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«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша 

Момбеков Сержан Есимбайұлының философия докторы (PhD) ғылыми 

дәрежесін алу үшін дайындалған «Күрең маклюрадан помиферин 

қосылысын алу технологиясын және оның негізінде дәрілік қалып 

жасау» тақырыбындағы диссертациясын қорғау бойынша 

Диссертациялық кеңес отырысының 

 

СТЕНОГРАММАСЫ 

 

Алматы қ.            30-шы қараша 2018 ж. 

 

 ХАТТАМА №1  

 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін «Күрең маклюрадан 

помиферин қосылысын алу технологиясын және оның негізінде дәрілік 

қалып жасау» атты тақырыбындағы Момбеков Сержан Есимбайұлының 

диссертациялық жұмысының қорғауы. 

 

Диссертациялық кеңесте төрағалық етуші – фармацевтика 

ғылымдарының докторы Датхаев Убайдилла Махамбетович. 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы – фармацевтика 

ғылымдарының докторы Бошкаева Асыл Кенесовна. 

Тіркеу қағазы бойынша Диссертациялық кеңестің 10 мүшесінің 9 

мүшесі қатысты, олар: 

1. Датхаев Убайдилла Махамбетович – фармацевтика 

ғылымдарының докторы, доцент, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және 

фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру. 

2. Устенова Гульбарам Омаргазиевна – фармацевтика 

ғылымдарының докторы, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және 

фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру. 

3. Бурашева Гаухар Шахмановна – химия ғылымдарының докторы, 

профессор, 02.00.10 – биоорганикалық химия.  

4. Азембаев Амир Аканович – фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 – дәрілер технологиясы және фармацевтикалық қызметті 

ұйымдастыру. 

5. Махатов Бауыржан Калжанович – фармацевтика ғылымдарының 

докторы, профессор, 15.00.01– дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 

6. Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы – Қазақстан Республикасының 

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

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 14.00.25 – фармакология, клиникалық 

фармакология. 

7. Пралиев Калдыбай Джайловович – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, ҚР Мемлекеттік және академик 

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

өнертапқышы, химия ғылымдарының докторы, профессор, 02.00.03 – 

органикалық химия. 

8. Кожанова Қалданай Қаржауовна - фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, 15.00.01 –  дәрілер технологиясы және фармацевтикалық 

қызметті ұйымдастыру. 

9. Оразбеков Еркебулан Куандыкович – PhD, 6D074800 – 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы». 

10. Маңызды себептермен Диссертациялық кеңестің бір мүшесі: 

Бошкаева Асыл Кенесовна – фармацевтика ғылымдарының докторы, 15.00.02 

– фармацевтикалық химия және фармакогнозия, қатыса алмады. 

Төрағалық етуші - фармацевтика ғылымдарының докторы 

Датхаев Убайдилла Махамбетович: 

Ал бүгінгі күн тәртібінде, Біздің екі сұрақ ол Момбеков Сержан 

Есимбайұлының, - екінші Бекболатова Эльмира Нышанбайқызыныңкі. 

Диссертациялық кеңесте Момбеков Сержанда ғылыми жетекшісі, - марқұм 

Рахым Ділбарханұлы, мен және осы мына Диссертация кеңес мүшесі 

Еркебұлан Куандыкович. Шетелден Самир А Росс. Самир А Росс құдай 

қаласа помоему 3-не ма 4-не ма, келе жатыр. Ол басқа Диссертациялық 

кеңесте келесі кеңеске қатысады. Екі аптаға. Екінші Диссертациялық жұмыс 

Бекболатова Эльмираның Нышанбайқызыныңкі ол кісініңкі Зуррияда 

Бектемировна сосын Флисюк келді ма? – Зуррияда. Ол кісі проректор по 

науке Санкт-Петербург химико-фармацевтического университета.  

Диссертациялық кеңес төрағасының, дұрыс менің Момбеков Сержан 

Есимбайұлының Диссертациялық жұмысы бойынша ғылыми кеңесші 

болуыма байланысты мен төрағалық ете алмаймын. Соған байланысты 

төрайым етуші орынбасарым фармацевтика ғылымдарының докторы 

Гульбарам Омаргазиевна Устеноваға тапсырамын. 

 Ал, Гульбарам Омаргазиевна ары қарай сізге тапсырамын. Мені айып 

етпейсіздер сол кезде Гульбарам Омаргазиевна 1-ші президент күніне 

байланысты 5-10 минутқа барып келемін. Гульбарам Омаргазиевна сөз сізге.  

Төрағалық етуші фармацевтика ғылымдарының докторы 

Устенова Гульбарам Омаргазиевна: Аса құрметті Диссертациялық 

кеңестің мүшелері! Диссертациялық кеңестің құрамында 10 адамның 9-ы 

бар.  

1-ші қаралатын PhD докторант Момбеков Сержан Есимбайұлының 

Диссертациялық жұмысы бойынша:  

Ғылыми кеңесшілер:  
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Датхаев Убайдилла Махамбетович, фармацевтика ғылымдарының 

докторы, профессор.  

Оразбеков Еркебулан Куандыкович, PhD доктор  ҚР ДСМ «Дәрілік 

заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын 

сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ  РМК Тараз қаласындағы аумақтық 

филиалының директоры. 

Шетелдік кеңесші: 

Самир Анис Росс, PhD, фармакогнозия ғылымдарының докторы, , 

Миссиссиппи Университетінің профессоры, Оксфорд қаласы, АҚШ.  

Ресми рецензенттер: 

1.Мухаметкалиев Тасболат Марденович, химия ғылымдарының 

докторы, профессор, Алматы Технологиялық Университетінің координаторы, 

Алматы қ.  

2.Тогаева Надира Ерболсыновна — фармацевтика ғылымдарының 

кандидаты, Астана қаласы бойынша Фармация комитеті департаментінің бас 

маманы м.а., Астана қ.  

Бүгінгі диссертациялық кеңес отырысында 9 адам қатысып отыр.  

Төрағалық етуші фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова 

Гульбарам Омаргазиевна: Ізденушінің жеке іс құжаттарын жариялау үшін 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, фармацевтика ғылымдарының 

кандитаты  Қалданай Қаржауовнаға сөз беріледі.  

Ғылыми хатшы фармацевтика ғылымдарының кандитаты  

Қалданай Қаржауовна: Аса құрметті төраға! Құрметті Диссертациялық 

Кеңес мүшелері! 

PhD докторант Сержан Есимбаевич Момбековтың  жеке құжатында  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің талаптарына қажет барлық құжаттар 

жиналталған. Барлық құжаттар уақытылы тапсырылды. Мінездемені оқуға 

рұқсат етіңіздер: 

Момбеков Сержан  Есимбаевич, 1991 жылы туылған, ұлты казақ. 2009 

жылы Сержан Момбеков Ы. Алтынсарин  атындағы Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық институтына оқуға түсіп, 2013 жылы 5B011200 - «Химия» 

мамандығы бойынша «Химияның» - бакалавры  академиялық дәрежесімен  

аяқтаған. Осы жылы  6М011200 – «Химия» мамандығы бойынша 

магистратураға түсіп, 2015 жылы  «Химия» мамандығы бойынша педагогика 

ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алды. 

2015 жылы Сержан Момбеков  6D074800 - «Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы» мамандығы бойынша PhD докторантураға түсіп, бекітілген 

тақырыбы бойынша берілген жұмысты жасауда ұқыпты екендігін көрсетті 

және тапсырмаларды уақытында орындады. Докторантурада оқу барысында, 

Диссертациялық жұмысы бойынша Оксфорд қ. (АҚШ) Миссиссиппи 

университетінде бекіткен, NCNPR - Табиғи заттарды зерттеу ұлттық ғылыми 

орталығында ғылыми тәжірибелік жұмысын толық аяқтап келді. 
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Сержан  Момбековтың докторлық Диссертациялық жұмысы Қазақстан 

Республикасы фармацевтика нарығында дәрілік қалыптардың ассортиментін 

толықтыруда өзекті мәселелерін шешуге арналған. 

Диссертациялық жұмыс нәтижелері №3001, 09.07.2018 ж. «Maclura 

жемістерінен жасалған помиферин негізіндегі зеңге қарсы әсері бар гель» 

атаулы пайдалы үлгіге патентпен дәлелденді.  

Өзінің ғылыми жұмысының нәтижелерін бірнеше рет кафедра 

отырысында, факультеттің кафедра аралық кеңейтілген отырысында 

баяндады.  

Докторант PhD фармацевтикалық өндіріс технологиясы саласының 

өзекті мәселелерін шешуге арналған шетелдік Халықаралық ғылыми- 

тәжірибелік, конференцияларда атап айтқанда: Алматы (Қазақстан), Дубай 

(БАӘ), Душанбе (Тәжікстан), Харьков, Сумск (Украина), Оксфорд (АҚШ) 

қалаларында өткен Халықаралық конференциялар жинақтарында баяндап, 

мақалалар және тезистер жариялады. 

Диссертациялық жұмысқа  «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат 

орталығы» Акционерлік  қоғамы диссертациялар қорымен салыстырмалы-

сәйкестік анализ жасағанда,  сәйкестік табылмаған, соған байланысты  

«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» Акционерлік  қоғамынан  

анықтама  қағазы  алынған. 

С.Е. Момбеков ғылыми жұмысты орындауда біліктілік, белсенділік, 

ғылыми жұмысқа қызығушылық пен ұқыптылық танытты. Тапсырылған 

міндеттерді дер кезінде орындап, табандылық пен бастамашылықты көрсетті.  

С.Е. Момбеков байсалды, салмақты, әрбір студенттің адамгершілік 

құндылықтарын бағалай білетін, білімін студенттерге беруге аянбайтын 

маман. Мінезі ашық, іскер, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары. Өз 

жұмысына ынталы және тіл табыса білетін докторант PhD Момбеков С.Е.   

профессор оқытушылар құрамы мен өз әріптестерінің арасында сыйлы және 

олардың зор ықыласына бөленген. Келешекте жоғары дәрежедегі білімді де 

білікті, өз мамандығын толық меңгерген ғалым болады деген сенімдеміз. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша автор 20-дан астам 

жұмыстарын жариялаған, оның ішінде Web of Science Clarivate Analytics 

және Scopus базасына кіретін және Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Білім және Ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ұсынған журналдарда жарияланған. 

С.Е. Момбеков 6D074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 

мамандығы бойынша PhD докторантура білім беру және ғылыми-зерттеу 

бағдарламасын толық көлемде аяқтады және өзін жас зерттеуші болашақ 

ғалым ретінде көрсетті. 

Қорыта келгенде, өтініш берушінің құжаттары 6D074800 – 

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы бойынша Білім және 

Ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына сай.  

Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет! 

Төрағалық етуші: Ізденушінің жеке іс құжаттары бойынша сұрақтар 
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бар ма?  

Төрағалық етуші: Сұрақтар жоқ. 

Төрағалық етуші: Диссертациялық жұмыстың  негізгі нәтижелерін 

баяндау үшін Сержан Есимбаевич Момбековке сөз беріледі. Сізге 

диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелерін баяндау үшін 20 минут 

беріледі. 

Рахмет! Құрметті Диссертация Кенес төрағасы, және оның кеңес 

мүшелері, қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға «Күрең маклюрадан 

помиферин қосылысын алу технологиясын және оның негізінде дәрілік 

қалып жасау»  тақырыбында фармацевтикалық өндіріс технологиясы 

мамандығы бойынша философия (PhD) докторы дәрежесін алу үшін 

дайындалған диссертациялық жұмыс негізгі зерттеу нәтижелерін баяндауға 

рұқсат етіңіздер!  

Тақырыптың өзектілігі: 

Қазақстан Республикасының алға қойған басты мақсаттарының бірін 

шешу жолында, Қазақстан жерінде шикізат қоры жеткілікті, және жергілікті 

табиғи дәрілік өсімдік тектес заттарды ресми медицинаға енгізу арқылы 

тұтынуға қол жетімді, тиімділігі жоғары, қауіпсіз дәрілік заттармен 

қамтамасыз етуге бағытталған зерттеу жұмыстарын жүргізу көзделіп отыр.  

 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2016-2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасының 

міндеттерінің бірі ұлттық денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту, оның 

тиімділігін арттыру, қаржылық тұрақтылығын үнемдеуге бағытталған негізгі 

зерттеу жұмыстарына зеңге қарсы дәрілік препараттардың 10-12% 

деңгейінде, Қазақстандық фармацевтикалық нарығында өте төмен көрсеткіш 

екендігі айқындалды. 

