қажетті эмульсия түзілгенше араластырдық. Гельдің дайындалған 
үлгілерін магнит-тұзды агарда (1:10 қатынаста), маннит-тұзды агарда 
(температура 300С - 350С) - 72 сағат оқшауладық. Нәтижесінде, 1 г зерттелген 
гельде Staphylococcus aureus және Pseudomonas aeruginosа, Escherichia coli 

және Salmonella бактерияларының жоқ екендігі анықталды (кесте 41). 
Терең және беткейлік егу әдістерімен микробиологиялық тазалықты 

анықтау нәтижесінде 1 г препаратта бактериялар саны – 10 нан 20 бағана 
түзетін бірлік (КТБ/г), ашытқы және көгеру зеңдері - 8 ден 10 КТБ/г бар 
екендігін көрсетті. 18 ай 20С тан 25оС температурада сақтау кезінде алынған 
нәтижелер гель үлгісінде грам оң коктар Staphylococcus aureus және грам 
теріс бактериялар Pseudomonas aeruginosа және Escherichia Coli, Salmonella 

жоқтығын көрсетті.   
Зерттеу нәтижелері бойынша микробтармен ластану дәрежесі берілген 

шектен асқан жоқ: 10000 КТБ емес аэробты бактериялар мен 100 КТБ зеңдер 
1 г гельде Escherichia Coli ішек бактериялары - 1 г (мл) 100 КТБ көп емес, 
Staphylococcus aureus және Pseudomonas aeruginosа, Salmonella туысының 
бактериялары табылған жоқ және микробиологиялық тазалықты, сондай-ақ, 
барлық жарамдылық мерзімінде тұрақтылығын сақтайтындығын көрсетті. 

Сандық анықтау. ҚР МФ т. 1, 2.2.25 талаптарына сай УК 
спектрофотометрия әдісімен жүргізілді.  

4 г-ға жуық гельді (нақты салмағы), 26 мг помиферинді, сыйымдылығы 
500 мл болатын колбаға салып, 100 мл 0,1 М натрий гидроксиді ерітіндісін 
қосып шайқайды, содан кейін магниттік араластырғыш көмегімен толық 
ерігенге дейін жеткізеді. Ерітінді көлемін сол еріткішпен жеткізіп 
жылдамдығы 18000 об./мин болатын центрифугада 30 мин центрифугалайды.  

Сыйымдылығы 50 мл болатын колбаға 10,0 мл мөлдір тұнған 
сұйықтықты өлшеп алып құяды және белгісіне дейін тазартылған сумен 
жеткізіп диаметрі 0,45 мкм болатын мембраналық сүзгіш арқылы сүзеді 
(сыналатын ерітінді).  

Сыналатын ерітіндінің оптикалық тығыздығын спектрофотометрде 277 
нм, 250 нм, 350 нм толқын ұзындықтарында 10 мм қалыңдықтағы кюветада 
өлшейді. Салыстырмалы ерітінді ретінде бақылау ерітіндісін қолданады. 
Сонымен қатар, помиферин ЖСҰ ерітіндісінің оптикалық тығыздығын 
өлшейді.  

Орамдау. Гель 30 г -нан пластмассалы қақпағымен алюминий 
құтыларға салынады. 1 құтымен бірге мемлекеттік және орыс тілдерінде 
қолдану жөніндегі нұсқаулық картон қорапқа салынады (МЕМСТ 17768-90).  

Таңбалау. Құты мен қорабында орыс тілінде өндіруші ел, дайындаушы, 
сауда белгісі, сауда атауы, халықаралық патенттік емес атауы, құрамы, 
дозасы, концентрациясы, граммен оралған гельдің мөлшері, 
фармакологиялық әсері, және «Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз» 
«Жергілікті қолдану үшін» деген жазбалар, сақтау шарттары, сериялық 
нөмірі, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі көрсетіледі.  
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Тасымалдау. МЕМСТ 17768-90 сәйкес.  
Сақтау. Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 25 0С аспайтын 

температурада.  
Сақтау мерзімі: 1,6 жыл.  
Зеңге қарсы дәрілік зат. 

 
Кесте 23 – «Kaz-P7» шартты атаулы гелінің сапа спецификациясы 
 
Сапа көрсеткіштері Ауытқу нормалары  Зерттеу әдістері  
1 2 3 
Сипаттамасы  Біртекті сары түсті, 

өзіне тән исі бар гель  
Визуальды, ҚР МФ І, т. 
1, «Жергілікті 

қолдануға арналған 

жұмсақ дәрілік 

заттар» атты жалпы 
мақала талаптарына 
сәйкес болу қажет 
  

Идентификациясы 
помиферин  
 

Помиферинді анықтау 
кезінде алынған 
сыналатын ерітіндісінің 
хроматограммасында 
негізгі шыңының ұсталу 
уақыты салыстыру 
ерітінді 
хроматограммасындағы 
шыңдардың ұсталу 
уақытымен сәйкес келуі 
керек.  

ҚР МФ РК I, т. 1, 2.2.28 

газды хроматография 
әдісі  
 

Біркелкілігі  
 

Препарат толығымен 
біртекті болу керек. 
Массаның қабаттарға 
бӛлінуі немесе 
түйіршіктердің болуы 
жіберілмейді.  

ҚР МФ I, т. 1, « 
Жергілікті қолдануға 

арналған жұмсақ 

дәрілік заттар» жалпы 
мақала, 1 қосымша  
 

Бөлшектердің өлшемі  
 

Бөлшектер өлшемі 100 
мкм аспайтын және 90% 
-дан кем болмайтын 
мөлшерде болуы тиіс, 
150 мкм немесе одан 
асатын бөлшектер 
рұқсат етілмейді.  

ҚР МФ, том 1, 2.9.21  
(Микроскопиялық әдіс)  

рН  
 

6,5 - 7,5  
 

ҚР МФ I, т. 1, 2.2.3 

(потенциометрия әдісі)  
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23 – кестенің жалғасы 
  
Тұтқырлығы  
 

2,80 -3,5 Па.с.  
 

ҚР МФ I, т. 1, 2.2.8, 2.2.10 

(Ротационды 
визкозиметрлік әдіс)  

Орамдағы құрам массасы  
 

Құты орташа массасы 30 г-
нан кем болмауы тиіс.  
 

АНҚ сәйкес, ҚР МФ I, т. 1, « 
Жергілікті қолдануға 

арналған жұмсақ дәрілік 

заттар»  
Микробиологиялық 
тазалығы  
 

1 г препаратта 100-ден 
артық емес ашытқылар және 
көгерген саңырау-құлақ 
бактериялар (жалпы) 10-нан 
артық емес 
Enterobacteriaceae 
тұқымдастығы 
бактериялары рұқсат етіледі, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli және 
Salmonella бар болуына жол 
берілмейді.  

ҚР МФ I, т. 1, 5.1.4,  
3В категориясы  

Сандық анықтау  
Изофлавон (помиферин) 

Құрғақ затқа есептегенде 
помиферин мөлшері 
 95,0 - 105,0 % болу керек.  

ҚР МФ т. 1., 2.2.25.  
УК спектрофотометрия  

Орамдау  
 

30 г-нан пластмассалы 
қақпағымен алюминий 
құтыларғасалынады.  
1 құтымен бірге мемлекеттік 
және орыс тілдерінде 
қолдану жөніндегі 
нұсқаулық картон қорапқа 
салынады  

АНҚ сәйкес,  
МЕМСТ 17768-90  
 

Таңбалау  
 

Құты мен қорабында орыс 
тілінде өндіруші ел, 
дайындаушы, сауда белгісі, 
дайындықтың сауда атауы, 
халықаралық патенттік емес 
атауы, құрамы, дозасы, 
концентрациясы, граммен 
оралған гельдің мөлшері, 
фармакологиялық әсері, 
«Балалардың қолы 
жетпейтін жерде сақтаңыз» 
«Жергілікті қолдану үшін» 
деген жазбалар, сақтау 
шарттары, сериялық нөмірі, 
өндірілген күні, 
жарамдылық мерзімі 
көрсетіледі. 
  

АНҚ сәйкес  
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23 – кестенің жалғасы 
  
Тасымалдау  
 

МЕМСТ сәйкес 17768-90  МЕМСТ 17768-90  
 

Сақтау  
 

Құрғақ, жарықтан қорғалған 
жерде, 250С аспайтын 
температурада.  

