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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесідей нормативтік құжаттарға 

сілтемелер қолданылған  

ҚР МФ.А., 2008.Т.1 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

ҚР МФ.А., 2008.Т.2 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

ҚР МФ.А., 2014.Т.3 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Фармакопеясы 

МЕМСТ 6.38-90               Құжаттар жүйесін бірегейлендіру. Ұйымдастыру- 

реттеушілік құжаттар сұлбасы. Құжаттарды рәсімдеуге 

қойылатын талаптар. 

МЕМСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық 

сипатталуы. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері. 

МЕМСТ 7.9-95 

(ИСО 214-76) 

Ақпарат, кітапханалық баспа ісі бойынша стандарттар 

жүйесі. Реферат және аннотация. Жалпы талаптар. 

МЕМСТ 7.12-93 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазба. Орыс 

тіліндегі сөздерді қысқарту. Жалпы талаптар мен 

ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Ғылыми-техникалық құжаттарда 

заттар мен материалдардың қасиеттері туралы сандық 

мәліметтерді келтіру. Жалпы талаптар. 

МЕМСТ 8.417-81 Өлшеу бірыңғайлығын қамтамасыз етудің мемлекеттік 

жүйесі. Физикалық шамалардың бірліктері. 

МЕМСТ 1770-74 Зертханалық өлшегіш шыны ыдыстар. Цилиндрлер, 

мензуркалар, колбалар, пробиркалар. Жалпы 

техникалық шарттар. 

МЕМСТ 3885-73 Реактивтер мен аса таза заттар. Сынама алу, сұрыптау, 

қаптау және белгілеу. 

МЕМСТ 4517-87 Реактивтер. Анализ барысында қолданылатын қосалқы 

реактивтер мен ерітінділерді дайындау әдістері. 

МЕМСТ 6709-72 Тазартылған су. 

МЕМСТ 13646-68 Дәл өлшеулер үшін шыны сынап термометрлері. 

МЕМСТ 23932- 

90Е 

Зертханалық шыны ыдыстар мен құрал-жабдықтар. 

МЕМСТ 25336-82 Зертханалық шыны ыдыстар мен құрал-жабдықтар. 

Түрлері, негізгі көрсеткіштері мен өлшемдері. 

МЕМСТ 29252-91 Зертханалық шыны ыдыстар. Бюреткалар. 4.1. Жалпы 
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талаптар. 

МЕМСТ 15.011-82 Өнімді жетілдіру және өндіріске қою жүйесі. Патентті 

зерттеулер жүргізу реті. 

МЕМСТ 7625-86 Е Этикеткалық қағаз. Техникалық шарттар 

МЕМСТ 7933-89 Е Тұтыну тарасына арналған картон. Жалпы техникалық 

шарттар 

МЕМСТ 17768-90 

Е 

Дәрілік заттар. Орамдау, таңбалау, тасымалдау және 

сақтау 

МЕМСТ 24104-88 Зертханалық жалпылама қолдануға арналған және үлгі 

таразылар. Жалпы техникалық шарттар 

МЕМСТ 25336-82 Зертханалық шыны ыдыстар мен қондырғылар. 

Типтері, негізгі көрсеткіштері мен өлшемдері 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР МФ  Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік фармакопеясы 

АНҚ  Аналитикалық нормативтік құжат 

НҚ   Нормативтік құжат 

МССТ  Мемлекеттік сапалық стандарт 

СҰ  Стандарт ұйымы 

GACP  Дәрілік өсімдіктерді тиістііс – тәжірибемен өсіру және жинау 

ДӨШ  Дәрілік өсімдік шикізаты 

ДЗ  Дәрілік заттар 

ББЗ  Биологиялық белсенді заттар 

О.  Oxytropis 

СО2  Көмірқышқылды экстракт 

АКЭҚ  Ағынды көмірқышқыл газды экстракциялық қондырғы 

ЖҚХ  Жұқа қабатты хроматография 

ГСХ  Газ сұйықты хроматография 

ТЭН  Техника – экономикалық негіздеме 

ГХ  Газды хроматография 

КХ  Колоналық хроматография 

ГХ-МС  Газды хроматография – масс спектрофотометр 

ҒЗИ  Ғылыми зерттеу институты 

УД  Ультрадыбысты 

Бк/кг  Беккерель/киллограмм 

ДХМ  Дихлорметан 

ЭтАц  Этилацетат 

МеОН  Метанол 

КЖ  Көмекші жұмыстар 

ЛЭК  Локальды этикалық комиссия 

ЖШС  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ЕЫС  Ең ықтимал саны  

КТБ  колония түзуші бірлік 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев отандық 

дәрілік құралдар жасау, өндіру мен өндіріске енгізу саласындағы жұмысты 

жандандыру және таяудағы жылдары Қазақстан Республикасының медицина 

мекемелері мен халқын дәрілік қамтамасыз етудегі отандық фармацевтік 

өнімнің үлесін 30 %-ға дейін жеткізуге тапсырма берді.  

Қазақстан Республикасында фармацевтика өнеркәсібін фитохимиялық 

өндірісті дамыту арқылы жүзеге асыру орынды әрі экономикалық тиімді, 

мұның өзі, Республикада дәрілік өсімдіктердің бірегей шикізат базасы 

болуымен, химия, медицина мен фармация салаларында едәуір ғылыми-

техникалық әлеует жинақталуымен және дәрілік препараттардың 

субстанцияларын отандық өндірушілердің дәрілік өсімдік шикізатын өңдеуге 

дәстүрлі түрде бағдарлануы болып табылады. Бұл ретте, отандық 

фармацевтика өнеркәсібін дамытудың негізгі басымдықтарының бірі - дәрілік 

өсімдік шикізатының негізінде бірегей отандық субстанцияларын және 

олардың негізінде дәрілік препараттарды жасау мен өндіріске енгізу болып 

табылды. Бүгінгі таңда елімізде 8000 мыңға жуық дәрілік препараттар 

тіркелген, олардың ішінде отандық үлес 30 %, құны жағынан  10 % құрайды 

[1, 2]. Фармацевтикалық нарықтың қалыптасқан импортқа тәуелділік 

жағдайында дәрілік қалып жасап шығару денсаулық сақтау жүйесінің басым 

бағыттарының бірі болып табылады. Фармацевтикалық нарық саласында 

дәрілік өсімдік шикізаты негізінде алынатын дәрілік қалып үлесінің артуына 

және ДДСҰ болжамы бойынша, алдағы он жылдықта дәрілік қалып 60 % дан 

астам бөлігі дәрілік өсімдіктерден алынатын өсмідіктекті дәрілерге тиесілі 

болады деген тұжырым бар [3, 4]. 

Отандық өндіріс үшін тәжірибелік маңызыдылығы жоғары дәрілік 

өсімдік шикізаттар үлесін қамтиды. Қазақстанда таралу ареалы ауқымды, 

табиғи жағдайда жабайы өсетін дәрілік өсімдіктер тобы бағалы шикізаттар 

көзі болып табылады.  Құрамы бойынша биологиялық белсенді заттарға бай, 

ғылыми медицинада жүйелі түрде зерттелмеген болашақта зерттеуді қажет 

ететін дәрілік өсімдік ретінде  Fabaceae туысы Oxytropis тұқымдасы  

өсімдігінің практикалық қызығушылық туғызады.  

Осыған орай, отандық  тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  

өсімдігі созылмалы ауруларда, қабынуға қарсы  стероидты емес,  өсімдік 

тектес  дәрілік құралдарды ұзақ уақыт бойы және  педиатряда және 

гериатрияда қолдануға мүмкіндік береді.  

Зерттеу жұмысының мақсаты: Тықыр  кекіре (Oxytropis glabra 

Lam.DC.)  өсімдігінің экстракты негізінде ішке қолдануға арналған дәрілік 

құралдың технологиясын жасау, стандарттау және фармацевтикалық 

негіздемесі. 
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Зерттеу жұмысының міндеттері:  
- тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)   өсімдігінің шикізатын 

жинау және фармакогностикалық талдау жүргізу;  

- тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  өсімдігінен экстрактысын 

зерттеу, технологиясын таңдау және стандарттау; 

- таблетканың физико-химиялық, технологиялық қасиеттерін  анықтау 

және стандарттау. 

- алынған экстракт негізіндегі таблеткалық дәрілік құралдың 

фармацевтикалық негіздемесін жасау. 

- көмірқышқылды экстрактының және таблеткалардың доклиникалық 

зерттеулерін жүргізу; 

- тықыр кекіре экстракты негізінде алынған таблетканың өңдірісін 

техника-экономикалық жағынан негіздеу. 

Зерттеу жұмысының обьектісі: 2015-2016 жылы Алматы облысы 

Балқаш ауылындағы Береке ауылдық огругы аумағында, тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбі болып табылады. 

Зерттеу жұмысының әдістері: физикалық және физика-химиялық, 

фармакогностикалық, фармако-технологиялық, биологиялық және 

статистикалық әдістер. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:  
Алғаш рет ҚР МФ талаптарына  сай тықыр кекіре (Oxytropis glabra 

Lam.DC.) шикізатынан алынған экстрактыға фитохимиялық талдау және 

стандарттау.  

Алғаш рет тықыр кекіре  дәрілік өсімдік шикізаты негізінде критикаға 

дейінгі көмірқышқылды экстракт алудың оңтайлы технологиясы жасалынып, 

ҚР МФ сәйкес стандртталды.  Зерттеудің жаңашылдығы тіркеу нөмірі 

№2018/01112 пайдалы модельге өтінім беру арқылы және СТ 27658-1910-

ТОО-02-2017 стандарт ұйымына кіргізілумен  расталды.  

Алғаш рет тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  дәрілік өсімдік 

шикізаты негізінде критикаға дейінгі көмірқышқылды экстрактының 

химиялық құрамы зерттелініп, флавоноид кластарына (изомукронулатол) 

және терпеноидтар кластарына (стигмаст-7-ен-3-ол, α-амирин) жататын  

химиялық қосылыстар анықталынды.  

Алғаш рет критикаға дейінгі көмірқышқылды экстракты және соның 

негізінде жасалынған «Оксифаб» шартты атаудағы таблетканың қабынуға 

қарсы, ауруды басатын, ыстықты түсіретін фармакологиялық белсенділіктері 

анықталынды.  

Алғаш рет «Оксифаб» шартты атаумен таблеткалар құрамы 

жасалынды.  
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Диссертациялық жұмысты қорғауға ұсынылатын мәселелер:  

- Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатына 

фармакогностикалық талдау және химиялық құрамын зерттеу әдістері; 

- Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты 

негізінде алынған критикаға дейінгі көмірқышқылды экстрактының 

химиялық құрамын зерттеу, экстракты негізінде алынған «Оксифаб» шартты 

атаудағы таблетканың фармацевтикалық негіздемесі; 

- фитосубстанция уыттылығы бойынша доклиникаға зерттеулер 

нәтижелерімен, «Оксифаб»  таблеткаларының  фармакологиялық 

сипаттамалары. 

Ғылыми жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы: 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты 

негізінде көмірқышқылды экстракты алынды.  

Көмірқышқылды экстракт негізінде алынған «Оксифаб» шартты 

атаудағы таблетканың оңтайлы құрамы және технологиялық регламенті және 

аналитикалық нормативті құжаттары жасалынды.  

Тәжірибелік фармацевтикалық өнеркәсібіне енгізу үшін жаңа дәрілік 

заттар түріндегі фитосубстанция және Оксифаб» шартты атаудағы 

таблеткаларға  енгізу актілері ұсынылған.  

Жұмыстың апробациясы   

Диссертация тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің негізгі 

нәтижелері: «Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Клиническая 

фармация: международный опыт и особенности развития в здравоохранении 

Казахстана», (Алматы қ., 2015 ж.); «Приоритеты фармации и стоматологии – 

от теории к практике» сборник материалов IV научно – практической 

конференции с международным участием (Алматы қ., 2015 ж.); 

«Лекарственная флора казахстана в народной и научной медицине: сборник 

материалов II Республиканской научно-практической конференции, 

посвященной  65-летию Института фармации» (Алматы қ., 2015 ж.);  

International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Дубай, 

2016ж.); Управління якістю в фармації збірник наукових робіт х науково-

практичної конференціїз міжнародною участю (НФау м. Харків, 2016 ж.); 

«Фармация және стоматологияның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» VI 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (Алматы қ., 2017 ж.);  

Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference  (Варшава 

қ. Польша,  2017 ж.);  Abstract  of  International Academic Conference (Куала-

Лумпур қ. Малайзия, 2017 ж.); Международная студенческая научная  

конференция «Современные тренды   развития индустрии туризма  и сервиса 

в Республике Казахстан» (Алматы қ., 2018 ж.); «Акановские чтения: 

актуальные вопросы медицины и здравоохранения» IX международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы общественного 

здравоохранения» V  международной научно-практической конференции 
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студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд 

молодежи» (Алматы қ., 2018 ж.) тұжырымдалды. 

 

Ғылыми бағдарламалар жоспарына сәйкес зерттеу міндеттерінің 

байланысы 

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 өндірушілердің сыртқы нарыққа шығуына  

негізделген.  Жалпы мемлекеттік бағдарламалар бағыттарын орындауға 

арналған С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университетінің фармация Мектебінің Дәрілер технологиясы және инженерді 

пәндер кафедрасының тақырыптық  ғылыми жұмыс жоспарына сәйкес 

мемлекеттік тіркеу номері ҒТБ №0118РКИО240 аясында орындалды.  

Жарияланымдар 

Диссертациялық жұмыс нәтижелеріне байланысты 20 ғылыми жұмыс 

жарық көрді. Оның ішінде:  

- Scopus және Web of Science дерекқор қатарына кіретін шетелдік 

журналында – 2 мақала; 

- Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Білім және 

Ғылым саласындағы бақылау комитетінің ұсынған журналында – 7 

мақала; 

- Халықаралық конференциялар жинағында (Малайзия, БАӘ, Польша, 

Украина) – 6 басылым; 

- Қазақстан Республикасы конференциялар жинағында – 6; 

- пайдалы модельге патент -1; 

-  Сlarivate Analytics  ақпараттық базына кіретін Fitoterapia журанлына  - 

1 мақала ұсынылды. 

Диссертация құрылымы: Диссертация кіріспе, әдеби шолу, 

тәжірибелік нәтижелерді талқылаудан, қорытынды, пайдаланылған 

әдебиеттер тізімінен,  отандық және шетелдік авторлардың ғылыми еңбектері 

мен қосымшалардан тұрады. Диссертация материалдары компьютерлік 

терімнің 159 бетінен құралған.  Диссертациялық жұмыс  51-кесте, 86-суретті 

қамтиды.  Қолданылған әдебиеттер тізімі 143 атаудан тұрады.  
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1 ТЫҚЫР КЕКІРЕ ДӘРІЛІК ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӘНЕ  ЗЕРТТЕУ БОЛАШАҒЫ 

 

1.1 Кекіре Oxytropis туысы  өсімдіктерінің таралу ареалы 

Fabaceae (Leguminosae) туысы – бұршақ тұқымдастарға жататын 

экономикалық маңызыдылығы жоғары, ежелден ауыл шаруашылығында  

азық ретінде қолданылатын, ал басқа түрлері сәндік өсімдіктер ретінде, тибет 

және халық медициналарында кеңінен қолданыс тапқан маңызды дәрілік 

өсімдік шикізаты болып табылады.  

Fabaceae (Leguminosae) туысы түрлері бойынша ең көп таралыған, ал 

Asteraceae және Orchidaceae туыстарымен таралуы жағынан салыстырғанда 

үшінші алады. The Plant List ақпараттық желісіне сәйкес Fabaceae 

(Leguminosae) туысы 14000 - 17000 түрлері оның ішіне гүлді өсімдіктер 

Astragalus (2500 туысы және туыс түрлері) тұқымдасына сонымен қатар 

Indigofera (700 туысы және туыс түрлері) тұқымдасына, Oxytropis (600 туысы 

және туыс түрлері) тұқымдастары кіреді [5].  

Fabaceae туысына жататын Leguminosae тұқымдасының ең маңызды түрі 

кекіре Oxytropis Сонымен қатар,  кекіре «Locoweed» атауы бойынша да 

аталынады. Oxytropis туысы Солтүстік жарты шар арктикалық зоналарында  

320 түрі немесе 378 түрі Солтүтік Евразия зоналарында анықталынған. 

Бұрынғы СССР  бойынша 280 түрі соның ішінде 6 түр туыстары және 24 

секциялары  тіркелінген. Сібір үшін 119 түрі (Положий, 1994), алыс  Шығыс 

үшін 55 түрі (Павлова, 1989), орта Азия үшін 166 түрі (Филимонова, 1983), 

тек Қазақстан үшін 124 түрі (Байтенов, 1961) анықталынған. Негізінен 

Oxytropis туысының ең көп таралған географиялық зонасында 153 түрі 

Орталық Азияда таралған (Грубов, 1998) және Монғолияның өзінде 92 түрі 

(Улзийхутаг, 2003), ал Рессейден тыс Маньчжуринде 16 түрі (Kitagawa, 

1979), Жапонияда - 7 түрі (Ohwi, 1965), Европа үшін - 24 түрі (Васильченко, 

1987), және Солтүстік Америка үшін 26 түрі (A provisional checklist, 1978). 

Бұрынғы CCCР арктикалық зонасы үшін 32 түрі (Юрцев, 1986), Аляска 

географиялық зонасында 22 - түрі (Hulten, 1968) [6].  

Соның ішінде елімізде 119 түрі оның ішінде 15 туыс секцияларына бөлгенде, 

36 түрі (32,5%) эндемикалық болып, 10 түрі Қызыл кітапқа еңгізілген [7]. 

(Oxytropis almaatensis Bajt, Oxytropis biloba, Oxytropis hystrix, Oxytropis 

karataviensis, Oxytropis niedzweckiana, Oxytropis subverticillaris, Oxytropis 

saurica, Oxytropis talassica, Oxytropis ugamica, Oxytropis echidna) кекірелер, 

Солтүстік жарты шар арктикалық аймақтарында  Солтүстік – Шығыс, 

орталық  Азияда және Алтайда, оңтүстік Сібірде түрлері көптеп 

шоғырланған.  

Oxytropis туысының биологиялық сипаттамасы бойынша көпжылдық 

шөптесін өсімдік, кейде жартылай бұталар немесе бұталар түрінде биіктігі 1 

метрге дейін жетеді. Ал, жапырақтары кезектеспеген түрде орналасады. Олар 

жер бауырлаған түрде қарапайым немесе сирек шаштарымен ерекшелінеді. 
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Гүлдер шоғы шоғырланған немесе сопақ, жұмсақ болып келеді. Гүл 

тостағаншасы түтік немесе қоңырау тәрізді. Гүлдің тәжі үлкен немесе орташа 

өлшемді, әртүрлі түспен боялған болады. Қайықшасының соңғы бөлігінде 

сүйірленге өткір түрде болады. Гүл шоғының аталықтары екі жақты. 

Гүланалығы отырыңқы. Бұршағы ұзын, немесе ұзын-сызықты немесе шар 

тәрізді үрленген іш қабығы бойымен ашылады [8]. 

Oxytropis туысы қалыпты континенталық климаты орташа жылдық 

температурасы 15°C, ал жылдық жауын-шашын 400 мм-ден аз болатын 

зоналарда таралады. Oxytropis туысына жататын өсімдіктер таулы 

шабындықтар және дала, таулы қыраттарда арктикалық және альпілік 

тундраларда кең таралған және қоршаған өсу ортасына тез қалыптасып, 

шоғырланып өседі. Oxytropis туысының кейбір түрлері жануарлар үшін 

азықытық ретінде қолданылса, мал шаруашылығы үшін улы болып 

табылатындықтан «Locoweed» атымен аталынады [9]. 

Oxytropis туысы көптеген түрлері азықтық, балды, дәрілік және сәндік 

өсімдіктер түрінде тәжірибелік маңыздылығы бар дәрілік өсімдік шикізаты 

болып табылады.  Дәстүрлі, тибеттік медицинада кеңінен қолданыс тапқан 

Oxytropis тұқымдасының биологиялық белсенді заттарға бай: флавоноидтар, 

фенолкарбон қышқылдары, алкалоидтар, кумариндер, сапониндердің көп 

мөлшерде болатындығы анықталынған [10].  

Кекіре Oxytropis туыстарының Қазақстанда Республикасында өсетін 

түрлері:  

1. Oxytropis almaatensis Bajt  ̶  Алматы кекіресі. Іле, Күнгей және 

Теріскей  Алатауларда шалғынды және бұталы баурайларда   өседі. Қызыл 

кітапқа еңген эндемик. Дәрілік өсімдік шикізаты ретінде  жер үсті бөлігі 

алынады.  Фенол қышқылдары және флавоноидты қосылыстар дәрілік 

өсімдік шикізатының құрамында бар. Халық медицинасында гипотензивті 

және коранарлық қаңтамырларды кеңейтуші ретінде қолданылады. 

2. Oxytropis  deflexa (Pall) DC. -  Иілген кекіре.  Алтайдың тау 

шатқалдары және өзен бойларында кездеседі. Дәрілік өсімдік шикізаты 

ретінде барлық вегетативті мүшелері қолданылады.  Тритерпеноидты 

сапониндер,  алкалоидтар, флавоноидтар дәрілік өсімдік шикізатының 

құрамына кіреді.  Шығыс медицинасында интоксикация және 

септикопиемияда ауруды басатын ретінде қолданылады.  

3. Oxytropis pilosa (L.)DC. - Түкті кекіре. Жоңғар Алатауынан 

Алтайдың таулы өңірлерінде, Орталық және солтүстік Қазақстанның далалы 

аймақтарында кездеседі.  Дәрілік өсімдік шикізаты ретінде барлық 

вегетативті мүшелері қолданылады. Алкалоидтар, стероидтар, фенолкарбон 

қышқылдар, кумариндер, флавоноидты  қосылыстар дәрілік өсімдік 

шикізатының құрамында кіреді. Халық медицинасында жүйке аурулары және 

қызуы көтерілгенде, гинекологиялық ауруларда қолданылады. 

4. Oxytropis glandulosa Turc. - Безді кекіре. Шығыс сібір және Тянь – 

Шань таулы қыратты өңірлерінде құмды-тасты, шалғынды жерлерде 
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кезедеседі. Дәрілік өсімдік шикізатының химиялық құрамы бойынша 

сапониндер, кумариндер, флавоноидты қосылыстар жер үсті бөлігінде 

кездесетін болса, ал тамырында алкалоидтар 0,15 % жетеді, жер үсті 

бөлігінде алкалоидтар мөлшері 0,09-0,5%, фенол қышқылдары және олардың 

туындылары: п-кумар  және ферул қышқылдары, флавоноидтар 0,21%: 

кемпферол, рамназин және олардың гликозидтті қосылыстар дәрілік өсімдік 

шикізатының құрамында кіреді. Тибет медицинасында - диуретикалық, 

жараны жазатын, антигельмитті, ал сулы-спиртті экстрактысы ыстықты 

төмендететін, гипотензивті, қаң тамырларын кеңейтетін, қабынуға қарсы 

фармакологиялық қасиеттер көрсетеді.  Сирек кездесетін түр болғандықтан 

қорғауды қажет етеді.  

5. Oxytropis grandiflora (Pall.)DC. ̶  Үлкен гүлденген кекіре. Шығыс 

сібір және Тянь – Шань таулы қыратты өңірлерінде құмды-тасты жерлерде 

кездеседі. Дәрілік өсімдік шикізатының химиялық құрамы бойынша 

карденолидті және алкалоидты, кумаринді қосылыстар, флавоноидты 

қосылыстар 0,52% құрайды: кемпферол, кверцетин, мирицетин және олардың 

туындылары, рамнетин, рамназин құрайды.   Жер үсті бөлігіндегі ББЗ 

флавоноидтар гипотензиялық және қаң тамырларын кеңейтетін 

фармакологиялық қасиеттер көрсетеді.  

6. Oxytropis immerse (Baker ex Aitsh) Bunge ex B. Fedtsch. - Орта 

Азия: Сырдария, Тянь-Шань таулы қыраттар және мұздық морендерде 

кездеседі.  

Дәрілік өсімдік шикізаты ретінде барлық вегетативті мүшелері 

қолданылады. Алкалоидтар, стероидтар, фенолкарбон қышқылдар, 

кумариндер, флавоноидты  қосылыстар дәрілік өсімдік шикізатының 

құрамында кіреді. Халық медицинасында жүйке аурулары және қызуы 

көтерілгенде, гинекологиялық ауруларда қолданылады. 

 

1.1.1 Кекіре Oxytropis туысы өсімдіктерінің химиялық құрамының 

зерттелуі 

Oxytropis туысы түрлері 1960 ж. бастап зерттеле басталған. Зерттеу 

нәтижесінде 127 химиялық компоненттер олардың ішінде флавондар, 

алкалоидтар, сапониндер, линганоидты және басқа қосылыстар бөлініп 

алынды. 

Oxytropis туысы түрлерінің негізгі химиялық компоненттері болып 

флавондар табылады. Негізгі агликонды қосылыстар ретінде апигенин, 

хризин, лютеолин, кемпферол, кверцетин, мирицетин, рамнетин, 

изорамнетин, рамназин және рамноцитрин болып табылды. Негізгі 

гликозилдер D-глюкоза, L-рамноза, D-галакотоза, L-арабиноза и D-ксилоза 

барлығы оттегі байланысы арқылы агликонмен байланысқан.  

Соңғы он жылдықта  73 флавонды қосылыстар флавон және флавонды 

гликозид түрінде O.bicolor, O. falcata, O. jordalii, O. varians, O. monticola 

түрлерінен бөлініп, ал O. falcata  түрінен 7-гидрокси-флавон [11, 12, 13],  
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(-)-7-метокси-екі гидрофлавон, 7-гидрокси-4′-метоксифлавон [14], 

пинокембрин [15], пиностробин [16], ликвиритигенин [17] бөлініп 

алынды. O. falcata, O. pseudoglandulosa и O. Psammocharis түрлерінен екі 

изофлавон:3',7-дигидрокси-2', 4'-диметоксиизофлавон [18], формононетин 

[19],  3',7-дигидрокси-2',4'-диметоксиизофлавана екі гидроизофлаваноны 

анықталынған [20].   

1929 жылы Oxytropis туысы түрлерінің алкалоидты қосылыстарының 

улылықтары зерттеліне басталынды [21]. Зерттеу нәтижелері бойынша 25 

алкалоидты қосылыстар соның ішінде хинолизидинді алкалоидтар: 

анагырин, термопсин, спартеина, метилцитисин, гидроксисикон, баптифолин 

[15, 16,17], индолизидин алкалоиды: гармин, хинолин алкалоиды: диктамнин, 

органикалық амил қосылыстары, морфин және т.б. алкалоидтар: N-бензоил-

бета-фенилэтиламин, N-бензоил-2-ацетокси-фенилэтиламин, (-)-N-бензоил-2-

гидрокси-2-фенилэтиламина, Окситрофалькатин А, Окситрофалькатин В, 

Окситрофалькатин С, Окситрофалькатин D, Окситрофалькатин E, 

Окситрофалькатин F, Окситропин A, Окситропин B, Окситропин C, 

муриполизид А, 8-Метил-1-дигидроксииндолизидинтриол, 2,2,6,6-

тетраметил-4-пиперидон [18, 19, 20]. 

1974 жылы  Совет үкіметінің ұйымы тритерпеноидты қосылыстарды 

бөліп алды. Соның ішінде алғаш рет O. lanata  түрінен  24 қосылыс 

пентациклді және тертрациклді тритерпеноидты қосылыстар бөлініп алынды.  