 Қазақстан Республикасының дүниежүзілік денсаулық сақтау 

көрсеткіштері бойынша шет елдік импортқа бағыныштылық көрсеткішін 

жүйелі түрде төмендету мақсатында өз еліміздегі өсіп жатқан шикізат 

ресурстарын барынша тиімді пайдалану өзекті мәселе болып табылады.  

Зерттеудің мақсаты: Помиферин қосылысын алу технологиясын және 

помиферин субстанция негізінде зеңге қарсы әсері бар дәрілік қалыптың 

құрамы мен технологиясын жасау.  

Зерттеу жұмысының міндеттері: 
1. Maclura aurantiaca жемістерінен помифериннің жеке қосылыстарын бөліп 

алу.  

2. Помифериннің физика-химиялық қасиеттерін анықтау.  

3. Помиферин қосылысын стандарттау, тұрақтылығын анықтау.  

4. Помиферин қосылысының өткір уыттылығын анықтау.  

5. Помиферин субстанциясы негізінде жасалынған дәрілік қалыптың құрамы 

мен технологиясын таңдау,   стандарттау, тұрақтылығын анықтау.  

6. Помиферин субстанциясы негізінде жасалған дәрілік қалыптың техника 

экономикалық негіздемесін жасау.  

Ғылыми жаңалығы: 
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Алғашқы рет:  

1.Күрең маклюра жемісінен белсенділігі өте жоғары жаңа жеке қосылыстар 

бөлініп алынды және құрылымы анықталды;  

2.Помифериннің, басқа жеке қосылыстардың және экстрактының 

биологиялық белсенділіктері анықталып, оның негізінде  фитопрепарат 

құрамы жасалынды; 

3. Зерттеудің ғылыми жаңалығы ретінде ҚР Әділет министрлігінің №3001, 

09.07.2018 ж., атауы «Maclura aurantiaca жемістерінен жасалған помиферин 

негізіндегі зеңге қарсы әсері бар гель» пайдалы модельге берген патентпен 

расталды.  

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы: 
1.Күрең маклюра жемісінен помиферин субстанциясы бөлініп алынды.  

2.Помиферин субстанциясының негізіндегі жасалынған гельдің 

фармацевтикалық  негіздемесі жасалды.  

3.Помиферин субстанциясы мен дайын гельдің өндірістік-тәжірибелік 

үлгілері жасалып, технологиялық регламент, аналитикалық нормативтік 

құжаттың жобалары жасалды.  

4.Помиферин субстанциясы негізінде жасалынған гельдің техника 

экономикалық негіздемесі жасалды.  

Қорғауға шығарылатын мәселелер:  

1. Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған субфракциялар мен жеке 

қосылыстардың in vitro биологиялық белсенділіктерін салыстыру нәтижелері.  

2. ЯМР 
1
Н  және 

13
С спектроскопиялық әдістері арқылы субфракциялар мен 

фракцияларды, терең фракциялау арқылы алынған  помифериннің және жаңа 

жеке қосылыстардың химиялық құрылымдарын анықтау нәтижелері.  

3.Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған жекелеген қосылыстардың 

антибактериалдық, фунгицидтік, антилейшманиялық белсенділіктерге ие 

субстанцияларды алудың негізгі технологиялық аспектілерін салыстыру 

нәтижелері.  

4. Негізгі белсенді субстанция помиферин экстрактысын стандарттау, 

тұрақтылығын, өткір уыттылығын анықтау нәтижелері;  

5.Күрең маклюра жемістерінен бөлініп алынған помиферин субстанциясы 

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

техника-экономикалық негіздемелерінің анықтау нәтижелері. 

Зерттеудің объектісі:  

Maclura aurantiaca жемісі Оңтүстік Қазақстан облысы, Мактаарал ауданына 

қарасты Сұлубұлақ елді мекенінен жинап алынды. 

 Сонымен қатар Maclura aurantiaca шикізатын ҚР МФ барлық 

талаптарына сай жүргізілді дайындау кептіру, сақтау, орамдау 

параметрлеріне сәйкес. ҚР Ауыл шаруашылығы Министірлігі 

Агроөнеркәсіптік Кешендегі Мемлекеттік инспекция комитетіне қарасты 

Фитосанитариялық тексеруден өтіп, арнайы сертификат алынды. 

Сонымен қатар күрең маклюра жемісінен экстракт алудың 

технологиялық сызбанұсқасы көрсетілген. Бұлтехнологиялық сызбанұсқа 10 
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кезеңнен тұрады. 10 - шы кезең қаптау кезеңі, келесі кезең дайын өнімге 

жіберіледі. 

Күрең маклюра жемісінен экстракт алу. Құрғақ экстракт алу барысында 

күрең маклюра жемісінен біріншілік экстракт алу. Яғни бұл схамада метанол, 

бутанол, этилацетат, су фракциясы арқылы жүзеге асырылды. Олардың 

негізгі параметрлерін анықтау барысында 80:40:11:2 арақатынастар арқылы 

жүзеге асырылды.  . 

Алынған бірнеше экстракт түрлерін ЖҚХ әдісімен салыстыру. 

Салыстыру барысында этилацетат фракциясының құрамында бірнеше заттың 

бөлінгендігі анықталды. Ол заттар флавон қосылыстарына жататын 

изофлавон тобына жататын қосылыстар болды, және экстрактылау 

барысында біз сулы фракциямен этилацетат фракциясында салыстырғанда 

этилацетат фракциясында жоғары қосылыстар белсенді заттар бөлініп 

алынды. Сол себепті біз этилацетат фракциясымен жұмысты жалғастырамыз. 

Негізі этилацетат фракциясында хлороформ, метанол, су еріткіштерін 

80:40:11:2 қатынастары арқылы жақсы бөлінді. Бөлінген заттарды ЖҚХ 

әдісінде жеке қосылыстардың субфракциясын құрамдас бөліктерге бөлу 

сызбанұсқасы. Яғни құрамдас бөліктерге субфракциялау бөлу сызбанұсқасы 

бағаналы хроматография әдісімен сефадекс селикагель толтырылған 

бағаналы хроматография әдісімен жүргізілді. Хлороформ метанолдың 

әртүрлі еріткештерімен зерттеу нәтижелері жүргізілді.  

Сонымен қатар субфракциялар мен фракцияларды бөлу барысында 16 

жеке дара қосылыс бөлініп алынды. Оның 4-і әдеби деректерде кездеспеген 4 

жаңа қосылыс бөлініп алынды.12 қосылыс ідеби деректерде кездесетін 

алтымүшелі гетероциклді қосылыс флавон қосылыстарына және изофлавон 

қосылысна жататындығы анықталды. Бөлініп алынған қосылыстардың ЖҚХ 

әдісі сіздердің алдарыңызда көрсетілген кестеде көрініп тұрғандай 4-ші 

фракцияда сонымен қатар 3-ші фракцияда белсенді 4 жаңа қосылыстың жеке 

дара бөлініп алынғандығы көрсетілген. Ал салыстырмалы ретінде осайин 

помиферин яғни белгілі субстанцияларды салыстырмалы ретінде алдық. Бөлу 

жұмыстарын бірнеше қайталау жасалынды. Сонымен қатар ЖҚХ әдісінде 

жалғыз дақ алынғанша жүргізілді. 4 жаңа қосылыс бөлінгендігі анықталды. 

Бөлініп алынған помифериннің қосылысының құрылысын анықтау. Яғни 

ЯМР спектроскопия 
1
Н 

13
С спектроскопиясы арқылы, сонымен қатар масс-

спектроскопия, бағаналы хроматография арқылы анықталды. Оның физика-

химиялық қасиеті сары-жасыл түсті өзіне тән иісі бар аморфты ұнтақ зат 

және алдарыңызда құрылымдық формуласы көрсетілген. Зерттеу нәтижесі 

бойынша алдарыңызда көрсетілген жаңа қосылыстың құрылымдары 

анықталды. 4 жаңа қосылыстың құрылымдарын анықтау барысында негізгі 

прициптеріне сүйене отырып ЯМР спектроскопиясы арқылы 
1
Н 

13
С әдістері 

арқылы НВМС коррелециясы ВС СОSY ЯМР спектроскопиясы арқылы 

анықталды. Оның құрылымдық формуласы масс-спектроскопиясы әдісінің 

негізгі теңдеу нәтижелеріне сай жасалынды. Күрең маклюра жемісі, 

Қазақстандық жеміс болғандықтан оған шартты атаумен Казосайин деген 
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шартты атау берілді. Негізгі бөлініп алынған Р7 субстанциясының құрғақ 

түріндегі субстанцияны өндірістік технологиялық сызбанұсқасы. 

Технологиялық сызбанұсқасы алдарыңызда көрсетілген кестеде 11-кезеңнен 

тұратындығы анықталды. Яғни бізде перколятор батереясы арқылы вакумды 

роторлы апаратта қыздыру арқылы. Сонымен қатар 11-кезең қаптау, дайын 

қнімге жіберу процесі арқылы жүзеге асырылды. Р7 субстанциясының 

сапалық спецификациясы ҚРМФ барлық талаптарына сай жүргізілді. 

Олардың сипаттамасы, ерігіштігі, идентификациясы, рН, бөгде қоспалар 

органикалық қалдықтар, микробиологиялық тазалық, сандық анықтау 

сонымен қатар қаптау орамдауға дейін жүргізілді. Негізі Р7 субстанциясын 

микробиологиялық тазалығын жасау барысында біз 2-жылға дейін тазалыққа 

сынау нәтижесі жүргізілді. Яғни біздегі микробиологиялық тазалыққа 

зерттеу барысында 3В категориясына жататындығы анықталды. Ол 24 айға 

тұрақтылыққа сынау нәтижесі көрсетілді. Р7 субстанциясының негізгі 

белсенді фармацевтикалық ингриденттік ерігіштігін анықтау. Кестеде 

көрсетілгендей белсенді фармацевтикалық ингридентті анықтау барысында 

бізде көмекші фармацевтикалық ингриденттерді яғни полимерді анықтау 

қажет етті. Бізде карбопол негізінде жасалған 5 маркалы, Carbopol Ultrez 20 

судың үштік қоспасында 1:4:1 қатынастары арқылы жақсы полимер 

субстанция түзу қажет ететіндігі көрсетілді. Белсенді фармацевтикалық 

ингридентік ерігіштігін субстанциясын ісіндіру үшінде ең оңтайлы 1:4:1 

қатынасы қолданылды. Ерігіштер жүйесінде карбопол негізінде жасалған 

гельдің оңтайлы құрылымдық механикалық қасиеттерін қамтамасыз ететін 

жағдайларды таңдай нәтижелері бойынша зерттеу жүргізілді. Карбопол 

концентрациясының гельдің реологиялық қасиеттеріне әсерін анықтау 

нәтижелері. Сонымен қатар реологиялық қасиеттерін анықтау барысында 

Ultrez 20 карбопол гельінің тұрақтылығын яғни гельдердің ағындарының 

реограммалары алдарыңызда көрсетілген. Бұл реограммада ерігіштігін 

гистерезис ілмегі бойынша 0,5-1% аралығында гистерезис ілмегі полимер 

түзетін компонент екендігі көрсетілді жәгне оның ағу уақыты вискозиметрлік 

титрлеу негізінде анықталды. Сонымен қатар гистерезис жылу қысымы 

Carbopol Ultrez 20 таңдалынып алынған. Полимердің 0,2-1,5%-ғы көрсеткіші 

іріктелініп алынды. Бейтараптаушы агенттің Ultrez 20 гелі карбопол 

негізіндегі гельдің құрылым түзу үрдісіне әсері. Құрылым түзу үрдісі әсеріне 

негізгі әдебиет көздеріне сүйене отырып триэтаноламин алынды. 