АНҚ сәйкес  
 

Сақтау мерзімі  
 

1,6 жыл АНҚ сәйкес  
 

Негізгі фармакологиялық 
тобы  
 

Зеңге қарсы зат   

 
5.4 «Kaz-P7» гелін тұрақтылыққа сынау және сақтау мерзімін 

анықтау 
Препараттарды сақтау барысында, өздерінің ерекше қасиеттерін сақтап 

қалуы үшін, дәрілік препараттардың сапалылығына жауап беруде оларға 
қойылатын талаптардың бірі - тұрақтылық. Зерттеу негізінен белгілі бір 
уақыт аралығында олардың қасиеттерін сапалық көрсеткіштерін бағалау 
арқылы жүргізіледі. Тұрақтылықты зерттеу жағдайы: 25±2 °С 
температурасында, ылғалдылық (RH) (60±5) % құрады. Үлгілерді зерттеу 
және бақылау мерзімдері ұзақ мерзімді сынау жүргізу шарттары бойынша: 0, 
3, 6, 9, 12, 15,18 ай аралығында жүргізілді. «Kaz-P7» гелінің тұрақтылығының 
көрсеткіштері  ТОО «Шаншаров фарм» (Алматы  қ.,) ААҚ алынған үш 
технологиялық сериялар арқылы жүргізілді. Сапа көрсеткіштері: 
сипаттамасы, идентификация, біркеллілігі, бөлшектер өлшемі, pH, 
тұтқұрлығы, орамдағы құрам массасы, сапалық анықтау, орташа масса, 
микробиологиялық тазалық, сандық анықтау. Физика-химиялық және 
микробиологиялық зерттеулер нәтижесінде алынған көрсеткіш кешендірін 
қамтитын тұрақтылықты анықтау нәтижелері 24 кестеде көрсетілген [161-
163].  

Сонымен, сақтау кезінде сапалық көрсеткіштерінде қандай да бір 
өзгерістер байқалмады. «Kaz-P7» гелін 1 жыл аралығында 25±2 °С 
температурада және ылғалдылық 60±5% болған жағдайда зерттеу кезеңінде 
талаптарға сай тұрақтылық көрсетті. 
 
Кесте 24 – «Kaz-P7» тұрақтылығын анықтау нәтижелері 
 

Температура: (24) °С 
Салыстырмалы ылғалдылық: (63) % 

 
Серия А 
Сынамалардың басталу мерзімі-
25.04.18. 
Сынаманың аяқталу мерзімі- 
жалғасуда 
 

Көрсеткіштер Ауытқу нормалары 
Ай 

3 9    18  
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24 – кестенің жалғасы  
 

 

Сипаттамасы Біртекті сары түсті, өзіне 
тән исі бар гель 

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Идентификация 
 
 
 
 
 
 
 

Помиферинді анықтау 
кезінде алынған 
сыналатын ерітіндісінің 
хроматограммасында 
негізгі шыңының ұсталу 
уақыты салыстыру 
ерітінді 
хроматограммасындағы 
шыңдардың ұсталу 
уақытымен сәйкес келуі 
керек.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Біркелкілігі  
 

Препарат толығымен 
біртекті болу керек. 
Массаның қабаттарға 
бөлінуі немесе 
түйіршіктердің болуы 
жіберілмейді.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

рН  
 

6,5 - 7,5  
 

6,85 7  6,95 

Микробиологиялы
қ тазалығы  
 

1г препаратта 103 аэробты 
бактериялар 
жіберілмейді, 102 ашытқы 
және көгерген 
саңырауқұлақ (қосынды 
мәнде) жіберілмейді.  
1г препаратта 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli және 

Salmonella жіберілмейді.  

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  

Сандық анықтау % 
Помиферин  

Құрғақ затқа есептегенде 
помиферин мөлшері  
95,0 - 105,0 % болу керек. 

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  
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24 – кестенің жалғасы  

Температура: (24) °С 
Салыстырмалы ылғалдылық: (63) % 

Серия А 
Сынамалардың басталу 
мерзімі-25.05.18. 
Сынаманың аяқталу мерзімі- 
жалғасуда 

Көрсеткіштер Ауытқу нормалары 
Ай 

3 9    18 
Сипаттамасы Біртекті сары түсті, өзіне 

тән исі бар гель 
Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Идентификация 
 
 
 
 
 
 
 

Помиферинді анықтау 
кезінде алынған 
сыналатын ерітіндісінің 
хроматограммасында 
негізгі шыңының ұсталу 
уақыты салыстыру 
ерітінді 
хроматограммасындағы 
шыңдардың ұсталу 
уақытымен сәйкес келуі 
керек.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Біркелкілігі  
 

Препарат толығымен 
біртекті болу керек. 
Массаның қабаттарға 
бөлінуі немесе 
түйіршіктердің болуы 
жіберілмейді.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

рН  
 

6,5 - 7,5  
 

6,50 6,75  6,95 

Микробиологиялық 
тазалығы  
 

1г препаратта 103 
аэробты бактериялар 
жіберілмейді, 102 
ашытқы және көгерген 
саңырауқұлақ (қосынды 
мәнде) жіберілмейді.  
1г препаратта 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli және 

Salmonella жіберілмейді. 

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  
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24 – кестенің жалғасы  

Сандық анықтау % 
Помиферин  

Құрғақ затқа есептегенде 
помиферин мөлшері  
95,0 - 105,0 % болу 
керек.  

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  

Температура: (24) °С 
Салыстырмалы ылғалдылық: (63) % 

Серия А 
Сынамалардың басталу 
мерзімі-25.06.18. 
Сынаманың аяқталу мерзімі- 
жалғасуда 

Көрсеткіштер Ауытқу нормалары 
Ай 

3 9    18 
Сипаттамасы Біртекті сары түсті, өзіне 

тән исі бар гель 
Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Идентификация 
 
 
 
 
 
 
 

Помиферинді анықтау 
кезінде алынған 
сыналатын ерітіндісінің 
хроматограммасында 
негізгі шыңының ұсталу 
уақыты салыстыру 
ерітінді 
хроматограммасындағы 
шыңдардың ұсталу 
уақытымен сәйкес келуі 
керек.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

Біркелкілігі  
 

Препарат толығымен 
біртекті болу керек. 
Массаның қабаттарға 
бөлінуі немесе 
түйіршіктердің болуы 
жіберілмейді.  

Сәйкес Сәйкес  Сәйкес 

рН  
 

6,5 - 7,5  7 7,5  6,75 

Микробиологиялы
қ тазалығы  
 

1г препаратта 103 аэробты 
бактериялар 
жіберілмейді, 102 ашытқы 
және көгерген 
саңырауқұлақ (қосынды 
мәнде) жіберілмейді.  
1г препаратта 
Pseudomonas aeruginosa, 

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  
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Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli және 

Salmonella жіберілмейді.  

Сандық анықтау % 
Помиферин  

Құрғақ затқа есептегенде 
помиферин мөлшері  
95,0 - 100,0 % болу керек. 

Сәйкес  Сәйкес   Сәйкес  

 
Жоғарыда келтірілген 245 кестеде қалыпты жағдайда, помиферин 

субстанциясы  негізінде әзірленген«Kaz-P7»гельінің үш сериясын 
тұрақтылыққа зерттеу нәтижелері, сыналған үлгілердің сапа 
көрсеткіштерінің тұрақты екенін көрсетеді. Келтірілген нәтижелерден гель 
сапа көрсеткіштері, уақыт өте келе айтарлықтай ауытқымағандығын көрсетті, 
яғни «Kaz-P7» гельінің  сапасына жасалған тұрақтылық спецификациясы 
ауытқу нормаларына сай келді.  

Қорытындылай келгенде, шартты «Kaz-P7» гельінің  сақтау мерзімін 18 
айдан көп деп есептеуге болады. 
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6 ПОМИФЕРИН СУБСТАНЦИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАСАЛҒАН 
«KAZ-P7»ГЕЛІНІҢ ТЕХНИКА – ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІН 
ЖАСАУ 
 

Негізгі қағидалар мен принциптерге сүйене отырып  фармацевтикалық 
өндірісте экстракт және оның жекелеген фракцияларын алу үшін этанолды 
немесе метанолды еріткіш ретінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Помиферин негізінде жасалған гельдің технологиялық 
артықшылықтары: қоршаған орта мен өнімдердің ластануына жол бермейді, 
жоғары экологиялық процесстерін, ресурстық және қуат өнімділік процессін, 
биологиялық белсенді заттардың кең спектрлі экстакттыалу өндірісін 
қамтамасыз ете алуы. 

Экологиялық қауіпсіздік. Күрең маклюра жемісінен экстракт алу 
сатысы еріткіштер мен реактивтерді қоршаған ортаға төгуге жол бермейді. 

Қуатты үнемдеу. Электр құрылғылардың қуат көзі 1 кВ-тан төмен емес. 
Жоғары өнімділік. Өнімнің шығымы мен өзіндік құны өндіріс ауқымы 

мен экстакттыалу жабдықтарының санына байланысты.  
Техника – экономикалық негіздемелер,-күрең маклюра жемісінен 

бөлініп алынған помиферин негізінде жасалған гельдің өнеркәсіптік өндіріс 
жобасын шартты түрде  «Вивафарм» ЖШС (Алматы) базасының негізінде 
жасалынады деп жоспарланған.  Бұл кәсіпорында қажетті субстанциямен 
қатар, оның негізінде жасалатын дәрілік қалыптарды да шығаруға болады.  
Ол жоспарланған - «Kaz-P7» гельдердің өндірудегі өзіндік құнын 
айтарлықтай төмендетуге септігін тигізеді. Өндіріс бөлмелері мен 
құрылғылар GMP талаптарына сәйкес дайындалған. Өндірістегі өнімдердің 
тиісті сапасы,- АҚШ және Германияда шығарылған заманауи 
қондырғылармен; өндірістік процесстерінің барлық сатыларында автоматтық 
бақылау жүйесінің орнатылуымен,  өндірістің өзіндік химия-физикалық 
лабораториясында өтетін соңғы өнімнің сапасын бақылаумен қамтамасыз 
етіледі. 