 

Кесте 1  ̶  O. lanata түрінен бөлініп алынған тиртерпеноидты қосылыстар 

 
Пентациклді тритерпеноидты 

қосылыстар 

Әдебиеттер Тетрациклді 

тритерпеноидты 

қосылыстар  

 Әдебиеттер  

3-O-[-L-рамнопиранозил- (1→3) -

β-D-глюкопиранозил (1→6) -β-D 

[22] Соясапогенол B [27] 

3-O- [-L-рамнопиранозил- (1→2-

O-[-L рамнопиранозил-(1-β-D-

арабинопиранозил(1→4)-β-D-

глюкуронопиранозил] -

соясапогенол B 

[23] Мириозид А [28] 

3-O-[β-D-глюкопиранозил 

(1→2)-β-Dглюкуронопиранозил]-

соясапогенол B 

[24] Лупеол 
[29.30] 

3-O- [β-D-глюкопиранозил 

(1→2)-α-L -

аминопьянозил(1→2)-β-D 

глюкопиранозил (1→4)-β-

Dглюкуронопиранозил]-

азукасапогенол E 

[25] 3-O-[β-D-

глюкопиранозил (1 → 

2)-β-D 

глюкопиранозил]- (20S, 

24S)-9,19 

циклоланостан-3β, 16β, 

20,24,25-пентаол 

[31] 
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Кесте 1- жалғасы 

1 2 3 4 

3-O-[β-D-глюкопиранозил (1 

→2)-βглюкуронопиранозил] -

азукасапогенол 

[26] 3-O-[β-D 

глюкопиранозил  

(1→2)-β-D-

глюкопиранозил] -25-

O-a-L-рамнопиранозил-

(20S, 24S) -3β, 16β 

[32] 

3-O- [β-D-глюкопиранозил (1→2) 

-β-D-

глюкуронопиранозил]азуксапоге

нол метиловый эфир 

[26] Стигмастерин [34] 

3-O- [β-D-глюкопиранозил (1→2) 

-β-D-

глюкуонопиранозил]азуксапоген

оламид 

[26] 23,24-

дигидростигмастерол 

[35] 

Aзукасапагенол [27] β-ситостерол [35] 

3-O-a-L-рамнопиранозил(1→2) -

β-D-глюкопиопиранозил(1→4)-β-

D глюкуронопиранозид-

окситрогенол 

[28] Даукестерол [35] 

3-O- [a-L-рамнопиранозил 

(1→2)-β-D-

глюкопиранозил(1→4)-β-D 

глюкуронопиранозил]-3β,22β,-4-

тригидроксиолеан-12-ен 

қышқылы 

[28]   

Oлеан-13(18)-ен-2-а-хлор-3β,24-

диол 

 

[28]   

 

1990 жылы O. glabra түрінен 1,1,1,7,7,7-секстилор-2,6-дигидрокси-4-

оенантон және тратриаконтан бөлініп алынған [33]. Кейінен O. kansuensis 

эфир-майлы бөлігінен цис-фарнезол, лаурин қышқылы, тетрадецилді 

қышқыл, 12-метилтетрадецилді қышқыл, 6,10,14-триметил-2-пентадекан 

және гексадеканды қышқылдар анықталынды [34]. O. deflexa түрінен 

лигнаноидты қосылыстар:  Schisantherin A [35], ал О. myriophylla  түрі 

фенолды гликозид лигустрин алынған [36]. Oxytropis туысынан басқа 

қосылыстар мелисенсинді және басқада амин қышқылдары  кездесетіндігі 

айтылған [37]. Oxytropis туысына жататын Oxytropis muricata (Pall.)DC., жер 

үсті бөлігінен 0,8% дейін алкалоид және 2,7% дейін көмірсулар, С, Р 

дәрумені қосылыстарын, Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., жер үсті бөлігінен 

0,6% дейін флавоноидты қосылыстар (олардың арасында изофлавоноидтар), 

тритерпеноидтар (олардың арасында тритерпеноидты сапониндер), 

фитостериндер, сонымен қатар фенол қышқылдары және алифатты хлорлы 

құрылымды қосылыстар анықталынған. Oxytropis oxiphylla (Pall) DC. жер 
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үсті бөлігінен 0,8% дейін эфир майлары және таниндер бөлінген. Oxytropis 

varlakovii Serg., жер үсті бөлігінен 4,4% дейін кумариндер, антрахиндер, 

цианогенді қосылыстар анықталынған.  

Әртүрлі биологиялық белсенді заттар әсерінен Oxytropis туысы 

қабынуға қарсы, өт айдайтын, диуретик, антиартимиялық және ауруды 

басатын, қызуды  түсіретін фармакологиялық әсерлер көрсететіндігі 

анықталынған. Яғни, ғылыми медицинада кеңінен қолданыс тапқан кекіре 

Oxytropis түрлері: сүйір жапырақты кекіре (Oxytropis oxiphylla (Pall) DC.), 

домалақ басты кекіре (Oxytropis strobilacea)  фармацевтикалық өңдіріс үшін  

келешегі бар дәрілік өсімдік шикізаты болып отыр. Тибет медицинасының 

трактатында «Чжуд-ши» аты бойынша «қара жолбарыс еті» немесе «ақ 

жолбарыс еті» деп сүйектердің бітісіп қалпына келуде және жараны жазуда 

қолданылады. «Чжуд-ши» - «Вайдурья-онбо» трактатының түсіндіруі 

бойынша сүйір жапырақты кекіре (Oxytropis oxiphylla (Pall) DC.) жеке түрде 

және күрделі шөптер қоспасына кіріп қабынуға қарсы, шемен (денеге сарысу 

пайда болғаннан туындайтын ауру), көкбауыр ауруларында, сүйек кемігі 

және «гнийан» (бұл топқа тибеттік медицина бойынша  өткір жұқпалы 

аурлар: перитонит, менингит, сібір жарасы, тырысқақ, шешек, туляремия) 

кең қолданыста болғаны жазылған [38]. Санкт-Петербург мемлекеттік химия-

фармацевтикалық академия кафедраларының зерттеулері бойынша Oxytropis 

oxiphylla (Pall) DC. дәрілік өсімдік шикізатының фитохимиялық құрамы, 

алкалоидтар, сапониндер, флавоноидтар, кумариндер, фенол және 

аминқышқылдары, ситостериндер яғни  биологиялық белсенді заттары 2 - 

кестеде көрсетілген. Oxytropis oxiphylla (Pall) DC. айқын белсенділігін 

анықтау мақсатында әртүрлі экстракт үлгілері және экстрагенттерді қолдана 

отырып, толықтай фитохимиялық талдаулар жасалынды және 

фармакологиялық бағалаулар жүргізілді [39].  

 

Кесте 2  ̶  Oxytropis oxiphylla (Pall) DC. түрінен бөлініп алынған 

тиртерпеноидты қосылыстар 

 
№ 

р/с 

Үлгі Химиялық құрамы Фармакологиялық 

белсенділігі 

1 2 3 4 

 40 % этанол 

еріткішіндегі 

экстракт үл 

гісі 

Флавоноидтар:  

-рамнетиннің-3-0-β-D-

глюкопиранозиді;  

-изорамнетиннің-3-0-α-D-

глюкопиранозиді; 

-кверцетиннің-3-0-β-D-

глюкопиранозиді.  

LD50 7800 мг/кг; 

антигипоксидті: 
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Кесте 2 - жалғасы 

1 2 3 4 

1  Аминқышқылдары: 

-аспаргин қышқылы, аланин, аргинин, 

аспаргин,валин, гистидин, глицин, 

глутамин, глутаминді қышқыл, 

лейцин, лизин, метионин, пролин, 

цистеин 

Фенолқышқалдары: 

-п-оксибензой; хлороген қышқылы 

Сапониндер 

 

 

 

 

 

Қабынуға қарсы: 

Экссудация 

Пролиферация 

Депрессиялық 

әрекеттер 

    

2 70 % этанол 

еріткішіндегі 

экстракт үлгісі 

Флавоноидтар:  

-кверцетиннің-3-0-β-D-

глюкопиранозиді;  

-кемпферол, изорамнетин; рамнетин; 

кверцетин; рамназин. 

Аминқышқылдары: 

- аргинин, аспаргин, аспаргин 

қышқылы, глицин, треонин, 

триптофан, фенил-аланин. 

 Фенолқышқалдары: 

-п-оксибензой; хлорогенді 

Кумариндер 

LD50 4800 мг/кг; 

Антигипоксидті: 

 

 

 

қабынуға қарсы: 

экссудация 

пролиферация 

депрессиялық 

әрекеттер 

3 96 % этанол 

еріткішіндегі 

экстракт үлгісі 

Флавоноидтар:  

-кемпферол, изорамнетин; рамнетин; 

кверцетин; рамназин. 

Аминқышқылдары: 

-гистидин, глутаминді қышқыл, 

аргинин аспаргин, аспаргин қышқылы, 

глицин, фенилаланин. 

Фенолқышқалдары: 

-п-оксибензой; хлорогенді. 

Алкалоид: 2-фенил-изоиндол-1,3-дион 

 

LD50 2800 мг/кг; 

Антигипоксидті: 

 

қабынуға қарсы: 

экссудация 

пролиферация 

анальгетик 

депрессиялық 

әрекеттер 

4 Полиэкстракт Барлық ББЗ LD50 3800 мг/кг 

Полифункционалды 

5 Oxytropis 

oxiphylla (Pall) 

DC. шөбі 

Барлық ББЗ Полифункционалды 

 

Oxytropis oxiphylla (Pall) DC. жер үсті бөлігінен экстракт алынып, 

биологиялық белсенді зат флавоноидтар қосылысы негізінде «Оксофил» 

препараты алынған.  Бұл препарат фармакологиялық әсері бойынша: ринит 

(мұрынның шырышты қабаттарының қабынуында), антигипокситті, 

анальгетикалық, қабынуға қарсы және зақымданған жасушаларды қалпына 

келтіруі бойынша кең спектірде қолданылады [40] 
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 1.1.2 Кекіре Oxytropis туысы өсімдіктері түрлерінің  

фармакологиялық сипаттамалары 
Дәрілік өсімдік шикізаты негізінде  кекіре Oxytropis туысына жататын 

ең маңызды өкілдеріне: терапевтикалық әсері - диуретиктер - Oxytropis glabra 

(Lam.)DC., Oxytropis lanata (Pall.)DC., Oxytropis leptophylla (Pall.)DC., 

Oxytropis muricata (Pall.)DC., Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., Oxytropis 

stukovii Palib., жер үсті бөлігі Oxytropis glandulosa Turcz, Oxytropis vararovii, 

антельминтикалық гельминттерге қарсы – Oxytropis muricata (Pall.)DC., 

Oxytropis stukovii, жер үсті бөлігі Oxytropis glandulosa Turcz., Oxytropis 

myriophylla (Pall.)DC., жер асты бөлігі Oxytropis muricata, жараны жазатын –  

Oxytropis glandulosa Turcz, Oxytropis muricata, Oxytropis stukovii, жапырақ, 

гүлі Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., жер үсті бөлігі Oxytropis varkovii, 

детоксикациялық  –  Oxytropis deflexa (Pall.)DC., Oxytropis muricata, Oxytropis 

sylvatica (Pall)DC., жапырақ, гүлі Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., ыстықты 

түсіретін  – Oxytropis glabra (Lam.)DC., Oxytropis lanata (Pall.)DC., Oxytropis 

leptophylla (Pall.)DC., жапырақ, гүлі (бірге) Oxytropis lanata (Pall.)DC., өт 

айдайтын – Oxytropis muricata, қабынуға қарсы – Oxytropis myriophylla, 

сепсис кезінде - Oxytropis deflexa (Pall.)DC., Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., 

Oxytropis sylvatica (Pall)DC., сібір жарасы, қабынуға қарсы, тұмау 

ауруларында – жапырақ, гүлі (бірге) Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., 

жұқпалы ауруларда – Oxytropis stukovii, Oxytropis varlakovii, қышыма бөртпе 

– Oxytropis muricata, паразитті тері ауруларында - Oxytropis stukovii; ұрпақты 

болу аурулар жүйесі: әйелдер ауруларында – Oxytropis muricata, Oxytropis 

pilosa (L.)DC.; жүйке аурулар жүйесінде –  Oxytropis pilosa (L.)DC., 

радикулитте –  Oxytropis uralensis (L.)DC.; жүрек қаңтамырлар аурулар 

жүйесінде – Oxytropis campanulata Vass.,Oxytropis glabra (Lam.)DC., 

Oxytropis grandiflora(Pall.)DC.,Oxytropis lanata (Pall.)DC., Oxytropis muricata, 

Oxytropis myriophylla, тіс ауруларында – Oxytropis deflexa (Pall.)DC., 

Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., Oxytropis sylvatica, Oxytropis varlakovii, асцит 

және ісікте – Oxytropis glabra (Lam.)DC., Oxytropis oxyphylla, Oxytropis 

stukovii, безгек ауруларында – Oxytropis pilosa; психикалық аурулар: 

ұйқысыздықта – Oxytropis uralensis; тірек-қимыл аппаратының аурулары: 

сүйек аурулары; жарақаттар: сынған кезде; тыныс алу жүйесінің аурулары  – 

Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., гүлі және жапырағы қолданылады.  

Тәжірибе жүзінен сулы-спиртті экстрактылары Oxytropis campanulata 

Vassilcz., жер үсті бөлігі Oxytropis glandulosa Turcz, флавоноидты қосылысы 

бар Oxytropis lanata (Pall.)DC., алкалоидты қосылыстары бар Oxytropis 

setosa, Oxytropis  komarovii Vassilcz., жер үсті бөлігінен жаңа галенді 

препараттар антигипертензивті қасиеттерге ие болса, ал Oxytropis  komarovii 

Vassilcz. сулы-спиртті экстрактылары  және Oxytropis setosa түріндегі 

алкалоидтар кардиотоникалық әсер көрсетеді. Oxytropis turczaninovii 

түріндегі (изоиндол туындылары) алкалоидтар (Яковлев, Блинова, 1995), 

экстракт (Соловьева 1997), полиэкстракт Oxytropis oxyphylla (Лесиовская, 
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Бахтина, Коноплева, 1996), Oxytropis deflexa, Oxytropis glandulosa, Oxytropis 

lanata, Oxytropis longirostra DC.,  Oxytropis myriophylla (Pall.)DC., Oxytropis 

strobilacea Bunge, Oxytropis sylvatica түрлерінің  тұндырмалары және 

экстрактылары анальгетикалық әсерлер көрсетеді.  Oxytropis myriophylla 

(Pall.)DC., Oxytropis oxyphylla, Oxytropis strobilacea Bunge, Oxytropis sylvatica 

түрлерінің флавоноидты қосылыстары (Яковлев, Блинова, 1995) 

антиоксиданты қасиеттерімен сипатталады [41]. 

 

1.1.3 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдігінің гербар 

түрлері, химиялық құрамы 

Қазақстан Республикасы флорасы мәліметіне сәйкес тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) еліміздің барлық облыстарында құмды тасты 

жерлерінде кездесетіндігі  көрсетілген [Флора Казахстана т. Алма-Ата,  1961 

с.333-334].   Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.).  Fabaceae отбасына  

жататын,  елімізде 119 түрі Абдулина С.А. Қазақстанның түтікті 

өсімдіктерінің тізімі еңбегінде көрсетілген [42]. 

 
Сурет 1 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдігі 

 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) – көпжылдық, биіктігі 25-100 

см шөптесін өсімдік, сабақтары бірнеше, жасыл қалемшелі, жалаң, 

жапырағының ұзындығы  5-15 см, жапырақтарының саны 5-9 қосақтасып, 

ланцетті, ұзындығы 10-25 мм және ені 3-7 мм  орналасады.   Гүлшоғырының 

ұзындығы 5-12 см, сирек түктенген; флаг ұзындығы 7-8 мм; гүлшоғыры 

қайықша түрінде ұзындығы 5-6 мм  күрделі гүлділер тұқымдасына жатады. 

Орта Азияда, Батыс және Шығыс Сібірде, Моңғолияда кездеседі. Қазақстанда 

шөлді аймақтар мен биік тау басынан басқа жерлердегі шалғындарда, өзен 

бойларында өседі [43]. 

Тықыр кекіре Oxytropis glabra Lam.DC. дәрілік өсімдік шикізаты ҚР 

ҒжБМ РММ «Ботаника институты және фитоинтродукция» институты  

қорынан 10 гербарлы үлгілері 3 – кестеде көрсетілген.  
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Кесте 3 - Ботаника институты және фитоинтродукция институтындағы (1908-

1956 жж.). аралығындағы гербарлы қорындағы  Oxytropis glabra Lam.DC. 

жиналынған орны 

 
№ Жиналыған орны Жиналған 

уақыты 

Гербар қорынан алынған 

мәліметтер 

Коллекторлар 

1 2 3 4 5 

1 Иркутск облысы, 

Балаган ауданы, 

округ. Шербакова 

шабындық 

12.08.1908 ж. 

 

Н. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

2 Талды-Қорған уезі, 

Қаратал және 

Мартам-Кум 

18.07. 1928 ж. 

 

 В.И. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

3 Балқаш-Алатау, 

Лепсі және Басқан-

Күл көлінің орташа 

бағыты бойынша 

Шығыс Балқаш 

аймағы 

29.07.1934ж. 

 

И.А. 

Лимчевский  

О.А. 

Лимчевский 

 

4 Жоңғар Алатауы, 

өзені арасында 

Самарқан жазығы, 

Басқанқұл және 

Ақсу 

25.06.1934 ж. 

 

И.И. Рубцов 
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Кесте 3 - жалғасы 

1 2 3 4 5 

5 Ыстықкөл бассейні, 

Рябалыдан 10 км-ге 

дейін, Қырғыз ССР 

01.08.1938 ж. 

 

 А. Рубанок  

6   Шығыс Балқаш, 

Аграман тауы 

Құрғақ 710 

шатқалда жоғары  

24.06.1960 ж. 

 

З.И. Полдучин 

8 Ыстық көлдің 

жағасында құмды 

жағасы 

08.07.1948 ж. 

 

Н.И. Рубцов 

9 Батыс Тянь-Шань, 

Чатқал өзенінің 

аңғары Жаңа-Тараз 

ауылы 

03.08.1962 ж. 

 

В. Палов 

10 Ыстық көлдің Тянь-

Шань орталығы 

23.08.1986 ж. 

 

 Б. Байтенов  
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Осылайша,  гербарий қорының талдауы коллекциялардың, 

географиялық орнын, жиналу уақытын және коллекторларды анықтауға 

мүмкіндік берді [44]. 

Моңғолияда жергілікті Zuimacao (ішкі Моңғолия) немесе mabanchang 

(Ningxia провинциясында) ретінде белгілі Oxytropis glabra Lam.DC ресми 

формакопеяда ресми дәрілік препарат ретінде тіркелген [45]. Тықыр 

кекіренің химиялық құрамын зерттеу алғаш рет сапонинді қосылыстардың 

анықталуымен басталған. H. Lu, S.S.Wang, B.Y.Zhao жұмыстарында алғаш 

рет тритерпеноидтардың екі жаңа қосылыстарын бөліп алған: 3-0-[-β-D-

глюкопиранозил (1-2) -β-D-глюкуронопиронозил] азукисапогенол метил 

эфирі, 3-0- [- β-D-глюкопиранозил (1-2)-β-D-глюкуронопиронозил] 

азукисапогенол амид [46]. J. Chem  жұмыстарында Oxytropis glabra Lam.DC.  

химиялық құрмының алкалоидты қосылыстарын зерттей келе индолизидинді 

алкалоидтар (свейнсонин және азот оксиді свейнсонин), хинолизидин 

алкалоидтары (анагрин, терсопсин, лупинин, н-метилцитисин), пиперидинді 

алкалоидтар (2,2,6,6 – тетраметил - 4-пиперидон) ЖҚХ және ГС-МС физика-

химиялық әдістерін қолданып анықтады [47].  

Бұл алкалоидтар Oxytropis туыстарынанда анықталынған: Oxytropis 

ochrocephala, Oxytropis Kansuensis, Variablilis, A. Strictus. алкалоид (SW-

swainsonine) - лизосомалық α-манносидаза және гольджи α-манносидаз 

белсенділігін тежеп, α-манносидаза ингибиторы ол олигосахаридтердің 

жиналуына және жасушаның вакуумдауына алып келеді [48].  

 

Кесте 4 - Oxytropis glabra Lam.DC  химиялық құрамдары бойынша БАЗ 

зерттелуі 

 

Oxytropis glabra 

Lam.DC. анықталынған 

химиялық 

компоненттер   

 

Экстракция түрлері Анықталынға

н әдіс түрі 

Әдеб. 

1 2 3  

Тритерпеноидты 

сапониндер:  

3-O - [- β-D 

глюкопиранозил(1-2) - 

[- β-D глюкопиранозил 

азукисапогенол метил 

эфирі 3-O - [- β-D 

глюкопиранозил(1-2) - 

[- β-D глюкопиранозил 

азукисапогенол амиді 

75% спиртті экстракт (этил спирті) ЖҚХ  [49] 
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Кесте 4 - жалғасы 

 

Oxytropis glabra  Lam.DC-тың биохимиялық жұмыстарына арналған 

соңғы зерттеулер негізінен оның антиоксидантты және еркін радикалды 

қалдықтарын жинау, жүрек-қан тамырларының қорғауы, жүректің 

ишемиялық ауруларының алдын алу, миокардтың ишемияларының-

реперфузияның алдын алу, қабынуға қарсы, аллергияға қарсы, вирус және 

тыныштық, ісікке қарсы іс-әрекеттер, онкологиялық аурулардың алдын алу. 

Сондай-ақ созылмалы бронхит, жүректің ишемиялық ауруы және жоғары қан 

қысымын емдеу үшін де қолдануға болады. 

 

1.2 Биологиялық белсенді заттарды бөлу әдістері және 

көмірқышқылды экстракт алу технологиясы  

Дәрілік өсімдіктерді емдік мақсатта пайдалану бұрыннан белгілі. 

Адамдар ғасырлар бойы әртүрлі өсімдіктерді қолдана отырып, ішінен 

тиімділерін таңдап алып отырған. Алғашқы дәстүрлі (үнді және тибет) 

медицинасы  толықтай осы дәрілік өсімдіктерден алынған дәрілерге 

негізделген. Емдік препараттар биологиялық белсенді және соған сәйкес 

заттардың қосындысы түрінде кептіріліп жасалған. XIX ғасырдан бастап 

көптеген өсімдіктерді белсенді заттар алу мақсатында зерттей бастады. 

Дәрілік өсімдіктердің көбісі дерлік 1850 - 1950 жж. зерттеліп, фармакопеяға 

енгізілді. Бірақта Эрлиханың химиотерапия туралы теориясының дамуы 

дәрілік заттарды бөліп алуда үлкен маңызды орын атқарды, осы саладағы 

зерттеулер күрт көбейді және адам мен жануарлар ауруларын емдеу үшін 

жаңа дәрілер алынды [49]. 

XX ғасырдың 70 ж. фитохимияға деген қызығушылықтың төмендігіне 

қарамастан, дамыған елдерде дәрілік заттардың 50% табиғи өнімдерден 

жасалынды. Қазіргі уақытта синтетикалық дәрілердің жанама әсерлерінен 

1 2 3 4 

Флавоноидтар: 

Кверцетин 

Ультрадыбыстық экстракция: 1: 15 г | 

мл 100% метанол ультрадыбыстық 

экстракция 90 мин, ультрадыбыстық 

қуаты 800 Вт, температурасы 4500C. 

ЖЭСХ [49] 

Алкалоидтар  95% этанол экстрактысы содан кейін 

су фракциясы хлороформ, этилацетат 

және н-бутанолмен біртіндеп 

экстракция процесі жүреді. 

ЖҚХ  [51] 
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асқынулар туындаған кезде, медицина қайтадан қазіргі ғылымның дамуына 

сүйене отырып, «шөппен емдеуге» көшіп отыр. 

Дәрілік өсімдіктердің синтетикалық дәрілерден айырмашылығы, емдеу 

ауқымы кең, емдеу кезінде жеңіл әсер етеді, құрамында науқас жақсы 

көтеретін биологиялық белсенді заттарі (ББЗ) бар. Өсімдіктер ас қорытуға 

көмектесетін, жасушаның протоплазмасының тіршілік көзі болатын, жүйке 

жүйесі медиаторларын байланыстыратын, ферменттік белсенділікті 

жоғарылататын компонентерге (дәрумендер, макро- және микроэлементтер, 

ферменттер, т.б.) бай. Олар ұлпалардың өткізгіштігі мен иілгіштігін 

жақсартады, организмнен улы заттарды шығаруға көмектеседі. Дәрілік 

өсімдіктерді қолданудың жағымсыз жақтары жоқ немесе жанама әсері аз 

және тез жойылады; оларды ұзақ уақыт қолдануға болады, созылмалы 

ауруларда қолдану үшін де ыңғайлы [50]. 

Ресми дәрілік заттардың каталогында экстракты препараттар 

қысқартылған түрде берілсе де, көптеген фирмалар фитохимиялық 

препапараттар шығарады. Экстракты препараттың өндірісінде жетекші 

орынды Германия, АҚШ, Польша, Үндістан, Венгрия, Франция, Қытай, 

Ұлыбритания және Жапония елдері алады. Бұрын синтетикалық дәрілер 

шығаратын фирмалар қазір фитохимия өндірісімен айналысатын болған. 

Әлемнің жетекші фитохимиялық фирмалары ретінде сербиялық 

Галеника; немістік Мадаус, Дегусса АГ, Наттерманн, Хель; үнділік 

Хималайя; швейцарлық Сандоз; американдық Ели Лили; италияндық 

Бономелли СпА, Инверни Делла Беффа СпА; француздық Тинксирол және 

т.б. фирмалар жатады [51]. 

Экстрактты препараттардың даму тарихы ертеден келе жатыр. Ең 

бірінші жануар мен өсімдіктерден шикізаттар бөлініп алынды. Экстракты 

препараттардың дамуына елеулі үлес қосқандар Авиценна, римдік дәрігер 

және фармацевт Клавдий Гален, алхимик Раймонд Луллий және т.б. болды. 

«Гален препараттары» - б.з. 131-201 ж.ж. өмір сүрген атақты рим 

дәрігері және фармацевті Клавдий Галеннің препараттарына Парацельс 

қолданған тарихи термин. Гален препараттарын дәрілік өсімдіктердің жеке 

тобы ретінде қарастыру керек, себебі олар жеке химиялық заттар болып 

табылмайды, керісінше бірнеше заттардың кешені. Олардан бөлінетін заттар 

кешені таза химиялық заттардың әсерінен әлде қайда басқаша әсер етеді. 

Сондықтан гален препараттарының әсері, оның құрамындағы биологиялық 

белсенді заттардың не көбеюіне, не азаюына немесе түрін өзгертуіне 

негізделген. 

XIX ғасырдың соңында жаңа галендер деп аталатын жаңа 

фитопрепараттар пайда болды. Бұл топтың алғашқы препараты Германияда 

жасалған, жүрек гликозидтерінің құрамына кіретін дигипурат болды. Жаңа 

гален препараттары дәрілік өсімдіктерден алынған, толықтай немесе 

жартылай ілеспе заттардан босатылған және барынша таза препарат атауы 

бар заттардың адам организміне өзіндік әсері болады. Құрамындағы 
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заттардан терең тазарту-олардың тұрақтылығын көтереді, ілеспе заттардың 

әсерін жояды, оларды иньекция түрінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Жиынтық заттардан биологиялық белсенді заттарды компоненттерді бөлу 

кезінде жеке препараттарды алуға болады. 

XX ғасырдың ортасында КСРО-да жеке препараттарды өндіру өндірісі 

ұйымдастырылды. Жеке алкалоидтар, жүрек гликозидтері және т.б. 

препараттардың таралуы кең етек алды. 

Сонымен, экстракты препараттар шикізаты мен құрамы жөнінен 3 

топқа бөлуге болады: 

1) жиынтық (гален) препараттар; 

2) барынша тазартылған препараттар (жаңа гален); 

3) жеке заттардың препараттары 

Соңғы жылдары ғалымдар препараттардың тағы бір тобын – кешенді 

препараттар косплексін шығаруда. Олардың құрамында өсімдіктерден 

алынған биологиялық белсенді заттар бар. 