Триэтаноламин 1% реологиялық қасиеттеріне сүйене отырып рН-ң мәні 7-ге 

жететіндігі көрсетілді. рН-ң мәні 7-ге жететіндігі Carbopol Ultrez 20 гельінің 

мәні тұрақты рН – 7 екендігі көрсетті. Сол себепті әдеби деректерге сүйене 

отырып триэтаноламиннің 1%-к ерігіштігі қолданылды. «Kaz-P7» құрамын 

анықтауға арналған модельдер. Бізде зерттеу барысында алдарыңызда 

көрсетілген 20 модель алынды. Оның ішінде іріктеу барысында 5 модель 

алынды. Алынған гельдіің реологиялық қасиеттерін анықтай отырып 

құрамына әсер етуші заттың ББ заты 1%-5%-ге дейін қолданылды.  Соның 

нәтижесінде реологиялық қасиеттеріне сүйене отырып 3%-5% ерігіште 
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полимер түзу белсенділігі көрсеткендіктен 3%-5% мөлшердегі нөмері 3 үлгі 

яғни жұмсақ дәрілік қалып алудың құрылымдық-механикалық қасиеттеріне 

оң әсер ететіндігі анықталды. Сонымен қатар оңтайлы механикалық 

қасиеттерге пластикалық, теріге оңай жағылатын және технологиялық 

операциялар кезінде жүйенің тұрақтылығын сақтайтын тиксотропты жүйе 

болып табылады. Сондай-ақ 3%-5%-ғы үлгілер зеңге қарсы және микробқа 

қарсы жақсы қасиет көрсететіндігі анықталды. Сонымен қатар алдарыңызда 

берілген «Kaz-P7» гельінің құрамы анықталды. Бұл құрамға «Kaz-P7» деген 

шартты атау берілді. 

Яғни осы шартты атаумен аталған «Kaz-P7» гельінің құрылымы 

бойынша пайдалы модельге берген патентпен расталды. «Kaz-P7» шартты 

атаулы гельінің сапа спецификациясы анықтау ҚРМФ сипатталған әдістер 

бойынша жүргізілді. Ол әдістердің негізгі сипаттамасы, идентификациясы 

ерігіштігі, бөлшектердің өлшемі, pH, тұрақтылығы анықталды. Сонымен 

қатар оның тұрақтылық мерзімі 1,5 жылға жасалынды. Тұрақтылық 

көрсеткіштері 18 ай бойы 25  
0
С тұрақты екендігі анықталды. 

Алдарыңызда көрсетілген кестеден қарауларыңызға болады. 

Субстанция уыттылығын зерттеу барысында, бізде Атчабаров атындағы 

Іргелі және қолданбалы институтында зерттелінген. Негізгі зерттелінген 

дозалар бойынша 200-ден 4000 мг/кг-ға дейінгі жүргізілді. Улылық дәрежесін 

патоморфалогиялық зерттеу бойынша оң нәтижелер алдық. Экстракт улылық 

әсер көрсеткен жоқ. Сол себепті субстанцияның 4 класс аз уытты 

субстанциялар қатарына жатқызуға болады. Помиферин субстанциясын LD50 

мәнін анықтау. Зерттелуші субстанция ретінде зерттелетін 6 топқа бөлдік. 

Бірінші топқа зерттелуші субстанция помиферин субстанциясы 

пайдаланылды. Екінші топ аналог субстанция ретінде флуканазол 

пайдаланылды. Зерттеуге байланысты 6 топ алынды. Оларға әрбір топқа 9 

тышқаннан бөлінді. Негізгі зерттелуші субстанцияда 27 тышқанның төртеуі 

өлді. Біз көрсеткіштердің 10 пайыздық 85 пайызын тұрақтылық нәтижеге 

көрсеткен помиферин субстанциясын аз уытты 4 класқа жататындығы 

анықталды. Экстракттың in vitro және антималяриялық қасиеті мен 

цитотаксикалық құрамын зерттеу IC50 мәнін анықтау барысында 148311 

шифрларына нәтижелерін анықтау барысында бізде көрсетілген 148311 және 

148313 шифрлары 3,2%-ке дейінгі әсер ететіндігі көрсетті.  

Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келетін болсақ, маклюра жемісінің 

экстрактылары негізінен малярия қоздырғыштарына орташа әсер көрсетті. 

Бірақ атап айтқан жағдайда негізі экстракт немесе оның фракциялары 

шимпанзе бүйрегінен алынған Vero жасушаларына улылық көрсеткен жоқ. 

Бұл экстракт адам тағам ретінде қолданылатын маклюрдің жемісінен 

алынғандығын ескерсек, олардың улы болмауы заңды. Маклюра 

экстрактылардың in vitro фунгицидтік қасиетін екіншілік зерттеу. 

Алдарыңызда көрсетілген кестедегі штаммдар neoformans, 

саңырауқұлақтарына A.fumigates IC50 C.krusei IC50, C.glabrata IC50, 

C.albicans IC50, саңырауқұлақтарға зерттелді. Бұл жерде сынама ретінде 0,2 



10 
 

помиферин субстанциясы 0,16 тотол экстрактысы пайдаланылды. Негізгі 

зерттеу нәтижелерінде фракциялар жүйесінде C.glabrata жасушасына оң әсер 

көрсетті. Тек қана 148313-148315 шифрдағы фракциялары ғана әсер көрсетті. 

Ал C.albicans пен A.fumigates микроағзаларының өсіміне маклюр 

экстрактылары әсер көрсеткен жоқ. Маклюра экстрактыларының 

антимикробтық қасиетін зерттеу. Алдарыңызда көрсетілген кестеде 148313, 

148314 және 148315 экстракт шифрлары 10-нан төменгі нәтижелер көрсетіп 

антимикробтық қасиет көрсетті. Себебі антимикробық қасиетке сүйене 

отырып, біз зеңге қарсы препаратты алуды жоспарлап отырдық. 

Экстрактылардың in vitro антималяриялық қасиетін тежеу пайызы бойынша 

экстракты бастапқы метанол, бутанол, этилацетат фракциялары арқылы 

зерттедік. Негізгі зерттеу нәтижелері бойынша Falcuparim D6 өсу тежеу 

пайызы бойынша маклюра помиферин метанол, экстрактысында 63%-ға 

жоғары әсер көрсететіндігі анықталды. 

Сонымен қатар малярия қоздырғыштарына қарсы маклюра жемісі 

метанолды экстрактылары жоғары әсер көрсетті. Себебі субфракциялардан 

фракцияларды бөлу барысында антималяриялық қасиет көрсететіндігі 

анықталды. Ол мәліметтер төмендегі кестеде көрсетілген.  

Сонымен қатар помифериннің субстанциясы негізінен жасалынған 

«Kaz-P7» гельінің техника-экономикалық негіздемесі жасалынды. Әр бір 

гельдің өзіндік құны 925 теңгені қамтиды. Біздегі бастапқы негізгі бұйрық 

бойынша жасалынған төмендегі бірінші формула бойынша зерттеу 

жүргізілді. Яғни бізде субстанцияға кеткен шығындарды 3 жыл 9 айда өтеп 

шығатындығы дәлелденді.  

Қорытынды. Қорытындылай келгенде, - Күрең маклюра жемісінен 

помиферин субстанциясы бөлініп алынды. Бірнеше деңгейдегі экстракттар 

алынды. Метанол, бутанол, этилацетат фракциялары арқылы жүзеге 

асырылды. Помиферин субстанциясы жеке дара ретінде бөлініп алынды. 

Оның ЯМР спектроскопиясы арқылы 
1
Н және 

13
С әдістері арқылы 

анықталды.  

Сонымен қатар помиферин субстанциясы ҚРМФ-ның барлық 

талаптарына сай анықталды. Оның тұрақтылығы 2 жыл. Тұрақтылыққа сынау 

нәтижесі 2 жыл, микробиологиялыққа тазалығы 2 жылға сай келетіндігі 

анықталды. Помиферин субстанциясы негізінде 3%-5%-тік теріге оңай 

жағылатын «Kaz-P7» шартты атаумен  аталған, «Kaz-P7»игельінің оңтайлы 

құрам таңдап алынды. Оның сақтау мерзімі 1 жыл 6 айға екендігі анықталды. 

Ал тұрақтылыққа сынау көрсеткіші, - 1 жыл 6 ай болатындығы дәлелденді.  

Сонымен қатар бөлініп алынған 4 жаңа қосылыстарды, Америка 

Құрама Штаты Миссиссиппи университетінде табиғи ұлттық өнімдерді 

зерттеу орталығында арнайы реттік нөмірлермен тіркелді. Бөлініп алынған 

жаңа қосылыстардың субстанция ретінде қолдануға болатындығы 

анықталды. Сонымен қатар зерттеудің нәтижесі бойынша 23 ғылыми жұмыс 

жарияланды. Оның ішінде 8 жұмыс Білім және Ғылым комитетінеде 

ұсынылған журналдарда. Web of Science және Scopus дерекқор қатарына 
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кіретін импакт факторы 2,6  Thomson Reutors базасына кіретін журналда - 1 

мақала жарияланды. Отандық және халықаралық шетелдік конференцияларда 

- 13, пайдалы модельге берген патент - 1.  

Алдарыңызда көрсетілген қосымшалар негізгі зерттеу жұмыс 

нәтижелері бойынша барлық қосымшалар көрсетілген.  

Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет!  

Төрағалық етуші: Дисертациялық кеңес мүшелері сұрақтарыңызды 

қойсаңыздар болады. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сержан Есімбайұлы мына 

жерде өзіңіз аннотацияыңызда айтып  қойыпсыз. Яғни қазіргі жағдайда 

халық медицинасында қолданылған өсімдік деп.  

1 – сұрақ: Ал енді дәстүрлі медицинасында Қазақстандық зерттеген 

ғалымдар бар ма? Бар болатын болса диссертацияңызға келтірдіңіз бе? Мен 

Диссертацияңызды көрген жоқпын,  сол үшін сұрап отырмын?  

2 – сұрақ: Мына жерде сіз көрсетіп отырсыз малярия деген біздің жақта 

зерттеледі ма, ал енді шетелде Америкада зерттеген шығарсыз.  Ал 

малярияны не үшін айтып өттіңіз?  

3 – сұрақ: Маклюраны көбінесе халық медицинасымен байланыстыра 

бересіз. Ал енді дәстүрлі қазіргі кезде современный медицина деп атайды. 

Сол жердегі мына жерде отырған қанша адамдар бар, химиядан отырған 

ағаларың, ҚазҰУ химик апайы қанша зерттеген Гаухар Бурашева отыр. Сол 

кісілер қазір айтады. Соның ішінде сіз көп нені сол бойынша келтіргенсіз? 

Біздің елде қандай жағдайда қолданатынын білесіз ба? Одан кейін айтыпсыз 

бұл жерде жаңағыдай сығындымен тұнбалар, экстракт дейсіз гель дейсіз 

сонда неше түрін алдыңыз?  

4 – сұрақ: Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттерінің 4-ші пункті 

қосылыстар өткір уыттылығы анықталды? Қандай түрде анықталды? Қандай 

түрде in viva ма,   in vitro ма оныда айтпай кеттіңіз? Егерде in viva болса қай 

жерде анықтадыңыз? Ол енді Америкада емес шығар. Осы жерде шығар деп 

ойлаймын. Соны айтып өтсеңіз деп ойлаймын. 

5 – сұрақ: 6 – шы пунктында субстанция дейсіз, помиферин 

субстанциясын өзіңіз алдыңыз ба? Қандай түрдегі субстанция соны айтсаңыз 

екен. 

6 – сұрақ: Келесі экстракт гель не үшін алдыңыз ашып айтып берсеңіз? 

Халық медицинасынан басқа жерде зерттелмеген сияқты. Сіз сондықтан 

ғылыми әдебиеттермен таныссыз ба? Мен көп айналыстым осымен, қатерлі 

ісікке қарсы қолдандық осыны, міне химиктер отыр бізге берді. Осыны 

сондықтанда бекер мына жерде отқан жоқпыз ғой? Соның бәрін зерттеген 

адамдармыз? Қазақстандық қанша өсімдіктен алынған заттарын зерттеп 

шыққанбыз. Сол жайлы айтып өтсеңіз?  
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Ізденуші жауабы: Сұрағыңызға көп рахмет, құрметті, Кайролла 

Дюсенбаевич, жауап беруге рұқсат етіңіз, 1) Дәстүрлі медицинада күрең 

маклюра жемісі қолданылады ма? Сіз айтып отырсыз халық медицина 

жайында. Негізі халық медицина жайында күрең маклюра жемістерінің тек 

тұндырмасы ғана қолданылады. Қазіргі дәстүрлі медицинада осы субстанция 

проект ұту барысында зеңге қарсы гельді  дәстүрлі медицинасында қолдануға 

болады. Себебі бұл сыртқа қолданылатын гель болғандықтан пластикалық 

операцияларда оңай жағылатыны үшін оны дәстүрлі медицинада қолдануға 

болады.  

2) Малярия қоздырғышына Қазақстанда көп зерттелмейді? Себебі біз 

антималмалярия қоздырғышына зерттеу барысында помиферин 

субстанциясын бөлу барысында бірнеше штамдарға зерттедік. Оны малярия 

қоздырғышына байланысты негізгі зерттеу жұмыстарының міндеттеріне 

байланысты малярия қоздырғыштарына зерттедік. Себебі помиферин 

субстанциясы егерде алдымыздағы келер жылдағы помиферин субстанциясы 

малярия қоздырғышына зерттелді.  