 
Қаржылық салымдар 
Помиферин негізінде жасалған гельді  өндіруге  арналған жұмыстың 

негізгі қондырғыларын сатып алуға, жобалық-технологиялық құжаттарды 
әзірлеуге,жөндеу-орнату жұмыстарына, қажетті ғимаратты сатып алуға 
кететін қаржылық салымдардың жалпы көлемі төмендегі формула бойынша 
есептелінді: 

А = В + С + Д + И 
А = 4 500 000 + 27 000 000 +700 000 + 4 000 000 = 36  200 000,00 теңге 

 
A = күрең маклюра жемісінен бөлініп алынған помиферин қосылысын  

өндіруге  арналған қаржылық салымдардың жалпы көлемі 
В = негізгі қондырғыларын сатып алу сомасы 
С = жобалық-технологиялық құжаттарды әзірлеу сомасы 
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Д = жөндеу-орнату жұмыстарына кететін сома 
И=қажетті ғимаратты сатып алуға кететін сома 

 
Өнімді бір жылдық өндірудегі өзіндік құны 
Күрең маклюра  жемістерінен бөлініп алынған помиферин қосылысын 

алудың жылдық жобалық көлемі – 250 кг 
Күрең маклюран жемістерінен бөлініп алынған помиферин 

қосылысының өзіндік құнының болжамдық бағасы бүкіл өндірістік 
шығыстарды қоса есептегенде 1 кг- 245000 теңге 

 
Пайда және кеткен шығынды қайтару мерзімі 
Бұл жобаны іске қосу арқылы,- жылына 250 кг күрең маклюра 

жемістерінен бөлініп алынған помиферин қосылысын  алуға мүмкіндік 
туғызады. 

Алынатын өнімнің өзіндік құны жылына 61 250 000 тенгені құрайды; 
1 кг жалпы фенолды сығындының құны 25 % үстеме бағамен: 245 000 1,25 = 
306 250 тенгені құрайды; 

Кредиттік қарыздардан құтылғаннан кейін босату бағасын төмендетуге 
болады  10-15%-ға төмендетуге болады. 
помиферин сығындысын 1 кг. - 306 250  тенгенің негізінде бір жылда түсетін 
жалпы сома: 306 250  · 250 = 76 562 500 тенгені құрайды; 
жылдық табыс: 76 562 500  - 61 250 000= 15 312 500 тенге; 
жобаға кеткен шығынды ақтап алу уақытысы төмендегі формула бойынша 
есептелінген. 
 

Т = А : П                                         
Т – кеткен шығынды ақтау мерзімі 
А -  жобаға кеткен қаражат  
П – жылдық табыс 
Осылайша,  күрең маклюра жемісінен бөлініп алынған помиферин 

қосылысын өндіру жобасының өзін-өзі ақтау құнын есептеу барысында 
негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер ескерілді:қаржылық салым, 
дәрілік өсімдік шикізатына  қолданылатын еріткіштер бағасы, 
электроэнергетикалық шығындар, құрал-жабдық амортизациясы, техникалық 
қызмет көрсету, жалақы және т.б. Алдын-ала есеп-санақ жұмыстары 
бойынша помиферин қосылысының 1 кг – 245000 теңгені құрап, жобаға 
кеткен қаражатты ақтау мерзімі орта есеппен 2 жыл 4 айды құрады.  

 
Т = 36 200 000:15 312 500 = 2 жыл 4 ай 
 
«Kaz-P7» гельінің техника – экономикалық негіздемесін жасау  
«Kaz-P7»гельнің техника-экономикалық негіздері,-«Kaz-P7»гельдерді 

жасап шығару жобасын іске асыру аймағы- шартты түрде  «Шаншаров фарм» 
ЖШС өндірісінде болды.  Бұл кәсіпорында белсенді субстанциямен қатар 
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субстанция негізіндегі дәрілік құралдарды да өндіру мүмкіншіліктері 
толығымен қарастырылған. Бұл «Kaz-P7» гельдердің өзіндік құнын 
айтарлықтай қолжетімді болуына әсер етеді. Өндіріс бөлмелері  GMP 
талаптарына сай рәсімделіп, өндіріске қажеті заманауи құрал-жабдықтармен 
жабдықталып, шыққан өнімнің сапасын бағалауға қатысты заманауи 
лабораториямен де қамтылған. 

Қаржылық салымдар 
«Kaz-P7»гельдерін өндіругеарналған жұмыстың негізгі қондырғыларын 

сатып алуға, жобалық-технологиялық құжаттарды әзірлеуге, жөндеу-орнату 
жұмыстарына, қажетті ғимаратты сатып алуға кететін қаржылық 
салымдардың жалпы көлемі төмендегі формула бойынша есептелінді: 

А = В + С + Д + И 
А =9 200 000 + 4 375 057 + 700270 + 27 400 000 = 41 675 327теңге 
A = «Kaz-P7» гельдерін өндіруге арналған қаржылық салымдардың 

жалпы көлемі 
В = негізгі қондырғыларын сатып алу сомасы 
С = жобалық-технологиялық құжаттарды әзірлеу сомасы 
Д = жөндеу-орнату жұмыстарына кететін сома 
И=қажетті ғимаратты сатып алуға кететін сома 
 
Өнімді бір жылдық өндірудегі өзіндік құны 
Помиферин  негізіндегі гельдерді өндірудің жылдық жоспарланған 

көлемі (1 200 000,00 шт.). 
Гельдерді  өндірудің техника-экономикалық көрсеткіштері төменде 

көрсетілген (кесте 25). 
 
Кесте25 – гельдерді өндірудің техника-экономикалық көрсеткіштері 
 

Шығыс аймақтары Сома, 
теңге 

1 2 
Жұмысшылардың бір жылдық жалақысы 7200000,00 

Негізгі заттар мен қажетті шикізаттардың бір жылдық шығыны 32415000,00 

Электр қуаты шығыны 907800,00 

Аммортизациялық шығындар 912500,75 

Жабдықтар мен қосалқы бөлшектер 75317,25 

Құрылыс, жөндеу шығындары 527900,00 

Барлығы: 42 038 518 
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Пайда және кеткен шығынды қайтару мерзімі 
Жобаны іске асыру,- жылына 1 200 000 маклюр өсімдігінен алынған 

помиферин қосылысы негізінде дайындалған гельдерді жасап шығаруға 
мүмкіндік береді, осы тұрғыда: 

-шыққан өнімнің өзіндік құны жылына 42 038 518,00 тенгені құрайды; 
-маклюр өсімдігінен алынған помиферин қосылысы  негізінде 

дайындалған гельдердің бір қорабының (10 дана) өзіндік құны 350 тенге; 
-маклюр өсімдігінен алынған помиферин қосылысы негізінде 

дайындалған «Kaz-P7»гельдердіңң бір қорабының (10 дана)  сатылу бағасы 
25% үстемеге шаққанда: 350·1,25 = 437,5 теңге; 

-маклюр өсімдігінен алынған помиферин қосылысы негізінде 
дайындалған гельден түсетін жылдық жалпы сома бір қорабының сатылу 
бағасының 437,5 теңгені құрауын ескергенде: 437,5 · 120 000 = 52 500 000,00 
тенгені құрайды;  

-жылдық табыс: 52 500 000,00 – 42000000,00 = 10 500 000,00 теңге. 
Аталған жобаға кеткен барлық қаржылық салымдарды қайтару мерзімі 

1- ші формулаға сәйкес: 
 
Т = А : П       
Т – кеткен шығынды ақтау мерзімі 
А -  жобаға кеткен қаражат  
П – жылдық табыс 
Т = 41 675 327,0 : 10 500 000,00 = 3 жыл 9 ай.            
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7 КҮРЕҢ МАКЛЮРА ЖЕМІСТЕРІНЕН АЛЫНҒАН 
СУБСТАНЦИЯЛАРДЫҢ УЫТТЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ 
БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ 
 

7.1 Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған помифериннің 
өткір уыттылыған анықтау 

Клиникаға дейінгі зерттеу Б.А. Атшабаров атындағы іргелі және 
қолданбалы медицина ғылыми-зерттеу институтының виварийінде Р.У. 
Хабриевтің «Руководство по экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармакологических веществ» (2005 ж.), А.Н. Миронов, Н.Д. 
Бунатянтың «Руководство по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств» (2012 ж.) методикалық нұсқаулықтары негізінде 
жүргізілді. 

Помиферин  субстанцияның биологиялық қауіпсіздігін, зеңге қарсы 
аналог препарат – флуконазолмен салыстыра отырып, зерттелді. Температура 
режимі 22 0С, қатысты ылғалдылық 55%. Қауіпсіздікті зерттеу қамтыды: 
субстанцияның жедел және созылмалы уыттылығын зерттеу, жануарлардың 
ішкі ағзаларын морфологиялық зерттеу [164-166]. 