Фитопрепараттарды өндіру фармацевтикалық өндіріс орындарының 

арнайы цехтарында, ал дәріхана жағдайында тек сулы түрлері (тұнбалар мен 

қайнатпалар) дайындалады. Фитопрепараттар өндірісі шикізат түріне, 

компоненттердің құрамына, ілеспе заттардың болуына, ортақ химиялық 

белгілері, биологиялық белсенді заттарына да байланысты. Бұл факторлар 

экстракты препараттардың алу технологиясын анықтайды. Экстаркты 

преапараттардың алу қарапайым және заманауи технологиялар бойынша 

алынады. ББЗ бөлу тиімділігін арттыру үшін, экстаргенттің турбулентті 

ағыны  негізінде экстракциялау,  тербелу, шикізат қабатынан сұйықтың өту 

пульсациясы, ультрадыбысты пайдалану, материалды электрлік өндеу және 

т.б. әдістер арқылы жүгізеді. Экстракциялық препараттарды өндіру 

технологиясында заманауи әдістер қарастырылып енгізілуде. Сондай 

заманауи технологиялардың бірі көмірқішқышқылды экстракция болып 

табылады.  

Көмірқышқылды экстракция  Экстракциялаудің  тиімді әдістерінің 

бірі сұйытылған газдармен: көмірқышқыл газы, пропан, бутан, сұйық 

аммиак, хладондар (көмірсутектердің хлорфтортуындылары) және т.б. 

Сұйытылған көмірқышқыл газы эфирлі және майлы гидрофобты заттарды 

бөліп алуда қолданылады. Гидрофильді заттар сұйытылған газбен жақсы 

экстракциаланып, жоғары диэлектрлік өткізгішке ие болады. Сұйытылған 

газбен экстракциялау қысым қатысында экстрагент ұшып кетеді, ал 

экстрактивті зат таза күйінде  қалады.  Экстрагент ретінде бөлме 

температурасынан қайнау температурасы төмен,  сұйытылған бутан, пропан, 

азот, аммиак, көмірқышқыл газы, хладондар (фреондар), және т.б.,  бағалы 

заттардың қасиеттері және олардың шығымы булану кезінде өзгермейді, олар 

бөлме температурасында ұшып кетеді. Дәстүрлі әдістерге қарағанда 

сұйытылған газбен әсер етуші заттарды бөліп алу шығымы 88-98% сандық 

шығымға жетеді. 
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Қазіргі уақытта хладонды қолдану технологиясы арқылы келесідей 

препараттар:  шырғанақ майы, итмұрын майы, каротолин, аромелин, 

сорбилин және т.б. өндіріс үшін арнайы экстракциялық қондырғылар 

құрастырылған. 

Бұл қондырғы  тұйықталған жүйеден тұрады: экстракторлар (1); газ 

шығаратын баллон (2); қысымды көлем (3), деңгей көрсеткішімен 

жабдықталған манометр және қорғанғыш клапан, қарайтын фонар (4) 

экстрагент пен шикізаттың араласуын бақылау үшін; (5) экстрактыны тазалау 

үшін көлемді фильтр;  көрсеткіш денгейі бар буландырғыш манометр (6), 

денгей көрсеткішімен жабдықталған манометр және қорғанғыш клапан (7); 

конденсаторды суыту үшін түтікше өткізгіштер және арматуралар (8). 

Қазіргі уақытта шикізатты экстракциялау сұйытылған көмірқышқыл 

газы СО2 экстракцисына (критикаға дейінгі), бөлме температурасында (28 °С 

жоғары емес) және қысымы 6,6 - 7,0 МПа үздіксіз экстракция қондырғысына 

негізделеді.  

Экстракциялық қондырғының негізгі элементтері болып көлденең 

орналасқан  колонка, ол бірнеше ретпен қосылған камералардан тұрады: 

камера 1 - сұйық СО2 шикізатты сулау, камера 2 - қысымның төмендеуі - 

шикізатты бұзу үшін; экстрактор 4, буландрғыш 5 - шроттан СО2 бөліп алу; 

камера 3 - қалған еріткіштен шротты бөліп алу және қысымның төмендеуі.  

Колона ішінде төменнен жоғары үздіксіз шикізат контейнерлері 

қозғалады. Алдын ала ұсақталынған өсімдік шикізаты  торлы корзинаға 

салынып, оны контейнерге орналастырады. Ең соңғысы камера 1 ге түседі, 

онда сұйық көмірқышқыл газымен сіңіру жүреді. Қанықтырлған шикізат 

камера 2 ауыстырылады, онда қысымның төмендеуі жүргізіледі. Сұйытылған 

газ қысымның күрт өзгеруі нәтижесінде шикізатта агрегаттық күйін тез 

өзгертіп, сұйықтық қайнайды, осының есебінен пропеллент аэрозол тәрізді 

шикізатты ұсақ бөлшектерге бөледі. СО2 буы циклон 3 арқылы шығарылады.  

Осындай жолмен ұсақталынған шикізат экстракторға аусытырлады, 

онда шикізат пен қарсы ағынды еріткіш бір-бірімен  араласып жинағышта 15 

түседі. Алынған сығынды фильтр 10 арқылы өтіп дистиллятор 12 түседі, ол 

жақтан булар конденсаторға 16 түсіп, экстракт периодты түрде  төменгі 

вентиль арқылы іріктеледі. Өнделген өсімдік шикізаты экстракциядан кейін 

камера 5 түседі, онда шроттан сұйытылған СО2 газының булануы жүреді. 

Шротта қалған СО2 циклон 6 арқылы коденсатор 16  лақытрылады, онда 

сұйықтыққа қайта айналып материалға қайта түседі [52].  
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Сурет 2 - Шикізаттың сұйытылған СО2 газымен үздіксіз экстракциялау 

қондырғысының сызбанұсқасы 

 

Өсімдік шикізатын экстракциялау үшін батарея перколяторларын өзара 

жалғастыру арқылы қолдануға болады. Экстракциялау ұсақталынған 

шикізаттан басталады, онда шикізат эксцельсиор немесе дезинтегратор 

ұсақтағышы арқылы ұсақталып немесе вальцты, шарлы ұсақтағыш аспап 

арқылы жүзеге асады. Құрғақ өсімдік шикізатын экстракторға салып, 

герметизациялап, баллоннан сұйық көмірқышқыл газының қысымын 6,0-7,0 

МПа туғызып, жоғары жағынан 3-6 көлемде сұйық көмірқышқыл газы 

беріледі. Шикізат  құрамындағы әсер  етуші затқа және шикізат қасиетіне 

байланысты бөлме температурасында 15 минут бойы 1,5-3 сағат 

тұндырылады. Сығындыны фильтрден өткізіп, буландырғышқа түсіреді, 

бөлме температурасында  экстрагент буланады [52, 53, 54].  

 

        1.3 Таблетканың өндірістік алу технологиясы 

Қазіргі таңда фармацевтикалық  нарықта қатты дәрілік қалыптар үлесі  

70%  құрайды. Оларға: таблеткалар, ұнтақтар, капсулалар, драже, 

түйіршіктер, брикеттер, дәрілік жинақтар, пеллет, липосомалар, 

микрокапсулалар, дәрілік қарандаштар, медициналық губкалар жатады [55]. 

Таблеткалар алыну жолына байланысты  екі түрге жіктеледі: пресстеу 

және тритурациялық – таблеткалық массаны алу әдісі. Пресстеу арқылы 

алынған таблеткалардың массалары және өлшемдері, пішіндері әртүрлі 

болады.  Олардың беттері тегіс, үгілуге бейім емес, беріктіліктері жоғары 
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болуы қажет. Пішіндері бойынша ең көп таралған дөңгелек пішінді тегіс 

немесе дөңес таблеткалы дәрілік қалыптар. Таблеткалардың өлшемдері 3 – 25 

мм диаметрде ауысып тұрады. Фармацевтикалық рынокта диаметрі 7 – 14 мм 

таблеткалар көптеп шығарылады [56]. Таблеткалар қолдану түріне 

байланысты: ауыз қуысы арқылы қолдануға арналған, сублингвальды, 

инъекциялық ерітінділер және имплантацияға қолдану үшін, шаю және жууға 

арналған ерітінділерді дайындау үшін, қынаптық және тікішектік болып 

бөлінеді [57].  

Дәрілік қалып таблеткалардың артықшылықтарына төмендегі белгілерін 

жатқызуға болады [58]:  

- дәрілік заттың дәлдікпен дозалануы; 

- тасымалдауға және сақтауға, шығаруға ыңғайлығы; 

- престелінген қалыпта дәрілік заттардың ұзақ сақталуы; 

- сезімталдық және қоршаған ортаның әсерлеріне тұрақты болу үшін – 

қабықпен қапталу мүмкіншілігі; 

- дәрілік заттардың органолептикалық қасиеттерін бүркеу үшін; 

- дәрілік заттардың физика-химиялық қасиеттері бойынша басқа дәрілік 

заттармен сәйкессіздігінің үйлесімділігі; 

- дәрілік заттың әсерінің ұзақтығы; 

- көп қабатты таблеткалар үшін бірнеше дәрілік заттың бір реттілікпен 

сіңуін қадағалау; 

- дәрілік қалыпты қолдану және шығару кезіндегі қателіктерді ескеру 

мүмкіншілігі. 

Таблеткалардың кемшіліктеріне: 

- таблеткадағы дәрілік заттар әсерінің ұзақ уақытта болуы; 

- тұлғаның ес түссіз кезінде ағзаға енгізудің мүмкіншілігінің жоқ болуы; 

- дәрілік қалыптың «цементтелу» эффектісінің әсерінен ыдырау 

уақытының үлкен болуы; 

- дәрілік заттардың жоғары концентарцияда асқазан ішек жолдары 

шырышты қабатының бұзады; 

- ересек адамдардың және балалардың қиын қабылдануы.  

Қазіргі уақытта таблеткаларды алу үшін үш әдіс қолданылады: тура 

престеу, алдын-ала ылғалды түйіршікті престеу, құрғақ түйіршіктеу. 

Тура престеу – әртүрлі технологиялық параметрлердің жиынтығы, ол 

таблеткалық массаның технологиялық қасиеттерін жетілдіреді. Түйіршіктеу 

сатысындағы себілгіштігін және престелуін оңайлатады. Бұл әдіспен алынған 

таблеткаларда дәрілік заттар жақсылап араластырып, қажетті қосымша 

заттарды қосып, таблеткалық машинада таблеттейді [59].   

Қазіргі уақытта фармацевтикалық өндірісте өте кең таралған әдістердің 

бірі ылғалды түйіршіктеу арқылы қатты дәрілік қалыптар алу болып 

табылады.  Аталынған әдіс бойынша таблеткалық массаға сұйықтық қосу 

немесе байланыстырушы заттарсыз, түйіршіктің түзілуін реттеуге 

арналынған. Бұл әдістің келесідей ерекшеліктері бар: 
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- себілу және престеуді жақсартады; 

- таблеткалық массаның біркелкілігін қамтамасыз етеді; 

- шаңды фракцияның мөлшерін төмендетеді; 

- ұнтақтардың бір-біріне жабысуының алдын алады; 

- ұнтақтардың гидрофильділігін көтереді.  

Ылғалды түйіршіктеудің кемшіліктері болып, өндіріс уақытының ұзақ 

болуы, көп сатылардың болуына байланысты өндірістік шығынның 

жоғарылығы және дәрілік заттың ылғалдылығы және температураға 

төзімділігіне байланысты аталынған әдісті қолданыла алмайды [60].   

          Қатты дәрілік заттардың (70-80%) құрамында белсенді заттардан басқа  

қосымша заттардың да мөлшері көп болады. Таблеткалық масса белгілі бір 

технологиялық қасиет көрсетуіне көмекші заттардың алатын орны ерекше. 

Қосымша заттар дәрілік препараттың терапевтикалық пайдасын 

жоғарылатады. Сол себепті жағымсыз әсері мен дозалануы аз мөлшерде 

болып, терапевтикалық белсенділігі жоғары таблеткаланған препарат алуда 

қосымша заттарды қосу ғылыми негізделген маңызды әдістердің бірі болып 

табылады [61]. 

 

Бірінші бөлім бойынша тұжырым 

Ғылыми мақалалар және ақпарттық дерекқорлар, әдебиеттік шолу 

негізінде Oxytropis туыстарының әлем бойынша және Қазақстанда өсетін 

түрлерінің жалпы таралуы мен  ботаникалық сипаттамасы және 

фитохимиялық талдаулары, фармакологиялық белсенділіктері ауқымды 

түрде қарастырылды. Және сонымен қатар ҒжБМ РММ «Ботаника институты 

және фитоинтродукция» институтында (1908-1956 жж.). аралығындағы 

тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдігінің гербар үлгілері  

ұсынылды. Қазақстан Республикасында Oxytropis туыстарының 119 түрі 

оның ішінде 15 туыс секцияларына бөлгенде, 36 түрі (32,5%) эндемикалық 

болып, 10 түрі Қызыл кітапқа еңгізілгені анықталынды.  Oxytropis туысына 

жататын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты 

ежелден қытай, бурят, тибет, халық медициналарында көптеп қолданылғаны 

және қытайда ертеден зерттелініп келе жатқаны жайлы мәліметтер 

жасалынған.   

Алынған ауқымды мәліметтерге сәйкес тықыр кекіре (Oxytropis glabra 

Lam.DC.) дәрілік өсімдігінің фитохимиялық құрамын, биологиялық 

белсенділіктерін болжай келе, елімізде жан-жақты зерттеуге түрткі болатын 

объект ретінде алынды. Аталынған объектіден оңтайлы құрамды экстракт 

алуға және оның негізінде дәрілік құрал жасауға түрткі болады.  
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2. ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Зерттеу материалдары 

Зерттеу жұмысының нысаны болып 2015-2016 жылдардың тамыз 

айында Алматы облысы Балқаш ауылындағы Береке ауылдық округы 

аумағында өсетін тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің гүлдену 

кезіндегі өсімдік шикізаты болып табылды. Дәрілік өсімдік шикізатының 

идентификациясы Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемесі 

«Ботаника және фитониринг институтында» жүргізілді. Анықтаманың тіркеу 

нөмірі № 01-04/259  (Қосымша А).  

 

  
 

Сурет 3 - Oxytropis glabra Lam.DC. 

сыртқы түрі 

 

Сурет 4 - Oxytropis glabra Lam.DC. 

гербар үлгісі 

 

 2.2 Зерттеу әдістері  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шикізаттарын жинау  және 

дайындауы Алматы облысы Балқаш ауылындағы Береке ауылдық округы 

аумағында Дәрілік заттарды жинаудың тәжірибесіне (GACP) талаптарына 

сәйкес жүргізілді.  

Дәрілік өсімдік шикізатын дайындау гүлдену фазасы кезінде шілде-

тамыз айларында жүргізілді. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік 

өсімдік шикізаты жер бауырлап өсетіндіктен жерден 10-15 см қолмен жинап, 

бөгде шөптер және топырақтың қатты бөлшектерінен қоқыс, шаң 

жәндіктерінен толығымен тексеріліп, регламенттелінген уақыт 8.00 - 10.00 

сағат аралығында жиналынды. Шөпті кептіру «Фито Аромат» ЖШС өңдіріс 

ұйымында, қоршаған ортаның 28±5
0
С температурасында, 10-15 см қабаттап 

төсеп кептіру процесі  жүргізілді. Кептіру процесі кезінде дәрілік өсімдік 

шикізаты жиі-жиі ауыстырып, отырылды. Шикізат толығымен кепкеннен 

кейін 5 кг-нан крафт-қағаздан дайындалған қаптарға салынып, шикізаттың 
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атын көрсетіп этикетке жабыстырып, дайындалу орнын, жиналу уақыты мен 

салмағы көрсетіліп безендірілді [62].  

 

2.2.1 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің 

анатомиялық сипаттарын және органографиялық зерттеу әдістері  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің морфологиялық 

топтарын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігі жаңадан 

кептірілген шөптесін өсімдік (сабақтары жапырақтарымен, гүлдері, жетілген 

және жетілмеген тұқымдары) ҚР МФ I том сәйкес шөп деп аталынады. 

Сабақтарының және жапырақтарының, гүлдері мен тұқымдарының сыртқы 

ерекшеліктерін сипаттау луппа көмегімен жүзеге асырылды. Кептірілген 

шикізаттың түсін күндізгі жарықта қарау арқылы анықталынды, ал иісі –

ұнтақтау кезінде; дәмі-шөптің қайнатпасының дәмін көру арқылы жүзеге 

асырылды [63].  

 

2.2.2 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің фармако-

технологиялық фармакогностикалық параметрлерін әдістері 

ДӨШ ұсақталу дәрежесін анықтау. ҚР МФ,  I том «Дәрілік өсімдік 

шикізатының ұсақталу дәрежесін анықтау» мақаласына сәйкес жүргізілді 

[63].  

ДӨШ бөгде қосапларды анықтау. Бөгде қоспаларды анықтау ҚР МФ, I 

том, 2.8.2. мақаласына сәйкес анықталады. ДӨШ зеңнің және қамба 

зиянкестерінің жұқпасынан таза болғаны дұрыс. Шикізаттағы бөгде 

қоспалардың болуы көзбен қарау және ұлғайтқыш әйнек (6х) көмегімен 

тексеріледі. Егерде бар болған жағдайда бөгде қоспаларды бөліп алып жалпы 

массасын пайызбен есептеп шығарады.  

ДӨШ ауыр металлдарды анықтау. ҚР МФ, I том, 2.8.23. I,II  атомды-

абсорбциялық спектрофотометрия әдісін пайдалану арқылы жасалынды [63].  

ДӨШ радионуклидтерді анықтау. ҚР Ұлттық экономика 

Министрлігінің бекітілген 2017 жылдың 27 ақпанындағы №155 бұйрықтың 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамассыз етуге санитарлы-эпидемиологиялық 

талаптардың» гигиеналық нормативтері талаптарына сәйкес болуы қажет 

[63,64,65] .  

ДӨШ меншікті салмақты анықтау әдістемесі. Құрғақ ұсақталған 

шикізаттың абсолютті массасының оның көлеміне қатынасы. 5 г (дәлдік 

өлшемі) ұсақталған шикізатты 100 мл көлемдік пикнометрге орналастырып, 

тазартылған судың 2/3 көлемімен құйып, 1,5-2 сағат бойы қайнап тұрған 

сулы моншада ұстайды, шикізат құрамынан ауаны толық бөліп шығару үшін 

периодты (үздіксіз) түрде араластырады. Кейін пикнометрді  20
0
С 

температураға дейін мұздатып, белгісіне дейін тазартылған сумен келтіріп, 

пикнометрді шикізатты және суды өлшейді. Алдын-ала пикнометр мен судың 

массасын өлшейді [66].  

Меншікті массасын (dn) теңдеу бойынша есептейді, өлшем бірлігі г/см
3
: 
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мұнда: Р - құрғақ ұсақталынған шикізаттың абсолютті массасы, г;  

            G - пикнометр және судың массасы, г; 

            F - пикнометрдің сумен және шикізатпен массасы, г;  

            dж  - судың меншікті салмағы, г/см
3
 (dж = 0,9982 г/см

3
). 

ДӨШ көлемдік салмағын анықтау әдістемесі. Ұсақталынбаған 

шикізаттың табиғи немесе оның барлық көлеміне қатынасы, оған 

капиллярлар және ауамен толтырылған кеңістік жатады. Ұсақталынмаған 

массасы 10 г шикізатты 100 мл өлшегіш цилиндрге салып, үстінен 50 мл су 

құйып, тез араластырып түзілген көлемін анықтайды. Алдын-ала өлшегіш 

цилиндр мен судың көлемі өлшеніп алынады, содан кейін шикізат 

салынғаннан  кейінгі көлемін өлшеп, көлем айырмашылығын табады. 

Көлемдік салмағы (do) төмендегідей формуламен есептейді, г/см
3
: 

 
мұнда: Р0 –ылғалдығы бар ұсақталынбаған шикізаттың массасы, г;  

             V0 – шикізаттың алатын көлемі, см
3
. 

ДӨШ себілу салмағын анықтау әдістемесі. Ұсақталынған шикізат 

массасының табиғи ылғалдылығы бар шикізаттың толық көлемі, оған 

бөлшектердің тесіктері және олардың арасындағы бос кеңістік жатады. 

Өлшегіш цилиндрге ұсақталынған шикізатты салып, шикізатты аздап сілкіп 

тегістейді және оның алатын көлемін анықтайды. Содан кейін шикізатты 

өлшеп, себілу салмағын формуламен есптейді, г/см
3
: 

 
мұнда: Рн

 
- ылғалдығы бар ұсақталынбаған шикізаттың массасы, г; 

            Vн –шикізаттың алатын көлемі, см
3
. 

ДӨШ кеуектілігін анықтау әдістемесі. Шикізат бөлшектерінің бос 

шамасымен және көлемді массасының  меншікті массамен айырмасының 

меншікті салмаққа қатынасымен ерекшелінеді.  

Кеуектілігі (Пс) төмендегі формуламен  өрнектеледі: 

 
мұнда: dy – шикізаттың меншікті массасы, г/см

3
;  

            d0 – шикізаттың көлемдік массасы, г/см
3
. 

ДӨШ бөлектілігін  анықтау әдістемесі. Өсімдік шикізатындағы 

бөлшектер арасындағы бос шамалармен, көлемдік және себілу 

салмақтарының айырымдарының көлемдік салмаққа қатынасымен 

ерешелінеді. 
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 Бөлектілік (П) келесі теңдеумен есептелінді: 

 
мұнда: d0 – шикізаттың көлемдік массасы, г/см

3
;  

            dн – шикізаттың себілу массасы, г/см
3
. 

ДӨШ қабаттың бос көлемін  анықтау әдістемесі. Бірлік шикізат 

қабатында болатын бос меншікті көлемге және меншікті, себілу салмағының 

айырымдарының меншікті салмаққа қатынасымен ерекшелінеді. Қабаттың 

бос көлемін (V) келесі теңдеулермен еспетейді: 

 
мұнда: dу – шикізаттың меншікті массасы, г/см

3
; 

            dн – шикізаттың себілу массасы, г/см
3
. 

ДӨШ экстрагентті жұту коэффициентін анықтау әдістемесі. 

Еріткіш мөлшерімен ерекшеленеді, яғни жасушааралық тесіктер, вакуольдер, 

шикізаттағы ауалы кеңістік шроттан бөлініп шықпайды. Экстрагентті жұту 

коэффициенті көлемдердің айырмы бойынша есептеледі. Ол шикізатты 

экстрагентпен көлемі мен экстракциялаудан кейінгі көлем айырмасының, 

алынған шрот сығындысының көлеміне бөлгенге тең болады. Экстрагенттің 

жұту коэффициенті келесі формуламен есептелінді мл/г: 

 
мұнда: Vn – шикізатты экстракциялаған көлемі, мл; 

            Vз – шикізатты сыққаннан кейінгі алатын көлемі, мл; 

             Р – құрғақ ұсақталған шикізаттың абсолютті массасы, г. 

ДӨШ экстрактивті заттарды анықтау әдістемесі. Экстрактивті 

заттарды  шикізаттан су және этанолдың өсу концентрациялары бойынша 

бөліп шығарады. Ұсақталған массасы 1 г шикізатты көлемі 200-250 мл 

болатын конусты колбаға салып, үстінен 50 мл су және этанолдың әртүрлі 

концентрацияларын құйып, колбаны жауып (0.01 г дәлдікпен) массасын 

өлшеп 1 сағатқа қалдырады. Содан кейін кері тоңазытқышпен жалғастырып, 

сулы моншада 2 сағат бойы қайнатады. Бөлме температурасында суытып, 

массасын өлшеп экстрагент шығымын қайта толтырып, араластырып құрғақ 

сүзгі қағазында сүзеді. Алынған ерітіндіден 25 мл фильтратты тамшуырмен 

алып, алдын-ала 100-105 
0
С

 
 температурада қыздырып, тұрақты массаға 

келтірілген диамтері 7-9 см болатын фарфорлы чашкаға құйып, сулы 

моншада құрғақ зат қалғанша қыздырады. Содан кейін чашкадағы қалған 

қалдықты 100-105 
0
С

 
 температурада қайтадан тұрақты масса болғанша 

қыздырады және жылдам кальций хлориді бар эксикаторда  30 минут бойы 

ұстап массасын өлшейді.  
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Экстрактивті заттардың мөлшерін абсолютті құрғақ шикізатты 

массаның сәйкес төмендегідей теңдеумен есептейді: 

 

 
 

мұнда: m – құрғақ қалдықтың массасы, г;  

            m1 – шикізат массасы, г; 

            W – кептіру кезіндегі шығым массасы, %. 

Кептіру кезіндегі масса шығынын анықтау әдістемесі. Кептіргендегі 

массалар шығыны ҚР МФ I том, 2.8.32. фармакопеялық әдістемеге сай 

анықталынды.  

Жалпы күлді анықтау әдістемесі. Жалпы күлділік ҚР МФ I том, 2.4.16. 

мақаласына сай анықталынды.  

Хлорсутек қышқылында ерімейтін күлді анқытау әдістемесі. HCL 

қышқылында ерімейтін күлді анықтау ҚР МФ I том, 2.8.1. мақаласына сай 

анықталынды. 

Жұқа қабатты хроматогорафия әдісімен идентификациялау. ҚР МФ I 

том, 2.2.27. мақаласына сай анықталынды. 

ЖҚХ үшін әртүрлі пластинкалар қолданылды:  

-  Silica gel 60 F254  маркалы пластинка, өлшемі 20×20 см (Germany); 

-  TLC cellulose маркалы пластинка, өлшемі 10×10 см (Germany); 

- HPLTC silica gel 60 DIOL F254 S маркалы пластинка, өлшемі 10×10 

см (Germany); 

- HPLTC silica gel 60 RP – 18W маркалы пластинка, өлшемі 10×20 

см (Germany)  аналитикалық пластинка түрлері пайдаланылды.  

Еріткіш жүйелер немесе қозғалмалы фазалар ретінде:  

- хлороформ Р:метанол Р:сірке қышқылы - (30:20:2, v/v/v); 

- сірке қышқылы Р:хлорсулы қышқыл Р:су Р - (5:3:82, v/v/v); 

- хороформ Р:гексан Р:этил ацетат Р - (34:4,  v/v/v); 

- бутанол Р:метанол Р:су Р -  (300:50:50, v/v/v ). 

Дақтарды болжау 254 нм және 366 нм (толқын ұзындығы қысқа және 

ұзын диапазон аралығында) УК сәулемен 2%  AlCl3  реагент ерітіндісімен 

шашырату арқылы іске асырылады. 

Колонкалы хроматография (КХ). ҚР МФ I том, 2.2.27. мақаласына сай 

анықталынды. 

Жылжымайтын фаза ретінде келесі сорбент қолданылды:  

-Sephadex LH -20 (Sigma Aldrich) бөлшектердің мөлшері 0,1 мм (Сhina).  

Элюенттер ретінде келесілер қолданылды:  

-Гексан Р, дихлорметан Р, этилацетат Р, метанол Р барлық элюенттер 

алынған жерін көрсету керек. 
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Газды хроматография/ масс спектрометр (ГХ/МС). ҚР МФ I том, 

2.2.28. мақаласына сай ДӨШ және соның негізндегі фитосубстанциялардың 

химиялық құрамын анықтауға пайдаланылды. 

GC/MS/5973 келесі параметрлер бойынша жүзеге асырылды : 

Инжектор: 1 мл Inlets (буландырғыш) 473,15 К  Split режимінде рұқсат 

етілген қатынасы 135:1; 

Колонка:  HP - 5 MS 5 Phenil Methyl Siloxane; 

Капилляр:  30,0 mm × 250 mm × 0,25 mm; 

Ағын: 0,5 мл/ мин (He) гелий; 

Темпераутра:  313,15 К 288,15 К/мин -  483,15 К 278,15 К/мин 553,15К; 

Ұсталу уақыты: 10 мин  - 45,33 мин. 

ДӨШ аминқышқылды анықтау әдістемесі [63].  

Зерттелінетін шикізаттың 1г-дағы бос және байланысқан 

аминқышқылдарын анықтау үшін аргон ағыны астында 105
0
С температурада 

24 сағат бойы ампулада 5 мл, 6н тұз қышқылында гидролиздейді. 1 

атмосфера қысымда және 40-50
0
С температурада роторлық буландырғышта 

құрғақ масса алғанша үш рет алынған гидролизатты кептіреді. Түзілген 

қалдықты 5 мл сульфоцил қышқылында ерітеді. Центрифугирлеу 5 минут 

бойы 1500 ай/мин минутына айналымнан кейін қалған сұйықтықты ион-

алмастырғыш Даукс 50 Н-8 шайыры орналасқан колонка арқылы 200-400 

мин жылдамдықпен секундына 1 тамшы өткізеді.  Содан кейін алынған 

шайырды 1-2 мл деионизирленген сумен және 2 мл 0,5 н сірке қышқылымен 

шайып,  содан кейін рН деиониз сумен бейттарап ортаға жеткізеді.   