3) Маклюраны маклюраны халық медицинасы мен дәстүрлі 

медицинасында қолданылуы. Дәрілік түрдің неше түрін алдыңыз? Қалып 

және дәрілік түр. Менің зерттеу барысында 1-ші күрең маклюра жемісінен на 

основе негізінде жеке помиферин субстанциясын бөліп алу. Осы субстанция 

негізінде зеңге яғни сыртқа қолдануға гель жасау болады. Бірнеше қалып 

түрлерін қолдануға болады. Мысалы яғни таблетка жасайтын болсақ қатерлі 

ісікке немесе зоб ауруына дәстүрлі медицинада қолдануға болады. Ал біз 

жалғыз бір ғана дәрілік қалып алдым. Гель зеңге қарсы және оның формасы 

ұсынылды. Дәрілік қалып алатын болсақ, біз клиникаға дейін зерттеу 

компонияларға производстваларға беру керек себебі 4-фазадан өтеді.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сержан қандай дәрілік форма 

дедіңіз.  

Ізденуші: Жұмсақ дәрілік қалып. Сыртқа қолданылатын гель. 

4) Өткір уыттылықты Атчабаров атындағы іргелі және қолданбалы 

зерттеу иститутында зерттелді. Бізде белгіленген 6-топ бойынша зерттелуші 

субстанция помиферин субстанциясы қолданылды. Сонымен қатар аналог 

ретінде флуканазол қолданылды. Зерттеу нәтижесі бойынша LД 50  мәнін 

анықтадық. Белгіленген 6 топ бойынша зерттелуші помиферин 

субстанциясында 27 ақ тышқандар қолданылды, ал Флуканазолда 27 тышқан 

қолданылды. Зерттеу нәтижесі бойынша 27 тышқанның помиферин 

субстанциясында 3-і өлді, 85% - ды көрсетіп, 4 класс аз уытты субстанция 

тобына жататындығы анықталды.  

5) Помиферин субстанциясы бір жерде гель бірде экстракт деп 

алдыңыз. Негізі күрең маклюра жемісінен экстракт алу барысында бірнеше 

экстракт түрлері алынды. Ол диссертацияда көрсетілген. Метанол, бутанол, 
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этилацетат, және су аса критикалық жағдайдағы экстракттар алынды. Соның 

нәтижесінде помиферин субстанциясы бөлініп алынды. Оның тұрақтылығы 

анықталды. Ал помиферин субстанциясы негізінде  «Kaz-P7» шартты 

атаумен аталған зеңге қарсы жұмсақ гель алынды. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сержан Есимбаевич! Зеңге 

қарсы гель деп ауытқып кеттіңіз? Кім зерттеді Қазақстанда тек Америка, 

Америка деп жүрсіздерма отандық дәріні сыртқа шығарғанда алып 

қайтатындай болу керек. 

Ізденуші: жоқ рахмет. Өте орынды. Бұл жерде меңзеп отырғаныңыз 

клиникаға дейінгі зерттеулер бағытында сіздің және Гаухар Шахманова 

Бурашеваның еңбегінде LД 10 - LД 50 – анықтау процестерін әдебиеттік 

нұсқаулықта көрсетілді.  

Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: Сержан Есимбаевич! 

1) Шикізатың сенің бұрын кімдер зерттеді. Солардың аты жөнін 

фамилиясын айтыңыз? – жоқ мен емес басқаларды айтшы.  

2) Жаңа заттарыңыз қай класқа жатады. Мен көрдім бірақ сіздің 

аузыңыздан естейін деп едім? 

3) Сіз этилацетат экстракт зерттеген екенсіз. Ана жердегі 

айқындағышты қандай айқындағышпен анықтадыңыз. Әр айқындағыштың 

өзінің аты бар? Нақты аты жөнін?  

4) Изофлавон анықтаған кезде неше пайыздық мөлшерде? Сіздің 

препаратыңызда, мысалы препарат 100% болса Изофлавон мысалы 20% болу 

керек дегендей нақты айтып өтсеңіз?  

Ізденуші: Гаухар Шахманова сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз.  

1) Шикізатты осы уақытқа дейін кімдер зерттеді. Менің ғылыми 

кеңесшім  Оразбеков Еркебулан Куандыкович зерттеді. Күрең маклюра 

жемісінен тотол экстракт алынды. Тотол экстракт негізінде капсула жасап 

шығарды. Соның негізінде тек Қазақстанда өсетін күрең маклюра жайында 

Қазақстаннан жинап алып Украинада Коротков зерттеді. Ол суппозиторий 

алды. Сонымен қатар Кулпан Орынбасаровнаның ғылыми еңбектерінде күрең 

маклюра жемістерінен ауыр металдарды анықтау ғылыми жұмысын қарадым. 

ҚазҰУ университетінде біреу зерттеді. Аты жөні есімде болмай тұр.  

2) Жаңа кластар қай класқа жатады. Жаңа заттар біздің зерттеулер 

нәтижеміз бойынша алтымүшелі гетероциклды қосылыстар флавон 

қосылысына жататын изофлавон туындылары болып табылады.  

3) Этилацетат айқындағыштар мен анықтадыңыз? Сіздің меңзеп 

отырған сұрағыңыз ЖҚХ әдісімен салыстыру барысында стандартты немен 

анықтадыңыз. Стандарт ретінде күрең маклюра жемісінен тотол 

экстрактысын және бөлініп алынған помиферин субстанциясын соның 

негізінде ішіндегі белгілі қосылыс осаийн қосылыс стандарт ретінде 
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қолданылды. Олардың стандарт үлгілері диссертацияда көрсетілген. Менің 

презентацияда 0,2-0,16 қатынастарда анықталды.  

4) Изофлавон нақты шығыны қандай? Сіздің айтып отырғаныңыз 

помиферин субстанциясы. Помиферин субстанциясын сандық анықтауға 

байланысты ультракүлгін және потенциометрлік әдістерге сүйене отырып 

оның негізгі шығыны 99,4%. 

Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: Ненің?  

Ізденуші: помиферин субстанциясының өзінің шығыны 99,4%. 

Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: Оның ішінде тзофлавондар қанша болды сонда? 

Ізденуші: изофлавондар мөлшері 37,8 или 37,9 болу керек. 

 Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: нақты сөйлеу керек. Мен неге сұрап отырмын, мысалы сіздің 

жетекшіңіз маклюрамен жұмыс істеген тағы басқалар маклюрамен жұмыс 

істеген. Сіз менің жаңалығым мына деп айтсаңыз жақсы болар еді? 

Ізденуші: менің, жаңалығым ғылыми кеңесшім оразбеков Еркебулан 

Куандыковичпен менің жұмысымның айырмашылығы күрең маклюра 

жемісінен помиферин субстанциясын бөліп алдым. Помиферин 

субстанциясы негізінде зеңге қарсы қолданылатын дәрілік препарат алынды. 

Сол зерттеулер нәтижелерін жүргізу барысында изофлавон туындыларына 

жататын 4 жаңа қосылыс бөлініп алынды. Помиферин субстанциясы 

негізінде жасалынған гельге пайдалы модельге берген патентпен расталды. 

Негізгі жұмысымның айырмашылығы осында.  

  Төрағалық етуші: Жауабыңызға қанағаттандыңызба? Гаухар 

Шахмановна. 

 Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: ия, қанағаттандым. 

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Сержан! Гельдің составын көрсетіңізші. Өтіп 

кеттіңіз. Димексидтің өзінің действиесі жоқ па? Қосымша заттар деп 

жазғансыз. Димексид өзінің қасиеті қандай?  

 Ізденуші: Димексид (ДМСО) қолданылады. Себебі ол гель түзуші 

полимер яғни гельдің сұйық вискозиметрлік әдіспен зерттеу барысында ағу 

уақытын ДМСО-мен анықтаймыз.   

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Маклюраны неге мақтарал ауданынан жинадыңыз 

басқа жерден жинаған жемістен составтарында айырмашылықтары барма? 

Сенің алған помиферин затының мөлшері көп ба?  

  Бауыржан Калжанович: сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз.  

Ізденуші: Ғылыми кеңесшіммен ақылдаса отырып, күрең маклюра 

жемісі Мақтарал ауданында өсетіндіктен экологиялық жағдай климаттық 

жағдайларына байланысты құрамындағы заттар өзгеріп отырады. Помиферин 

шығымы ешқандай әсер етпейді, тек қана шетелде өсетін жемістерде ғана 
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айырмашылығы болады. Шымкент және Мақтаралда өсетінде айырмашылық 

жоқ. 

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Басқа қай жерлерде өседі.  

Ізденуші: Таулы аймақтарда және су көп келе бермейтін жерлерде. 

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: салыстырмалы ретінде анықтадыңыз ба? 

Ізденуші: Жоқ. Себебі менің диссертациялық жұмысымның 

міндеттеріне жатпайды.  

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Сізде метанолда 80% шығады дедіңіз ба? 

Ізденуші: Жоқ. Бізде тек ара қатынастары арқылы жүзеге асырылды. 

(80:40:11:2). Метанолдың процентін көбейте отырып жаңа заттарды бөліп 

алдық. Себебі қанттармен гликозидтер таза бөлінуі үшін.  

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Коротков өзінің зерттеуін қай қалада және қай 

лабораторияда өткізді? Сіздің жұмысыңыздың айырмашылығы неде?   

Іздегнуші: Коротков негізгі күрең маклюра жемісін Шымкентте жинап 

алып, СО2-экстрактпен Украинада қорғады. Оның негізгі зерттеуі біріншіден 

ішіндегі белгілі қосылысты бөліп алған жоқ. Екіншіден лның шығарған 

дәрілік препараты суппозиторий болды. Ал менде на основе помиферин 

субстанциясын бөліп алдым. 

Төрағалық етуші: Жауабыңызға қанағаттандыңызба? Бауыржан 

Калжанович. 

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан Калжанович: Ия. Болды рахмет!  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

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

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 
Менде бір сұрақ қояйын,  Жаңа заттың химиялық құрылысын қалай 

анықтадыңыз? 

 Ізденуші: Қалдыбай Джайловович сұрағыңызға рахмет, жауап беруге 

рұқсат етіңіз! Бөлініп алынған 4-жаңа қосылысты ЯМР 
1
Н және 

13
С 

спектроскопия әдістері арқылы, сонымен қатар бағаналы хроматография 

масс-спектроскопия және оның структуралық құрылымдық формуласын 

анықтау үшін сонымен қатар Mercury Varian 400  скоростағы спектрлер 

арқылы анықтадық.  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

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

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович: 

Алынған заттың формуласын беру керек ғой? Жаңа заттың құрылысын өзіңіз 

зерттедіңіз ба?  
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 Ізденуші: Мұнда алдарыңызда көрсетілген презентацияда зерттеу 

барысында айтып өттім. Негізі масс-спектроскопиясы арқылы  ЯМР 
1
Н және 

13
С. Себебі күрең маклюра жемісінен бөлініп алынған жаңа заттарға 

казосайин деген шартты атау берілді. Өсімдік Қазақстандық жеміс 

болғандықтан.  Себебі, оның құрылымдық формуласында метил 

радикалдарының қос байланыс түзуі и көміртек радикалдарының қайта 

жақын орналасуы сонымен қатар аммиакты радикалдарының қай бұрышта 

және 109 сигма байланыстарының ковалентті байланыстарына бұрыштарына 

байланыс типіне қарай бұл алты мүшелі гетероциклді қосылыс изофлавон 

класына жататындығы анықталды. Яғни фенолный соединение фенолный 

қосылыс.   

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова 

Калданай Каржауовна:  Дәрілік өсімдік шикізаттарынан экстракт алу 

кезінде сіз соның толықтығына және жалдамдығына әсер ететін қандай 

факторлар зерттелді. Сіз бірінші қою экстракт алдыңыз. Сол қою экстрактыға 

ары қарай тағы да фракциялар бөлініп алынды иа.  Сол кезде қандай сіз 

толықтығына және жылдамдығына әсер ететін факторды зерттедіңіз. Екінші 

сұрағым жаңағы бөлініп алынған төрт химиялық жаңа заттың ішінен тек қана 

помиферинді таңдап алдыңыз. Ол қандай артықшылықтарын байланысты 

таңдап алдыңыз. 