Уыттылықты тексеру 54 ақ тышқандарға  (салмағы 18-20 г) орындалады. 
Жануарлар 3 топқа бөлінеді - бақылау тобы және 2 зерттелетін топ, әрбір 
топта 6 тышқаннан болады: 1 топ бақылау тобы, 2 топ зерттелінетін тобы; 3 
топ салыстырмалы топ; Бақылау тобына тазартылған су қолданылады. 
Зерттелінентін топқа помиферин субстанциясы қолданылады. Салыстыру 
тобына флуконазол препараты қолданылады. Барлық препараттар ауыз 
қуысына 5-10-15 мг мөлшердегі дозада зондпен асқазанға бір рет 
жануарларға суспензиясы түрінде енгізіледі. Жануарларға енгізілетін 
фармакологиялық заттардың мөлшері, әсер ететін заттарға шаққанда 
жануарлар массасының бірлігіне сәйкес есептеледі. 
 
Кесте 26 – Зерттелетін субстанцияның өткір уыттылығын зерттеу 
 
№ Топтар  Эксперимент  Жануар түрі, 

тышқан г. 
Диапазон  Ара 

қатынасы 
1 Бақылау тобы Тазартылған су 18-20 г. 5-10 және 15 мг. 1:10, 

1:20,1:30 

2 Зерттелетін 
тобы 

Помиферин  18-22 г. 5-10 және 15 мг. 1:10, 
1:20,1:30 

3 Салыстыру 
тобы 

Флуконазол  
 

18-22 г. 5-10 және 15 мг. 1:10, 
1:20,1:30 

 
Сондай ақ, помиферин субстанциясының жедел уыттылығы мерзімді 

әсер ету мен орташа өлімге алып келетін орташа мөлшерін (ЛД50) анықтау 
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шарттарында денсаулық үшін зерттелуші заттың қауіпсіздігі туралы ақпарат 
алу мақсатында анықталды (кесте 27). 
 
Кесте 27 – Помиферин субстанциясының LD50 анықтау 

 
№  
 

 
Атауы  

Зерттелетін үлгілер  
№ 1 
Зерттелуші субстанция 

№ 2 
Аналог Субстанция 
Флуконазол 

1 Тірі 
қалғандар  

23 27 

2 Өлгендер  4 0 
3 Z  0 0 
4 D  0,5 0,5 
5 Zd  0 0 

 

Z – зерттелетін дозалар жақын топтар арасында өлген тышқандар санының 
орташа мәні;  
D – мөлшерлер ара-қатынасы;  
Zd – топтар арасындағы өлген тышқандар мен мөлшерлер арасындағы 
орташа санының туындысы;  
LD50 мына формуламен есептелінеді  
LD50 = LD100 
n – тәжірибелік топтағы тышқандар саны;  
топтар арасындағы өлген тышқандар саны мен дозалар арасындағы 
аралықтың орта санының барлық туындылары;  
LD50> №1 және №2 үлгілер, себебі 10 мен 50 мг аралығындағы мөлшерді 
енгізгенде жануарлар өлімі 15% құрады.  

Помиферин субстанциясының жедел және созылмалы уыттылығын 
зерттеу кезінде жануарлардың ішкі ағзаларына жүргізілген зерттеулер 
нәтижесі бойынша, субстанция уыттылығы төмен (IV класс) заттарға 
жатқызуға болатыны анықталды [167-168]. 

Зерттеу нәтижелері: Өткір уыттылық бойынша жүргізілеген зерттеу 
нәтижелері бойынша зерттелетін субстанцияның салыстырмалы үлгілерінің 
әсерлерінен айырмашылық байқалмады. Зерттелетін субстанцияның да, 
тәжірибелік және эталонды субстанциялар диапазонында жануарлар өлімі 
болмады. Өткір уыттылығы бойынша зерттелетін субстанция эталондық 
үлгіден еш айырмашылығы жоқ. Барлық топтағы тышқандардың дене 
салмақтарындағы ауытқу 10 % жоғары болған жоқ және сенімді болған жоқ; 
ішкі ағзалардың салыстармалы массалары да өзгермеген. Зерттелетін 
субстанцияны қабылдаған жануарлардың жалпы жағдайы мен өзін-өзі 
ұстаулары бақылау препараттарындағыдай еш өзгерген жоқ. Жануарлар 
белсенді, рефлекстері бар, су мен тағам қабылдаулары әдеттегідей, табиғи 
қажеттіліктері еш бұзылмаған. 
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7.2 Күрең маклюра жемістерінен алынған сығындылар мен 

қосылыстардың антималяриялық қасиетін анықтау 
Сығындылaр немесе тaзa қосылыстaрдың aнтимaляриялық қaсиеті 

хлорохинге сезімтaл (D6) және хлорохинге тұрaқты (W2) Plasmodium 

falciparum (тропиктік) штaммдaрғa қaтысты, ЛДГ плaзмодий белсенділігін 
бaғaлaу aрқылы Мaклер және Хинрикс зерттеулеріне сәйкес aнықтaлды[169]. 
P. falciparum (тропиктік) D6 немесе W2 штaммдaрымен инфекциялaнғaн 
эритроциттер суспензиясын (200 µл, RPMI 1640 ортaсындa 2% пaрaзитемии 
мен 2% гемaтокрит бaр, 10% aдaм іркіті және 60 мкг/мл aмикaцинмен 
толықтырылғaн) 10 мкл сaтылы-сұйылтылғaн үлгілер (тaзa қосылыстaр, 
өсімдіктектес сығындылaр немесе хромaтогрaфиялық бaғaнa фрaкциялaры) 
құйылғaн 96-шұңқырлы плaншетқa сaлaды. Плaншетті 90% N2, 5% O2 және 
5% CO2 бaр модульдік инкубaциялық кaмерaдa 37 °С темперaтурaдa 72 сaғaт 
бойы ұстaйды. ЛДГ пaрaзиттерге қaрсы белсенділігін 20 мкл инкубaциялық 
қоспa мен 100 мкл Malstat (Флоу Инк, Портленд, Орегон) реaгентінмен 
aрaлaстырып, бөлме темперaтурaсындa жaрты сaғaт aрaсындa aнықтaйды. 
Содан соң, 20 мкл 1:1 қaтынaстaғы NBT/PES (Сигмa, Сент Луис, Миссури) 
қоспaсын қосып, плaншетті қосымшa қaрaңғыдa 1 сaғaт бойы 
инкубaциялaйды. Кейін реaкциялық қоспaны 100 мкл 5% сірке қышқылын 
қосу aрқылы тоқтaтaды және 650 нм толқын ұзындығындa оптикaлық 
тығыздығын өлшейді. Бaқылaу сынaмaлaры ретінде Aртемизинин мен 
хлорохин дәрілері aлынды [170].   

IC50 мәндері өсім ингибирленуінің қисықтaрын XLfit 4,2 компьютерлік 
бaғдaрлaмaсымен сaнaу aрқылы aнықтaлды. Үлгілердің in vitro 
цитотоксикaлығы сүтқоректі жaнуaрдың жaсушaлaрынa қaтысты aнықтaлды, 
сол aрқылы мaлярияғa пaрaзиттеріне қaрсы селективтілік индексы есептелді 
(SI). Aнaлиз 96-шұңқырлы плaншеттaрдa aрнaйы өңделген ұлпaлaрдa 
жaсaлды. Vero жaсушaлaрын (мaймыл бүйрегінің фиброблaсттaры) 96-
шұңқырлы плaншетте 25000 жaсушa/шұңқыр тығыздықтa бір тәулік бойы 
өсіреді. Кейін шұңқырлaрғa әр түрлі концентрaциядaғы үлгілер қосылып, 
жaсушaлaр қосымшa 48 сaғaт бойы өсіріледі. Жaсушaлaрдың өмір сүргіштік 
қaбілеті нейтрaлды қызыл әдіс aрқылы aнықтaлaды Бaқылaу үлгісі ретінде 
хлорохин және aртемизинин aлынғaн[171].    

Алдыңғы зерттеулерге сүйенсек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
мәліметтеріне сәйкес, жыл сайын әлемде малярияға 350 - 500 миллион адам 
шалдығады және солардың 1,3-3 миллионы өлімге әкеледі [172-179]. 

Сонымен қатар  маклюр жемісінің сығындылары малярия 
қоздырғыштарына қарсы зерттелді.  

Күрең маклюр жемісінің алғашқы сығындылары зерттеу тәртібі 
бойынша біріншілік антималяриялық зерттеуге тапсырылды. Онда бұл 
сығындылардың хлорохин сезімтал (D6) және хлорохин тұрақты (W2) P. 

falciparum (тропикалық) штаммдардың өсімін тежеу қабілеті in vitro 
зерттелді. Кейін біріншілік тестте тежеу пайызы 50-ден асқан сығындылар 
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екіншілік зерттеуге берілді. Онда олардың антималяриялық қабілетімен қоса, 
Vero жасушаларына қатысты (маймыл бүйрегінің фибробласттары) 
цитотоксикалық әсері анықталды. Бұл зерттеу сығындылардың улылығын 
анықтау мақсатында жүргізілді.  

Алдымен, маклюр сығындыларының антималяриялық қасиеті бар-
жоқтығын тексеру үшін, бутанолды, метанолды, этилацетатты және аса 
критикалық жағдайда алынған сығындылар біріншілік зерттеуге 
тапсырылды, оның нәтижесі төмендегі кестеде келтірілген. 