Аминқышқылдарын элюирлеу үшін колонка арқылы 3 мл 6 н NН4ОН 

ерітіндісін секундына 2 тамшы жылдамдықпен өткізіледі. Элюатты дөңгелек 

түпті колбаға деионизбен бірге жинайды. Содан кейін температурада 40-50
0
С 

және қысымы 1 атмосферада дөңгелек түпті колбадағы  массаны роторлы 

кептіргіш қондырғыда құрғақ болғанша кептіреді.  Кептіріліген массаға 

жаңадан дайындалған  1 тамшы 1.5 % SnCl2 ерітіндісін және 1 тамшы 2,2-

диметоксипропан, 1-2 тамшы пропанолдың тұз қышқылына қаныққан 

ерітінділерін қосып, 110
0
С қыздырып, 20 минут бойы осы температураны 

ұстап тұрады, содан кейін алынған массаны роторлы кептіргіш қондырғыда 

қайта кептіреді.  

Келесі сатыда колбадағы массаға 1 мл жаңадан дайындалған 

ацелирлеуші реагентті (1 көлем сірке қышқылының ангидриді, 2 көлем 

триэтиламин, 5 көлем  ацетон) қосып 1,5-2 мин уақыт аралығында 60 
0
С 

температураға дейін қыздырады.  Содан кейін алынған массаны қайтадан 

роторлы кептіргіш қондырғыда кептіріп, колбаға 2 мл этилацетат және 1 мл 

NaCl қаныққан ерітіндісін қосады. Колбадағы массаны жақысылап 

араластырып, сұйықтық екі қабатқа бөлінеді де жоары бөлігіндегі этилацетат 

газды хромматография әдісі үшін талдауға алынады. Газды-сұйықты 

хромматограмма «Карло-Эрба-4200» (Италия-США) қондырғысында жүзеге 

асырылды. 
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Хроматографиялау жағдайы:  

 - жалынды-ионизацияланатын детектор температурасы – 300 
0
С  

  - буландырғыш температурасы– 250 
0
С 

  - колонкалардың бастапқы температурасы  – 110 
0
С 

  - колонкалардың соңғы  температурасы – 250 
0
С 

  - колонка температурасының бағдарлау жылдамдығы: минутына 110 
0
С дан  185 

0
С – 6 

0
С дейін; минутына  185 

0
С дейін 250 

0
С – 32 

0
С. 

Колонканың температурасы 250
0
С жеткен кезде барлық амин 

қышқылдарының толығымен бөлініп шығуы сақталуы қажет.  

Аминқышқылдарын бөлу үшін тот баспайтын болаттан жасалынған, 

өлшемі 400 ден 3 мм, полярлы қоспамен 0,31% карбовакс, 20 м, 0,28% силар   

және  хромасорбтағы WA-W-120-140 меш  0,06% лексанмен   толтырылған 

қолонка қолданылады. Altex P.S.  фирманың стандарты бойынша 

хромматограммаларды жалпы есептеу жүргізілді.  

ДӨШ майлы қышқылдарды анықтау әдістемесі. Зерттелінетін үлгінің 

1 көлемін 20 рет хлороформ және метанол (2:1) 5 минут бойы экстрагирлейді. 

Содан кейін, жаңа экстракт алғанша массаны сүзгіден өткізіп, кейін 30-40 
0
С  

сулы моншада дөңгелек түпті колбада роторлы кептіргіш қондырғыда құрғақ 

масса алғанша кептіреді. Кейін колбаға 10 мл метанол және 2-3 тамшы 

хлорлы ацетилен қосып, 60-70 
0
С температурада 30 минут бойы арнайы 

жүйеде метилдейді. Кейінен метанолды роторлы кептіргіш қондырғыда 

кептіріп, үлгіні 5 мл гексан ерітіндісімен экстрагирлеп, газды 

хромматограммаға еңгізеді.  

Хроматографиялау жағдайы:  

-инжектор температурасы -188 
0
С;  

-детектор температурасы  - 230 
0
С; 

-пеш температурасы - 188 
0
С;  

-талдау уақыты - 1 сағ. 

Колонканың құрамы: целиттегі – 545 полиэтиленгликольадипинат 

(20%) 

Қондырғы – «Карло-Эрбо-4200» (США,Италия). 

ДӨШ микробиологиялық тазалығын анықтау. Микробиологиялық 

тазалығын ҚР МФ I том, 2.6.12 және 2 том, 2.6.13 талаптарына сәйкес 

жүргізілді.  

Экстрактының түрлі микробтарға белсенділігін анықтау [63,64,65]. 

Экстрактының микробқа қарсы әсерінің тиімділігін (белсенділігін) санды 

диффузия  әдісімен зерттелді. 

Экстрактының  микробқа қарсы әсерінің тиімділігін бағалау үшін 

Америкалық типтік микроорганизмдер жиынтығының (АТСС) E.сoli 

АТСС25922, S.aureus АТСС6538, P.аeruginosa АТСС27853, C. albicans 

АТСС10231  тест – культуралары қолданылды. Экстрактыны зерттеу 

бақылау тест- культураларымен жасанды түрде контаминациялау арқылы 

жүргізілді. 
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Жасанды түрде контаминациялау үшін 28 – 37 °С термостатта 18-20 

сағат аралығында өсірілген тест- культураларынан суспензия дайындалды.  

Тест-культуралар суспензиясын дайындау:  Эксперимент жасау үшін 

тәуліктік (18 сағ.) тест – культуралары мен 0,9% натрий хлориді ерітіндісін 

пайдалана отырып, жеке – жеке E.coli, S. aureus, C. albicans және P. аeruginosa 

культураларыннан суспензия дайындап, оларды стандартты 0,5 бірлікке 

жеткіздік (0,5 McFarland). Осы стандарт 0,5 бірлікте - шартты түрде 1,0 мл 

ерітіндіде 1,5х10
8
 бактериялық клеткаларға сәйкес келеді.   

Стерильді Петри табақшасына 20,0 мл-дан қоректік агары құйылды. 

Агар қабатының қалыңдығы анықтаудың нәтижелеріне әсер етеді, сондықтан 

қоректік ортаны көрсетілген мөлшерде қатаң сақтау керек. Қоректік орталар 

ретінде Сабуро ортасы мен Мюллера Хинтон ортасы қолданылды. Қоректі 

орталардың үстіне газон әдісімен  стандарты ластанған тест- культуралары 

егілді. 

Петри табақшаларды 30 минут бойы бөлме температурасында ұстап, 

содан кейін агар ортасына (d = 6 мм) үнгіршек (лунка) бұрғыланды, 

үнгіршектері: ортасынан 25,0 мм және оның шетінен 20,0 мм болатындай бір-

бірінен тең қашықтықта орналасты.  

Үнгіршіктерді зерттелетін бактерияға қарсы эктрактпен толтырып, 

оларды 30 минут бөлме температурасында қалдырып, сосын табақшаларды 

аудармай термостатқа 28-37
0
С температурада 24-48 сағат қойылды.  

Инкубациялау уақытынан кейін, микробтық өсудің тежелу аймақтарын 

милиметрлік өлшеуіштермен, соның ішінде ұңгіршектің диаметрі өлшенді. 

Тежелген аймақтардың көлеміне сәйкес антибактериалды және фунгицидтік 

заттардың микробқа қарсы әрекеттері бағаланады. 

Мұнда 15,0мм-ге дейінгі аймақ сынақ микробтың төмен сезгіштігі, 16,0-

25,0 мм - айқын, шамамен 25,0 мм-ден жоғары аймақ - жоғары 

сезімталдықты білдіреді. 

- McFarland бойынша бактериялар лайлылығының стандарттары (0,5 

McFarland) 

- «AG Medical Company HiMedia Kazakhstan» компаниясының қоректік 

орталары:  

        - 0,85% физ. ерітінді;  

        - 1% глюкозды сорпасы; 

        - қоректік агары; 

        - қоректік сорпасы; 

        - эндо агары; 

        - ТСА (ЖСА) агары; 

         - Сабуро агары; 

         -АТСС тест-культуралары; 

ДӨШ макроскопиялық және микроскопияық зерттеу әдістемесі [67, 

68].  Микроскопиялық зерттеу Страсбургер-Флеминг әдісі бойынша 1:1:1 
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қатынасында 70% спирт, глицерин, су қоспасында сақталынған өсімдік 

препаратына жүргізілді. 

Анатомиялық  препараттар ТОС-2 микротомы және қолдан 

дайындалынды. Анатомиялық  препарттардың қалыңдығы 10-15 мкм құрады.  

Анатомиялық кесінді суреттер МС 300 (Micros, Австрия) миркоскопымен 

және САМ V400/1.3М (iProbe, Япония) видеокамерасымен жасалынды. ДӨШ 

сыртқы белгілерін сипаттау үшін ҚР МФ 1 том талаптарына сәйкес 

орындалды.  

 

2.2.3 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) экстрактысының 

уыттылығын талдау 

Зерттелінетін фитосубстанцияның уыттылығын зерттеу С.Ж. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Б. Атчабаев атындағы іргелі және 

қолданбалы ғылыми зерттеу  институты вивариясында 14 күн  карантин 

режимінде ұсталынған дені сау жыныстық тұрғыда толық  жетілген, салмағы 

210-240 г егеуқұйрықтардың аталықтарына жүргізілді. Жануарларға 

жүргізілген барлық зерттеулер жергілікті этикалық комиссия мүшелерінің 

келісімімен жүргізілді. Тәжірибе жүргізу үшін зерттеуге алынған 

тышқандарды 5 топқа бөлінді: 1 топ  бақыланатын топ, қалған 4 топ 

тәжірибелі  топ болды. Бақылау тобы тазартылған су ішті. 

Зерттелуге алынған жанураларды өлтіру хлороформ қолдану арқылы 

наркоздың көмегімен жүргізілді. Іш қуыстарын ашу Б.Атчабаров атындағы 

ҒЗИ зертханасында жалпы қабылданған әдістемелерге сәйкес  және 

«Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств» атты А.Н.Миронова әдістемелік нұсқаулығына сәйкес жүргізілді.  

Бірінші топ зерттелуші топтарына жедел, өткір, созылмалы 

уыттылықтар бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Жанураларға аш қарынға бір реттілікпен асқазан зонды арқылы 500 мг, 

1000 мг, 2000 мг, 5000 мг көмірқышқылды қою экстракты еңгізіліп 

отырылды. Іш қуыстарын ашу барысында макроскопиялық өзгерістердің 

болмағандығы анықталынды. Өкпе, бауыр, бүйрек, асқазан бөліктері 10 % 

бейтарап формалин ерітінідісіне салынды. Жоғары спирт концентарциясында 

зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеуге алынған  препарат ортасын  

гематоксилин-эозинмен стандартты әдісі  бойынша боялды.  

Тәжірибені зерттеудің дизайны.   

1. Жедел уыттылық жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген 

егеуқұйрықтың аталықтары  (массасы 210-240 г), оларға ашқарынға 

пероралды субстанция ерітіндісі, субстанцияға шаққанда 500 мг, 1000 

мг, 2000 мг, 5000 мг/кг дозада беріледі. 

Жедел уыттылықты зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау 

келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, 

үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші 

оның қарсыласу күшіне сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы 
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аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайтыны 6 – 

кестеде келтірілген.  

Кесте 6  – Жедел  уыттылықты зерттеу үшін субстанция дозасымен қажетті 

жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтар саны 
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2- топ 
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3- топ 
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ия 
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қабылданғ
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6-топ 

Бақылау

шы 
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Зерттеуге 

қажетті 

егеуқұй- 

рықтар 

саны  

6 6 6 6 6 6 36 

 

Эксперименттен бұрын жануарлар виваридің қалыпты рационында екі 

апталық карантиннен өтеді. 

2. Өткір уыттылық жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген 

егеуқұйрықтың аталықтары  (массасы 210-240 г), оларға ашқарынға 

пероралды субстанция ерітіндісі, субстанцияға шаққанда 500 мг, 1000 мг, 

2000 мг, 5000 мг/кг дозада беріледі. 

Өткір уыттылықты  зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау 

келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, 

үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші 

оның қарсыласу күшіне сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы 

аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайтыны 7 – 

кестеде келтірілген.  

 

Кесте 7 – Өткір уыттылықты зерттеу үшін субстанция дозасымен қажетті 

жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтар саны 
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саны  

6 6 6 6 6 6 36 

 

Эксперименттен бұрын жануарлар виваридің қалыпты рационында екі 

апталық карантиннен өтеді. 
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3. Созылмалы уыттылық 3-4 апта бойы жыныстық тұрғыда толық 

пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтары (массасы 210-240 г), 5 топқа 6 

түйірден бөлнеді. Препарат бір ретпен пероральды түрде енгізіледі. 

Жануарларға енгізілетін фармакологиялық заттардың мөлшері, әсер ететін 

заттарға шаққанда жануарлар массасының бірлігіне сәйкес есептеледі. 

Барлық препараттар пероралды субстанция ерітіндісі, субстанцияға шаққанда 

500 мг, 1000 мг, 2000 мг, 5000 мг/кг дозада беріледі.  

Созылмалы уыттылықты зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау 

келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, 

үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші 

оның қарсыласу күшіне   сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы 

аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайтыны 8 – 

кестеде келтірілген.  

 

Кесте 8 – Созылмалы уыттылықты зерттеу үшін субстанция дозасымен 

жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтар саны 
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Клиникалық интоксикацияны бақылау субстанцияны енгізгеннен кейін  

2 сағат бойы және күнделікті жұмыс уақытының соңында жүргізіледі. Осы 

кезеңде жануардың (жиілігі мен тыныс тереңдігі, ұйқышылдық, қималдау 

реакциялары, құлағының және құйрықтың цианозы, құрысулардың болуы, су 

мен жем тұтынуы, дене салмағын өзгертуі, зәр шығаруын, фекальды 

салмақтың консистенциясы мен саны, тактильге реакцияларын, ауырсыну, 

жарық және дыбысқа ынтасы т.б.). Өткір уыттылықты жануарларға зерттеу 2 

аптадан аспауы қажет және зерттеудің бірінші күні  сыналынған жануар 

үздіксіз бақылануы қажет [69]. 

2.Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетканың фармакологиялық белсенділігінің қабынуға қарсы 

әсерін зерттеу. 

Егеуқұйрықтың  табандарының каррагенинді ісігі. 

Тәжірибені зерттеудің дизайны. Зерттеу алдында егеуқұйрықты 

фиксациялау келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына 

жақындатып, үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. 
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Егеуқұйрықты ұстау күші оның қарсыласу күшіне сәйкес болуы 

қажет.Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын қиылыстырамыз, бұл 

егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  

Зерттеу каррагенин иньекциясы арқылы жедел экссудативті қабыну 

моделіне массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген 

егеуқұйрықтың аталықтарының циклооксигеназды жүйесіне әсер ету арқылы 

жүргізілді. Жедел каррагенинді ісікті егеуқұйрықтың артқы аяқтарына 0,1 мл 

каррагениннің 1% ерітіндісін апоневроз астына субплантарлы жолмен енгізу 

арқылы шақырады. Тәжірибе төмендегі 9 - кестеде келтіргендей бойынша 

бөлінеді: зерттеуге алынған жануарлар 3 тәжірибелік топтарға бөлінді: 1 топ 

– бақылау жануарлары (патология), 2 топ - салыстырмалы препаратты 

қабылдаған жануарлар (Инсти түйіршік), 3 топ - тықыр кекіре 

көмірқышқылды СО2 экстракты қосылған таблетка.  Қабыну процесінің 

айқындалуын  3 сағаттан кейін жараланған табанының көлеміне қарап, 

механикалық онкометр көмегімен анықтаймыз. Зерттелінетін 

көмірқышқылды СО2  – экстракты қосылған таблетканы  каррагенинді 

жасамастан бұрын 1 сағат алдын пероралды түрде енгіземіз. Салыстырмалы 

препаратты (Инсти түйіршік) қабылдайтын аталық егеуқұйрықтар тобына да 

пероралды түрде 87,5 мг/5 мл дозада енгіземіз. Қабынуға қарсы әсерді ісіктің 

төмендеуімен, бақлаушы топқа қарағанда пайыздық үлеспен көрсетеді [69].   

 

Кесте 9 - Қабынуға қарсы әсерді зерттеу 
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3. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды СО2 – 

экстракты қосылған таблетканың фармакологиялық белсенділінің анальгетик 

әсерін анықтау. 

Егеуқұйрықтың сірке қышқылынан туындаған құрысуы. Зерттеу 

алдында егеуқұйрықты фиксациялау келесідей жүзеге асады: оң қолын 

арқасы арқылы табанына жақындатып, үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы 

аяғын  ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші оның қарсыласу күшіне сәйкес 

болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын қиылыстырамыз, бұл 

егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  Массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда 

толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтарына спецификалық ауырсыну 

реакциясын  «құрысу» зерттеу (жануарларға тән қимыл-қозғалыстар: құрсақ 

бұлшықеттерінің жиырылуы, олардың босаңсуы, артқы аяқтарының созылуы 

мен арқаның иілуі кезектесіп қайталанады) 1% сірке қышқылы 0,5 мл/100 г 

дене массасына құрсақ арқылы енгізеді. Инекция арқылы енгізгеннен кейін 

15 минуттан кейін құрысу санын санайды. Тәжірибе төмендегі 10 - кестеде 
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бойынша жүргізілді: зерттеуге алынған жануарлар 3 тәжірибе топтарына 

бөлінді. 1 топ – бақылау жануарлары (патология), 2 топ - салыстырмалы 

препаратты (Инсти түйіршік) пероролды түрде  87,5 мг/5 мл дозасында 

қабылдаған жануарлар, 3 топ - тықыр кекіре көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетка [69].  

Бақылаушы топқа қарағанда құрысу санын төмендеуімен анальгетик 

эффектісі бағаланады.  

 

Кесте 10 - Анальгетик әсерін зерттеу 

 
 

Анальгетик 

әсері 

1-топ 

бақылау тобы 

2-топ 

көмірқышқылды 

СО2 – экстракты 

қосылған 

таблетка 

3-топ 

салыстырмалы 

препарат-Инсти 

түйіршік 

зерттеуге 

қажетті 

егеқұйрықтың 

саны 

6 6 6 18 

 

4.Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды СО2 – 

экстракты қосылған таблетканың фармакологиялық белсенділінің ыстықты 

төмендететін әсерін анықтау.  

Егеуқұйрықтың дрожжды лихорадкасы. Зерттеу алдында 

егеуқұйрықты фиксациялау келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы 

табанына жақындатып, үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. 

Егеуқұйрықты ұстау күші оның қарсыласу күшіне сәйкес болуы қажет. 

Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың 

тістеуінен сақтайды.  

Лихорадтты реакцияны массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда толық 

пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтарының тері астына 0,2 мл 20%-нан 

ашытқысының суспензиясын енгізу арқылы шақырады. Ректальды 

температураны электротермометр көмегімен пирогенді енгізбес бұрын 

өлшейді Ыстықты төмендету әсері  зерттелінетін затты (көмірқышқылды СО2 

– экстракты қосылған таблетканы) 2 сағаттан кейін және салыстырмалы 

препарат (Инсти) 8,75мг/0,5 мл дозасында пероралды енгізгеннен кейін 

гипертермияның төмендеуі арқылы дәлелденеді.  7 сағаттан соң эффекітінің 

динамикасы тіркеледі. Зерттелуге алынған егеуқұйрықтың бөлу 11- кестеде 

келтірілген. 

Кесте 11 - Ыстықты төмендететін әсерін зерттеу 

 
 

Ыстықты 

төмендететін 

әсері 

1-топ 

бақылау тобы 

2-топ 

көмірқышқылды 

СО2 – экстракты 

қосылған 

таблетка 

3-топ 

салыстырмалы 

препарат-Инсти 

түйіршік 

зерттеуге 

қажетті  

егеуқұйрықтың 

саны 

6 6 6 18 
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ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 

 

3 ТЫҚЫР КЕКІРЕ (OXYTROPIS GLABRA LAM.DC.) ДӘРІЛІК 

ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНЫҢ ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

3.1 Тықыр кекіре (Oxytopis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шикізатын жинау 

Зерттеу жұмысының нысаны болып 2015-2016 жылдардың тамыз 

айында Алматы облысы Балқаш ауылындағы Береке ауылдық огругы 

аумағында өсетін тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің гүлдену 

кезіндегі өсімдік шикізаты болып табылды. Дәрілік өсімдік шикізатының 

идентификациясы Қазақстан Республикасының РММ «Ботаника және 

фитониринг институтында» жүргізілді және тіркеу нөмірі № 01-04/259  

(Қосымша А).  

2016 жылдың 16 тамыз айында «Ботаника және фитоинтродукция» 

институтының өсімдіктер ресурсы кафедрасының меңгерушісі Гемеджиева 

Надежда Геннадиевна басшылығымен Балқаш ауданы, Бура ауылы, Ақкөл 

орман шаруашылығына экпедиция ұйымдастырылды. Экпедиция барысында 

тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбін 5 – суретте көрсетілгендей, 

Бура ауылының негізгі жол аймағынан, Іле өзенінің сол жақ жағалауынан  

4,5-5 км, теңіз деңгейінен Н=367 м, N 44
0
54'51.38'', E 075

0
55'16.41'' 5 

«Ботаника және фитоинтродукция» институтының  маманы және Ақкөл 

орман шаруашылығының меңгерушісі (Рамазанова М., Молдақұлов М.) 

басшылығымен гүлдеу уақыты  кезіндегі тықыр кекіре (Oxytropis glabra 

Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты  жиналынды [70]. 

 

 

Сурет 5 - Балқаш ауданы, Бура ауылы Іле өзенінің оң  жақ жағалауы 

 

Балхаш ауданының климаты  ең суық  ай қаңтар (ауаның орташа 

температурасы -25
0
С), ең ыстық шілде (ауаның орташа температурасы 



45 

 

+25
0
С). Қыс мезгілі 4-4,5 айға созылады. Жаз мезгілі ыстық құрғақ мамыр 

айынын екінші жартысынан басталып, 120 - 130 күндерге созылады. Жаз 

мезгілінде құрғақшылық байқалып, температура +35
0
С, +40

0
С жетеді, ал 

топырақ +50 
0
С, +60 

0
С қызады [71]. 

Қазақстан Республикасы флорасы мәліметіне сәйкес тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) еліміздің барлық облыстарында құмды тасты 

жерлерінде кездесетіндігі және   Алматы облысы Шонжы ауылдық округі 

аумағында таралу ареалы  6 – суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 6 -  Алматы облысы Шонжы ауылдық округі аумағында 

таралу ареалы (қызыл белгімен көрсетілген  Oxytropis glabra Lam.DC. 

шөбі).   

 

Дәрілік өсімдік шикізатын дайындау гүлдену фазасы кезінде шілде-

тамыз айларында жүргізілді. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) ДӨШ 

жер бауырлап өсетіндіктен жерден 10-15 см қолмен жинап, бөгде шөптер 

және топырақтың қатты бөлшектерінен қоқыс, шаң жәндіктерінен 

толығымен тксеріліп, регламенттелінген уақыт 8.00-10.00 сағат аралығында 

жиналынды. Шөпті кептіру «Фито Аромат» ЖШС өңдіріс ұйымында, 

қоршаған ортаның 28±5
0
С температурасында, 10-15 см қабаттап төсеп 

кептіру процесі жүргізілді. Кептіру процесі кезінде ДӨШ жиі-жиі 

ауыстырып, отырылды. Шикізат толығымен кепкеннен кейін 5 кг-нан крафт-

қағаздан дайындалған қаптарға салынып, шикізаттың атын көрсетіп этикетке 

жабыстырып, дайындалу орнын, жиналу уақыты мен салмағы көрсетіліп 

безендірілді. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шикізатының гербар үлгілері 7, 8, 9 –суреттерде көрсетілген.  

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8B_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D1%8B_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96
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                      а)                                                   б) 

Сурет 7 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) 

тұқымының сыртқы түрі (а), тұқымның гербар үлгісі (б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәрілік заттарды жинаудың тәжірибесіне (GACP) талаптарына сәйкес 

жүргізілді. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шикізатын дайындау және кептіру технологиялық сызбасы құрасытырылды 9 

– суретте келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
а)                                                  б) 

Сурет 8 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) гүлінің 

сыртқы түрі (а), гүлінің гербар үлгісі (б) 
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Шикізат, аралық өнім және 

материалдар 

Өндірістік үрдіс Өндіріс үрдісін бақылау 

   

Тықыр кекіре жер үсті 

бөлігі 

 1 саты Шикізатты 

жинау. 

Күрек, пышақ.  

 Фармакогностикалық 

ерекшеліктері  

   

1 саты Шикізатты 

кептіру.  

Стеллаждар, 

(рамалар) 

 -температура; 

-кептіру дәрежесі; 

-кептіру кезіндегі 

массалар шығыны; 

  

Крафт-қағазы негізінде 

жасалынған қаптар 

 2 саты Ормадау.  

Қапқа салу. 

 Массасы, орамдану 

сапасы. 

   

Орамдалған бүтін 

кептірілген шикізат 

 3 саты. Маркілеу. 

Безендіру. 

 Безендірудің 

дұрыстығы 

   

Карантин, сақтау  АНҚ сәйкес сапасын 

бақылау 

                 

Дайын өнім 

 

Сурет 9 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шикізатын дайындау және кептірудің технологиялық сызбасы 

 

3.1.1 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шөбінің фармакогностикалық талдау 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шөбінің жер 

үсті бөлігінің морфологиялық ерекшеліктері:  

Сабақтары. Сабақтарының биіктігі 5-70 см биіктіктегі өсімдік. 

Сабақтары жұқа,серпімді немесе көтерілген, көп тармақталған, тығыз ақ 

түкті, кейде қара түсті түктер қоспасы болады. Бөбежапырақтар сирек түкті, 

жетіліп тұрған, соңғы жақтары ланцетті-үшкір болып келеді 10 – суретте 

келтітірлген. 
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                                а)                                                       б) 

Сурет 10 – Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  шөбінің 

морфологиялық ерекшеліктері (вегетативті бөлік - сабақ) 

 

Жапырақ. Жапырақтарының ұзындығы 2-10 см, 4-12 мм ұзындығы, 2-4 

мм ені, қысқа шыбықтары осьтерінен кіші, ойық тәрізді, сирек түктенген, 7-

12 жұптанған жапырақтар, жұмыртқа тәрізді-созылған немесе ланцетті, сирек 

түктенген 11 – суретте көрсетілген [72].  

 

  

                              а)                                                       б) 

Сурет 11 – Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  шөбінің 

морфологиялық ерекшеліктері (вегетативті бөлік - жапырақ) 

Гүлсидамы. Гүлсидамы сирек ақшыл түкті, кей жерлерінде қара түктер 

гүлдену кезінде көрінеді 12 – суретте келтірлген.  

. 
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                              а)                                                       б) 

Сурет 12 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  шөбінің 

морфологиялық ерекшеліктері (вегетативті бөлік – гүлсидамы) 

 

Гүлдері. Гүлдер көпгүлділер шоғынан тұрады. Ілмешек (гүлдің тап 

түбіндегі кішкентай жапырақтар) аласа, сирек түктенген 13 – суретте 

көрсетілген. Гүл тостағаншасы қоңырау тәрізді, 3,5-5 мм ұзындығы, қысқа 

қара немесе ақ түкті, гүлдер қабырғасы ланцетті-сызықты, гүл тәжі көгілдір, 

флаг 6-8 (10) мм ұзындығы, пластикасы домалақ-қайтымды-жұмыртқа 

тәрізді, аздап жоғары бөлігі көтерінкі шұнқырлы, күлте жапырақтары 

қайықша тәрізді, ұзындығы 6 мм,ал қысқа күлте жапырақтарының үзындығы  

0,3-0,5мм, өткірленіп сүйір болып аяқталады. 10-12 дән ұрықтары болады 

[72]. 