Ізденуші: Яғни, экстракт алу барысында ... сұрағыңызды қайталап 

жібересіз ба (Қ.Қ. экстракциялаудың толықтығы мен жылдамдығына 

биологиялық активті заттардың жылдам бөлінуіне және толық бөлінуіне 

қандай факторларды ескере отырып жасадыңыз). Бізде күрең маклюра 

жемісінен экстракт алу барысында біздегі помиферин субстанциясын бөлу 

үшін біз шымкентте Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фарм академиясында 

роторлы апаратпен экстракт алу барысында оның ағу уақыты және ағу 

уакыты сонымен қатар (мысалы шикізатты дайындау кезінде сіз қандай 

факторларды ескердіңіз) Он кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі шикізатты 

дайындау оны кесу, екінші кезеңі роторлы аппаратпен буландырдық и келесі 

сатысында перколятор батареясына салып помиферин субстанциясын бөліп 

алдық. Ерігіштігі мен несіне бөліну процесіне яғни оның рН, бөгде 

қоспаларына.  

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова 

Калданай Каржауовна:  Ал екінші сұрағыңыз бойынша бөлініп алынған 

төрт жаңа қосылысты неге помиферин субстанциясын таңдап алдыңыз. 

Себебі, менің зерттеу тақырыбымда помиферин негеізінде жасалынған 

дәрілік қалып болғандықтан помиферин субстанциясын бөліп алу менің 

жұмысымның басты міндеті болып табылады. Сол себепті помиферин 

субстанциясын таңдадым. 

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: Бірінші сұрағым. Мына маклюраның екі сорты бар екен, неге сіз 

осы сортты таңдадыңыз.  



17 
 

Одан кейін мына субстанцияның срок годности қанша қалай қалай 

неттіңіз определить еттіңіз? 

 Препарат уже гель шықты гельдің срок годности қалай екен қанша әлі 

анықталып жатр ма? Әлде болды ма тоқтады ма?  Содан кейінгі сұрақ 

патентке кім кіреді сізде? Патент алыпсыз.  

Ізденуші: Амир Аканович сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. 

Бізде күрең маклюра жемісінің екі сорты бар, біреуі тұт туысына жататын, 

екіншісі жоғарғы қосылыстар күрең маклюра жемісі. Мен таңдап алғаным 

тұт туысына жататын күрең маклюра жемісі болып табылады. Себебі, ол 

Оңтүстік Қазақстан облысында қоңыржай климаттық белдеуде өсетіндіктен 

осы сортты таңдап алдым. Негізгі зерттеулер ғылыми кеңесшім нұсқауымен 

күрең маклюра жемісінен құрамынан помиферин субстанциясын бөліп алу 

болып табылады. Ал екінші сұрағыңыз  

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович:  Сен айтасың екінші сортынан құрамында айырмашылығы көп 

па? 

Ізденуші:  Помиферин субстанциясынан бөлек бізде осаин кемеперол 

көп бөлінді. Диссертацияда берілген флавоноидтар қосылысы, терпенді 

қосылыстар, изофлавондар и органикалық қосылыстар. Диссертациямда 

толық көрсетілген. Екінші сұрақ субстанцияны қалай анықтадыңыз. Негізгі 

нұсқап отырған сапа параметр, сапа көрсеткіштерін анықтау барысында 

сандық анықтау ол потенцияметрлік әдісі арқылы анықталынды. Помиферин 

субстанциясынің негізгі шығымы ол 8кг жемісінен есептегенде 99,4 шығым 

шықты.  

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: Гельдің сақтау мерзімі жүргізіліп жатыр ма, тоқтап қалмады ма?  

Ізденуші: Тоқтаған жоқ жүріп жатыр осында Шаншаров атындағы 

ЖШС қойылды. Қазір уже 2 жылға кетіп жатыр. Уақыты қанша екі жыл 

болды ма.  1 жыл 6 ай енді 2 жылға кетіп жатыр.  

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: Ал патенттік патент алып жатыр екенсіз кімдер кіреді?  

Ізденуші: Патентке уже состав полезные модел шешімі алынып қойды. 

Ода Убайдилла Махамбетович, Оразбеков Еркебулан Куандыкович и шет 

елдік ғылыми кеңесшім Самир А Росс және өзім.   

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович:  Бұны сұрап жатқаным бұны сізге шығарған жәңегі производства 

жасадыңыз ғой. Олар ертең соны ары қарай қозғалтуға жүргізуге оларға 

қызық бар ма интерес бар ма жоқ па соны білейін деп едім.  

Ізденуші: Сұрағыңыз өте орынды. Себебі бұған қызығушылық 

танытып жатыр, егерде белгілі бір келісімшарттармен бір производстваға 

отырып жатсақ, бұл зеңге қарсы препарат памиферин субстанциясы негізінде 

Қазақстанда алғаш рет шығарылайын деп жатыр. Оны клинкаға дейінгі 

зерттеулер жартысы аяқталды. Клиникалық зерттеулерді сіздің 

лабораторияңызда жүргізуге болады.  
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Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: тағы да бір сұрақ. Скажите пожалуйста какой виды 

использованные для проведение исследование по высобовождение активных 

субстанций геля. 

Ізденуші: Гулбарам Омаргазиевна сұрағыңызға жауап беруге рұқсат 

етіңіз. Субстанцияда негізгі анықтау барысында экстракт алып оны 

перколятор батареясына салып оны потенцияметрмен, УК спектрометр әдісі 

арқылы анықтадық. Ал гельдің негізгі ағуына  байланысты олардың 

реалогиялық қасиеттерін зерттей отырып, диффузиялық және агар әдісімен, 

сонымен қатар, карбопол ультра 20 гелінің визкозиметриялық әдісімен. 

Фармацевтика ғылымдарының докторы Устенова Гульбарам 

Омаргазиевна: Я спрашивала по всобовождению активных субстанции из 

геля. Скорее всего можно тоже методом использовать конечно. Второй этап 

количественное определение да. 

Ізденуші: ия келесі сатыларында анықталады.  

Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: Жаңағы жерде диссертацияда көріп отырмын. Метанол 

экстрактымен 850  грамм екен, ал этилацетатты экстрактыңыз 9 грамм екен. 

Мүмкін сіз жай байқамай шатасып кеткен шығарсыз. Метилацетатты 

экстракпен, ой метанол экстракпен жүмыс істеген шығарсыз. Сіз 

докладыңызда айттыңыз, этилацетатты экстракпен жұмыс істедім.  

Ізденуші: Жоқ, бұл жерде 850 грамм метанолмен бөлінді. Техникалық 

қателіктер кеткен болар.   

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Мына жерде 

диссертацияңызды қарап отырмын, сонда тұр міне.  

Төрағалық етуші:  Қайролла Дүйсенбаевич сұрақ бар ма? 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: сұрақ болды. 

Төрағалық етуші:  Енді сөз ресми рецензентке х.ғ.д. профессор 

Алматы технология университеті Мухаметкалиев Тасболат Марденовичке 

беріледі. Алматы қаласы. 

Химия ғылымдарының докторы, профессор Мухаметкалиев 

Тасболат Марденович: Диссертациялық жұмыстың өзі нәтижелі де, 

нәтижесіз де болуы мүмкін. Зерттеу жұмысының ерекшелігісонда ғой. Бұнда 

ең маңыздысы диссертанттың өзі. Диссертант маған келіп рецензия бересіз 

ба деп сұрағанда біраз әңгімелестік. Мына диссертант мамандығын сүйеді 

екен. Диссертациялық жұмысын жақсы игерген, ұқыптылығы бар, біліктілігі 

бар. Болашақта жақсы мамамн болады деп соған көзім жетіп келісім беріп 

рецензиямды бердім. Жалпы жаңа докладта байқадым, сұрақтарға жауап 
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бергенінен байқадым,қысылмай, саспай жауаптар беріп отыр. Ол нәрсе әр 

адамның қолынан келе бермейді. Мынау енді аудиторияда публикада жақсы 

сөйлеп жауапты беріп, дискуссияға бар адам. Сондықтан менің ойым Сержан 

PhD академиялық дәрежесін алуға дайын тұр. Сондықтан мен ойлаймын 

ғылыми совет мүшелері осыған осыған дұрыс жауап береді деп. Рахмет. 

Төрағалық етуші:  Жауап беру үшін сөз беріледі. 

Ізденуші:  Рахмет айтқаныңызға және сіз алдыңызға барғанда айтқан 

ұсыныстарыңызды диссертация бойынша орындап шықтым. Рахмет. 

Төрағалық етуші: Тасболат Марденович қанағаттандыңыз ба? 

Химия ғылымдарының докторы, профессор Мухаметкалиев 

Тасболат Марденович: ия. 

Төрағалық етуші:  Фармацевтика ғылымдарының кандитаты Надира 

Ерболсыновна Тогаеваға беріледі. 

Фармацевтика ғылымдарының кандитаты Тогаева Надира 

Ерболсыновна: Сержан Есимбаевич Момбеков Фармацевтикалық өндіріс 

технологиясы мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға 

ұсынылып отырған «Күрең маклюрадан памиферин қосылысын алу 

технолгиясын және оның негізінде дәрілік қалып жасау» рецензиясы.  

 1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі 

Қазақстан Республикасының фармацевтика саласын дамыту мақсатында 

сапасы жоғары, тиімді, қауіпсіз және бәсекелестікке қабілетті дәрілік 

қалыптарды жасау 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 болып табылады. Бұл мәселені 

шешу жан-жақты зерттеудің және жергілікті табиғи шикізатты ұтымды 

пайдаланудың көмегімен жүзеге асыруға болады. Осы орайда, елімізде 

көптеген бағдарламалар  жүзеге асырылуда, мысалы, «Қазақстан 2050» 

стратегиясы, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан жолы 2050 

жолдауы, стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасының 2020 

жылғы даму жоспары. Осы аталған бағдарламалардың Қазақстан 

Республикасы экономикасындағы фармацевтика саласын дамытуда алатын 

орнын ескере отырып, отандық дәрілік өсімдік шикізаты негізіне жасалған 

дәрілік препараттардың түрлерін көбейтіп, отандық фармацевтика өндірісін 

дамыту, жаңа өндіріс орындарын салу және бас өндіріс орындарын қайта 

қалпына келтіру арқылы мемлекеттің дәрілік препаратқа сұранысын 

қанағаттандырудың үлесін арттыру маңызды мәселеге айналып отыр. 

Қазақстан Республикасының фармацевтикалық және медициналық өндірісін 

дамыту бағдарламаларына сәйкес ел экономикасын көтеру мақсатында 

бәсекеге қабілетті препараттар өндіру және импортты алмастыру отандық 

өндірістің алға қойған міндеттердің бірі болып есептеледі.  
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Сол себепті Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында 

отандық сұранысқа ие, микробтарға немесе зеңге қарсы дәрілік 

препараттарды өндіру өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Жоғарыда аталған мәселелерге сай, Сержан Есимбаевич Момбековтың 

диссертациялық жұмысы өзекті мәселе және зеңдерге қарсы күрең маклюра 

жемісінің құрамыннан помиферин субстанциясы негізіндегі жаңа дәрілік 

заттың құрамы мен технологиясын жасап шығару отандық өндірісті 

дамытудағы үлкен үлес болып табылады. 

Диссертация талаптары шеңберіндегі ғылыми нәтижелеріне 

тоқталсақ 

Диссертациялық жұмыс нормативтік сілтемелерден, белгілеулер мен 

қысқартулардан, кіріспеден, жеті негізгі тараудан, қоладнылған әдебиеттер 

тізімінен және қосымшалардан тұрады. 

Жұмыстың кіріспе бөлімінде зерттеу жұмысы бойынша мәселенің 

өзектілігі, зерттеу міндеттері мен мақсаттары, жаңалығы мен тәжірибелік 

маңыздылығы сипатталған. 

Бірінші тарауда әдебиет көздеріне сүйене отырып, зерттеуші помиферин 

субстанциясы негізінде дәрілік қалып жасаудың технологиясына әсер ететін 

бірнеше факторлар мен оларды алудың заманауи технологиясы жайлы шолу 

жасап кеткен. 

Екінші тарауда автор зерттеулер жүргізу барысында нормативтік 

құжаттарға сәйкес зерттеу материалдары, әдістері мен әдістемелерін ашып 

сипаттап көрсеткен.  

Диссертациялық жұмыстың үшінші тарауында Қазақстан Республикасы 

фармацевтикалық нарығындағы зеңдерге қарсы дәрілік препараттардың 

ассортиментіне маркетингтік талдау жүргізіліп, зеңдерге қарсы дәрілік 

препараттардың баға түзілуін талдау бойынша негізгі нәтижелерін көрсетті. 