 
Кесте 28 – Сығындылардың in vitro антималяриялық қасиеті, тежеу пайызы 
 

Экстактты шифрі P falciparum D6, өсімін тежеу пайызы 
M-P-S 48% 
M-P-M 63% 
M-P-E 0% 
M-P-B 11% 

 
Жоғарыдағы кестеден (кесте 28) малярия қоздырғыштарына қарсы 

маклюр жемісінің метанолды сығындысының әсері жоғары екені байқалады.  
Антимикробтық қасиеті жоғары болған этилацетатты экстакттымалярия 

қоздырғыштарына мүлдем әсер еткен жоқ. 
Маклюрдің этилацетатты сығындыларының фракциялары алынған соң 

антималяриялық зерттеуге тапсырылды. Солардың арасынан бірнеше 
субфракцияның орташа антималяриялық қасиет көрсететіні анықталды, ол 
мәліметтер төмендегі кестеде келтірілген (кесте 29). 
 
Кесте 29 – Сығындылардың in vitro антималяриялық қасиеті мен 
цитотоксикалығын зерттеу, IC50  

 

Зат шифрі 
P falciparum 

D6 IC50 µg/mL 
P falciparum 

D6 SI 

P falciparum 

W2 IC50 
µg/mL 

P falciparum 

W2 SI 

VERO 
IC50 

µg/mL 
148311 >47600 1 20069 >2.4 >47600 
148312 >47600 1 >47600 1 >47600 
148313 1496.4 >3.2 1587.8 >3 >4760 
148314 >4760 1 >4760 1 >4760 

 
Зерттеу нәтижесін қорытындыласақ (кесте 29), маклюр жемісінің 

сығындылары негізінен малярия қоздырғыштарына орташа әсер көрсетті. 
Бірақ, атап кететін жай, ешбір экстакттынемесе оның фракциялары 

шимпанзе бүйрегінен алынған Vero жасушаларына улылық көрсеткен жоқ. 
Бұл сығындылар адам тағам ретінде қолданатын маклюрдің жемісінен 
алынғандығын ескерсек, олардың улы болмауы заңды.     
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7.3 Күрең маклюра жемістерінен алынған сығындыларының мен 
қосылыстардың антилейшманиялық қасиетін анықтау 

Өнімдер visceral leishmaniasis ауруын тудыратын Leishmania donovani 
қарапайымдысының өсімін тежейтін қабілетін анықтау мақсатында 
скринингтан өтті. ЛЕМ зерттеуге бойынша, барлық үлгілер (2 және 20 мг/мл) 
40, 8.0 және 1.6 мкг/мл концентрацияда тексеріліп, олардың IC50 және IC90 
(сынамаға қатысты қарапайымдылардың өсімін 90% тежейтін концентрация) 
мәндері анықталды. Барлық IC50 және IC90 мәндері XLFit қисықтарын санауға 
арналған программа арқылы есептелді. Бақылау сынамалары ретінде 
ципрофлоксацин және амфотерицин B алынды (АМФБ). 

Сығындылардың visceral leishmaniasis тудыратын Leishmania donovani 
микроағзасының өсімін ингибирлеу қасиетін анықтау мақсатында, 
антилейшманиялық зерттеу жасалды. Нәтижесінде, сығындылар мен 
олардың фракцияларының қарапайымдылар өсімін 50 пайызға және 90 
пайызға ингибирлейтін ең төменгі концентрациялыры (ІС50 және ІС90) мкг/мл 
өлшем бірлігінде анықталды. Салыстыру сынамалары ретінде пентамидин 
(ПЕНТ) мен амфотерицин-В алынды (АМФБ). Зерттеу нәтижелері төменгі 
кестеде келтірілген (кесте 30). 

 
Кесте 30 – Маклюр сығындыларының антилейшманиялық қасиеті 

 
Кесте 31 – Күрең маклюра сығындыларының антилейшманиялық қасиеті  

 
 
 
 
 

Экстактты 
шифрі  

L. donobani 
Promastigote IC50µg/mL 

L. donobani Promastigote  
IC90µg/mL 

Бақылау тесті 

148311 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148312 >20 >20 20-0.8ug/ml 
148313 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148314 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148315 16.42 19.98 20-0.8 ug/ml 
148316 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148317 >20 >20 20-0.8 ug/ml 

Экстактты 
шифрі  

L. donobani Amastigote 
IC50µg/mL 

L. donobani Amastigote  
IC90µg/mL 

Бақылау тесті  

148311 7.81 >20 20-0.8 ug/ml 
148312 >20 >20 20-0.8ug/ml 
148313 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148314 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148315 10.25 17.57 20-0.8 ug/ml 
148316 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148317 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
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Кесте 32 – Күрең маклюра сығындыларының антилейшманиялық қасиеті  

 
Кесте 33 – Күрең маклюра сығындыларының антилейшманиялық қасиеті  

 
Кесте 34 – Күрең маклюра сығындыларының антилейшманиялық қасиеті  

 
Зерттеу нәтижесінде, антилейшманиялық тексеру барысы маклюр 

сығындылары негізінен жоғары әсер көрсетті. Атап кетсек, 148313, 148314 
және 148315 субфракциялары лейшмания қоздырғыштарына жойқын әсер 
етті. Олардың IC50 мәндері 10 мкг/мл төмен болды. Этилацетатты 
сығындылардың белсендігі бутанолдан алынған сығындыларға қарағанда 
артық болды. Бұдан, лейшмания микроағзалары изофлавондарға, соның 
ішінде помиферинға (148313 және 148314) сезімтал екені мәлім болды.  

Күрең маклюр жемісінен алынған сығындылардың антибактериялық, 
фунгицидтік, антималяриялық, антилейшманиялық қабілетін зерттеу 
нәтижесінде, олардың биологиялық қасиеті негізінен құрамындағы 
изофлавондарға, бөлініп алынған помиферин қосылысы негізінде. Сондықтан 

Экстактты 
шифрі  

L. donobani 
Amastigote/THP 

IC50µg/mL 

L. donobani  
Amastigote /THP 

IC90µg/mL 

Бақылау тесті 

148311 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148312 >20 >20 20-0.8ug/ml 
148313 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148314 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148315 11.07 16.17 20-0.8 ug/ml 
148316 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148317 >20 >20 20-0.8 ug/ml 

Экстактты 
шифрі  

T.brucei  
 IC50 

T.brucei  
 IC90 

Бақылау тесті  

148311 7.82 >20 20-0.8 ug/ml 
148312 >20 >20 20-0.8ug/ml 
148313 2.17 4.92 10.-0.4 ug/ml 
148314 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148315 10.23 >20 20-0.8 ug/ml 
148316 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148317 >20 >20 20-0.8 ug/ml 

Экстактты 
шифрі  

THP1 IC50 THP2 IC90 Тест қорытындысы 

148311 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148312 >20 >20 20-0.8ug/ml 
148313 >10 >10 10.-0.4 ug/ml 
148314 8.86 >10 10.-0.4 ug/ml 
148315 16.1 19.59 20-0.8 ug/ml 
148316 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
148317 >20 >20 20-0.8 ug/ml 
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зерттеу жұмысы маклюр жемісінен бөлініп алынған помиферин 
қосылысыарқылы жасалды.  

 
7.4 Помифериннің антимикробтық қасиетін сериялы сұйылту 

арқылы анықтау 
Бүкіл микроaғзaлaр Aмерикaлық типті культурaлaр жинaғынaн aлынды 

(Мaнaссaс, Вирджиния), олaрдың ішінде сaңырaуқұлaқтaр, Candida albicans 
ATCC 90028, Candida glabrata ATCC 90030, Candida krusei ATCC 6258, 
Cryptococcus neoformans ATCC 90113 және Aspergillus fumigatus AТСС 
204305, бaктериялaр, Staphylococcus aureus ATCC 29213, methicillin-resistant 

S. aureus ATCC 33591 (MRS), Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 және Mycobacterium intracellulare ATCC 23068 
жинaқтaлғaн. Бүкіл микроaғзaлaр CLSI (Clinical & Laboratory Standards 
Institute), бұрынғы aтaуы - NCCLS, әдістерінің ең соңғы нұсқaлaрын 
пaйдaлaнып тексерілген. М. intracellulare және A. fumigatus 
микроaғзaлaрынaн бaсқa бaрлық aғзaлaрдың өсімі олaрдың ерітіндісінің 
оптикaлық тығыздығын өлшеу aрқылы есептелген [180-181]. М. intracellulare 
және A. fumigatus микроaғзaлaрының өсімі 5 пaйыз «Aлaмaр көк» (Biosource 
International, Кaмaрильо, Кaлифорния штaты) бояуы қосылғaн ортaны 
қолдaнып aнықтaлды[182-184]. ДМСО-дa ерітілген үлгілер, біртіндеп 20% 
ДМСО/физиологиялық ерітіндіде сұйылтылып, 10 микролитрдaн екі 
экземплярдa жaзық түпті 96 шұңқырлы микроплaншетқa тaсымaлдaнды.  

Инокулят, OD630 микробты суспензиялaрын инкубaциялық сорпaдa  
(Candida spp. үшін RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640/0,2% 
декстрозa/0,03% глутaмин/MOPS рН=6,0 (Cellgro), C. neoformans үшін 
Сaбуро Декстрозa, Staphylococcus spp., E. Coli және P. aeruginosa 
бaктериялaры үшін aрнaйы дaйындaлғaн Мюллер-Хинтон (Difco) рН=7,3 
кaтионы, M. intracellulare үшін бaйытылғaн OADC, рН =7,0 қоспaсындaғы 5 
% Aлaмaр Көк (Biosource International, Кaмaрильо, Кaлифорния штaты), A. 