  
 

Сурет 13 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) шөбінің 

морфологиялық ерекшеліктері (вегетативті бөлік – гүлі) 

 

Тұқымы. Бұршақтар қатты-желім  тәрізді, ұзын, ұзындығы 10-14 (20) 

мм, қысқа, 1-1,5 мм, ұзындығы, аяғы, жүнді, ұшында қысқа шил тәріздес 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ілмешек/
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мұрынға тарылған, құрсақ жағынан кең-борозды, бір жақты, қысқа, 

қысылған, қара және ақ түкті.  

 

 
 

Сурет 14 - біз тәрізді мұрынды 

тұқымның жоғары түрі 

 

 
 

Сурет 15 - Тұқымның іш 

бөлігінің ұшы 

 
 

Сурет 16 - тұқым қабығы және 

тұқымының орталық 

микрофотографиясы 

 
 

Сурет 18 - тұқымның бойлық 

бөлімі (эндосперма) ортасында және 

тұқым айналасындағы қабырға 

 

Тұқымдар - ұзындығы шамамен 2 мм, тегіс, қоңыр, жұмыртқа-бүйрек 

тәрізді  15, 16, 17, 18 – суреттерде көрсетілген. 

Жапырақ пластинкасы. Жапырақ пластинкасы сыртынан 

эпидермиспен жабылған, оның жасушалары бір-бірімен тығыз тұйықталған 

және бір қатарға орналасады . Эпидермистің сыртқы қабырғалары 

кутикуланың жұқа қабатымен жабылған. Жоғарғы эпидермис 
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жасушаларының қалыңдығы төменгі эпидермис жасушаларының 

қалыңдығынан едәуір асып түседі. Трихомалар қарапайым және безді. 

Трихомалар жоғарғы эпидермиспен салыстырғанда төменгі эпидермисте 

басым. Эпидерманың екі қабатының арасында мезофилл, жапырақтың 

жұмсағын құрайтын негізгі ассимиляциялаушы ұлпа. Oxytropis glabra 

Lam.DC.мезофилл палисадты (бағаналы) және кеуекті ұлпаға бөлінеді. 

Колоннаның мезофиллі жоғарғы эпидермисті біріктіреді. Ол 

хлорофилге бай ұзын жасушалардың екі қатарынан қабыққа перпендикуляр 

орналасады. Бағаналық және кеуек тін мезофиллдың шекарасы айқын 

көрінеді. Жапырақтың төменгі бөлігіне жақын жатқан кеуекті  ұлпаның 

түзілмеген пішіндегі еркін реттелген жасушалардың бірнеше қабаттарынан 

тұрады. Устица  арқылы жасушааралық кеңістіктің жақсы дамыған жүйесі 

атмосфералық ауамен байланысады. Бағаналы мезофиллінің жасушалары 

хлоропласттардың анағұрлым аз болуын қамтамасыз етеді, сондықтан 

жапырақтың төменгі жағы үстіңгі жағынан қарағанда ақшыл болып келеді. 

Жапырақтың өткізгіштік камбийге бай емес, олар коллатеральды  жабық. 

Ксилема жапырақтың үстіңгі жағына бағытталған, ал флоема төменгі жағына 

бағытталған. Ірі өткізгіш механикалық ұлпамен - склеренхимамен жақсы 

қамтылған, ал кішігірім - қабатпен паренхималы жасушалармен қоршалған 

19, 20 – суреттерде көрсетілген [72]. 

 

 

 

1 – жоғарғы эпидермис, 2 – төменгі эпидермис, 3 – палисадты мезофилл, 

4  – кеуекті мезофилл, 5 – флоэма, 6 – ксилема 

Сурет 19  –  Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жапырақ 

пластинкасының анатомиялық құрылысы 
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1 – жоғарғы  эпидермис, 2 – төменгі  эпидермис, 3 – палисадты мезофилл, 4 –  

кеуекті мезофилл, 5 – флоэма, 6 –  ксилема, 7 – трихома 

 

Сурет 20 – Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жапырақ 

пластинкасының анатомиялық құрылысы 

 

Сабақтың анатомиялық құрылысы. Сабақты көлденең қимада кескен 

кезде эпидермальды жасушалардың екі қабатымен қапталынған, олардың 

жасушалары  ұзын сопақ немесе ұзын дөңгелек болып келеді.  

 

 
 

1 – эпидермис, 2 – қабығы, 3 – склеренхима, 4 – флоэма, 5 – ксилема,  6 – 

жасушаның өзекті паренхимиясы 

Сурет 21 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) сабақ пластинкасының 

анатомиялық құрылысы 
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Эпидермис астында паренхима және колленхиманың 3 - 4 қабатынан 

тұратын бастапқы қабықтың жасушаларының қабаттарынан тұрады 21 – 

суретте көрсетілген. Эпидермис астында біріншілік қабықта нүктелердің 

қосындылары  кездеседі. Орталық цилиндрді жағалай коллатеральды ашық 

өткізгіштер болады. Өткізгіштерде ксилема және флоэма арасындағы камбий 

орналасады,  флоэманың  үстінде склеренхима, 3 - 4 қабаттан жасшалардан 

тұрады. Өткізгіш механикалық ұлпалардың үздіксіз қабаты өткізгіштер 

үстінде байқалады. Өткізгіш айналасын склеренхима жасушаларының 

үздіксіз қабатынан тұрады. Соның ішінде склеренхима түйіндер арасында, 

атап айтқанда, периферииде ксилем тамырларының  шеткі бөлігінде 

табылады. Бір үлкен өткізгіш жинағында 15 -тен 30-ға дейін болады. 

Генеративті тармақтың орталық бөлімінде  паренхималы жасушаның өзегі 

орналасқан. Орталық цилиндрдің паренхимасы 12-ден асты ұяшық 

жасушаны құрайды [72]. 

 

3.1.2 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының 

технологиялық параметрлерін зерттеу 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік  шикізаттың 

технологиялық параметрлері: ұсақталуы, меншікті салмағы, көлемдік және 

себілу салмақтары, бөлектілік, қабаттың бос көлемі, экстрагентті жұту 

коэффициентін анықтау төмендегі кестелерде көрсетілген. Алынған 

нәтижелер Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактын алу өндірісі технологиялық 

сызбасында қолданылады [73]. 

 

Кесте 12 - Дәрілік өсімдік шикізатының технологиялық параметрлерін 

анықтау 

 
№ р/р Меншікті 

салмағы, 

dy (г/см
3
) 

Көлемдік 

салмағы, d0 

(г/см
3
) 

Себілу 

салмағы, 

dн (г/см
3
) 

 

Кеуектілік, 

(г/см
3
) 

Бөлектілік, 

(г/см
3
) 

Шикізат 

қабатының 

бос көлемі 

(г/см
3
) 

1 2 3 4 5 6 7 

Гүлдер  1.247 1.000 0.909 0.220 0.091 0.271 

1.247 1.000 0.909 0.220 0.091 0.271 

1.247 1.000 0.909 0.220 0.091 0.271 
     Σ 1.247 1.000 0.909 0.220 0.091 0.271 
Жапырақт

ар 
1.008 0.833 0.769 0.181 0.076 0.244 

1.007 0.833 0.769 0.181 0.076 0.244 

1.008 0.833 0.769 0.181 0.076 0.244 
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Кесте 12 - жалғасы 

     Σ 1.008 0.833 0.769 0.181 0.076 0.244 
       
Сабақтар 1,848 0.909 0.833 0,508 0.083 0.549 

 1,848 0.909 0.833 0,508 0.083 0.549 
 1,848 0.909 0.833 0,508 0.083 0.549 

Σ 1,848 0.909 0.833 0,508 0.083 0.549 
Тамырлар 1,331 1.000 0.833 0,248 0.167 0.374 

 1,331 1.000 0.833 0,248 0.167 0.374 
 1,331 1.000 0.833 0,248 0.167 0.374 

Σ 1,331 1.000 0.833 0,248 0.167 0.374 

 

12 - кестедедегі көрсетілген мәндерге қарап, келесідей тұжырым 

жасауға болады. Меншікті салмақтың мәні М.П. Королькова мәліметтері 

бойынша көрсетілген мәнлерге(1,00-1,58 г/см
3
) кіріп тұрғандықтан  алынған 

мәндерді дұрыс деп қарастыруға болады. Ал, көлемдік және себілу 

салмақтарының мәні дәрілік өсімдік шикізатының ұсақталу дәрежесіне және 

нығыздалуына сәйкес әртүрлі шаманы көрсететіні В.Д. Пономарев 

жұмыстарында айтылған. Кеуектілігі және бөлектілігі дәрілік өсімдік 

шикізатының ісіну үрдісі кезінде бөлектілігі төмендейді, ал кеуектілік 

шикізаттың сіңіруіне сәйкес әртүрлі мәндерге ие болады [73]. 

Кесте 13 - Дәрілік өсімдік шикізатының  жұту коэффициентін анықтау 

№ №1, Х (мл/г) №2, Х (мл/г) №3, Х (мл/г) Σ, Х (мл/г) 

Гулі 2 2 2 2 

Жапырағы 1,2 1,6 1,8 1,53 

Сабағы 2,2 2,4 2,6 2,4 

Тамыры 2,6 2 2,4 2,33 

 

13 – кетедегі алынған мәндер бойынша тықыр кекіре дәрілік өсімдік 

шикізатының жұту коэффициенті шикізаттың ұсақталу дәрежесіне тікелей 

тәуелді болады. Неғұрлым ұсақталу дәрежесі үлкен болса жұту 

коэффициентіде соғұрлым жоғары болады.  
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Кесте 14 - Дәрілік өсімдік шикізатының экстрактивті заттарын анықтау  

 

Еріткіштер Концентрация 

түрлері 

№ 1,  

гүлдер 

(%) 

№ 2, 

жапырақтар 

(%) 

№ 3,  

сабақтар 

(%) 

№4,  

тамырлар 

(%) 

Тазартылған 

су 

 62,4 59,8  59,5 62.4 

Этил спирті 30% 77,5 62,2 62,4 57.5 

50% 97,3 59,4 59,4 83.4 

70% 83.4 83,5 62,3 97.3 

96% 57.4 62,3 59,8 77.6 

 

14 - кестедегі мәліметтер бойынша тықыр кекіре дәрілік өсімдігінен 

экстрактивті заттарды бөліп алу үшін тиімді еріткіштің концентрацияларына 

сәйкес бөлінген экстрактивті заттардың пайыздық үлестері  көрсетілген. 

Гүлдер: 50% этил спиртінде бөлініп шығатын экстрактивті заттар мөлшері -

97,3%, жапырақтар: 70% этил спиртінде бөлініп шығатын экстрактивті заттар 

мөлшері - 83,5%, сабақтар: 30% этил спиртінде бөлініп шығатын 

экстрактивті заттар мөлшері - 62,4%, тамырлар: 70% этил спиртінде бөлініп 

шығатын экстрактивті заттар мөлшері - 97,3%.  

 

Кесте 15 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік 

шикізатының сандық көрсеткіштері 

 

Үлгі 

№ 

Кептіру кезіндегі 

массалар 

шығымы 

Жалпы күлділігі 10%  тұз қышқылында 

ерімейтін күлділігі 

1 5 7,4  
2 2 7,3  
3 4 7,3  
Ескеру

* 
Арнайы мақалаларда келтірілген бойынша кептіру кезіндегі 

массалар шығымы 10,0 %, ал жалпы күлділік 12,0 %, 10 %  тұз қышқылында 

ерімейтін күлділігі 1,0 % аспауы қажет.  

 

Алынған зерттеу үлгілерінің нәтижелері толығымен ҚР МФ талаптарына 

сай жүргізіліп, арнайы мақалаларда көрсетілген шекті нормалардан 

шықпағандағы анықталынды. 

Дәрілік өсімдік шикізаттарының барлық түрлеріне радионуклидтер 

мөлшерін бақылау маңызды болып табылады 16 – кестеде келтірлген. Тықыр 

кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатының үш үлгісіндегі 
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радионуклидтер мөлшерлері төмендегі кестеде көрсетілген. Сонымен қатар, 

тықыр кекіре дәрілік өсімдік шикізатының жарамдылық сапасын анықтау 

мақсатында улы элементтер қатарына да зерттеулер жүргізілді [74].  

 

Кесте 16 - Үлгілердегі радионуклидтер анықтау кестесі 

 

Радионуклидтер 

атауы, Бк/кг 

НҚ бойынша  

рұқсат берілетін 

дәрежесі Бк/кг 

Үлгілерді өлшеу нәтижелері 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

Цезий - 137 400 <27,6 <54,5 <68 

Стронций -90 200 <11,34 <63,2 <97 

Улы элементтер 

атауы, мг/кг 

    

Қорғасын 6,0 0,112 0,233 0,254 

Кадмий  1,0 - 0,007 0,029 

Күшән 0,5 - - - 

Сынап 0,1 - - - 

 

Жасалынған сынамалар келесідей НҚ бойынша: МЕМСТ Р 51301-99; 

МЕМСТ Р 26930-86; МЕМСТ Р 26927-86; МЕМСТ Р  32161-2013; МЕМСТ 

32161-2013 жасалынды. Үш үлгіден алынған шамалар НҚ бойынша рұқсат 

берілетін дәрежеден аспайтыны анықталынған [74]. 

 

3.1.3 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының 

фитохимиялық зерттеу 
Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты жер үсті 

бөлігінің амин қышқылдарының сандық құрамы 17 - кестеде талдау жүргізу 

«Карло-Эрба-4200» газды хромматография көмегімен ҚР Тағамтану 

академиясының сынама зертханасында жасалынды.  

 

Кесте 17 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігінің 

аминқышқылдарының химиялық құрамы 

 

№  ББЗ атаулары Мөлшері, мг/100г 

(шөптің массасы) 

   Мөлшері, % 

1 2 3 4 

1 Аланин 725 8,64 

2 Глицин 348 4,14 
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Кесте 17 - жалғасы 

3 Лейцин 368 4,38 

1 2 3 4 

4 Изолейцин 350 4,17 

5 Валин 286 3,41 

6 Глютамин қышқылы 2340 27,9 

7 Треонин 266 3,17 

8 Пролин 453 5,40 

9 Метионин 38 0,81 

10 Серин 310 3,69 

11 Аспаргин қышқылы  1188 14,2 

12 Цистин 44 0,52 

13 Оксипролин 1 0,01 

14 Фенилаланин 346 4,12 

15 Тирозин 375 4,47 

16 Гистидин 215 2,56 

17 Орнитин 1 0,01 

18 Аргинин 406 4,84 

20 Лизин 202 2,40 

21 Триптофан 95 1,13 

 

17 - кестеде көрсетілген нәтижелер бойынша тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігінің аминқышқылдық құрамын талдау 

барысында 20 аминқышқылы анықталынып, алмасатын аминқышқылдары: 

27,9 %  -  глутамин қышқылы, 14,2%  -  аспаргин қышқылы, 8,64 %  - аланин,   

4,84%  - аргинин, 4,14% - глицин, 5,40% - пролин, 3,69% - серин. Ал 

алмаспайтын аминқышқылдар қатарынан:  2,56% - гитидин, 4,17%  - 

изолейцин, 4,38% - лейцин, 2,40% - лизин, 4,12% - фенилаланин, 3,17% - 

треонин, 3,41% - валин, 1,13% - триптофан мөлшерлері жоғары болды.  

Дәрілік өсімдік шикізатының май қышқылды құрамын анықтау. Тықыр 

кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты жер үсті бөлігінің май 

қышқылды сандық құрамы 18 – кестеде көрсетілген бойынша  талдау жүргізу 

«Карло-Эрба-4200» газды хромматография көмегімен ҚР Тағамтану 

академиясының сынама зертханасында жасалынды.  
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Кесте 18 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігінің май 

қышқылдарының химиялық құрамы 

 

 № Қышқыл тізбегінің 

ұзындығы 

Май 

қышқылдарының аты 

 Мөлшері, % 

1 С14:0 Миристин 0,6 

2 С15:0 Пентадекан 1,1 

3 С16:0 Пальмитин 6,3 

4 С16:1 Пальмитолин 0,3 

5 С18:0 Стеарин 3,4 

6 С18:1 Олеин 37,3 

7 С18:2 Линоль 50,5 

8 С18:3 Линолен 0,5 

 

Кестеде көрсетілген нәтижелер бойынша тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігінің май қышқылдарының құрамын талдау 

барысында 8 май қышқылы анықталынды: 50,5% - линоль, 37,3% - олиен, 

6,3% - пальмитин, 3,4% - стеарин адам ағзасына маңызы бар май 

қышқылдарының мөлшерлері жоғары болды.  

 

3.1.4 Дәрілік өсімдік шикізатының жұқа қабатты хроматография 

әдісімен құрамын анықтау  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты жер үсті 

бөлігінің құрамын анықтау үшін, алдын-ала кептірілген  тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) вегетативті бөліктері: гүлі – 5 г, жапырақ-5 г, 

сабағы-5 г, тамыры-5 г шикізаттарын өлшеп алып, хлороформ еріткіші 

қатысында 144 сағ. аралықта 100 
0
C температурада қайнатылып, 

экстракциялау процесі жүрді. Содан кейін шикізатты  метанол ерітіндісінде 

120 сағ. аралықта 100 
0
C температурада қайнатып, алынған экстрактыны 

роторлы кептіру қондырғысында буландырып, қалған қалдық мөлшері 50 мл 

құрады [75].  

ЖҚХ талдау әдісінің нәтижесі бойынша тықыр кекіре (Oxytropis glabra 

Lam.DC.) өсімдік шикізатының гүл, жапырағы, сабағы вегетативті 

бөліктерінде флавоноидты қосыластардың болатындығы анықталынды, ал 

тамырында ешқандай ББЗ анықталмады.  

ЖҚХ талдау әдісіндегі пластинка: TLC cellulose 

қозғалмалы фаза ретінде: P1.Бутанол:метанол:су – 300:50:50, P2. 15% 

CH3COOH  

ЖҚХ талдау нәтижесі бойынша алынған бөлінген флавоноидтар 

хромматограммасын келесі 22, 23, 24 - суреттерден көруге болады.  ЖҚХ 

Visualizer (Camag) қондырғысы көмегімен 366 нм толқын ұзындығында 18, 

17, 10 ақшыл қоңыр түсті дақтарды көруімізге болады.  
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Сурет 22 - Тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.DC.) гүлінің ЖҚХ 

бөлінуінің бейне-денситограммасы. 

Б:М:С (300:50:50, v/v/v), CH3COOH 

(15%), 2 % AlCl3, УК l = 366 нм) 

 

 

  

Сурет 23 - Тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.DC.) жапырағының ЖҚХ 

бөлінуінің бейне-денситограммасы. 

Б:М:С (300:50:50, v/v/v), CH3COOH 

(15%), 2 % AlCl3, УК l = 366 нм) 

 

 
 

Сурет 24 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) сабағының ЖҚХ 

бөлінуінің бейне-денситограммасы. Б:М:С (300:50:50, v/v/v), CH3COOH 

(15%), 2 % AlCl3, УК l = 366 нм) 
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Кесте 19 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) флавоноидты 

агликондардың гүлі, жапырағы, сабағында ұсталу уақытын уақыттары 

 

№ Сурет 21 гүлі Сурет 22 жапырағы Сурет 23 сабағы 

Rf 15% 

CH3COOH 

Б:М:С 15% 

CH3COOH 

Б:М:С 15% 

CH3COOH 

Б:М:С 

              0,35 0,77 0,32 0.63 0.68 0.34 

2 0,51 0,75 0,5 0.75 0.72 0.35 

3 0,57 0,46 0,61 0.47 0.43 0.215 

4 0,71 0,22 0,69 0.20 0.20 0.1 

4
1 

0,63 0,19 0,57 0.21 - - 

5 0,77 0,55 0,07; (5
1
) 

0.75
 

0.63;(5
1
) 

0.77 

0.13 0.65 

6 0,61 0,67 0.58                                                                                                                              0.70 0.61 0.3 

7 0,71 0,51 0.67 0.54 0.64 0.32 

8 0,65 1,0 0.69 0.14 - - 

9 0,80 1 0.79 - 0.46 0.23 

10 0,63 0,38 0.48 0.34 0.64 0.32 

11 - - - - - - 

12 0,50 0,24 0.46 0.23 - - 

13 0,36 0,103 0.34 0.94 - - 

14 0,34 0,25 - - - - 

15 0,21 0,58 - - - - 

16 0,14 0,63 0.11 0.66 - - 

17 0,39 0,81 0.19 0.29 - - 

18 0,65 0,89 0.38 0.79 - - 

 

 

Зерттеудің нәтижелері бойынша таңдалған қозғалмалы фаза: бутанол-

метанол-су еріткіш жүйесі (300:50:50) және 15% сірке қышқылын пайдалану 

экстрактыдан компоненттерін оңтайлы бөлуге болатындығын дәлелдейді.  

Қозғалмалы фаза: гексан: этилацетат: формин қышқылы (12:8:2,6, 

v/v/v) пайдаланып, ЖҚХ силикагельді жақсы нәтижеге қол жеткізді.  

Құмырсқа  қышқылдың концентрациясының 2,6%-дық концентрациясы мен 

қозғалмалы фазамен 10 минутта қанықтырылғанда ЖХҚ бөліну тиімділігін 

арттырды 25 – суретте келтірілген. Стандарттар спектрі мен экстракты 

үлгілері арасында жақсы корреляция (R> 0.995) болғанын көрсетеді.  
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                             A     B       C      D      E       F      G      H 

 

Сурет 25 -  Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) сабағының ЖҚХ 

бөлінуінің бейне-денситограммасы.((silica gel 60 F254, гексан/этил 

ацетат/құмырсқа қышқылы (60:40:1.3, v/v/v), 2% AlCl3, UV l = 366 нм)  

Oxytropis glabra Lam.DC метанол экстрактысы: A. метанол экстрактысы; B. 

нарингеннің стандарты; C. метанол экстрактысы; D. кемпферол стандарты; 

Е. метанол экстрактысы; F. Микс III (леккокортина, генеалалина, 

апгиенина, лутолин); G. метанол экстрактысы; H. изорамнетин стандарты 

 

Жоғарыдағы сурттегі экстрактылардың стандартты ертінділерімен 

салыстырғанда ашық-жасыл, ашық-сары-жасыл болып келетін дақтар 

байқалды. Ол дегеніміз 1. лютеолин (ашық-сары-жасыл); 2. апигенин 

(ашық-жасыл); 3. кемпферол (ашық-жасыл); 4. нарингенин (ашық-жасыл); 

5. изорамнетин  (ашық-жасыл).  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты гүлінде, 

жапырағында және жер үсті бөлігінде лютеолин, апигенин, изорамнетин 

флавоноидты қосылыстары болатындығы стандарт үлгілерімен бір сызықта 

жатуына байланысты осы қосылыстардың бар болатындығы дәлелденеді. 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының 

зерттеу жұмысын жалғастыруда тек жер үсті бөлігін комплексті түрде 

қолданылған тиімді болатындығы анықталынды [75].  

 

3.2 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатын  

стандарттау 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының  ҚР МФ 

қойылатын талаптарына сәкес АНҚ дайындалынды. Сапа көрсеткіштері 

келесі 20  -  кестеде ұсынылған. 
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Кесте 20 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының 

сапа көрсеткіші (спецификация качества) 

 
Сапа көрсеткіштері Ауытқу нормалары Зерттеу 

тәсілдері 

1 2 3 

Сипаты  Кептірілген дәрілік өсімдік шикізатының 

жер үсті бөлігі: биіктігі  биіктігі 25 - 100 см 

шөптесін өсімдік, сабақтары бірнеше, 

жасыл қалемшелі, жалаң, жапырағының 

ұзындығы  5-15 см, жапырақтарының саны 

5-9 қосақтасып, ланцетті, ұзындығы 10-25 

мм және ені 3 - 7 мм  орналасады.   

Гүлшоғырының ұзындығы 5 - 12 см, сирек 

түктенген; флаг ұзындығы 7 - 8 мм; 

гүлшоғыры қайықша түрінде ұзындығы 5-6 

мм  бұршақ тұқымдасына жатады.  

Сыртқы 

келбеті ҚР 

МФ I том 

«Шөптер» 

жалпы 

мақаласына 

сәйкес 

Идентификациясы 

А. Макроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ.  5 - 70 см биіктіктегі өсімдік. 

Сабақтары жұқа,серпімді немесе көтерілген, 

көп тармақталған, тығыз ақ түкті, кейде қара 

түсті түктер қоспасы болады. 

Бөбежапырақтар сирек түкті, жетіліп 

тұрған, соңғы жақтары ланцетті - үшкір 

болып келеді. 

Жапырақ. Жапырақтарының ұзындығы 2 - 

10 см, 4 - 12 мм ұзындығы, 2 - 4 мм ені,  

қысқа шыбықтары осьтерінен кіші, ойық 

тәрізді, сирек түктенген, 7 - 12 жұптанған 

жапырақтар, жұмыртқа тәрізді-созылған 

немесе ланцетті, сирек түктенген.   

Гүлдері. Гүлдер көпгүлділер шоғынан 

тұрады. Гүл тостағаншасы қоңырау тәрізді, 

3,5-5 мм ұзындығы, қысқа қара немесе ақ 

түкті, гүлдер қабырғасы ланцетті-сызықты, 

гүл тәжі көгілдір, флаг 6-8 (10) мм 

ұзындығы, пластикасы домалақ-қайтымды-

жұмыртқа тәрізді, аздап жоғары бөлігі 

көтерінкі шұнқырлы, күлте жапырақтары 

қайықша тәрізді, ұзындығы 6 мм, ал қысқа 

күлте жапырақтарының үзындығы  0,3-0,5 

мм, өткірленіп сүйір болып аяқталады. 10-

12 дән ұрықтары болады. 

ҚР АНҚ 

сәйкес  
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Кесте 20  - жалғасы 

1 2 3 

В. Микроскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүлі, жапырағы және сабақтары 

ұсақтағаннан кейін диаметрі 6 мм болатын 

елеуіштен өтуі қажет. Ұсақталынған 

шикізат түсі ақшыл жасыл, өзіне тән иісі 

және дәмі ашты. 

Жапырақ пластинкасы сыртынан 

эпидермиспен жабылған, оның жасушалары 

бір-бірімен тығыз тұйықталған және бір 

қатарға орналасады. Эпидермистің сыртқы 

қабырғалары кутикуланың жұқа қабатымен 

жабылған. Жоғарғы эпидермис 

жасушаларының қалыңдығы төменгі 

эпидермис жасушаларының қалыңдығынан 

едәуір асып түседі. Трихомалар қарапайым 

және безді. Трихомалар жоғарғы 

эпидермиспен салыстырғанда төменгі 

эпидермисте басым.  

Сабақты көлденең қимада кескен кезде 

эпидермальды жасушалардың екі қабатымен 

қапталынған, олардың жасушалары  ұзын 

сопақ немесе ұзын дөңгелек болып келеді.  

ҚР МФ 1 том, 

2.8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Гистохимиялық 

реакция 

- флавоноид 

 

 

мл 2% алюминий хлориді ерітінсдісін 

қосқанда сары-жасыл түске боялады.  

 

 

ҚР АНҚ 

сәйкес  

 

Бөгде қоспалар Шикізаттың тұтас бөлігі: 

-қарайған және қызарған шикізат бөліктері - 

10,0% артық емес 

-қалыңдығы 2 мм болатын сабақ бөліктері - 

1% артық емес  

-органикалық қоспалар - 1% артық емес 

-минералды қоспалар - 1% артық емес 

Ұсақталынған шикізат бөлігі: 

-қарайған және қызарған шикізат бөліктері - 

10,0% артық емес 

- тесіктер өлшемі 0,2 мм болатын елеуіштен 

өтетін бөлшектер - 1% артық емес 

-органикалық қоспалар - 1% артық емес 

-минералды қоспалар - 1% артық емес 

ҚР МФ 1 том, 

2.8.2 

Кептіргендегі массалар 

шығыны 

7,0% артық емес ҚР МФ 1 том, 

2.2.32 

Жалпы күл 10,0% артық емес ҚР МФ 1 том, 

2.4.16 
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3.2.1 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының  

тұрақтылығы және сақтау мерзімін  зерттеу 

Дәрілік өсімдік шикізатының тұрақтылығын зерттеу барысында ұзаө 

мерзімді зерттеулерге (Long-term Real time testing) келесідей шарттарды 

қамтиды: температура (25±5)
0
С, салыстырмалы ылғалдылық (65±5) %. Ұзақ 

мерзімді зерттеулерді жүргізу шарттары мүмкін болатын сақтау шарттарына 

максималды келтірілген. 