Төртінші тарауда күрең маклюра жемісінен помиферин субстанциясын 

бөліп алу технологиясын және сапа көрсеткіші, сонымен қатар алғаш рет 

бөлініп алынған жаңа қосылыстардың құрылымын анықтау жайында 

жазылған. 

Жұмыстың бесінші тарауында күрең маклюра жемісінен бөлініп 

алынған помиферин «Р7» субстанциясының негізіндегі гельдің құрамы мен 

технологиясын жасауға негізделіп, активті фармацевтикалық ингредиенттің 

ерігіштігін, оның құрылымдық-механикалық қасиеттерін зерттеу бойынша 

жұмыстар, сондай-ақ, шартты атаумен алынған «Kaz-P7» дайын гельдің 

сапасын бағалау мен сақтау мерзімін анықтау нәтижелері жазылған. 

Диссертациялық жұмыстың алтыншы тарауында «Kaz-P7»гелін 

тұрақтылыққа сынау және сақтау мерзімін анықтау нәтижелері көрсетілген. 

Диссертацияның жетінші бөлімінде күрең маклюра жемістерінен 

алынған субстанциялардың уыттылыған және биологиялық белсенділігін 

анықтау нәтижелері көрсетілген. Клиникаға дейінгі зерттеулер барысында 

«Kaz-P7» гелінің зеңге қарсы белсенділіктерін анықтау нәтижелері жазылған. 
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Диссертациялық жұмыс барлық зерттеулерді қамти отыра, өзектілігімен 

және жаңалығымен ерекшелінетін ғылыми еңбек, сондықтан Сержан 

Момбековтың диссертациялық жұмысы 6D074800 – «Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша философия (PhD) докторы 

дәрежесін иеленуге қойылатын талаптарға сай келеді. 

3. Диссертацияда баяндалған нәтижелердің, қорытындылар мен 

тұжырымдардың негізділігі мен сенімділік дәрежесі 

Ғылыми сенімділік дәрежесін ғылыми-тәжірибелік конференцияларда, 

Web of Science Core Collection базасына кіретін Халықаралық 

бағдарламаларына сәйкес мақалалары жарық көрген, диссертациялық 

жұмыстың зерттеу нәтижелері бойынша пайдалы модельге патент алынған.  

Диссертациялық еңбекте қорғауға ұсынылған негізгі ережелері жұмыс 

мақсаттарының, міндеттерінің және ғылыми жаңалығының нақты 

тұжырымдалғанын айқындайды, оларды талдау негізінде шығарылатын 

дәлелдерге сүйене отырып, қазіргі заманғы технологияларды зерттеу 

жұмыстарын орындау барысында қолданғандықтан, негізділік пен нақтылық 

дәрежесін жоғары деп қорытындылауға болады. 

4. Диссертацияда баяндалған ізденушінің әрбір ғылыми 

нәтижелердің, қорытындылар мен тұжырымдардың жаңалық дәрежесі 

Бірінші рет зерттеудің жаңашылдығы патент алу арқылы расталады. 

 Помиферин субстанциясы негізіндегі оңтайлы құрамды және тиімді 

технологиямен зеңге қарсы гель алғаш рет алынды, оның негізіндегі гельдің 

оңтайлы құрамы және тиімді технологиясы жасалынды. Помиферин 

субстанциясы негізіндегі гельге клиникаға дейінгі зерттеулер алғаш рет 

жүргізілді.  

 Жоғарыда аталған деректерге сай, ізденуші жұмыстың тұжырымдары 

мен қорытындылары ғылыми жаңалық дәрежесін толық орындап шықты деп 

қорытындылауға болады. 

5. Нәтижелердің ішкі өзара бірлілігін бағалау. 

Диссертациялық жұмыс зерттеу алдына қойылған мақсатқа, міндеттерге 

қол жеткізуден туындайтын ішкі өзара үйлесімділікпен сипатталады. 

Қорғауға шығарылатын негізгі нәтижелер мен қорытындылар жетік 

қолданылған әдістердің нәтижесі болып саналады. Алынған нәтижелер 

үйлесімді дәлелденген, алға қойылған міндеттерге сәйкес келеді. 

Осылайша, жұмыс диссертацияда баяндалған негізгі тұжырымдар мен 

қорытындыларды жаңалығы жеткілікті дәрежесін қамтиды.  

6. Сәйкес өзекті мәселенің шешуіне алынған нәтижелердің 

бағытталуы. 

Диссертациялық жұмысының негізгі фрагменттері «Ұлттық медицина 

университеті» АҚ, «Шаншаров Фарм» ЖШС, «Вива фарм» ЖШС 

базаларында және шетелде – Миссиссиппи университеті NCNPR-Табиғи 

өнімдерді зерттеу Ұлттық ғылыми орталығында жасалынды. Жұмыстың 

өзектілігі бойынша помиферин субстанциясы негізіндегі зеңге қарсы гельдің 
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құрамы мен технологиясы жасалып, АНҚ жобалары, технологиялық 

регламент жасалды. 

Сержан Есимбаевич Момбековтің алынған зерттеу нәтижелері отандық 

фармацевтикалық өндірісіне ірі ғылыми үлесі болып табылады. 

7. Диссертацияның негізгі ережелерінің, нәтижелерінің және 

қорытындыларының жариялауының расталуы. 

Жаңа диссертант өзі айтып кетті оған мен тоқталмауға рұқсат етіңіздер. 

8. Диссертацияның мазмұны және безендірілуі бойынша 

кемшіліктері. 

Қарастырылып отырған жұмыстың барлық артықшылықтарына 

қарамастан кейбір ескертпелер бар: 

– Диссертация мәтінінде кейбір аббревиатураларды қалыпты түрде 

көрсету керек;  

– диссертация мәтінінде кейбір грамматикалық және орфографиялық 

қателер бар; 

– кейбір сөздер орыс және ағылшын тіліндерінен аударылмай қалған. 

Алайда, жоғарыда айтылған ескертулер рецензияланып отырған 

диссертациялық жұмыстың ғылыми және тәжірибелік маңыздылығын және 

оның дәрежесін түсірмейді. 

Қорытынды. 

Жұмыстың зерттеу өзектілігі, жұмыс мақсаты мен міндеттері, ғылыми 

жаңалығы бойынша жоғары деңгейдегі ғылыми еңбек деп тұжырымдауға 

болады. Диссертациялық жұмыс жеткілікті деңгейде тәжірибелік 

мағлұматтар мен тұжырымдарға негізделіп, түсінікті түрде дәйектермен 

толықтырылған, және де Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 

талаптарына сай жазылған. 

Диссертант Сержан Момбековтың диссертациялық жұмысы 6D074800 – 

«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) дәрежесін алу үшін қорғауға ұсынылған диссертацияларға 

қойылатын талаптарына сай келеді, ал оның авторы Сержан Есимбаевич 

Момбеков философия докторы (PhD) дәрежесіне лайық деп санаймын. 

Төрағалық етуші: Рахмет Надира Ерболсыновна, Сержан Есимбаевич 

Момбеков жауап беру үшін сізге сөз беріледі. 

Ізденуші: Надира Ерболсыновна сіздің менің диссертациялық 

жұмысымды қарап, аталған ұсыныстар мен кемшіліктерді орындадым, 

барлық қателіктерді жасадым және де менің диссертациялық жұмысыма оң 

нәтиже бергеніңіз үшін рахметімді айтамын. 

Төрағалық етуші: Фармацевтика ғылымдарының кандитаты Тогаева 

Надира Ерболсыновна жауабына қанағаттандыңыз ба? 

Фармацевтика ғылымдарының кандитаты Тогаева Надира 

Ерболсыновна: Иә, қанағаттандым. 

Төрағалық етуші: Келесі сөз ғылыми кеңесші фармацевтика 

ғылымдарының докторы, профессор Датхаевқа өз пікірін баяндауға беріледі. 
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Фармацевтика ғылымдарының докторы Датхаев Убайдилла 

Махамбетович: Ғылыми жетекшісі, кеңесшісі марқұм профессор 

Ділбарханов Рахымжан Ділбарханұлы еді, кейін өмірден өтуіне байланысты 

маған ары қарай ғылыми кеңесшілікті қолға алған болатынмын. Сержанға 

келетін болсақ бакалавриатты бізде оқыған жоқ. Мынау көрші 

университетіміз педагогикалық университетті химия факультетін бітірді. 

Оны оқуға қабылдамас бұрын, оны сынап, білімін тексеріп көрдік, білімінің 

өте жоғары екенін көрсетті, ағылшын тілін жақсы меңгергендігін көрдік. 

Басқа шетел материалдарын жақсы меңгеріп, оларды аудара біліп, берген 

тапсырмаларды орындай білді. Бірақ жетекшісі сөйлеп отырғанда ол тұрып 

тұрады. Иә, сондықтан біраз әлі де кем-кетістіктері бар, бірақ үш жылдың 

ішінде өз жұмысын, өзінің бірбеткей мінезі бар, бірақ жақсы, жұмысының 

бәрін толық орындап шықты деп ойлаймын, бүгінгі оның бір шетелге барып, 

шетелдік жетекшісіненде жақсы сондай отзыв алып келді, жұмысын толық 

орындап келді, ары қарай жақсы маман болады деп ойлаймыз, кейін бізде 

докторантурасын жақсы, толық меңгеріп шықты. Қазіргі таңда жақсы 

мұғалім ретінде бізде қызмет атқарып жүр, жақсы маман шығады деп 

ойлаймыз, жұмысы толық орындалған. Барлық талаптар орындалды, патенті 

бар, жаңағы, локальды этикалық коиссиядан өткен, жаңағы, егерде біз 

докторанттарға бір Scopus дейтін болсақ, Celevrite Analitics базасында да бір 

статьясы бар. Шетелде өзінің тәлімін жоғарылатып келді, ары қарай 

қолдауларыңызды өтінемін. Сержан ары қарай өзі де сол дәрежені беруге 

лайық деп тану ретінде сұраймын. 

Төрағалық етуші: Осылайша пікір оң шешімдер ретімен, келесі сөз 

ғылыми кеңесші PhD доктор Еркебұлан Оразбековке өз пікірін баяндау үшін 

беріледі. 

PhD, доктор Оразбеков Еркебұлан Куандыкович: Ғылыми жұмысын 

таныстыңыздар, енді жаңа зат бөліп алу деген оңай дүние емес, жаңа 

Қалдыбек Жайлауович айтып отыр, жұмыстың барысында бір емес төрт жаңа 

зат бөлініп алынды, АҚШ-тың өзінің ғалымдары да қызығушылық танытып 

отыр. Бұл жұмыс қалай АҚШ-та жасалды, мен өзім бір жылдан астам АҚШ-

та жұмыс жасап жүрген кезде бұл жігітті арнайы шақырту қағазы беріліп, 

шақыртып алынды АҚШ-қа. Сөйтіп өзіміздің үйде жатып, тәулігіне 24 сағат 

болса 20 сағатын жұмысқа арнап, 4 сағат ұйықтап, қайтадан жұмыс жасап 

жүре беретін. Бұл тек қана Қазақстандық ғалымдардың жұмысы ғана емес, 

бұл Турциядан да, Египеттен де ғалымдар бар, барлығы жабылып келіп 

АҚШ-тықтар бар, барлығы жабылып келіп жаңа зат екенін мойындап, 

мақалаларда да дәлелденді. Және де бұл қалай Маклюра деген жеміске 

тоқтап, осы жұмысты бастады, менің өзімнің ғылыми жұмыстарымның 

барлығы магистратурада Маклюрадан басталды. Ал маған Маклюраны 

алуды, осы перспективасы өте үлкен жақсы зат деп айтқан Бауыржан 

Қалжанұлы болатын. Менің магистратурадағы жетекшім Бауыржан 

Қалжанұлы болды, Күлпан Кенжебаевна болды, осы кісілер өсы шөптің 

перспективасы өте үлкен, ары қарай толық зерттеуге сенемін деп маған 
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тапсырды. Өзім бастап мен Сержанға тапсырдым зерттелмеген бөлігін, 

Құдай қаласа помифирин қосылысы өте перспективті болып тұр. АҚШ-

тықтар бүкіл назарларын соған аударып отыр. Енді осы помифиринді келесі 

сатыларда модификация жасап синтезге өтіп жатқан жолымыз бар, оны 

келесі докторанттың міндеттемелеріне қойып отырмын, келесі бір 

докторантты көрерсіздер Құдай қаласа 1-2 жылда. Жұмыстың міндеттері мен 

мақсаттары толық орындалған, қолдайсыздар деп сұраймын, сенемін. 