Fumigatus үшін 5% Aлaмaр Көк/RPMI 1640 пен (0,2% декстрозa, 0,03% 
глутaмин, 0,165 M MOPS-пен буферленген, рН=7,0 қоспaсы) түзету aрқылы 
aлынғaн. Әрбір зерттеуде сaлыстыру сынaмaлaры ретінде бaктериялaр үшін - 
(ICN Biomedicals, Огaйо) ципрофлоксaцин, aл сaңырaуқұлaқтaр үшін - (ICN 
Biomedicals, Огaйо) aмфотерицин Б aнтибиотиктері қолдaнылды.       

Бүкіл микроaғзaлaр толқын ұзындығының 530 нм өлшемінде, Биотек 
Powerwave XS (Bio-Tek Instruments, Вермонт) немесе 544ex/590em (М. 

intracellulare, A. fumigatus үшін) және Polarstar Galaxy (BMG LabTechnologies, 
Гермaния) aрнaйы құрылғылaры көмегімен инкубaциядaн бұрын және 
инкубaциядaн кейін сaнaлғaн: Candida spp. 35 °С темперaтурaдa, 16-20 сaғaт 
бойы, С. neoformans 35 °С темперaтурaдa, 70-74 сaғaт aрaлығындa, A. 

fumigatus 35°С, 46-50 сaғaт және М. intracellulare 37°С, 10% көмірқышқыл 
гaзы қaтысындa 70-74 сaғaт aрaлығындa зерттелген. IC50 мәнін (сынaмaмен 
сaлыстырғaндa микроaғзaлaрдың 50% ингибирлейтін концентрaция) XLfit 4,2 
(IDBS, Aлaмедa, Кaлифорния) компьютерлік прогрaммaлық жүйені 
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қолдaнып, 201. MIC (микроaғзaлaрдың өсімін толық тоқтaтaтын ең төменгі 
концентрaция) сәйкес моделін қолдaнып есептелген (М. intracellulare мен A. 

fumigatus үшін ерітінді түсі көктен қызғылт түске aуыспaуы тиіс). 
Сынaмaлaрдың минимaлды фунгицидті және бaктерицидті 
концентрaциялaрын aнықтaғaндa, әрбір микроaғзa өспеген немесе көк 
шұңқырлaрдaн 5 мкл сынaмa aлып жaңa ортaғa сaлып, инкубaциялaп 
тексерген сондa ешқaндaй өсім бaйқaлмaуы тиіс. МIC/MBC (минимaлды 
ингибирлеу немесе минимaлды бaктерицидтік концентрaция) сынaқтың ең 
төменгі концентрaциясы ретінде қaбылдaнғaн. 

Біріншілік сынaқ. Әрбір үлгінің aнтимикробтық әсер ету қaбілеті 50 
мкг/мл тесттік концентрaциядa екі реттен сынaлды, нәтижесінде ингибирлеу 
пaйызы сынaқтың өсіміне қaтынaс ретінде есептелді. Кемінде бір тест-
микроaғзaны ≥ 50 % дәрежеде ингибирлеген үлгі екншілік сынaққa aлынды.  

Екіншілік сынaқ. Біріншілік сынaқтaн өткен құрылысы aнықтaлғaн тaзa 
қосылыстaр немесе сығындылaр мен бaғaнa фрaкциялaры екі үлгіде үш 
тесттік концентрaциядa сынaлды (5 есе сұйылтылғaн). ДМСО-дa 20 мкг/мл 
ерітілген үлгілер, 200, 40, 8 мкг/мл концентрaциядa сынaлды. Aл ДМСО-дa 2 
мкг/мл ерітілген үлгілер 20, 4, 0,8 мкг/мл концентрaциядa сынaлды. 
Үшіншілік aнaлиз. IC90 ≤ 7 мкг/мл нәтиже көрсеткен тaзa қосылыстaр, 2 есе 
сұйылтылғaн дубликaттaрдa қaйтaдaн зерттелді (5 есемен сaлыстырсa): 20, 
10, 5 мкг/мл [185].  

Маклюра жемісінен алынған фракциялардың антимикробтық    қасиетін  
зерттеу барысында жақсы көрсеткіштер байқалды. Осындай бірнеше 
деңгейде маклюр сығындыларын бөлу арқылы түбінде таза индивидуалды 
қосылыстар алынды. Олардың биологиялық белсенділігі алдыңғы деңгейдегі 
сығындылармен салыстырып зерттеу үшін антимикробтық сынаққа өткізілді. 

 
Кесте 35 – Маклюр сығындыларының антибактериялық қасиетін зерттеу.  
 

Шифрі  C.albica
ns  

A. 
fumigates  

C. 
neoform

ans  

MRS  E.col
i  

P.aerugin
usa  

K.p 
Pinh  

VR
E 

Pinh 

Бақылау  
тесті 

148313 2 3 99 0 4 4 12 50 20 ug/ml 
148314 0 8 28 1 6 5 12 10 20 ug/ml 
148315 10 2 100 0 12 6 13 62 200 ug/ml 

 
Кесте 36 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиетін 
зерттеу, IC50 (мкг/мл). 
 

Шифрі  C.albicans  A. 
fumigates  

C. 
neoformans  

MRS  E.coli  P.aeruginusa  K.p 
Pinh  

VRE 
Pinh 

148313 >20 >20 0.955 >20 >20 >20 >20 18.707 
148314 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 
148315 >200 >200 <8 >200 >200 >200 >200 75.209 
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Зерттеу нәтижелері кестеде берілгендей  маклюр жемісінің этилацетатты 
фракцияның белсенділігі жоғары екені көрінеді. Қосылыстардың көбісі 
methicillin-resistant S. aureus бактериясына қарсы жойқын қасиет көрсеткен. 
148313 және 148314  фракциялары мен субфракциялары басқаларға 
қарағанда белсендірек екені анықталды. Сығындылар арасында ең белсендісі 
148314  болды, оныңC. neoformansmethicillin-resistant S. aureus және 
Escherichia coliP.aeruginusaC.albicansбактерияларына әсері өте жоғары 
болып, тіптен IC50 мәнін зерттеу оңтайлы болды. Себебі осайин мен 
помиферин құрылыстары бір-біріне жақын изофлавондар. Аталмыш 
изофлавондардың антиоксиданттық қасиетіне байланысты медицина 
тұрғысынан үлкен қызығушылыққа екенін ескерсек, осы зерттеудің маңызы 
арта түседі, себебі жұмыста 8 кг жемістен 230 мг таза осайин және 570 мг 
таза помиферин алынды. Бұндай нәтиже, әдеби көздерге қарағанда, бұрын-
соңды алынған емес [186]. Көңіл аудара кететін жайт, 148314 субфракциясы 
кең спектрде антибактериялық әсер көрсетті. 
 
Кесте 37 – Маклюр сығындыларының in vitro фунгицидтік қасиеті, екіншілік 
зерттеу, IC50 (мкг/мл)  
 

Шифрі 

C. 
albica
ns 
IC50 

C. glabrata 
IC50 

C. krusei 
IC50 

A. 
fumigatus 
IC50 

C. neoformans 
IC50 

1 2 3 4 5 6 
148311 >20 >20 >20 >20 >20 
148312 >20 >20 >20 >20 >20 
148313 >20 17.52 >20 >20 12.37 
148314 >20 5.69 5.04 >20 <0.8 
148315 >20 1.06 9.24 >20 >20 
148316 >20 >20 >20 >20 >20 
Стандарт сынама АМФБ 0.2 0.16 0.43 0.18 1.06 

 
Сығындылардың фунгицидтік қасиетін анықтау нәтижесінде (кесте 10), 

фракциялардың негізінен Candida glabrata және Cryptococcus neformans 
саңырауқұлақтарына қатысты әсер ететіні байқалды. C. krusei қатысты тек 
148314 және 148315 субфракциялары ғана әсер көрсетті. Ал Candida albicans 

пен Aspergillus fumigatus микроағзаларының өсіміне маклюр сығындылары 
әсер көрсеткен жоқ. Этанолды сығындылардан Candida glabrata қатысты, 
IC50 мәні 1.06 мкг/мл тең, ең жоғарғы белсенділікті 148315 субфракциясы 
көрсетті. Candida Crusei саңырауқұлағына этилацетат сығындысының 148315 
және 148315 субфракциялары әсер көрсетті, олардың IC50 мәндері сәйкесінше 
5.04 және 9.24 мкг/мл болды. 148313 және 148314 фракциялары Cryptococcus 

neformans саңырауқұлағына қатысты өте жоғары белсенділік көрсетті. 
Олардың аталмыш бактерияға қатысты IC50 (<0.8)мәні тіптен, қолданыстағы 
антибиотик, амфотерицин-В мәнінен (1.06) де аз болды, яғни бұл қосылыстар 
антибиотиктен де белсендірек болды.   
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Зерттеу барысында  антимикробтық зерттеуге  маклюр 
сығындыларының 6 фракциясы мен субфракциялары берілді, нәтижесінде, 
бастапқы биологиялық белсенділіктің бірнеше қосылыстардың бірлесіп 
синергетикалық әсер көсеткендігі немесе сығындылардың биологиялық 
қасиеті құрамындағы нақты бір қосылысқа байланысты екені анықталды. 
 