 

Кесте 20  - жалғасы 

1 2 3 

10% хлорлы сутегі 

қышқылында ерімейтін 

күл 

10,0% артық емес ҚР МФ 1 том, 

2.8.1 

Сульфатты күл 7,0% артық емес ҚР МФ 1 том, 

2.4.14 

Микробиологиялық 

тазалығы 

Дәрілік өсімдік шикізаты ҚР МФ 1 том, 

5.1.4, 4А категрисына сәйкес болуы қажет. 

Өмірге бейімді аэробты 

микроорганизмдердің жалпы саны: 1 г 10
7
 

бактериялар және  10
5 

саңырауқұлақтан 

артық емес-1г  10
2
 Escherichia coli артық 

емес 

ҚР МФ 1 том, 

2.6.12, т. 

2.6.2.13 

Сандық анқтау: 

Флавоноид 

(изомукронулатолға 

есептелгенде ) 

 1,25% кем емес ҚР МФ 1 том, 

2.2.28 

Радионуклидтер Мемлекеттің ұйымның талаптарына сәйкес АНҚ сәйкес 

 

 

 

Ауыр металдар Мемлекеттің ұйымның талаптарына сәйкес АНҚ сәйкес 

Қаптау  Шикізатты 5 кг және 10 кг үш қабатпен 

қапталынған крафт-қағаздан жасалынған 

қаптарға буып, түйеді. 

АНҚ сәйкес 

Таңбалау Орамдаудың бекітілген нұсқасын қараңыз АНҚ сәйкес 

Тасымалдау МЕСТ 17768-90Е талаптарына сай МЕСТ 17768-

90Е 

Сақтау Күннің тікедей түсуден қорғалған, 

температурасы 25
0
С аспайтын желдетілген 

жерде сақталуы тиіс 

АНҚ сәйкес 

Сақтау мерзімі  2 жыл АНҚ сәйкес 

Фармакологиялық әсері  Қабынуға қарсы, ауруды басатын, ыстықты 

төмендетін әсерлері 

АНҚ сәйкес 
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Қаптау материалы полиэтиленді қабық ДӨШ тікелей жансады, қаптау 

материалы нормативті құжаттың талаптарына сәйкес келеді және 

герметикалық жағдайын қамтамасыз етеді.   

Біріншілік қаптауға МЕСТ 7625-86Е таңбалауға сәйкес келетін 

этикеткалық қағаздан жасалынған этикеткаларды жапсырады.  

Тұрақтылықты зерттеуде сериялар үлгілерінің бақылау периодтылығы: 

16.08.2016, 26.08.2016 және 04.09.2016 құрайды: «Микробиологиялық 

тазалық» көрсеткіштері тұрақтылығын зерттеу жұмысының басында және 

соңында жүзеге асырылады. Тұрақтылықты зерттеудің бүкіл мерзімінде – 24 

ай бойы температурасы (25±5)
0
С, салыстырмалы ылғалдылық (65±5) % 

болатын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының   

біріншілік қаптамасында құрамының уақыт аралығында, оның сандыө және 

сапалыө сипаттамалары және микробиологиялық тазалығы регламенттелген 

норма шегінде болатындығын көрсетті.  Қаптама шикізатты сыртқы 

әсерлерден сенімді қорғайды, сақтау процессі кезінде бөгде қоспалар 

анықталмағандықтан, бұл фармакопеялық талаптарға сай болатындығын 

көрсетеді. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатының 

тұрақтылығы ұзақ мерзімді зерттеулерінің негізінде қайта бақылау мерзімі 

жүргізілді және ол -  2 жылға бекітілді. Зерттеулерді жүргізу барысында 

регламенттелген зерттелінетін сапа көрсеткіштеріне сай келетіндігі 

анықталынды (Қосымша Ә). 

 

3.3 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізінде тиімді экстракт түрін алу, технологиясын жасау 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты негізінде 

таңдамалы  дәстүрлі және заманауи экстракт түрлері алынды.  Таңдалмалы 

классикалық: Циркуляциялық экстракция - Сокслет және перколятор (ыстық 

экстракция), заманауи:  ультрадыбыс әсерімен және критикаға дейінгі 

көмірқышқылды  экстрактылары алынды.  

1. Циркуляциялық экстракция – Сокслет бойынша экстракт алу 

технологиясы. Бұл әдіс көп ретті оңай ұшатын экстрагент көмегімен 

экстракциялауге негізделген. Экстракциялық қондырғы үздіксіз тұйықталған 

циклді автоматталған Сокслет аппаратының шарты бойынша жұмыс 

жасайды.   

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатынан 5г өлшеніп 

алынып, 70 мл 90% этил спирті ерітіндісін қосып, 6 сағат бойы Сокслет 

қондырғысында қайнатылды. Межелі уақыт болғаннан кейін алынған сұйық 

экстрактыны роторлы кептіргіш қондырығысында қоюлау экстракт 

алынғанша кептірілді.  

2.  Ультрадыбыс әсерімен экстракциялау бойынша экстракт алу 

технологиясы. Экстракциялау үдерісін жоғарлатуда ультрадыбысты тербелуді 

қолдану тиімдірек.  Мұнда экстракциялау үдерісін жылдамдату және әсер 

етуші заттардың толық сығындалуын қамтамасыз ету үшін қолданылады. 
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Экстракциялау кезінде УД көзін экстрактордағы өнделетін ортаға салады. 

Пайда болған ультрадыбысты толқындар негізінде ауыспалы қысым, 

кавитация және «дыбысты жел» туындау арқылы шикізаттың сулануы мен 

жасушадағы заттардың еруі жылдамдайды, экстрагенттің шекаралас 

диффузиялық қабатында трубулентті және құйынды ағымдар пайда болады. 

Өсімдік материалы ішіндегі және диффузия қабатындағы молекулалық 

диффузияға ауысады, бұл масса алмасу үдерістерін қарқындатады. 

Кавитаияның пайда болуы жасушанын бұзылуына алып келеді. Бұзылған 

ұлпалар мен жасушадан экстрактивті заттардың жуылуы есебінен 

экстракциялау үдерісі жылдамдайды. 

УД пайдалану тиімділігі үдеріс параметрлеріне байланысты: 

ультрадыбысты шағылудың жалғасуы  және интенсивтілігі; экстрагентті 

таңдау (этанолдың жоғары концентрациясында сулы спирт қоспасын алу, ол  

ультратолқын өрісінде тотығу - тотықсыздану үдерістерін ингибирлейді);  

шикізат пен экстрагент қатынасы (қатты фазаның концентрациясы – 10% 

аспауы қажет, 1:10); экстрагент температурасы (30-60°С-тан аспайтын 

температура ұсталып отыруы нұсқау етіледі); бөліну уақыты (шикізатты 

экстракциялау  40 минут бойы жүргізу ұсынылады,  үдерістің ұзақтылығы 

әсер етуші заттардың шығымын көтермейді бірақтан олардың 

тұрақтылығына әсер етеді).  

Экстракциялаудің тиімді жилігі болып 21-22 КГц табылады, жилікті 

жоғарылату  ББЗ шығымын төмендетеді. Дәрілік өсімдік шикізатының 

көпшілігі үшін ультрадыбысты 1,5-2,2 • 10 Вт/м қарқындығы қолайлы болып 

табылады. 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатынан 5 г 

өлшеніп алынып, 50 мл  90% этил спирті ерітіндісін қосып, 1,5 сағат бойы, 

сыйымдылығы 2,8 л  УД (ПСБ Галс, Москва) қондырғысында қайнатылды. 

Межелі уақыт болғаннан кейін алынған сұйық экстрактыны роторлы 

кептіргіш қондырығысында қоюлау экстракт алынғанша кептірілді. 

УД экстракциялау процесі кезінде жасуша бұзылуы салдарынан 

көптеген балласты заттарға толы болады. 

Әдістің кемшілігі ретінде ультратолқынды өндеу, қызмет ететін затқа 

әсері үлкен болады.  Сонымен қатар, ультрадыбысты тербелу: кавитацияға, 

молекуланың иондауына, ББЗ қасиеттерінң бұзылуын, олардың 

терапевтикалық белсенділігін төмендетеді [76]. 

3. Перколятор (ыстық экстракция) әдісімен экстракт алу 

технологиясы. Су немесе сулы ерітінділерімен экстракциялау. Ыстық тай 

экстракциялау «перколятор» деп аталатын қондырғыда жүзеге асады. Өсімдік 

шикізаттарын немесе олардың бөліктері белгілі бір дәрежеде ұнтақталғаннан 

кейін, ыстық сумен толтырылған перколаторға қойылады, қақпақ жабылады 

және жағдайға байланысты құрылғы белгілі әдістердің бірі бойынша қызады. 

Белгіленген уақыттан кейін, төменгі кранды ашып, сулы экстрактыны алуға 

болады.Қажеттілігіне байланысты  экстракцияны қайталауға болады [77]. 
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Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізатынан 5 г 

өлшеніп алынып, 50 мл  су ерітіндісін қосып, 1,5 сағат бойы, ыстықтай 

экстракциялау қондырғысында қайнатылды. Межелі уақыт болғаннан кейін 

алынған сұйық экстрактыны роторлы кептіргіш қондырығысында қоюлау 

экстракт алынғанша кептірілді. 

 

Кесте 21 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізінде алынған әртүрлі экстракт түрлерінің салыстырмалы химилық 

құрамдары бойынша ББЗ 

 
ЦЭ-Сокслет Ультрадыбысты Перколятор 

ББЗ, 

құрамы 

% Фарм. бел-

гі 

ББЗ, 

құрамы 

% 

 

Фарм. 

бел-гі 

ББЗ, 

құрамы 

% 

 

Фарм. 

бел-гі 

левоглук

осенон 

0,49 бактерияға 

қ. 

2-метокси-

фуран 

0,53 қабынуға 

қ.  

бензен 

ацетила

льдегид 

9,36 микробқа 

қ. 

Фурнаео

л 

0,40 микробқа 

қ. 

1,2,4-

триметил 

бензен 

0.53 микробқа 

қ. 

Левоглу

косенон 

0,35 бактерияғ

а қ. 

2-

пиролид

он 

1,57 зеңге қ. гмелинол 0.38 антиокси

дант 

6,10,14-

тримети

л-

пентаде

канон -2 

0,49 микробқа 

қ. 

6,10,14-

тримети

л-

пентаде

канон -2 

0,58 микробқа 

қ. 

3,7,11,15-

тетраметил

-2-

гексадекен-

1-ол 

2.83 қабынуға 

қ. 

3,7,11,15

-

тетрамет

ил-2-

гексадек

ен-1-ол 

3,27 қабынуға 

қ. 

гексадек

ан 

қышқыл

ының 

этил 

эфирі 

1,36 антиоксида

нт, 

гемолитик 

2-

гексадекан 

қышқылы 

10,8

9 

антиокси

дант, 

гемолити

к 

2-

гексадек

ан 

қышқыл

ы 

11,2 антиокси

дант, 

гемолити

к 

 

4. Критикаға дейінгі көмірқышқылды экстракт алу технологиясы. 

Соңғы экстракциялаудың заманауи әдістерінің бірі – ол көмірқышқылды 

экстракциялау жылдары әдісі. Сұйытылған көмірқышқыл газы эфирлі және 

майлы гидрофобты заттарды бөліп алуда қолданылады. Гидрофильді заттар 

сұйытылған газбен жақсы экстракцияланып, жоғары диэлектрлік өткізгішке 

ие болады. Сұйытылған газбен экстракциялау қысым қатысында экстрагент 

ұшып, ал экстрактивті зат таза күйінде қалады [78].  

Көмірқышқылды экстракцияның технологиясы – бұл шикізатты 

көмірқышқыл газымен өңдеп, жоғары концентрацияда әртүрлі биологиялық 
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белсенді заттарды таза күйінде бөліп алуға мүмкіншілік беретін 

экстракциялау әдісінің оңтайландырылған жолы. Көмірқышқылды экстракц 

иялау әдісін дәстүрлі әдістермен салыстырғанда бірқатар ерекшеліктері бар:  

- экстракциялау әдісінің тиімділігі және экологиялық тазалығы;  

- биологиялық белсенді заттарды бөліп алуда таңдамалылығы;  

- терең экстракциялау үрдісін жүргізу арқылы жоғары мөлшерде 

биологиялық белсенді заттарды бөлуі.  

Көмірқышқылды экстрактылар құрамы бойынша өте бағалы. Онда 

басқа заттармен қатар, липовитоминдер (каратиноидтар, провитаминдер Е, F, 

D, K) гормоналды шырындар (фитогармондар), ащы заттардан (шайырлар) 

тұрады.            Көмірқышқылды экстрактылар тасымалдауға ыңғайлы, 

сақтауға тұрақты толық мөлшердегі концентрат болып табылады [79]. 

Көмірқышқылды экстрактыны алу әдісі, алдын – ала кептірілген, 

ұсақталу дәрежесі  1-3 мм болатын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  

шикізатын пайдалану арқылы жүзеге асты. Көмірқышқылды экстракциялау 

үрдісі келесідей параметрлерде орындалды: температура 22
0
С  және жұмыс 

қысымы 65 атмосферада,  экстракциялау уақыты 18 сағат бойы,  

көмірқышқылды қондырғыда  (КЭАҚ) 5л, мекеме стандартына сәйкес СТ 

27658-1910-ЖШС-02-2011 критикаға дейінгі жағдайда, ал экстрагент – 

сұйытылған көмірқышқылы ГОСТ 8050-85. Қолданылған шикізаттың 

массасы 2500 г болды [87]. 

Экстрагенттің әртүрлі параметрлерінде экстракциялау үрдістері 

жүргізілді. Жанасу кеңістігін ұлғайту үшін  сұйытылған көмірқышқылды 

экстракциялау үрдісі жүзеге асырылады, ал шикізат КДУ - 2 ұсақтағышта 

диметрі 1-3 мм ұсақталынды (Қосымша В). 

 

Кесте 22 - Әртүрлі параметрдегі алынған экстрактының нәтижелері 

 
Алынған 

үлгілер 

Экстрактының параметрлері Экстракт-

ының 

шығымы, г 

(%) 

 

Экстракциял

ық масса, г 

Жұмыс 

қысымы, 

атмосфера 

Экстракция 

үрдісінің 

температур-

асы, 
0
С 

Экстракция-

ның жүру 

уақыты, сағ. 

№1 2500 65 22 18 13 (0,52) 

№2 2300 60 20 16 11 (0,47) 

№3 2000 56 19 14 7 (0,35) 

 

Зерттеу нәтижесі бойынша тықыр кекіре көмірқышқылды 

экстрактылардың №1, №2, №3 технологиялық көрсеткіші шығымы және 

химиялық құрамы  бойынша оптималды параметрі болып №1 экстракция 

үлгісі болатындығы анықталынды. Алынған №1 көмірқышқылды 

экстрактының химиялық құрамын ГХ-МС хроматографиялау нәтижесінде 

анықталған қосылыстар келесі 23 - кестеде келтірілді.  
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Жер үсті бөлігінен алынған Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысын 

зерттеу мақсатында газды хромато-масс-спектрометрия әдісімен талдау 

жүргізілді. Экстрактының 0,5г метанол ерітіндісінде (2 мл) ерітіліп, газды 

хроматографтың сынаманы енгізетін құрылғысына енгізілді. 

Хроматографиялау параметрлері жоғарыда көрсетілген әдістемеге сәйкес 

орнатылды. Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысын хроматографиялау 

нәтижесінде -суретте көрсетілген хроматограмма алынды. Хроматограмманы 

талдау барысында 31 химиялық қосылыс анықталып, олардың жартылай 

сандық мөлшері есептелді (Кесте 23).  

 

Кесте 23 - Oxytropis glabra Lam.DC. көмірқышқылды экстрактысын 
хроматографиялау нәтижесінде анықталған қосылыстар 

 
№  Ұсталу уақыты  Химиялық компонент аты  Мөлшері,% 

1 7.269   2,3-буттидиол 0.77 

2 26.112   5,6,7,7a-тетрагидро-4,4,7a-триметил, 2 (4H) -

бензофуран-1   

0.18 

3 26.729   тетрадекан қышқылы 0.06 

4 27.411   6,10,14-триметил, 2-пентадеканон 0.25 

5 28.903   н-гексадекан қышқылы 8.94 

6 28.944   гексадекан қышқылының этил эфирі 1.49 

7 29.362   5,5,8a-триэтилдекан-1-он        0.17 

8 30.120   Фитол 3.95 

9 30.754   олеин қышқылы 1.50 

10 30,819 октадекан қышқылы 2,99 

11 30,866 9,12-октадекан қышқылы (Z,Z)- 8,18 

12 31.089  9,12,15- октадекан қышқылы,  (Z,Z)- 13.85 

13 31.442   азулен [4,5-β] фуран-2 (3H) -он, 3a, 4,6a, 7,8,9,9a, 

9b-октагидро-6-метил1,3,9-бис (метилен) -, [3aS- 

(3α, 6а, 9а, 9b) 

0.35 

14 33.239   4,4 '- (1-метилэтилиден) бис фенол 0.16 

15 34.673   екі (2-пропилпентил) күрделі эфирдің фталь 

қышқылы 

1.81 

16 34.479   2-гидрокси-1- (гидроксиметил) этил эфирінің 

гексадекан қышқылы 

2.07 

17 33,986 циклогексилметилдедецил эфирінің адипин 

қышқылы 

0,19 

18 35,972 Сквален 0,44 

19 34,673 екі (2-пропилпентил) күрделі эфирдің фталь 

қышқылы 

1,81 

20 36,336 линолен қышқылы 2,24 
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Кесте 23 - жалғасы 

21 39,926 3,4-дигидро-3- (2-гидрокси-3,4-диметоксифенил) 

- 2H-1-бензопиран-7-ол (изомукронулатол) 

3,27 

1 2 3 4 

22 40,114 витамин Е 0,42 

23 42,875 α-эргостенол 1,57 

24 43,310 Стигмастерин 1,57 

25 44,538 стигмаст-7-eн-3-ол 16,51 

26 46,706 β-амирин 2,95 

27 47.088   9,19- циклоланост-24-ен-3-ол 1.72 

28 48.475   α-амирин 1.53 

29 52.212   Тараксастерол 1.41 

30 53.410   A'-неогаммасер-22(29)-ен-3-ол, (3.beta., 21.beta.)-

ацетат 

1.25 

31 54.145   Hop-22 (29) -ен-3β-ол 

 

1.32 

 

Oxytropis glabra Lam.DC. өсімдігінің жер үсті бөлігінен алынған 

экстрактыны зерттеу нәтижесінде 31 қосылыс анықталды, олардың ішінде 

органикалық қышқылдар, терпинойдтар, стероидтар, флавоноидтар және т.б. 

класстарға жататын органикалық қосылыстар анықталды. Эктрактының 

құрамында, мөлшері 3,4-дигидро-3- (2-гидрокси-3,4-диметоксифенил) - 2H-1-

бензопиран-7-ол (изомукронулатол) – 3,27 % болып табылды. Талданған 

Oxytropis glabra Lam.DC. өсімдігінің жер үсті бөлігінен алынған экстракт 

тазартылмаған болғандықтан басқа да қосылыстарды анықтау мүмкін 

болмады. Алайда фракциялардан бөлініп алынған барлық  маңызды 

заттардың құрамы мен тазалығы хроматографиялық және масс спектромерлік 

әдістермен дәлелденді.  
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Сурет  26 - ГХ-МС қондырғысында талданған  көмірқышқылды 

экстрактысының хроматограммасы 

 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) жер үсті бөлігіне оңтайлы 

экстракция процесі - көмірқышқылды экстракт болып табылды.  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) қою экстрактысының 

микробиологиялық тазалығы және микробқа қарсы белсенділіктері 

С.Ж.Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ-нің ғылыми клинико-диагностикалық 

зертханасында жүргізілді. 

 Дәрілік заттың микробиологиялық тазалығын зерттеу:  

 Дәрілік препараттарды  зерттеу үшін классикалық микробиологиялық 

әдістемелер қолданылды. Олардың микробиологиялық тазалығын анықтау, 

микробқа қарсы әсерінің тиімділігін (белсенділігін) анықтау сапалы және 

санды әдістері  бойынша зерттелді. 

Дәрілік сынамаларды тазалығын бағалау үшін сапалы әдісі бойынша 

микроорганизмдердің болуын анықтау, нақты микробтың өсуін  есепке алу 

үшін дифференциалды-диагностикалық қоректік ортаға егілуі болып 

табылады.       

Санды әдіс бойынша зерттеуге алынған сынамаларды қоректік 

орталарына егіп, өскен калониялары саналды. Сандық әдістің принципі: бұл 

1,0г немесе 1,0мл зерттелетін материалдағы микроорганизмдердің колония 

түзуші бірлік (КОЕ) санымен   анықтау болып табылады. 

Зерттеу аэробты жағдайларда өсе алатын мезофильді бактериялар мен 

саңырауқұлақтарға сандық зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді. 

Жалпы микроб санын  анықтау үшін  Петри табақшаларында  терең 

әдісі, беткейлік әдісі бойынша себулер (егулер) жүргізілді. 
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 Бірінші кезеңде зерттелетін сынаманың 10,0 грамын 100,0 мл физ. 

ерітіндісінде ерітіп, тест үлгісін сынамаға дайындап алынды. 

   Терең әдісі бойынша зерттеу: 

           Зерттеу үшін дайындалған тест үлгіні 1,0мл-ді  диаметрі 90,0 мм 

стерильді Петри табақшасына құйып, оның үстіне ерітілген және 42,5 ± 2,5°С 

дейін салқындатылған қоректік агарды  15-20 мл-ден құйып, табақшаны 

біркелкі деңгейде араластырылды. Біраз уақыт бөлме температурасында 

ұстап қатырылды.  Алынған нәтиже төмендегі 27- суретте көрсетілген.  

 

 
          

Сурет 27 - Терең әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының 

микробиологиялық тазалығы 

 

         Беткейлік әдіс бойынша зерттеу: 

         Ерітілген 42,5±2,5
0 

С дейін суытылған қоректік агарды 15-20 мл –ден  

диаметрі 90,0мм  Петри табақшаларына құйылып, кептірілді.  

        Зерттелетін тест үлгіні 0,1мл-ден тамызып шпательмен біркелкі етіп 

егілді, кептірілді.  

        Барлық табақшаларды төңкеріп 30
0 

C-тан 35
0 

С температурадағы ( 20
0
C 

25
0
С дейін саңырауқұлақтар үшін)  термостаттарға қойылды. Алынған 

нәтижелер төмендегі 28 – суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 28 – Беткейлік  әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. 

экстрактысының микробиологиялық тазалығы 
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        Егулерге күнделікті бақылау жүргізілді. Колония санау 48-72 сағат 

(алдын-ала қорытынды) және 5-ші күні (қорытынды нәтижесі) жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері  24-кестеде көрсетілген:        

 

Кесте 24  - Түрлі егіс әдістері бойынша КТБ (КОЕ) саны 

 
Зерттелетін 

Үлгі 

Егу әдістері 

Терең Беткейлік 

жалпы аэробты мезофильді бактериялар 

Тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.РС) 

көмірқышқылды қою 

экстрактісі 

0 0 

Саңырауқұлақтар 

Тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.РС) 

көмірқышқылды қою 

экстрактісі 

0 0 

 

Ең ықтимал сан әдісі (ЕЫС): 

Зерттелетін сынама ерітінді ретінде дайындалады, өсіру суспензиясын 

1:10, 1:100, 1:1000  есебінде әр қайсысы үш пробиркадан сұйылтылады. 

Осылай үш сұйылту үшін тоғыз пробирка пайдаланылды сурет 29.  
 

Егілген сынамаларды 30
0 

С температурада 5 тәулік бойы 

инкубацияланды. Күнделікті пробиркадағы өсімдерді қадағалап отырылды, 

өскен өсінділер бақыланды. Сынақ бойынша төртінші пробиркадағы қоректі 

орта таза және өспеу қажет. 1,0гр дәрілік заттан  микроорганизмдердің ең 

ықтимал санына сәйкес келетін нәтижесі 25 -кестеде көрсетілген: 
  

Кесте 25 - Ең ықтимал саны (ЕЫС) 

Дәрілік зат 

Өсуі бар әрбір қатардағы 

пробиркалардың саны  
1,0гр-дағы ЕЫС Пробиркадағы препараттын саны 

 г (мл) 

0,1 0,01 0,001 

Тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.РС) 

көмірқышқылды қою 

экстрактісі 

0 0 0 <3 

 

Зерттелетін дәрілік экстрактысынан нақты микроорганизм түрлерінің 

бөлінуін анықтау: 

Инкубациялық кезеңнен соң өскен өсінділер қаралды. Сынама 

нәтижесінде зерттелген материалдарда Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella, 



74 

 

Shigella және басқада шарты патогенді микроорганизмдер ) тұқымдастарына 

жататын бактериялары, St. аureus, Candida және Ps. аeruginosa бактериялары 

табылған жоқ.                                                            

Зерттеу нәтижесінде  тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) 

көмірқышқылды қою экстрактысы «Микробиологиялық тазалық» сапа 

индексі бойынша ҚР МФ (5.1.4.3В санатындағы) дәрі-дәрмектерге 

қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігі анықталынды. 

        Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) қою экстрактысының түрлі 

микробтарға қарсы белсенділігін анықтау 

Экстрактінің микробқа қарсы әсерінің тиімділігін (белсенділігін) санды 

диффузия  әдісімен зерттелді. 

Диффузия әдісі-микробқа қарсы белсенділігін анықтау олардың 

микроорганизмдердің өсуін тежеуге қабілетіне негізделген. Анықтау тығыз 

қоректік ортаға агардың диффузиясы арқылы тест культураларының өсуі 

тоқталған (тежелген) аймақтарының өлшемдерін салыстыру арқылы жүзеге 

асырылады. 

Экстрактының микробқа қарсы әсерінің тиімділігін бағалау үшін 

Америкалық типтік микроорганизмдер жиынтығының (АТСС) E.сoli 

АТСС25922, S.aureus АТСС6538, P.аeruginosa АТСС27853, C. albicans 

АТСС10231  тест – культуралары қолданылды. Экстрактыны зерттеу 

бақылау тест- культураларымен жасанды түрде контаминациялау арқылы 

жүргізілді. 

Жасанды түрде контаминациялау үшін 28 - 37°С термостатта  18-20 

сағат аралығында өсірілген тест- культураларынан суспензия дайындалды.   

Тест-культуралар суспензиясын дайындау:  

Эксперимент жасау үшін тәуліктік (18 сағ.) тест – культуралары мен 

0,9% натрий хлориді ерітіндісін пайдалана отырып, жеке – жеке E.coli, S. 

aureus, C. albicans және P. аeruginosa культураларыннан суспензия дайындап, 

оларды стандартты 0,5 бірлікке жеткіздік (0,5 McFarland). Осы стандарт 0,5 

бірлікте - шартты түрде 1,0мл ерітіндіде 1,5х10
8
 бактериялық клеткаларға 

сәйкес келеді.  

Стерильді Петри табақшасына 20,0 мл-дан қоректік агары құйылды. 

Агар қабатының қалыңдығы анықтаудың нәтижелеріне әсер етеді, сондықтан 

қоректік ортаны көрсетілген мөлшерде қатаң сақтау керек. Қоректік орталар 

ретінде Сабуро ортасы мен Мюллера Хинтон ортасы қолданылды. Қоректі 

орталардың үстіне газон әдісімен  стандарты ластанған тест- культуралары 

егілді. 