Төрйым: Рахмет, осы пікірлерді толықтыру үшін сөз диссертациялық 

кеңестің ғылыми хатшысы Қалданай Қаржауовнаға беріледі. 

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова Калданай 

Каржауовна: Қаңтардан бастап наурызға дейін жасаған үш ай жұмысын 

жасағанын растаймын. Оның жұмысы фитохимиялық және биологиялық 

зерттеулерді қоса алғанда Қазақстандық өсімдік Күрең маклюра жемісімен 

жұмыс жасады. Ол өз жұмысын күндіз түні тиянақты орындады, ол он 

қосылысты сәтті бөліп және құрылымын анықтады. Бұл қосылыстар зеңге 

қарсы, лишменияға, безгекке қарсы, СB1 және СB2 рецепторларының қатерлі 

ісікке қарсы белсенділіктерін анықтады. Зерттеу нәтижелері жақсы, ол 

фракциялау және жеке компоненттерді бөліп алу процесінде қолданылатын 

әдістерді жетік меңгерді. Зерттелген нәтижелер қазіргі уақытта жазылған бір 

толық мақалада мәліметтері берілді. Ол өз жұмысында өте адал және басқа 

әріптестерімен жақсы қарым-қатынаста болды. Ол ағылшын тілін жетік 

меңгеріп шықты. Сізге деген құрметпен және ілтипатпен. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Сержанның одан кейін 

Еркебұланның бірінші несі шығар енді Еркебұланның шәкірті. Сондықтан да, 

бұлда Америкада болды, Сержанда Америкада болды, қазір енді тек қана 

ағылшын тілінде емес, өзіміздің қазақ дәстүрінің қазақша сөйлеуді де бәрін 

бірге жалғастырып келе жатқан балдар, жастар. Егер де бұл осы, жаңағы мен 

сұрақ қойғанда айттым, елімізде отанымызда кімдер бар, кімдер зерттеді, 

деген кезде сол көбінесе шетел болғандықтан сол жаққа шығып 

кеткендіктерін көрсетіп отыр. Америка, Америка 188 әдебиет литературалық 

обзорда көрсетіп отырсың тізіп, мен мына жерден қарадым, осы жерде 

отырған міне мынау Бауыржан жаңағы Еркебұлан айтып отыр ғой менің 

ұстазым деп, вот Бауыржаннан бастап, мен, мына жерде отырған химиктер 

біреуінің фамилиясы жоқ. Мен енді осы уақытқа дейін бұлай қарамап едім, 

енді қазіргі кезде айтамында отырамын, неге сендер бізді анау неде хирша 

деп отырсыз ғой, хиршаның ішінде ссылка бар, цитирование деген, раз 

цитирование біз өзңміздің нелерде өзіміздің ғалымдарға болмаса онда қандай 

сендерден ғалым нелеріңді сұрауға болады, айтыңдаршы. Біз жоқ, мен қарап 

шықтым, бұл енді жалғыз саған емес, басқаларында тексеріп отырамын. 

Цитирование жоқ деген сөз это же вообще жаман нәрсе. Біздің 

істегендеріміз, осы уақытқа дейін бәрі текке кетті деген сөз ба? Совет 
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Одағында ондайға жетпейтін, ал бірақ технология жағынан мына сендер 

жоғары қарай дамытқандарыңды көрсеттіңдер. Оны шетелде енді жаңағыдай 

жақсы оборудование, аппаратуралар, меетодика бар шығар, бірақ шөптерді 

ол әр жерден бүкіл Қазақстанның эндемикалық шөптер болсын, қайсын 

болсада сондықтан да ол жаққа тастамауға тырысу керек балдар, біз анау 

арглабин дәрісін шығарған кезде тықыр жусаннан сонда сол жақтың 

жаңағыдай адамдары соны қайткенде алып кетеміз деп пәлен жыл жүрді 

соңымыздан. Президенттің рұқсаты болған жоқ, берген жоқпыз, сондықтан 

да сондай бірақ ең соңында қытайлықтар алып, мына сенің безгегің бар ғой, 

безгекті зерттеп келіп жүріп сол біздің арглабинмен нобель премиясын алып 

кетті. Ертең ауыздарыңды тістейсіңдерде қаласыңдар сөйтіп, естеріңде 

болсын деп мен соны айтып отырмын. Отан, патриотсыңдар ғой, отаныңның 

әр бір шөбін солай істеу керек сендер өздерің зерттеңдер, бірақ барлығын 

өздеріңмен қайта әкелу керек. Одан кейін мен мына жерде байқап отырмын, 

енді мынының неткені жаңағы мынау уыттылық дейді, одан кейін жаңағыдай 

басқа жағдайлардың барлығын фармакологиялық оның ішінде доклиникалық 

исследование дейді, соның барлығын зерттеу, сендер тек қана Атшабаров 

институтына нетесіңдер, ссылка жасайсыңдар. 

Мен Атчабаров институтын бәрін қарадым. Қазіргі кезде фармацевтер 

мына жердегі Зуррияда Бектемировна бар, сол фармакология мен 

фармацияны бірге қосып үлкен бір лаборатория жасау керек дегенді, бастау 

керектігін айтып отыр. Соған үлкен оборудование алу керек деп айтып еді, 

бизнес план составит ету керек деп міне соған мен қашқақтап едім, болмайды 

екен. Соның бәрін Бауыржан Сабиташевич сіз өзіңіз қолдаңыз деп мен енді 

бәлмеймін көру керек. Бизнес планды сөйлесеміз. Атчабаров атындағы 

қағазың барма қайда АКТ деген сондай сондай зерттеген туралы бар ма? Сол 

бар болса көрсет мен көрген жоқпын. Енді бұдан былай болмайды. 

Естеріңізде болсын. Бізде қайтадан қорғайын деп жатқандар бар, соның 

бәріне өзім басшылық жасасам, өзім көріп отыруым керек еді. Сендерге 

көмек болып саналады. Себебі не дейсіңдер ғой балалар, себебі сіздер 

фармацевтикалық жағдайда организмге дейінгі жағдайларды зерттеп 

келесіздер да организмге келіп тоқтап қаласыздар. Ал доклиника деген 

құдайдың кереметі, бізде жоқ институт фармакология Қазақстанда – өмір 

бойы күресіп келемін. Сонымен комитетте басқардым 11 жыл соның бәрін 

қанша бармаған жерім жоқ. Вот соған дейін қоймайды. Міне соны айтайын 

дегенім осы жердегі тамаша заттарды зерттеп келесіздер сол зерттеген 

қалпымен осылай қалады. Арман қарай, айтарым ұсынысым соны дәрі 

ретінде отанымыздың жаңағы президентіміз айтып отыр ғой отандық 

дәрілерді көтеру керек деп. Маған көптеген ұсыныстар түседі. Мысалы, 

осындай отандық дәрілерден беріңізші деп. Әр ұйымдардан түседі. Қалай 

бересін егерде арман қарай доклиникалық зерттеу істелінбесе. Сізбенде 

сөйлестім Диссертацияңды қарадым жаңағы өзіңізге айтылған тіпті 

элементарным LД50 – деген не ол 50% - берілген мөлшері өлу керек. 

Өлгеннен кейін сол жаңағы LД50 мәнін шығарасын. Қандай мөлшердегі 
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улылығы LД10 - LД50 терапевтический доза деп осыны айтады. Ал енді 

сіздерде келеді да LД50 не определение дейді. Ай айналайын мына судың да 

LД50 анықтауға болады. Сондықтан соған байқап назар аударайық. Бірақ 

жұмыс өте жақсы жасалған, арман қарай тоқтамайтын шығарсын ғылыммен 

айналысқаннан кейін жалғастырады деген ойдамын.  

Фармацевтика ғылымдарының докторы, доцент Датхаев 

Убайдилла Махамбетович. Қайролла Дүйсенбайұлы өте орынды жалпы 

фармацияға жаныңыз ашып, бізде дегенмен екі мамандық бар есте 

сақтаңыздар. Біреуі фармация, біреуі Технология фармацевтического 

производства. Бұлардың фармакологиялық медициналық білімі жоқ. Біз 

қатты фармакологияға медицинаға қатты кетіп қала бермейік деп химия мен 

технологиямен шектеліңдер деп ұсыныстарды алдында қорғағандарға айтып 

өткенбіз. Фармация бойынша өте орынды.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: яғни жоғарыда тексеріп 

отырғандар менде талай жыл отырдым сол жердегі түсінігі төмендеу отырған 

адам. Себебі не дейсіздер ғой Фармайия мен фармакология медицинамен 

связано до организма внутри организма, сендер шектеңдер былай шектеңдер 

деп замечание жасай алмайды.  

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Азембаев Амир 

Аканович: бәрі дұрыс сіздің айтқаныңыз ссылка почему бұрыңғы 

публикацияларға ссылка жасамаса цитировать етілмейді дегенге мен 

келісемін. Өте дұрыс айтып отыр ол кісі. Менің айтайын дегенім ары қарай 

жылдан жылға бізден көп дәрілер міне шығардық дейді, міне таптық, міне 

субстанция шықты, міне мынадай лекарственной формы шықты дейді, ары 

қарай жалғасы не болады. Жаңа патент сұрап отырдым. Жаңағы жасап 

отырған фирма ол көмек берді, шығарып берді рахмет. Ары қарай интерес 

етпейді себебі ол патенттің ішінде жоқ. Ол патент потому что патенті бар 

адам келеді. Фирмаға заказын берді жасады, өзіне патент алып алды. Ары 

қарай ертең оны фирма шығарса патент обладатель айтады это моё деп кетіп 

қалады. Вот мен сол жағынан ойлаймын жаңағы патент алатын кезде жаңағы 

қай жерде жасалды. Солармен ақылдасып соларды да қосу керек. Қалай 

екенін білмейммін мен енді. Жалпы жұмыс өте жақсы жұмыс істелінген. Бұл 

маклюраны бұрыннан біліп отырмыз, жұмысм өте жақсы қандай жалғасы 

екенін бұның бәрін айтып отыр. Дұрыс дауыс берейік қолдайық. Қолдаймыз. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

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

сыйлықтарының иегері, ҚР еңбегі сіңген өнертапқышы, химия 

ғылымдарының докторы, профессор Пралиев Қалдыбай Джайловович:  

мен сұрақ қойдым. Мен босқа қоймадым. Себебі  ол өсімдіктен жеке заттар 

бөліп алу оңай емес, оған көп еңбек ету керек. Бұл жігіт 4 жаңа зат алыпты. 

Төрт зат алғаннан кейін құрылысын зерттеу керек, химиялық құрылысын білу 
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керек. Қазіргі жағдайда жеңіл, бұрын қиын еді. Қазірге кезде не бір химиялық 

методтар бар. Мен сұрақ қойып едім бұл бала толық жауап бере алмай қалды. 

Жаңағы Еркебұлан айтып отыр Америкада істеді, тағы бір жерде істеді деп 

әрине совместно жасау керек. Бірақ сенің заттарың болғаннан кейін оны сен 

білуің керек еді. Көрсетуің керек еді формуласын. Осындай группа бар және 

мынадай методпен анықтадық деп. Келесі жастарғада айту керек олар білу 

керек. Сол шетел жігіттердің жолынан қалма түсіндірсін, айтсын. 

Публикация бар сенде ия опубликовано ол жұмыс заттардың барлығы 

жазылған. Сондықтан ондайда көңіл аудару керек. Бірақ мен ойлаймын 

жұмыс өте жақсы. Жұмыс жақсы. Өте үлкен обьемный дейді ғой орысша 

айтқанда жаңағы істеген еңбектері әр түрлі журналдарда конференцияларда 

жасалынған. Менің ойымша бұл бала келешекте жақсы специалисть болады 

деп. Кейінгі кезде қуанып жүргенім осы салада жаңағы организационный 

производства технология дейміз ғой орысша айтқанда ТФП жақсы жұмыстар 

істелініп жатыр. Бізге дәрі алу үшін субстанция керек. Дәріге готовый 

лекарственной формаға керек зат ол субстанция, субстанция сырье сол салада 

біздің университет факультет жақсы жұмыс жасап жатыр. Осы жұмысты 

ғылыми жұмыс деп есептеймін. Дауыс беремін.    