7.5 Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған Оробол 
қосылысының антибактериялық қасиеті 

Maclura aurantiaca флавон қосылыстарынабай дәрілік өсімдік шикізаты. 
Оробол қосылысы бұрын соңды өзге туысқа жататын шет елдік өсімдіктердің 
құрамынан бөлініп келген. Алайда, Қазақстандық Маклюр құрамынан алғаш 
рет бөлініп, химиялық құрылысы ЯМР спектроскопиясы арқылы анықталып, 
биологиялық белсенділігі фармакологиялық зерттелді. Анықталған химиялық 
құрылысы әдебиеттерге шолу жүргізу арқылы зерттеліп, бұрын соңды 
Erythrina senegalensis, Tephrosia calophylla, Erythrina variegate өсімдіктерінің 
құрамынан бөлініп алынғандығы көрсетіп, Оробол деп аталып өткен. Алайда 
бұл қосылыс Қазақстандық Маклюр жемісінің құрамынан бұрын соңды 
бөлінбеген.  

Бұл зерттеуде алғаш рет Қазақстандық Маклюр жемісінен бөлініп 
алынған Оробол қоылысының химиялық құрылысын анықтауда жасалынған 
ЯМР спектрлері мен фармакологиясына тоқталамыз. Маклюр 
жемістеріметанолмен сығындыланып, түрлі фракциялар мен 
субфракцияларға бөлінді. Этилацетат субфракциясы жұқа қабатты 
хроматография әдісі арқылы зерттеліп,құрамына бірнеше заттың 
бөлінгендігін көрсетті [187]. Оларды жеке-дара бөліп алу -бағаналы 
хроматография әдісімен жүргізіліп, жылжымайтын фаза ретінде силикагель 
40 (0.04-0.063 мм) және сефадекс LH-20 (0.25-0.1 мм, Merck) сорбенттері 
қолданылды. Бөлініп алынған фракциялар мен субфракциялар жұқа қабатты 
хроматографиялық зерттеулер арқылы пластинада жалғыз дақ қалғанша 
жүргізілді. Қосылысты бөліп алу және химиялық құрылысын анықтау АҚШ 
жерінде NCNPR-Табиғи өнімдерді зерттеу Ұлттық ғылыми орталығында 
(АҚШ) та жүргізілді. Оробол қосылысының химиялық құрылысы  ЯМР 1Н 
және13С спектроскопиялау әдістері арқылы дәлелденді (сурет 62-64). 

Бөлініп алынған Оробол қосылысының индивидуалдылығына көз 
жеткізу мақсатында Тиімділігі жоғары сұйықтықты хроматографиялау 
(ВЭЖХ) әдісін қолдандық. Зерттеу жүргізу барысында жалғыз төмпешіктің 
кескіні байқалды, ол Оробол таза, ешқандай қоспасыз бөліп 
алынғандығының дәлелелі болып табылады (сурет 62). 
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Сурет 62 – Оробол  қосылысының құрылымдық формуласы 

 
Сурет 63 – Оробол қосылысының ЯМР 1Н спектры 

 

 
 

Сурет 64 – Оробол  қосылысының ЯМР 13С спектры 
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Сурет 65 – Тиімділігі жоғары сұйықтықты хроматографиялау (ВЭЖХ) 

кескіні. 
 

Фармакологиялық қасиетін анықтау. 
Кесте 38 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиеті, 
екіншілік зерттеу, IC50 (мкг/мл). 
 

Штамм атаулары 
Оробол  
IC50 
мкг/мл 

Staphylococcus aureus >20 
Methicillinresistant S. aureus 4.68 
Escherichia coli >20 
Pseudomonas aeruginosa >20 
Mycobacterium intracellulare >20 

 
Қорытындылай келе Қазақстандық Маклюр жемістерінен бөлініп 

алынған оробол  қосылысына антибактериялық зерттеу жүргіздік. Зерттеу,- 
Staphylococcus aureus, Methicillin resistant S. Aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium intracellulare штаммдарына қарсы 
зерттелінді. 

Зерттеу нәтижелері 38- ші кестеде келтірілген. 50 мкг/мл мөлшерінде 
Methicillin resistant S.aureus штамына қарсы IC50 мәні 4,68 мкг/мл төмен 
жойқын қасиет көрсетіп, басқа штаммдарға белсенділік көрсеткен жоқ. 



129 

 

Зерттеу,- NCNPR-Табиғи өнімдерді зерттеу Ұлттық ғылыми орталығы, АҚШ 
та биологиялық зертхана базасында жүргізілді. 
 

7.6 Күрең маклюра жемісі сығындыларынан алынған 
фракциялардың антимикробтық қасиетін зерттеу 

Маклюра жемісінен алынған фракциялардың антимикробтық    қасиетін  
зерттеу барысында жақсы көрсеткіштер байқалды. Осындай бірнеше 
деңгейде маклюр сығындыларын бөлу арқылы түбінде таза индивидуалды 
қосылыстар алынды. Олардың биологиялық белсенділігі алдыңғы деңгейдегі 
сығындылармен салыстырып зерттеу үшін антимикробтық сынаққа өткізілді. 
 
Кесте 39 – Маклюр сығындыларының антибактериялық қасиетін зерттеу.  
 

Шифрі  C.albica
ns  

A. 
fumigates  

C. 
neoform

ans  

MRS  E.col
i  

P.aerugin
usa  

K.p 
Pinh  

VR
E 

Pinh 

Бақылау тесті 

148313 2 3 99 0 4 4 12 50 20 ug/ml 
148314 0 8 28 1 6 5 12 10 20 ug/ml 
148315 10 2 100 0 12 6 13 62 200 ug/ml 

 
Кесте 40 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиетін 
зерттеу, IC50 (мкг/мл). 
 

Шифрі  C.albicans  A. 
fumigates  

C. 
neoformans  

MRS  E.coli  P.aeruginusa  K.p 
Pinh  

VRE 
Pinh 

148313 >20 >20 0.955 >20 >20 >20 >20 18.707 
148314 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 
148315 >200 >200 <8 >200 >200 >200 >200 75.209 

 
Зерттеу нәтижелері кестеде берілгендей  маклюр жемісінің этилацетатты 

фракцияның белсенділігі жоғары екені көрінеді. Қосылыстардың көбісі 
methicillin-resistant S. aureus бактериясына қарсы жойқын қасиет көрсеткен. 
148313 және 148314  фракциялары мен субфракциялары басқаларға 
қарағанда белсендірек екені анықталды. Сығындылар арасында ең белсендісі 
148314  болды, оныңC. neoformansmethicillin-resistant S. aureus және 
Escherichia coliP.aeruginusaC.albicansбактерияларына әсері өте жоғары 
болып, тіптен IC50 мәнін зерттеу оңтайлы болды. Себебі осайин мен 
помиферин құрылыстары бір-біріне жақын изофлавондар. Аталмыш 
изофлавондардың антиоксиданттық қасиетіне байланысты медицина 
тұрғысынан үлкен қызығушылыққа екенін ескерсек, осы зерттеудің маңызы 
арта түседі, себебі жұмыста 8 кг жемістен 230 мг таза осайин және 570 мг 
таза помиферин алынды. Бұндай нәтиже, әдеби көздерге қарағанда, бұрын-
соңды алынған емес [188]. Көңіл аудара кететін жайт, 148314 субфракциясы 
кең спектрде антибактериялық әсер көрсетті. 
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Кесте 41 – Маклюр сығындыларының in vitro фунгицидтік қасиеті, екіншілік 
зерттеу, IC50 (мкг/мл)  
 

Шифрі 

C. 
albica
ns 
IC50 

C. glabrata 
IC50 

C. krusei 
IC50 

A. 
fumigatus 
IC50 

C. neoformans 
IC50 

1 2 3 4 5 6 
148311 >20 >20 >20 >20 >20 
148312 >20 >20 >20 >20 >20 
148313 >20 17.52 >20 >20 12.37 
148314 >20 5.69 5.04 >20 <0.8 
148315 >20 1.06 9.24 >20 >20 
148316 >20 >20 >20 >20 >20 
Стандарт сынама АМФБ 0.2 0.16 0.43 0.18 1.06 

 
Сығындылардың фунгицидтік қасиетін анықтау нәтижесінде (кесте 41), 

фракциялардың негізінен Candida glabrata және Cryptococcus neformans 
саңырауқұлақтарына қатысты әсер ететіні байқалды. C. krusei қатысты тек 
148314 және 148315 субфракциялары ғана әсер көрсетті. Ал Candida albicans 

пен Aspergillus fumigatus микроағзаларының өсіміне маклюр сығындылары 
әсер көрсеткен жоқ. Этанолды сығындылардан Candida glabrata қатысты, 
IC50 мәні 1.06 мкг/мл тең, ең жоғарғы белсенділікті 148315 субфракциясы 
көрсетті. Candida Crusei саңырауқұлағына этилацетат сығындысының 148315 
және 148315 субфракциялары әсер көрсетті, олардың IC50 мәндері сәйкесінше 
5.04 және 9.24 мкг/мл болды. 148313 және 148314 фракциялары Cryptococcus 

neformans саңырауқұлағына қатысты өте жоғары белсенділік көрсетті. 
Олардың аталмыш бактерияға қатысты IC50 (<0.8)мәні тіптен, қолданыстағы 
антибиотик, амфотерицин-В мәнінен (1.06) де аз болды, яғни бұл қосылыстар 
антибиотиктен де белсендірек болды.   