Петри табақшаларды 30 минут бойы бөлме температурасында ұстап, 

содан кейін агар ортасына (d = 6 мм) үнгіршек (лунка) бұрғыланды, 

үнгіршектері: ортасынан 25,0 мм және оның шетінен 20,0 мм болатындай бір-

бірінен тең қашықтықта орналасты.  
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Үнгіршіктерді зерттелетін бактерияға қарсы эктрактпен толтырып, 

оларды 30 минут бөлме температурасында қалдырып, сосын табақшаларды 

аудармай термостатқа 28-37
0
С температурада 24-48 сағат қойылды.  

Инкубациялау уақытынан кейін, микробтық өсудің тежелу аймақтарын 

милиметрлік өлшеуіштермен, соның ішінде ұңгіршектің диаметрі өлшенді. 

Тежелген аймақтардың көлеміне сәйкес антибактериалды және фунгицидтік 

заттардың микробқа қарсы әрекеттері бағаланады [80]. 

Мұнда 15,0мм-ге дейінгі аймақ сынақ микробтың төмен сезгіштігі, 16,0-

25,0 мм - айқын, шамамен 25,0 мм-ден жоғары аймақ - жоғары 

сезімталдықты білдіреді. 

Дәрілік препараттардың  микробқа қарсы әсерінің тиімділігін зерттеу 

нәтижелері 26 - кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 26 - Экстрактының микробқа қарсы әсер ету белсенділігі 

 
№ Зерттелінетін нысана 

 

Өсімнің тежелу аймағы/мм 

E. сoli  

АТСС 

25922 

S. aureus  

АТСС6538 

P.aeruginosa  

АТСС 27853 

C. аlbicans  

АТСС10231 

1 көмірқышқылды қою 

экстрактысы 

30,0 мм 22,0мм 0 30,0мм 

 

Экстрактының антимикробтық әсерін агарға диффузия арқылы in vitro 

жағдайында зерттелді. Алынған мәліметтерге сәйкес, зерттелген экстракты 

грам-позитивті метициллинге төзімді S. aureus  және грам-теріс бета-

лактамаза кеңейтілген спектрін шығаратын E. сoli микроорганизмдермен 

айқын микробқа қарсы белсенділікке және ашытқы тәріздес саңырауқұлақтар 

инфекциясының бір түрі C. аlbicans белсенділігіне  ие екендігін көрсетті. Ал, 

керісінше ферменттелмейтін грам-теріс (НГОБ) P.aeruginosa және жоқ 29, 30 

суреттер. 
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Сурет 29- Санды диффузия әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. 

экстрактысының микробиологиялық белсенділігі 

 

              
 

Сурет 30- Санды диффузия әдісі бойынша Oxytropis glabra Lam.DC. 

экстрактысының микробиологиялық белсенділігі 

 

Экстрактының антимикробтық әсерін агарға диффузия арқылы in vitro 

жағдайында зерттеу барысында  грам-позитивті метициллинге төзімді 

Staphylococcus aureus  және грам-теріс бета-лактамаза кеңейтілген спектрін 

шығаратын Escherichia сoli микроорганизмдермен айқын микробқа қарсы 

белсенділікке ие екендігін көрсетті. Ал, керісінше ферменттелмейтін грам-

теріс (НГОБ) Pseudomonos aeruginosa және ашытқы тәріздес 

саңырауқұлақтар инфекциясының бір түрі Candida аlbicans белсенділігі жоқ 

болатындығы анықталынды. 

Критикаға дейінгі тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC) жер үсті 

бөлігінен алынған қою экстрактысын алудың технологиялық сызбасы 

құрастырылды [81].  Технологиялық сызба  алты негізгі сатылардан тұрады:  

1. Саты: Дәрілік өсімдік шикізатын дайындау. Дәрілік өсімдік 

шикізатының біріңғайлығы, бөлшектің өлшемі. 

2. Саты: Экстрагентті  (УУПЭ) дайындау. Экстрагент және шикізат 

мөлшері, экстракция уақыты, қысымы, температура. 

3. Саты: Көмірқышқылды экстракт алу. Экстракциялау уақыты 18 сағат, 

56-65 атм., және температурасы  22-23
0
С 

4. Саты: Cүзу. Аралық өнімді бақылау. 

5. Саты Құтыларды дайындау (тазалау, кептіру). Құтылардың және 

тығындардың тазалығы. 

6. Саты  Дайын өнімді салу, маркілеу орау. Қораптардағы құтылар саны 

және дұрыс безендірілуі. 

7.  Саты  Қораптардағы дайын өнімдерді орау. Қораптардағы құтылар 

саны және дұрыс безендірілуі. 
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Сурет 31 - Критикаға дейінгі тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC) жер 

үсті бөлігінен алынған қою экстрактысын алудың технологиялық сызбасы 

Шикізат, аралық өнімдер 

және материалдар 

 

 

 

 

Қою экстрактыны алудың 

технологиялық сатылары 

 

 Өндірістегі үрдісті бақылау 

 

     

Дәрілік өсімдік шикізаты 

тықыр кекіре (Oxytropis 

glabra Lam.DC.) 

 

 

 

 

 

1. Саты 

Дәрілік өсімдік 

шикізатын дайындау. 

Ұсақтағыш (Ұ-1), 

жартылай өнімді жинағыш 

(Жи-5), елек, таразы (Т-2) 

 Дәрілік өсімдік 

шикізатының біріңғайлығы, 

бөлшектің өлшемі 

 

     

Сұйытылған 

көмірқышқыл газы 

 

                2. Саты 

Экстрагентті  (УУПЭ) 

дайындау 

        Экстрактор 

 

 

 

 

Экстрагент және шикізат 

мөлшері, экстракция 

уақыты, қысымы, 

температура 

 

     

ДӨШ-нан бөлінді алу 

(экстракт-шикізат) 

 

 

 

 

              3. Саты 

Көмірқышқылды 

экстракт алу 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

 

 

 

 

18 сағат, 56-65 атм., және 

температурасы  22-23
0
С 

 

     

Дайын өнім                 4.Саты 

      Cүзу 

Экстрактор (УУПЭ-5) 

 

 

 

Аралық өнімді бақылау 

 

     

  Қою экстрактыны  қаптау  

 

 

     

Құтылар және тығындар 

 

 

 
   5.Саты 

Құтыларды дайындау 

( тазалау, кептіру) 

Жуғыш машина, кептіргіш 

шкаф 

 

 

 

Құтылардың  және 

тығындардың тазалығы 

 

     

Қораптар және 

жабыстырмалар, дайын 

өнім қою экстракт 

                6.Саты 

Дайын өнімді салу, 

маркілеу, орау 

Қаптау столы  (ҚС-6) 

 

 

 

 

Қораптардағы құтылар  

саны, дұрыс  безендірілуі 

     

     7.Саты 

Қораптардағы дайын 

өнімдерді орау 
Қаптау столы  (ҚС-7) 

 

 

Қораптардағы құтылардың 

саны, дұрыс безендірілуі 

     

  

 

Дайын өнім   Дайын өнімді бақылау 

Құтылар, медициналық 

қолдану бойынша 

нұсқаулар 
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3.3.1 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының сапа көрсеткіштерін жасау 

және стандарттау 

ҚР МФ және ҚР заңнамасына  сәйкес 754 бұйрық жобасымен АНҚ 

дайындалды (Қосымша Ж, З). ҚР АНҚ енгізілген бөлімдер бойынша 

көмірқышқылды қою  экстрактының  сапасының көрсеткіштері 27  - кестеде 

көрсетілді.  

 

Кесте 27 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының сапа көрсеткіші 

 
Сапа көрсеткіштері Ауытқу нормалары Зерттеу тәсілдері 

1 2 3 

Сипаттамасы Өзіне тән иісі бар, қою  қоңыр-жасыл түсті. ҚР МФ 1 том, 

2.8.8. 

Ерігіштігі  96 % этил спиртінде Р және күнбағыс 

майында ериді.  

ҚР МФ 1 том, 1.4 

Идентификация 

изомукронулатол 

стигмаст7-ен-3-oл 

α-Amyrin 

 

 

ұсталу уақыты -39,926, 3,27 % 

ұсталу уақыты -44,538, 16,51% 

ұсталу уақыты - 44,538, 1,53% 

 

АНҚ  сәйкес 

 

 

Микробиологиялық 

тазалығы 

Экстракт ҚР МФ 1 том, 5.1.4, 3В категория 

талаптарына сәйкес болуы қажет. Өмірге 

бейім аэробты микроорганизмдердің жалпы 

саны: 1 г 10
7
 бактерий  және 10

5 

саңырауқұлақтан артық емес  

-1 г 10
2
  Escherichia coli  артық емес 

ҚР МФ 1 том, 

2.6.12 және ҚР МФ 

1 том, 2.6.13 

Кептірген кездегі 

масса шығыны 

25% көп емес ҚР МФ 1 том, 

2.8.17 

Ауыр металдар  0,01% (1 00 ppm) көп емес ҚР МФ 1 том, 

2.4.8, А әдіс 

Сандық анықтау 

изомукронулатол 

3,27 % кем емес ҚР МФ 1 том, 

2.2.28 

Қаптау Шыны құтыларға 1 кг нан салынады. МЕСТ 5717-91  

Таңбалау Орамдаудың бекітілген макетін қараңыз АНҚ  сәйкес 

Тасымалдау МЕСТ 17768-90 сәйкес МЕСТ 17768-90 

Сақтау Темпераутрасы 25
0
С аспайтын жерде, 

күннің тікелей түсуінен сақтау қажет. 

АНҚ  сәйкес 

Сақтау мерзімі  2 жыл АНҚ  сәйкес 

Негізгі 

фармакологиялық 

әсері 

Қабынуға қарсы, ауруды басатын, ыстықты 

түсіретін әсері 
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3.3.2 Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының фракцияға бөлу арқылы 

фитохимиялық құрамын анықтау  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты негізіндегі 

көмірқышқылды экстрактыны ГХ-МС әдісі арқылы химиялық құрамдарына 

талдаулар жүргізілді кесте 28, 29, 30, 31.  

Сыналатын 1г көмірқышқылды экстрактыны гексан Р ерітіндісімен 

ерітіп, Sephadex LH-20 сорбенттін қолдану арқылы колоналық 

хромматография жүргізіліп, 4 фракция бөлініп алынды.  

1. Фракция  Fr 1- (0,70 г): Гексан/ДХМ (1:1)  

2. Фракция Fr 2- (0,136 г):ДХМ (100%) 

3. Фракция Fr 3- (0,1138г ):ДХМ/Этил ацетат (1:1) 

4. Фракция Fr 4 - (0,012 г): Этил ацетат/Метанол (1:1)  

 

Сурет 32 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды 

экстрактысын фракцияларға бөлу 

Кесте 28 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының фракция  Гексан/DCM (1:1)  

алынған нәтижелері. 

№ Химиялық 

компонент 

аты 

PubChem 

CID 

дерекқор

ы 

бойынша 

нөмірі 

Ұсталу 

уақыты 

Мөл

, % 

Химиялық 

компонент 

табиғаты 

Фармакологиялық 

белсенділігі 

Әдеб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 додекан 

қышқылының 

этил эфирі 

110-38-3 24,881 0,22 лаурин 

қыш.ң этил 

эфирі 

антибактериалды 

антивирустық, 

антиоксидантты, 

кандицид 

[82] 
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Кесте 28 – жалғасы 

        

2 9,12- 
октадекан 

қышқылы 
(Z,Z)- метил 

эфирі 

112-63-0 35,906 0,13 май 

қышқылыны

ң этил эфирі 

антиангиогенді, 

ісікке қарсы 

[83] 

3 3,7,11,15-

тертраметил-

1-гексадекин -

3-ол 

150-86-7 36,563 0,15 майлы 

спирттер 

рак ауруларында, 

микробқа қарсы, 

қабынуға қарсы,  

диуретикалық,  

антиоксидант 

[84] 

4 9,12,15- 

октадекан 

қышқылы 

(Z,Z,Z) 

301-00-8 37,981 5,57 стеарин 

қышқылы 

антибактериалды, 

зеңге қарсы 

[85] 

5 н- 
тетракозанола

-1 

506-51-4 42,704 0,32 n-алканон 

қышқылы 

антибактериалды [86] 

6 октакозанол 557-61-9 45,705 0,32 май спирті герпес 

инфекциялары, тері 

аурулары, 

паркинсон ауруы, 

амиотрофиялық  

склерозы (ALS, Lou 

Gehrig's ауруы), 

жоғары холестерин 

және атеросклероз 

[87] 

7 Тетратриакон

тан 

14167-

59-0 

49,768 2,63 н-алкен антибактериалды, 

зеңге қарсы 

[88] 

8 Фитол ацетат 10236-

16-5 

54,113 1,74 дитерпен рак ауруларында, 

қабынуға қарсы 

гипохолестеринді, 

нематиді, 

антиартрит, 

гепатопротективті 

[89] 

9 эвкалиптол 470-82-6 9,873 0,10 оттегі бар 

монотерпенд

ер 

қабынуға қарсы,  

микробқа және 

цитотоксикалық, 

ісікке қарсы 

[90] 
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Кесте 28 – жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 α-бисабол 515-69-5 

 

28,109 0,26 сесквитерпе

нді спирт 

 қабынуға қарсы, 

анальгетик, 

антибиотик және 

рак ауруына қарсы 

[91] 

11 тетрадекан 

қышқылы 

544-63-8 29,148 0,61 меристил 

спирті 

ларвицидті және 

репеллент 

белсенділігі 

[92] 

12 тетрадекан 

қышқылы 

этил эфирі 

124-06-1 29,285 0,14 меристил 

спирті 

қабынуға қарсы [93] 

13 н-гексадекан 

қышқылы 

57-10-3 33,353 14,8 карбон 

қышқылы 

қабынуға қарсы, 

антибактериалды 

[94] 

14 фитол 150-86-7 35,725 5,43 дитерпен 

спирті 

антиоксидант, 

қабынуға қарсы 

антиартрит, 

гепатопротективті 

антиорганикалық 

[95] 

15 3,7,11,15-

тетраметил, 1-

гексадекан-3-

ол (изофитол) 

505-32-8 35,868 0,25 линалолдың 

үшіншілік 

спирті 

антиоксицептив 

және антиоксидант 

[96] 

16 Олеин 

қышқылы 

112-80-1 37,446 42,4  май 

қышқылы 

ісікке қарсы [97] 

17 19-метил-

эйкозаноат 

метил 

95799-

86-3 

40,465 0,25 - анальгетик, 

антиасматикалық, 

қабынуға қарсы, 

ыстықты түсіретін 

[98] 
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Кесте 28 – жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 бис (2-

этилексил) 

фталат 

117-81-7 44,582 5,47 - коронарлық жүрек 

ауруы, 

атеросклероз, қан 

қысымы 

[99] 

19 лупеол ацетат 1617-68-

1 

51,505 0,75 лупан үш 

терпені 

иммун тапшылығы 

вирусы (анти-

ВИЧ), анти- 

канцерогенді, 

тұмауға қарсы, 

қабынуға қарсы, 

иммуномодулярлы

қ, гепатопротектор, 

гипоксиялық, 

аллергияға қарсы, 

туберкулезге 

қарсы, 

ісік, антивирустық, 

афидифуга, 

цитотоксикалық, 

гиполипемиялық, 

детоксикант 

(детоксикация 

құралы), 

адапогендік және 

антиоксидант 

[100] 

20 γ- токоферол 54-28-4 51,781 0,22 Витамин Е 

топтары 

антиоксидант; 

радикалды 

акцептор, ісікке 

қарсы 

[101] 

21 витамин E 59-02-9 52,855 0,97 - антиоксидант, 

микробқа қарсы, 

қабынуға қарсы  

[102] 

 

Гексан/ДХМ (1:1) фракциясында барлығы 21 биологиялық белсенді 

заттар бөлініп, олардың PubChem дерекқоры бойынша нөмірлері және 

ғылыми мақалалар негізінде әрбір компоненттердің фармакологиялық 

белсенділіктері қарастырылды. Кестеде келтіріліген биологиялық белсенді 

заттар ішінен пайыздық мөлшері ең жоғары қосылыстар: 9,12,15-октадекан 

қышқылы (Z,Z,Z) - 5,57%,  н-гексадекан қышқылы - 14,8%, фитол-5,43%, 

олеин қышқылы-42,4%, бис (2-этилексил) фталат -5,47 % құрады. 
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Кесте 29 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының фракция DCM (100 %) алынған 

нәтижелері. 

 

 

№ Химиялық 

компонент аты 

PubChe

m CID 

дерекқо

ры 

бойынш

а нөмірі 

RT Мөл

, % 

Химиялық 

компонент 

табиғаты 

Фармакологиял

ық белсенділігі 

Әдеб. 

1 дигидро-5-

пентил-2 (3H) -

фуранон 

104-61-0 22,173 

0,17 γ-нанолактан 

антиоксидант [103] 

2 4-(2,2,6-триметил-

7-оксабицикло 

[4.1.0] гепт-1-ил)-

3-бутен-2-он 

23267-

57-4 

24,014 

 

0,16 

β-иононды 

эпоксид 

антибактериалд

ы 

антивирустық, 

антиоксидантт

ы, кандицид, 

[104] 

3 диметилфталат 131-11-3 24,988 

0,27 

Фталь 

қышқылының 

метил эфирі 

ісікке қарсы [105] 

4 кедрол 77-53-2 26,783 

0,43 

сезкитерпенді 

алкоголь 

антисептикалы

қ, қабынуға 

қарсы  

[106] 

5 дигидрооктандиол 17092-

92-1 

27,24 

1,25 

флавоноид/ко

умарин 

микробқа 

қарсы 

[107] 

6 октагидро-4а-

фенил-, транс-2 

(1Н) -

нафталинона 

 

611743 

42,192 

4,08 - 

қабынуға 

қарсы, 

микробқа 

қарсы 

[108] 

7 хамазулен 529-05-5 30,775 

0,38 Сесквитерпен 

қабынуға 

қарсы 

[109] 

8 кампестерол 474-62-4 

43,716 13,4 фитостерол 

анти-

гипертониялы, 

эпилепсияға 

қарсы, 

қабынуға 

қарсы 

[110] 

9 стигмастерол 83-48-7 

44,212 12,4 стероид 

анти-

гипертониялы, 

эпилепсияға 

қарсы, 

қабынуға 

қарсы 

[111] 
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Кесте 29 - жалғасы 

 

 

 

 

 

1 2 3 
4 5 6 

7 8 

10 γ- ситостерол 79-63-0 

45,546 33,8 

тетрациклді  

тритерпеноид 

анти-

гипертониялы, 

эпилепсияға 

қарсы, 

қабынуға 

қарсы 

[112] 

11 5,6,7,7a-

тетрагидро-4,4,7a-

триметил-, (R)-

2(4H)-

бензофуранон 

 27,248 0,47 моноциклді 

тритерпеноид 

антопелеуші, 

немататид 

[113] 

12 

α-амирин 

638-95-9 

 

45,697 5,28 пентациклді 

тритерпеноид 

қабынуға 

қарсы, 

антибактериалд

ы 

[114] 

13 

β-амирин 

638-95-9 

 

47,746 6,52 пентациклді 

тритерпеноид 

қабынуға 

қарсы, 

антибактериалд

ы 

[115] 

14 

(3β)-9,19-

циклоланост-24-

ен-3-ол 

1296608

64 

47,403 

1,25 стерол 

қабынуға 

қарсы, 

антибактериалд

ы 

[116] 

15 

лупеол 

545-47-1 49,247 

3,00 тритерпеноид 

қабынуға 

қарсы, 

антибактериалд

ы 

[117] 

16 

винбарбитал 

125-42-8 49,556 

0,48 - 

гипноздық, 

анальгетиктер 

[118] 

17 ситостенон 

 

1058-61-

3 

50,704 

1,82 стероид 

гипогликемия [119] 

18 

α-токоферол 

7559-04-

8 

52,89 

8,36 α-токоферол  

антиоксидант [120] 

19 эргостерол 

(витамин D) 

57-87-4 54,735 

0,18  стерол 

ренопротекция [121] 
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Кесте 29 - жалғасы 

 

Дихлор метан  (100 %) фракциясында барлығы 24 биологиялық 

белсенді заттар бөлініп, олардың PubChem дерекқоры бойынша  нөмірлері 

20 

глицерил 

линоленат  

 

75685-

85-7 

42,935 0,19 этил эфирінің 

линол 

қышқылы 

гипохолестерол

емиялық, 

нематиидті, 

антиартрит, 

гепатопротивті

к 

антиаррогендік

гипохолестероэ

миялық, 5-α-

редуктазиниби

дитор 

антигистамини

калық, 

антикоронарлы

қ  

[122] 

21 
глицерил 2-oлеит 

 

3443-84-

3 

43,114 0,34 полиэфирді 

май қышқылы 

гипохолестери

ндік,  

[123] 

22 

a-хомохолест-4a-

ен-3-он 

1401530

0 

46,67 

3,58 стероид 

микробқа 

қарсы, 

диуретикалық, 

қабынуға 

қарсы 

[124] 

23 

Спинастерон  

2115986

4 

47,996 

4,02 стероид 

вирусқа қарсы, 

антибактериалд

ы, қабынуға 

қарсы, 

иммунорегуляц

иялық, 

антиоксидантт

ық, 

антиоритарлы, 

антигипертензи

вті және 

гипогликемиял

ық 

[125] 

24 

α1-ситостерол 

474-40-8 50,426 

3,00 стероид 

микробқа 

қарсы 

диуретикалық, 

қабынуға 

қарсы 

[126] 
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және ғылыми мақалалар негізінде әрбір компоненттердің фармакологиялық 

белсенділіктері қарастырылды. Кестеде келтіріліген ББЗ ішінен пайыздық 

мөлшері ең жоғары қосылыстар: γ- ситостерол -33,8%, стигмастерол-12,4%, 

кампестерол-13,4%,   

α-амирин- 5,28%, β-амирин-6,52%, 2(1H)-напталенон, октагидро-4a-фенил-

транс-4,08%, -1,35%, 9,19-циклоланост-24-ен-3-ол, (3β)-1,25%, лупеол-3,0%, 

α-токоферол-8,36%, a-гомохолест-4a-ен-3-он-3,58%, спинастерон-4,02%, α1-

ситостерол-3,0% құрады. 

 

Кесте 30 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының фракция  ДХМ/Этил ацетат (1:1) 

алынған нәтижелері 

 

№ Химиялық 

компонент аты 

PubChem 

CID 

дерекқоры 

бойынша 

нөмірі 

RT Мөл, 

% 

Химиялық 

компонент 

табиғаты 

Фармаколог

иялық 

белсенділігі 

Әдеб. 

1 

этосуксимид 

77-67-8 19,623 

0,05 этосуксимид 

  
антиконвул

ьсан 

[127] 

2 вербенон 

 

80-57-9 23,915 

0,04 4-терпиненол 

микробқа 

қарсы 

[128] 

3 цис-11-эйкозан 

қышқылы 

5561-99-9 37,715 0,69 омега-9 май 

қышқылы 

антициксер 

адам 

ағзасындағы 

төменгі 

тығыздығы 

жоғары 

липопротеи

ндердің 

деңгейін 

арттырады 

[129] 

4 Ахиллицин 101324773 42,187 1,51 сесквитерпен ісікке қарсы [130] 

5 6-α (H)-

сантониндион 

 

1618-78-6 49,314 1,12 β-сантонин антипиретик

алық, 

қабынуға 

қарсы, 

анальгетикт

ер 

[131] 

6 

3-гидрокси-β-

дамаскон 

5366075 8,109 

0,29 

 каратениод 

ферменттер 

және 

қабынуға 

қарсы  

[132] 



87 

 

Кесте 30 - жалғасы 

 

ДХМ/Этил ацетат (1:1) фракциясында барлығы 11 биологиялық 

белсенді заттар бөлініп, олардың PubChem дерекқоры бойынша Cas 

нөмірлері және ғылыми мақалалар негізінде әрбір компоненттердің 

фармакологиялық белсенділіктері қарастырылды. Кестеде келтіріліген ББЗ 

ішінен пайыздық мөлшері ең жоғары қосылыстар: ахиллицин -1,51%, 6-α(H)-

сантониндиол-1,12%, цис-11-эйкозан қышқылы-0,69%, 3-гидрокси-β-

дамакосан-0,29%, изомукронулатол-1,56%  құрады. 

 

Кесте 31 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) өсімдік шикізаты 

негізіндегі көмірқышқылды экстрактының фракция  Этил ацетат/метанол 

(1:1) алынған нәтижелері 

№ Name of 

compound 

Cas number/ 

PubChem CID 

RT Peak 

Area 

Compound 

Nature 

Activity Әдеб. 

1 

азулен 

275-51-4 16,557 0,36 нафтален 

изомері 

ісікке қарсы [138] 

2 гексаметил

циклооктас

илоксан 

556-68-3 21,515 0,63 - бактерияға 

қарсы, 

антигенді. 

[139] 

3 3,7,11,15-

тетраметил 

-2-

гексадекен-

1-ол 

150-86-7 29,024 0,49 терпенді 

спирт 

қабынуға 

қарсы, 

микробқа 

қарсы 

[140] 

 

 

 

1 
2 

3 4 
5 6 

7 8 

7 4-гидрокси-β-

ионон 

5363700 15,541 0,07 

каратеноид 

қабынуға 

қарсы 

[133] 

8 3-изопропенил-

2-

метилциклогек

сил ацетат  

469873 19,307 0,24 - микробқа 

қарсы 

[134] 

9 
арборескин  

6831-14-7 25,408 
0,28 сесквитерпен 

ісікке қарсы [135] 

10 

олеамид 

301-02-0 27,181 0,17 май қышқылы қабынуға 

қарсы 

[136] 

11 

изомукронулат

ол 

52250-35-8 40,427 1,56 флавоноид қабынуға 

қарсы 

[137] 



88 

 

Кесте 31 - жалғасы 

4 5,5,8a-

триметил-

3,5,6,7,8,8a

-

гексагидро 

-2H-хромен 

580068 32,863 10,4 - HIF1 альфа 

ингибиторы, 

HMG CoA 

редуктазы 

белсенділігі

н басады, 5 

альфа 

редуктазы-

реагент 

[141] 

5 Циклододе

кансилокса

н-этил 

тетракозам

етил 

18919-94-3 34,767 1,55 - гепато-

қорғаныс, 

антиспимато

дтық, 

антиревмати

калық, 

антивирусты

қ,  

асқазанның 

ауруы, 

жүрек айнуы 

және өт 

қабынның 

инфекциясы 

[142] 

 

Этил ацетат/метанол фракциясында барлығы 5 биологиялық белсенді 

заттар бөлініп, олардың PubChem дерекқоры бойынша нөмірлері және 

ғылыми мақалалар негізінде әрбір компоненттердің фармакологиялық 

белсенділіктері қарастырылды. Кестеде келтіріліген ББЗ ішінен пайыздық 

мөлшері ең жоғары қосылыстар: 5,5,8a-триметил-3,5,6,7,8,8a-гексагидро-2H-

хромен-10,4%,  Циклододекансилоксан-этил тетракозаметил -1,55% құрады. 

 

3.3.4  Газды хромато-масс-спектрометрлік әдіспен заттың 

тазалығын дәлелдеу 

 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.)  көмірқышқылды 

экстрактысының бірінші фракциясынан бөлініп алынған таза заттың құрамы 

мен құрылымын анықтау үшін газды хромато-масс-спектрометрлі ГХ/МС 

әдіс қолданылды. Зepттeу жұмыcтapын eкі кaнaлды, Agilent 5975С мacc-

cпeктpoмeтpімeн жaбдықтaлғaн Agilent 7890А гaз хpoмaтoгpaфын қoлдaнып 

жүpгізілді. Бұл қондырғы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің Физика-химиялық зерттеу және талдау орталығының 

«Биосфера экологиясы» зертханасында орнатылған. 

Бapлық хpoмaтoгpaфиялық жүйeнің жұмыcын бacқapу үшін Agilent 

MSD ChemStation (Е.02.02.1431 версиялы) пpoгpaммaлық жaбдықтaлу 
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қoлдaнылды. Aлынғaн мacc-cпeктpлepді талдау үшін Wiley 8
th

 edition жәнe 

NIST’08 (жинақтағы спектрлердің жалпы саны 550 мыңға жуық) мacc-

cпeктpлep жинaқтapы қoлдaнылды. 