Химия ғылымдарының докторы, профессор   Бурашева Гаухар 

Шахмановна: Егер мен айтатын болсам. Жалпы жұмысың жақсы бала. Бірақ 

маған сенің баяндамаң ұнаған жоқ, себебі сенің ойың шашырап кетті ма, 

нақтылықты көре алмадым. Сондықтан мен саған нақты сұрақтар 

қойғанымда сол. ЖҚХ – да жалғыз изофлавонойдтар емес бұл жерде 

терпендер де бар, мен жақсылап көрдім, ол туралы жақсы білемін. Бірақ сіз 

ол туралы бір ауыз сөз айтпадыңыз. Айқындағышты сен айтпаған соң менде 

әдейі айтпай отырдым. Бірақ немен айқындағаныңызды мен біліп отырмын. 

Мен соны сенің аузыңнан естейін деген едім. Мүмкін жұмысыңызда жақсы 

жазылған шығар, бірақ сенің ойың болашақта нақты айтып анадай 

бухгалтерлер болады ғой мұнша кг алды, мұнша кг шығардым, мұнша 

процент болды деген сондай нақты-нақты жауап беру керек деген едім.  

Жұмыстың өзін айтатын болсам, әрине ішкі бірлігі барлығы 

көрсетілген. Субстанциядан бастап дәрілік түрге дейін шығарылған. Ал, 

әрине баяндамаңа көңілім толмады аздап.  

Төрағалық етуші: Химия ғылымдарының докторы, профессор   

Бурашева Гаухар Шахмановна рахмет.  

Фармацевтика ғылымдарының докторы, профессор Махатов 

Бауыржан  Калжанович: Мен сөйлеймін. Сондықтан мен әдейі пауза ұстап 

отыр едім. Бүгін біз бір керемет жұмысты тыңдап отырмыз. Орыстарда бір 

мақал бар, все новое забытое старое. Оған себебі Институт химияда бұл 

дәрілік шөп зерттеле бастаған. Ол жұмыс біраз тірлігін сол техникалардың 

мүмкіншілігі мен техниканың жетіспеуіне байланысты жеткілікті болмады. 

Күннің күнінде мен жұмыста отырсам, бір өзіміздің студентіміз, уже орта 

жастан өтіп қалған, бір препарат алып келіп отыр. Бұны неде қолдандыңыз – 

десем, гайморитке қолдануға болады деп айтты. Сөйтсем осы маклюрадан 
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экстракт алып, гайморитті емдеуге дәрілік препарат алмақшы. Жұмыс тағы 

бір этапқа көтеріле бастады. Оны Кулпан Кенжебаевнамен бастаған 

Еркебұлан Қуандықұлы бірге қосып, тағы бір этапқа зерттеуді көтерді. 

Қайролла Дүйсенбайұлының айтып отқаны менімше дұрыс деп ойлаймын. 

Әр адамның істеген жұмысын біздің елде айтып жүрсек, бұның алда келе 

жатқан жастарға жаңа жол көрсетіп жүргендерін есте сақтап жүрген дұрыс 

деп ойлаймын. Ал енді мына жұмыстың өзіне келсек, біз осы жерде талай 

жұмысты естідік, сол жұмыстардың көбісінде біз экстрактпен шектелгенбіз. 

Әр дәрілік шөпті әкелемізде экстракт алып тоқталамыз. Бұл жұмыстың 

ерекшелігі, ол ішіндегі заттарды яғни 4 жаңа қосылысты бөліп алды. Қазір 

оның құрамындағы 4 жаңа қосылыстың құрамын ашып, оның ішінде 

помиферинді жеке алып шығу деген ол өте күрделі. Осы күнге дейінгі істеп 

жатқан кейінгі істелетін жұмыстардан ерекшелігі осында болды. Димексид 

қозғағаным болды. Олда менің өмірімде жолықтырған препаратым еді. 

Туркеевич Михайл Михайлович деген фарм. институтында ақсақал жұмыс 

істеген. Сол кісінің ең бірінші препараттары еді. Сол кездегі Совет 

одағындағы Фармация саласындағы  ең алда келе жатқан бұл дәрілік зат. Сіз 

дәрілік затты неге қостыңыз да, бұл дәрілік затты көмекші зат деп бөліп 

тастаймыз. Тағыда айтылатын әңгіме. Бірақ та енді жаңа Убайдилла 

Махамбетович айтып өтті. Қанша жұмыс істегенмен, біз фармаколог емеспіз, 

ол біз қорғап жатқан сала фармакология саласында қорғайтында сала емес. 

Сіз бүгінгі өзіңіздің алдыңызға қойып жатқан мақсатыңыз дәрілік затты бөліп 

алып шығу өте қиын. Бірінші экстрактта Еркебұлан Қуандықұлы істеген. 

Экстракт алғанбыз. Оның ішінен бұл бала 4 жаңа затты алып, енді осыны әрі 

қарай жеткізіп бұл сіздің алға қойған мақсаттың бірі деп ойлаймын. Менімше 

бұл жұмыс бұлай тоқтамау керек және осы жерде біраз әңгіме айтып отқан 

кезде Қазақстанда қашан өзімізде дәрілер пайда болады. Өйткені осындай 

жиыннан кейін мен айтып едім бизнес саласы фармацияда көңіл бөлмей 

ешқашанда Қазақстанға дәрілік зат пайда болмайды. Ол үшін үлкен ақша 

құйылу керек. Америкада 1 млд-тан 17 млд-ға дейін ақша бөлінеді бір 

препарат шығаруға. Бізде 100 млн теңге немесе 1 млн теңге арасында 

беріледі. Содан дәрілік препарат шығады деген ешқашан болатын зат емес. 

Ал  бизнес саласы үлкен қадам жасап келе жатыр. Сол салада осы мынау 

помифериннің несін ары қарай зерттесек, үлкен Қазақстандағы бір препарат 

болып өндіріске енуге болатын еді. Жұмыс ғылыми деп аталған фармация 

саласын бұл ешқашан біткен тірлік болмайды. Біз ғылым саласында 

жүргендіктен осы жұмысты ары қарай жалғастыруға менімше осы критикаға 

дейін. Мен өзім бұл жұмысты қолдаймын. Өйткені 4 жаңа зат алу деген бұл 

оңай жұмыс емес. Үлкен рахмет.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: мен анықтама айтып кетсем 

мына жерде 117 бетте сіз айтып кетіпсіз. Сержан Диссертацияңызда сол 
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жерде келтіреміз. Барлық препараттар ауыз қуысына 5,10,15, мг/кг 

мөлшердегі дозадағы ауыз қуысының асқазанға бір рет беріледі. Жануарларға 

суспензия ретінде беріледі. Неше мл оның тышқанның да одан кейін 

крысаның да асқазандарының өзінің мөлшері бар. Соған қарай салу керек еді. 

Менің айтайын дегенім осы.    

Фармацевтикалық ғылымдарының кандидаты Кожанова 

Калданай Каржауовна: Сержан Момбеков бізде докторантурасын 3 жыл 

толық аяқтап шыққан докторантымыз. Ол жұмыстың тақырыбына 

байланысты жұмыстың мақсатына байланысты және алға қойған зерттеу 

міндеттеріне байланысты жұмыстары нақты жасалды деп ойлаймын. Бүгінгі 

кішкене баяндамасында нақтылықтар болмағаны Сержанның қобалжып 

тұрғаны болар деп ойлаймын. Енді Сержанға айтарым. Алдындағы 

ғалымдардың барлық пікірлеріне қосыла отырып, сіз әрбір затты таңдағанда 

оның қасиетін көбірек білуіңіз керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағы 

димексидті айтып жатқан кезде сіз оның қандай қасиеттері бар екенін 

толықтай айта алмай жатырсыз. Оны өзіңіз зерттеуге алғаннан кейін оның 

барлық жағынан зерттеуіңіз керек еді. Өйткені сізде, мысалы модельдерді 

жасаған кезде технологиялық параметрлеріне кері әсер етпейтін, 

технологиялық параметрлеріне қай жағынан келді қандай қосылыс бойынша 

келіп отыр. Сондай нәтижелерді нақтырақ дәлелдегеніңіз дұрысырақ болатын 

еді. Жалпы жұмыс толық аяқталған. Ғылыми жаңалықтары бұл 

импакфакторлы журналдардың барлығында дәлелденген. Екі рецензенттен 

өткен жұмыс болғандықтан мен ойлаймын бұл жұмысты қолдауларыңызды 

сұраймын.  

Төрағалық етуші: Калданай Каржауовна рахмет! 

Төрағалық етуші: Сержан Есимбаевич сізге қорытынды сөз беріледі. 

Химия ғылымдарының докторы, профессор Мухаметкалиев 

Тасболат Марденович:  мен бір ұсыныс айтсам. Бұл жұмыста Отандық 

дәрілік қалып алуды қолға алу керек. Негізі жұмыстарға цитирование жасау 

керек. Бұл өйткені үлкен мәселе. Ол Сержанның ғана кінәсі емес, бұл 

университеттің кафедраның негізгі бағдарламаның кемшілігі. Шетел 

ғалымдарының еңбегіне ссылка, цитирование жасай бермей. Сондықтан бұл 

ғылыми кеңес сіздер өздеріңіз ғылыми орталыққа ұсыныс жасау керексіздер. 

Негізгі бағдарламаларға еңбектерді кіргізіп адамдардың сана сезімін өзгерту 

керек.  

Төрағалық етуші: Рахмет, Тасболат Марденович! 

Фармацевтика ғылымдарының докторы Датхаев Убайдилла 

Махамбетович: жаңағы бізде фармация саласы болғандықтан біздің 

кафедраның профессоры Роза Амиржановна отыр. Келесі жолы соны 

ескерсеңіз дұрыс болар еді. Өте дұрыс ұсыныс.  

Химия ғылымдарының докторы, профессор Омарова Роза 

Амиржановна: мы слушали на кафедре, оценили работу, затем прослушали  

в Научном комитете. На нашей Школе Фармации он ответил на все вопросы. 

В наш Комитет тоже входит достаточно солидные ученые, которые оценили 
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положително эту работу. Поэтому, я считаю, что выполнено достоточно 

большое исследование, которое выполне соответствует к тем требованиям, 

которые предявляется к диссертациям на соискание (PhD) докторской 

степени. Он работал у нас некоторое время и мы знаем его как человека 

ответственного и исполнительного. И поэтому у меня просьба к вам, как 

члена Совета подержать его работы и проголосовать за его утверждение на 

Ваши Совете и плюс рекомендовать на ККСОН РК.  

Төрағалық етуші: Спасибо Роза Амиржановна.   

Төрағалық етуші: Сержан Есимбаевич сөз сізге беріледі. 

Ізденуші: Диссертациялық кеңес мүшелері менің жұмысыма жақсы 

көзқарасбен пікір білдіргендеріңізге рахметімді айтамын. Сонымен қатар 

менің жұмысымның егжей-тегжейін қарап шыққан Тасболат Марденович 

және Надира Ерболсыновна сіздергеде үлкен алғысымды айтамын және 

осында кеңес мүшелерінің айтып отқан ұсыныстарын алдағы уақытта 

орындайсмыз. Бұл субстанция мен қалып қоймаймыз, келесі докторанттарда 

субстанция негізінде модификация жасауын алдағы жұмыстарда 

тыңдайсыздар. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.  

 Төрағалық етуші: Диссертациялық жұмысты талқылау аяқталды. 

Сонымен құпия дауыс беру үшін санақ комиссиясын сайлау үшін сайлауға 

ұсыныс түсті. Сайлау комиисиясының төрағасы Қайролла Дюсенбаевич, сіз.     

 Төрағалық етуші: комиссия көмекшілері: Амир Аканович, Гаухар 

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

комиссия мүшелері бекітілді.  Дауыс беру басталды.  

 Фармацевтика ғылымдарының докторы, доцент Датхаев 

Убайдилла Махамбетович: Бес минуттық үзіліс жариялаймыз. 

Үзілістен кейін 

 Төрағалық етуші: Сөз санақ ету комиссиясының төрағасы профессор 

Рахимов Қайролла Дюсенбаевичке беріледі. 

  Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы: Хаттама, бірінші номерлі, 

Диссертациялық кеңестің «Фармация» бойынша  6D110400 – «Фармация» 

және  6D074800 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары 

бойынша таңдалған санақ комиссиясының отырысы.  

30 қараша  2018 жыл.   

 Төрағасы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Рахимов К.Д. 

Комиссия мүшелері: фармацевтика ғылымдарының кондитаты,  Азембаев 

А.А., химия ғылымдарының докторы, профессор Бурашева Г.Ш. 

Диссертациялық кеңестің құрамы - 10 адам. 
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