Зерттеу барысында  антимикробтық зерттеуге  маклюр 
сығындыларының 6 фракциясы мен субфракциялары берілді, нәтижесінде, 
бастапқы биологиялық белсенділіктің бірнеше қосылыстардың бірлесіп 
синергетикалық әсер көсеткендігі немесе сығындылардың биологиялық 
қасиеті құрамындағы нақты бір қосылысқа байланысты екені анықталды. 
 

7.7 Күрең маклюра жемісінің сығындыларынан 
алынғанфракциялар мен субфракциялардың саңырауқұлаққа қарсы 
қасиетін зерттеу 

Күрең маклюр жемісінен бөлінген фракциялар мен субфракциялардың 
антимикробтық және антибактериялық қасиеттерін зерттеу төмендегі 
кестелерден көруге болады.  
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Кесте 42 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиеті, 
үшіншілік зерттеу, IC90 (мкг/мл) 
 

Шифрі 
Staphy-

lococcus 

aureus 

methicillin-

resistant S. 

aureus 

Escheri-

chia coli 

Pseudomo-

nas 

aeruginosa 

Mycobacte-

rium 

intracellulare 

148311 >20 >20 >20 >20 >20 
148312 >20 14,98 >20 >20 >20 
148313 12,11 >20 >20 >20 >20 
148314 >20 3,21 >20 >20 >20 
148315 >20 7,34 >20 >20 >20 
148316 >20 14,88 >20 >20 >20 
148311 >20 >20 >20 >20 >20 
 

Бұл сынақта (кесте 42) сығындылар негізінен methicillin-resistant S. 

Aureus бактериясына қарсы жақсы әсер көрсетті. 
Саңырауқұлақтарға қарсы зерттеуге барлық белсенділігі жақсы 

қосылыстар жіберілді, келесі кестеде солардың кейбіреулерінің IC50 мәндері 
тізімделген. 

 
Кесте 43 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиетін 
зерттеу, IC50 (мкг/мл).  
 
Шифрі  A.fumagatus  

IC50 

A.fumigatus  
MIC   

C. neoformans  
IC50 

C. neoformans  
MIC  

148313 >20 >20 1.68 5 
148314 >20 >20 0.15 0.63 

 
Кесте 44 – Маклюр сығындыларының in vitro антибактериялық қасиетін 
зерттеу, IC50 (мкг/мл).  
 

Шифрі 
C. 
albicans 
IC50 

C. glabrata 
IC50 

C. krusei 
IC50 

A. fumigatus 
IC50 

C. neoformans 
IC50 

148311 >20 14,26 >20 >20 3,14 
148312 >20 14,19 >20 >20 >20 
148313 >20 10,82 >20 >20 19,3 
148314 >20 11,48 >20 >20 5,77 
148315 >20 14,23 >20 >20 >20 
148316 >20 >20 >20 >20 3,28 
148311 >20 5,5 >20 >20 >20 

 
Зерттеу нәтижелері (кесте 44) нәтижесінен сығындылардың негізінен 

Candida glabrata және Cryptоcoccus neoformans саңырауқұлақтарына қарсы 
әсер ететіндігі байқалды. 148316 фракциясының Cryptоcoccus neoformans 

саңырауқұлағына қатысты IC50 мәні үшіншілік тестте төменірек болды.  
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Антимикробтарға қарсы үш деңгейдегі зерттеулерді нәтижелегенде, 
маклюрдың этилацетатты сығындысы мен фракцияларының белсендігі 
бутанолды сығындылар белсенділігінен артық екені мәлім болды. 
Бактериялар мен саңырауқұлақтарға ең жойқын әсер еткен сығындылар 
148313 және 148314 болды, спектроскопиялық зерттеу нәтижесінен олардың 
сәйкесінше, осайин және помиферин екені анықталды. Маклюр жемісінен 
осы изофлавондардың көп мөлшерін бөліп алу жұмыстары отандық және 
шетелдік әдебиеттерде кездеспейді, сондықтан бұл мәліметтер 
технологиялық тұрғыдан өте маңызды.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

1. Күрең маклюра жемістерінен, бірнеше экстактты түрлері: 
метанолды,бутанолды, этилацетатты, және этанолды экстракт алынды. 
Экстрактылардың биологиялық белсенділіктерін анықтап, тиімдісін іріктеу 
мақсатында,- фунгицидтік, антималяриялық, антилейшманиялық, қасиеттері 
In vitro зерттеулерін жүргізу арқылы метанолды сығындының және этанолды 
фракциясы жоғары белсенділік көрсетілуі анықталды. Қазақстандық күрең 
маклюра жемісінен алғаш рет төрт (4) жеке жаңа қосылыс бөлініп алынды, 
бөлініп алынған қосылыстардың химиялық құрылыстары ЯМР 1Н  және 13С 
спектроскопиясы арқылы толығымен анықталды.  
2. Maclura aurantiaca жемісіне помиферин «Р7»  субстанциясы бөлініп 
алынды және стандартталды; Помиферин  субстанциясының сапасын бағалау 
және сақтау мерзімін анықтау. Помиферин  субстанциясының сапасын ҚР 
МФ сипатталған әдістер бойынша: сипаттамасы, ерігіштігі, 
идентификациясы, балқу температурасы, pH, бөгде қоспалар, органикалық 
еріткіштердің қалдығы, кептіргендегі масса шығыны, жалпы күл, 
микробиологиялық тазалығы және сандық анықтау көрсеткіштері зерттелді. 
Помиферин субстанциясының ұзақ мерзімді тұрақтылығын зерттеп, олардың 
2 жыл бойына сапалық көрсеткіштерінің өзгермейтіндігі анықталды.  
3. Күрең маклюра негізінде алынған белсенді помиферин субстанциясының 
гельдің ұтымды құрамын таңдау бойынша зерттеулердің нәтижесінде 
оңтайлы құрам жасалды: помиферин субстанциясы 3 г, димексид 3 г, 
пропиленгликоль 50 г, карбопол 1 г, триэтаноламин 1 г және алынған гельге 
«Kaz-P7» атты шартты атау берілді. «Шаншаров-Фарм» ЖШС өндірістерінде 
гель сериялары алынып, технологиялық регламенті құрастырылып, 
аналитикалық нормативті құжат жобасы жасалды.  
4. Жасалған дәрілік қалыптың сапасын бағалау барысында сапа 
спецификациясы құрылып, сипаттамасы, идентификациясы, біркелкілігі, 
бөлшектердің өлшемі, рН, тұтқырлығы, орамдағы құрам массасы, 
микробиологиялық тазалығы, сандық анықтау көрсеткіштері зерттелді. 
Дайын гельдің ұзақ мерзімді тұрақтылығы зерттеліп, олардың 1 жыл 6 ай 
бойына сапалық көрсеткіштерінің тұрақты болатындығы анықталды.  
5. Жасалған дәрілік қалыптың биологиялық белсенділігін зерттеу нәтижелері 
зеңге қарсы белсенділіктің жоғары дәрежесіне ие екендігі анықталды. Әсер 
етуші заттың мөлшері 3,0% және 6,0% гель үлгілері микробқа және зеңге 
қарсы әсері бар дәрілік қалыптар жасау бойынша болашағы зор екендігі 
айқындалды.  

«Kaz-P7» 3% гелінің өткір уыттық әсерін зерттеу нәтижесінде, «Kaz-P7» 
3% гелі флуконазол салыстырмалы гелі алынды. Помиферин  
субстанциясының өткір және созылмалы уыттылығын жануарларға 
зерттеуде, помиферин субстанциясы салыстырмалы препарат сияқты 
тәжірибелік тышқандардың ішкі ағзаларының тіндерінде деструктивті 
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өзгерістер тудырмады, сондықтан зерттелетін субстанцияны уыттылығы 
төмен (IV класс) заттар қатарына жатқызуға болатындығы дәлелденді. 
6. Помиферин субстанциясы негізінде жасалған зеңге қарсы қолданылатын 
гельдің техника-экономикалық негіздемесі бойынша әр бір жасалған гельдің 
өзіндік құны сонымен қатар жылдық табысы бойынша есептеледі. Негізгі 
өтеу кезеңі 3 жыл 9 айды құрайды.   

Диссертациялық жұмыс барысында зерттеу мақсаты мен міндеттері 
толық орындалды. Қазақстан жерінде жергілікті өсетін күрең маклюра 
жемістерінен анықталған жойқын белсенділік қасиеттері АҚШ - тың 
заманауи талаптарға сай, алдыңғы қатарлы зерттеу лабораториясында 
зерттелініп, зерттеу нәтижелері NCNPR – Табиғи заттарды зерттеу Ұлттық 
Ғылыми орталығының базасында арнайы реттік нөмірлермен тіркелді. 
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