Бөлініп алынған заттың құрамын ГХ/МС әдісімен анықтаудағы талдау 

шарттары: үлгі көлемі 2 мкл, үлгіні енгізу температурасы 250 
0
С, ағынды 

бөлусіз жағдайында жүргізілді.  

Бөлініп алған заттың құрамын ГХ/МС әдісімен анықтау үшін ішкі 

ұзындығы 30 м, ішкі диаметрі 0,25 мм және жабын қалыңдығы 0,25 мкм 

болатын DB-35MS (Agilent, США) капиллярлы колонкада, газ–

тасымалдағыш гелий  1,0 мл/мин бірқалыпты жылдамдықты ағынды 

режимде беріліп отырды. 

Колонка термостатының температурасы 50°С (0 мин ұстау) 

температураға 300°С дейін, қыздыру жылдамдығы 10°С/мин (5 мин ұстау) 

дейін жабдықталды.   Детектрлеуді SCAN m/z 34-750 жағдайында жүргізеді.  

ГХ-МС әдісмен анализденген Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) 

1-ші фракциясынан бөлінген заттың хроматограммасы 9 суретте көрсетілген. 

Газды хромато-масс-спектрометрлік әдіспен заттың тазалығынан 

бөлек, бөлінген заттың масс-спектірін түсіріп, оны Wiley 8
th

 edition жәнe 

NIST’08 базасы арқылы анықтауға болады. 9-шы суретте көрсетілген 

хроматограммадағы заттың масс-спектірін NIST базасындағы спектірлермен 

салыстырылған масс-спектірі 33-ші суретте көрсетілген. 

 

  

Сурет 33 -  ГХ-МС-да анализденген көмірқышқылды экстрактының 2-ші 

фракциясынан бөлінген заттардың хроматограммасы (1-кампестерол – 

43,716 мин, 2-стигмастерол – 44,212 мин, 3- γ- ситостерол – 45,546 мин) 

 

1 
2 

3 
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 Сурет 34 - 1-кампестерол 2-стигмастерол, 3- γ- ситостерол масс – 

спектірлері 

 

 

1 

2 

3 
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 Сурет  35 - ГХ-МС-да анализденген Oxytropis glabra Lam.DC. 4-ші 

фракциясынан бөлінген заттың хроматограммасы 

 (Изамукранулатол – 40,427мин) 

 

 

 
Сурет 36 - Изомукранулатол масс – спектірі 

 

 

Изомукранулатол 
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Сурет 37 - ГХ-МС-да анализденген Oxytropis glabra Lam.DC. 1-ші 

фракциясынан бөлінген заттардың  хроматограммасы (1- β- амирин – 47,746 

мин, 2- α-амирин – 45,697) 

 

 

 
Сурет 38 - β- амирин, 2- α-амирин масс – спектірлері 

1 

2 

1 

2 
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Oxytropis glabra Lam.DC. көмірқышқылды экстрактысының бірінші 

фракциясынан бөлініп алынған таза заттың құрамы мен құрылымын зерттеу 

барысында тазалығы изомукронулатол 98% анықталды. 

 

3.3.4. Oxytropis glabra Lam.DC.өсімдігінің жер үсті бөлігінен 

алынған экстракты құрамындағы изомукронулатол сандық анықталу 

әдістемесінің валидациясы  

Изомукронулатол сандық анықталуы eкі кaнaлды, Agilent 5975С мacc-

cпeктpoмeтpімeн жaбдықтaлғaн Agilent 7890А гaз хpoмaтoгpaфында 

жүpгізілді.  

1,0 мкл зерттелуші ерітінді мен салыстыру ерітіндісін ауспалы газды 

хроматографта массөспектрометрлік детектормен хроматографтайды, 

әрбірінен 5 хроматограммадан кем емес көлемде, келесі шарттарда алады: 

 Капилярлы колонка ұзындығы 30 м, ішкі диаметрі 0,25 мм және 

жабын қалыңдығы 0,25 мкм болатын DB-35MS (Agilent, США) 

немесе аналогиялық 

 Газ – тасымалдағыш (гелий маркасы «А») 1,0 мл/мин бірқалыпты 

жылдамдықты ағынды режимде (орташа сызықты жылдамдық 36 

см/с) беріліп отырды  

 Колонка термостатының температурасы 50°С (10 мин ұстау) 

температурадан 300 °С (20 мин ұстау) дейін, қыздыру 

жылдамдығы 10 °С/мин  

 Масс–спектрометрлі детектордың квадруполь және ион көзі 

температуралары сәйкесінше, 150 °С және 230 °С 

 Еріткіштің ұсталу уақыты 9 мин, сынаманы талдау уақыты 55 

мин.  

 Буландырғыыштың температурасы  250 °С. 

 Валидация дәлдігі аналитикалық әдіспен бағалауда маңызды 

критерилердің біріне жатады. Валидацияның өзара байланысқан жүйесінің 

сипаттамасына – спецификация, хроматографиялық жүйе жарамдылығы, 

сызықтығы, дұрыстығы және қайта құрылуы жатады. 

Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының 3-ші фракциясындағы 

изомукронулатолдың (Х) пайыздық көрсеткіші келесі формула бойынша 

есептелінеді: 

  

 
 

Бұл жердегі S1-зетелуші ерітіндінің хроматограммасынан алынған 

изомукронулатол шыңының орташа көрсеткіші. 

m0- изомукронулатолдың стандартты үлгінің массасы, г 
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m1 - Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының 3-ші фракциясынның 

массасы, г 

Р – изомукронулатолдың стандартты үлгісіндегі изомукронулатолдың 

пайызбен көрсетілген құрамы. 

Зерттеу нәтижесі «Хроматографиялық жүйе жарамдылығын тексеру» 

тестінің талаптары орындалған жағдайда ғана шынай деп саналады. 

Тек қана келесі шарттар орындалған жағдайда ғана хроматографиялық 

жүйе жарамды болып саналады: 

 изомукронулатолдың CY хроматограммасын эхинопсинның CY 

шыңы  бойынша есептелген аналитикалықколонка тиімділігі 300000 

теориялық тәрелкеден кем емес болу тиіс. 

 изомукронулатолдың CY хроматограммасын эхинопсинның CY 

алаңдар шыңы  бойынша есептелген салыстрмалы стандартты ауытқуы 2% 

жоғары болмауы тиіс. 

 изомукронулатолдың CY шыңы  үшін есептелген шың 

ассиметриясының коэффиценті эхинопсинның CY хроматограммасы үшін 

2% аспауы керек. 

Үлгіні дайындау:   

№1 Ерітінді. 0,5 г шамасында эхинопсинді CY сыйымдылығы 25 мл 

колбаға саламыз, ерітінді көлемі Р белгісіне жеткенге дейін 96%-тік этил 

спиртін құямыз. Ерітіндіні араластырғаннан кейін 1,0 мкл бөлігін 

хроматографқа енгіземіз. 

Әдістің спецификалығы изомукронулатолдың сандық құрамын жанама 

заттар мен туыстас қосылыстар болған жағдайда да шынайы анықтауға 

негізделген. Сынаманы дайындау мен бөлу процесінде сынама, жанама 

заттар және туыс қосылыстар шыңы әсер етуші затты анықтауға кедергі 

жасамайтындай етіп оптмизацияланған. Изомукронулатолдың 

индентификациясы масс-спектрометрлік детектормен, яғни Wiley 8
th

 edition 

жәнe NIST’08 (жинақтағы спектрлердің жалпы саны 550 мыңға жуық) 

библиотекасымен және де изомукронулатол стандартты үлгісі мен 

талданатын компоненттің ұсталу уақытымен сәйкес келетіндігі далелденген.  
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Сурет 39 - Үлгілердің спецификалық әдісін растайтын 

хроматограммасы 

 

Хроматографиялық колонка сенімділігі, шыңдарды бөлу деңгейі, шың 

алаңының салыстырмалы ауытқуының көрсеткіші, шың асимметриясының 

коэффиценті хроматографиялық жүйе сенімділігін қамтамасыз ететін негізгі 

параметірлер болып табылады. 

Хроматографиялық жүйе жарамдылығын тексеру үшін №1 ерітінді 

қолданылады. Хроматографиялық жүйе параметірлерінің есебі Oxytropis 

glabra Lam.DC. экстрактысына  талдау шартында алынған изомукронулатол 

шыңы үшін жүргізіледі. 

 

 

 
 

Сурет 40 - CY Изомукранулатол хроматограммасы (№1 ерітінді) 
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Хроматографиялық колонка тиімділігі изомукронулатол шыңы 

бойынша 300000 теоретикалық тәрелкеден кем емес.Ұсынылған шарттағы 

қоспа компоненттерін бөлу рұқсат етілетін шекте, яғни шың алаңдарының 

салыстырмалы стандартты ауытқуы 1,0 % -дан төмен болып табылады 32 - 

кесте. 

 

Кесте 32 - Хроматографиялық жүйе жарамдылығы 

 
Сынама 

№ 

Хроматографиял

ық колонка 

тиімділігі, т.т.

   

Шың алаңының 

салыстырмалы 

стандартты 

ауытқуы % 

Шың 

ассиметриясын

ың 

коэффиценті 

Эхинопсиннің 

жанама қоспалар 

шыңдарын бөлу 

деңгейі 

1 328341 0.37 1,21 1,31 

2 326685 1,18 1,32 

3 328725 1,19 1,33 

4 327648 1,20 1,32 

5 329816 1,21 1,33 

 

Әдістің сызықты тәуелділігі сыналатын үлгідегі заттар саны өсу (азаю) 

кезінде, хроматограммадағы шың алаңының артуы (төмендеуі) 

пропорциональдылығын көрсетеді. 

Берілген әдіс нәтижесінің сызықтылығы мен аналитикалық аймағы, 

Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысының изомукронулатол құрамынан 70-

110% интервалында концентрацияның 5 деңгейінде 5 үлгідегі сынама  

сандық талдау нәтижесінде алынған экстрактыны статистикалық өңдеу 

арқылы алынған. 

Аналитикалық белгілердің (шың алаңының шартты бірлігі) талданатын 

заттарға тәуелділігі (граммен) 14 суретте графикалық көрсетілген. 

Сызықты тәуелділігі регрессия теңдеуі мен сипатталған: y=bx+a, бұнда  

b - еңкею бұрышының тангенісі;  

а - тіке сызықты у осьімен қиылысу нүктесі. 

Изомукронулатол үшін калибірлік тәуелділігі келесі теңдеумен 

сипатталады: у=191035х+12889, ал сызықтық корреляция жоғары 

коэффицентпен сипатталады (R
2
=0.9999). 
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Сурет 41 - Экстрактыдан алынған изомукронулатолдың шың ауданы мен 

массасының тәуелділігі 

 

Әдістің дұрыстығы әдістің жүйелі қателіктерін көрсетеді және 

талданылатын үлгінің нақты өлшенген санының регенерациясының пайызы 

ретінде көрсетіледі. Берілген әдістің дұрыстылығы 5 аналитикалық 

концентрацияларды үш рет қайталау үшін изомукронулатол стандартты 

үлгісін пайдалана отырып, Берілген әдістің дұрыстылығы 5 аналитикалық 

концентрацияларды үш рет қайталау үшін изомукронулатол стандартты 

үлгісін пайдалана отырып, №14 суреттегі ерітіндінің талдау нәтижесі 

бойынша анықталады. Көрсетілген деректерге сәйкес бұл әдістің 

қанағаттанарлық нақтылыққа ие. Изомукронулатол үшін регенерацияның 

орташа пайызы 104,2% анықталған деректер 92,2-115,3 % интервалына 

орналасқан.  

 

Кесте 33  - Изомукронулатол сандық анықталу әдісінің дұрыстығын бағалау 

 
Oxytropis glabra Lam.DC. 

экстрактысындағы 

изомукронулатол, %  

 

 

саны , % 

Изомукронула

тол массасы, г 

Табылған 

массасы*,г  
Регенерация *, % 

 

 

 

 

 

 

 

70 0.00097 0.00101 104.1 

80 0.00085 0.00098 115.3 

90 0.00103 0.00106 102.9 

100 0.00112 0.00119 106.3 

110 0.00094 0.00087 92.6 

*   3 анықтаманың орташасы 
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Әдістің аналитикалық қайта жаңғыртылуы көп рет қолдану кезінде 

жеке анықтау нәтижесінің сәйкес келу деңгейі бойынша талдау сенімділігін 

сипаттайды (34-кесте). 

 

Кесте 34 -  Изомукронулатолды сандық анықтау әдісінің қайта 

жаңғыртылуын бағалау 

 
Oxytropis glabra Lam.DC. экстрактысындағы изомукронулатол сандық анықтау 

әдісінің метрологиялық сипаттамасы (Р=0,95) 

Таңдау нұсқалары Х1, мг 7,21; 7,22; 7,23; 7,23; 7,18; 7,21 

Таңдама көлемі, n 6 

Таңдаманың орташа көрсеткіші, Хорташа 7,21 

Стандартты ауытқу, S 0,0015 

Стьюдент критериі, t  (P,f) 2,572 

Сенімді интервалдың жартылай ені,  ∆Хорташа ± 0,018 

Салыстырмалы қателігі, Δ, % 0,26 

 

34-ші кестеде көрсетілген қайта жаңғыру параметірлері бойынша 

берілген әдістің қайта жаңғыруы жақсы деген қорытынды жасауға болады. 

Орташа нәтижені анықтаудың қателігі изомукронулатол үшін  0,26 %-ды 

құрайды. 

 

Үшінші бөлім бойынша тұжырым 

Диссертациялық жұмыстың үшінші бөлімінде Oxytropis glabra Lam.DC. 

дәрілік өсімдік шикізатын жинау, кептіру және сақтау технологиясын 

жасалды.  

Дәрілік өсімдік шикізаты Балқаш ауданы, Бура ауылының негізгі жол 

аймағынан, Іле өзенінің сол жақ жағалауынан  4,5-5 км, теңіз деңгейінен, 

координатасы - Н=367 м, N 44
0
54'51.38'', E 075

0
55'16.41'' тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) гүлдеу уақыты  кезінде  жиналып, Қазақстан 

Республикасының РММ «Ботаника және фитониринг институтында»  

Oxytropis glabra Lam.DC. дәрілік өсімдігі екенін растайтын  анықтама (тіркеу 

нөмірі № 01-04/259)  алынды.  Oxytropis glabra Lam.DC. дәрілік өсімдік 

шикізатына фармакогностикалық зерттеулер жүргізілді.  Oxytropis glabra 

Lam.DC. вегетативті органдарының фитохимиялық құрамдарын салыстыра 

келе, вегетативті орган тамырында ешқандай биологиялық белсенді 

заттардың болмайтындығы расталды. ҚР МФ талаптарына және 2009 жылғы 

19 қарашадағы №754 «Дәрілік заттардың сапасын бақылау және олардың 

қауіпсіздігі бойынша нормативтік-техникалық құжатты дайындау, бекіту және 

сараптау ережесін бекіту туралы» бұйырығына сәйкес дәрілік өсімдік 

шикізатының және соның негізінде алынған көмірқышқылды экстрактының 

сапа көрсеткіштері анықталынып, тұрақтылық мерзімдері зерттелінді 
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4 «ОКСИФАБ» ШАРТТЫ АТАУДАҒЫ ҰНТАҚТЫҢ ФАРМАКО-

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

 

4.1 «Оксифаб» шартты атаудағы таблеткалардың құрамын және 

технологиясын жасау 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC) қою экстрактысының физика –

химиялық және фармако-технологиялық қасиеттеріне сәйкес ылғалды 

түйіршіктеу әдісі таңдалып алынды. Төменде келтірілген кестеде белсенді 

субстанция және қосымша толықтарғыш заттардың массалары мен пайыздық 

үлестері келтіріліген. Белсенді субстанция негізінде фармакотеориялық 

тұрғыдан алты үлгі құрастырылып, осы таңдалынған құрам бойынша алты 

үлгі жасалынды.  «Оксифаб» шартты атаудағы  таблетканың құрамы негізігі 

тықыр кекіре көмірқышқылды экстрактысы және қосымша заттар: 

толықтырғыш ретінде 80 маркалы лактоза моногидрат (DFE Pharma, 

Үндістан),102 маркалы микрокристалды целлюлоза (DFE Pharma, Үндістан), 

коллидон 90 және VA 64 (IMCo Pharma, Германия) және  олардың құрамдары 

келесі 35 - кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 35 – Толықтырғыштардың технологиялық қасиеттері 

 
Толықтыр- 

ғыш 

 

 Фракционды құрамы, % Үйілген 

масса, 

г/м
3 

Себілгіш-

тігі, 

г/м
3
 

Нығыз-

далуы, г >1,0  

мм 

1,0-

0,5 

мм 

0,5-

0,25 

мм 

0,25-

0,1 

мм 

< 0,1 

мм 

Лактоза 

моногидраты 

80 

0,5 18,6 60,1 7,6 10,3 670±25 5,58 ± 0,5 10,2±0,5 

МКЦ 102 6,5 58,5 22,3 2,1 45,2 650±25 5,5± 0,25 10,4±0,5 

Колидон  - 35,0 6,0 15,2 20,1 315±10 4,2± 0,5 8,0±0,8 

 Лактоза 

моногидраты 

80+МКЦ 102 

9,5 61,3 25,4 0,6 0,4 690±10 5,30 ± 0,5 7,01±0,5 

Лактоза 

моногидраты 

80+МКЦ 

102+коллидон 

90 

9,6 60,1 17,5 6,0 65,0 640±25 4,2± 0,52 8,0±0,83 

 

Құрамдары әртүрлі толықтырғыштардың фармако-технологиялық 

көрсеткіштеріне сәйкес келесідей зерттеулер жасалды: фракционды құрам, 

себілгіштік, үйілген масса, нығыздалуы. Алынған нәтижелерге байланысты 

экспенциен тердің оңтайлы құрамы алынды: лактоза моногидраты 80+МКЦ 

102+коллидон 90, құрамында аз мөлшерде шаң тәрізді фракция болады, 

бірақтанда айтарлықтай деңгейде себілгіш, үйілген массасымен және 

нығыздалуымен сипатталады.  
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Көмірқышқылды қою экстрактысы  96 %  спирт ерітіндісінде және 

өсімдік майында жақсы ериді, ал сулы-спиртті ерітінділерде аз ериді, 

тазартылған суда нашар ериді. Соңдықтанда ылғалдандырғыш ретінде 96 %  

спирт Р ерітіндісі қолданылып, жартылай өнімді дайындаудың уақытын 

оңтайландыратын жоғары ұшқыштығына негізделеді 36- кесте.  

 

Кесте 36 - Түйіршіктердегі массаның құрамы 

 
Түйіршіктерд

егі массаның 

құрамы 

Ылғалдандырғышт

ар 

Түйіршіктің 

көлемдік 

фракция 

02-3,0 мм,% 

Себілгіштігі Нығыздалғышт

ығы  

Тықыр кекіре 

көмірқышқыл

ды қою 

экстрактысы: 

Лактоза 

моногидрат 

МКЦ 102 

96% этил спирті + 

0,5% коллидон 90 

89±3 8,1±0,4 8,6±0,4 

90% этил спирті + 

0,5% коллидон 90 

85±3 7,9±0,3 7,5±0,2 

96% этил спирті + 

1% коллидон 90 

87±3 8,5±0,4 8,7±0,2 

96% этил спирті 79±3 6,5±0,2 7,1±0,2 

96% этил спирті 

+су  

86±3 8,2±0,1 8,5±0,3 

 

 «Оксифаб» таблеткаларының аралық өнімі түйіршіктердің тиімді 

ылғалдындырғышы болып 96% этил спирті + 0,5% коллидон 90  

қолданылып, алынған түйіршіктердің фармако-технологиялық қасиеттерін 

көрсетті. Түйіршіктердің басқа түрлерінің себілгіштігінің төмен болуы, қажет 

етілген таблетканы пресстелгіштігі мен беріктігіне әсер етеді.  Сырғанатқыш 

және антифракционды заттар магний стеараты, аэросилқолданылды.  

Байланыстырушы компонент ретінде МКЦ 102, толықтырғыштар ретінде 

Лактоза моногидрат, сорбитол компоненттері қолданылады 37 - кесте.  

 

Кесте 37 - «Оксифаб» шартты атаудағы таблеткалардың құрамын және 

технологиясын жасау 

 
Құрамына кіретін 

ингридиенттер 

атаулары 

Құрамы, мг 

1 2 3 4 5 6 

Тықыр кекіре 

көмірқышқылды қою 

экстрактысы 

25 25 25 25 25 25 

Лактоза моногидрат 100 100 100 100 100 100 

Сорбитол 190 186 186 185 186 185 

МКЦ 102 296 300    280 295 300 300 

Коллидон  90 35 10 35 35 15 35 

 



101 

 

Кесте 37 - жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Коллидон VA 64 10 35 35 26 35 20 

Натрийдің глюкалат 

крахмалы 

35 25 30 25 30 26 

Аэросил 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Магний стеарат 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Жалпы массасы 700 700 700 700 700 700 

 

«Оксифаб» таблеткаларының технологиялық үрдісі келесідей 

технологиялық сатылардан тұрады: шикізатты дайындау, 

ылғалдандырушыны дайындау, араластыру, ылғалдандыру, кептіру, 

түйіршіктеу, опалау, таблеттеу, шаңсыздандыру, орамдау.  

Құрастырылған модельдер ішінен оңтайлы болып №2 үлгісі 

таңдалынып алынды. Бұл мольдің аралық өнім түйіршіктері фармако-

технологиялық сипаттамалардың параметрлері бойынша, таблетканың 

ыдырау уақыты 11 минуттан аспады. Алынған таблеткалар дөңгелек дөнес 

пішінді, түсі ақшыл-сары, өзіне тән иісі және дәмі бар. Таблеткалардың 

орташа массасы 0,725±5%.  

«Оксифаб» таблеткаларының алудың технологиялық сызбасы келесі 42 

суретте көрсетілген.  
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Сурет 42 - «Оксифаб» таблеткаларының алудың технологиялық сызбасы 

 

 

Шикізат, аралық өнімдер 

және материалдар 

 

 

 

 

Алдын ала ылғалданған 

түйіршік алу  

 Өндірістегі үрдісті бақылау 

 

     

Әсер етуші және 

байланыстырушы  заттар 

 

 

 

 

1. Саты 

Шикізатын дайындау. 

Елегіш және таразы 

 Шикізаттың мөлшері, 

бөлшек өлшемі, бөлшек 

өлшемі.  

     

Еріткіш және 

байлансытырушы заттар 

 

                2. Саты 

Ылғалдандырушы 

дайындау. Реактор және 

мерник 

 

 

 

 

Ылғалдандыру үшін қажет 

заттар  

     

                3. Саты 

Қоспаларды ылғалдау 

және араластыру 

 

 

 

 

 

Араластыру реті және 

араластыру уақыты 

     

                 4.Саты 

Ылғалды түйіршіктеу және 

түйіршікті кептіру 

       

 

 

 

Гранулят сеткасының 

өлшемі, кептіру 

температурасы, қалған 

ылғалдылық 

     

  5.Саты 

Құрғақ түйіршіктеу және 

түйіршікті калибрлеу  

 

 

 

     

Опалаушы заттар  

 
   6.Саты 

Түйіршікті опалау 

 

 

 

Түйіршіктерді опалайтын 

зат қосып араластыру 

уақыты 

     

                 7.Саты 

Таблеттеу және шаңнан 

тазарту 

 

 

 

 

Таблеткалардың сыртқы 

көрінісі, орташа массасы, 

массалар біркелкілігі, 

жартылай өнімді бақылау 

   

 

 

  

     8.Саты 

Таблеткаларды қаптау 

Қаптау үшін автомат 

 

 

Қаптау кезіндегі 

таблеткалар саны, дұрыс 

безендіру 

     

  

 

Дайын өнім   Дайын өнімді бақылау 

Алюминий фальгасы, 

поливинилхлорид 

пленкасы 

Гранулят сеткасының 

өлшемі 

Таблеткаларды қаптау  
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Таблеткалық массадағы ылғалдандыру сатысы 30±5 айналым/мин 

жағдайында 30 минут бойы этил спиртін тықыр кекіре көмірқышқылды 

экстрактысымен араластыру арқылы жүргізілді. Араластыру нәтижесінде 

алынған ерітінді тұтқыр біртекті болды. Араластыру үрдісі кезінде МКЦ 

межеленген мөлшерін салып, араластыруды жалғастырады. Нәтижесінде 

алынған ылғалды түйіршікті 50±2 
0
С  температурада 1 сағат бойы 

түйіршіктелген массаны үздіксіз араластыра отырып кептіреді.  Уақыт өткен 

соң алынған құрғақ түйіршікті массаның ылғалдылығы  анықтайды. 

Түйіршікті массаның ылғалдылығы - 1,95%  болды.  Кейін кептірілген 

түйіршікті массаны 2 мм гранулятордан өткізіп, араластырғышта 30±5 

айналым/мин 20 минут бойы араластырып, магний стеаратын қосып, 

опалайды. Дайын болған таблеткалық массаны  таблет прессте жылдамдығы 

20 айналым/мин, таблеттеу күші 20 кН жағдайында таблеттейді. Алынған 

таблеткалар шаңнан тазартылып, орамдау қондырғыларында қапталады. 

«Оксифаб» шартты атаудағы дайын таблеткаларын алу «ДЗӨ  ЖАНАФАРМ» 

ЖШС  өндірістік орнында акт ретінде енгізілді (Қосымша Г, Ғ). 
 

4.2 «Оксифаб» таблеткаларының сапа көрсеткішін анықтау 

«Оксифаб» таблеткаларының кейбір сапа көрсеткішін анықтау  ҚР МФ 

талаптарына сәйкес сипаттамасы, орташа массасы және біркелкі массасы,  

ыдырағыштығы, микробиологиялық тазалығы, қаптау, тасымалдау  

анықталынды 38 - кесте. 

  

Кесте 38 - «Оксифаб» таблеткаларының сапа көрсеткішін анықтау 

 
 Сапа көрсеткіштері  Ауытқу нормалары  Сынақ әдістері  

1 2 3 

Сипаттамасы Таблеткалар тегіс шеңбер тәрізді,  

дөнес.  Түсі ақшыл– сарыға дейін, 

өзіне тән иісі және дәмі бар 

 ҚР МФ I, т. 1.1 

«Таблеткалар» мақаласы 

Идентификациясы 

-изомукронулатол  

-9,12,15 октадекан 

қышқылы,  (Z,Z) 

 

ұсталу уақыты – 22,46, 0,25 % 

ұсталу уақыты – 27,44, 4,71 % 

 

 

ҚР МФ I, т. 2.2.28 

Орташа массасы 

және біркелкі 

массасы  

0, 725±5%. ҚР МФ I, т. 2.9.5 

Ыдырағыштығы  Тазартылған суда 15 мин көп емес ҚР МФ I, т. 2.9.1 

Сандық анықтау  0,18мг - 0,25 мг ҚР МФ I, т. 2.2.28 

Еруі 45 минутта ішінде 75 % - дан кем 
емес  

ҚР МФ I, т. 2.9.3 
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Кесте 38 - жалғасы 

1 2 3 

Микробиологиялық 

тазалығы  

Препарат ҚР МФ I, т. 5.1.4, 3А  

категориясында көрсетілген 

талаптарға сай болуы қажет. 

 

ҚР МФ I, т. 2.6.12 және 

2,2.96.13 

Қаптау   Ұяшықсыз контурлы қаптама АНҚ сәйкес 

Таңбалау Орамдаудың бекітілген макетін 

қараңыз 

АНҚ сәйкес 

Тасымалдау  МЕСТ 17768-90 сәйкес  МЕСТ 17768-90 

Сақтау Күн түсуден қорғалған , 

температура 25
0
С аспайтын жерде 

АНҚ сәйкес 

Сақтау мерзімі Шартты түрде 2 жыл АНҚ сәйкес 

Негізгі 

фармакологиялық 

әсері  

Қабынуға қарсы, ауруды басатын, 

ысытықты түсіретін әсерлері 

 

 

4.2.1 «Оксифаб» таблеткаларының тұрақтылығын және сақтау 

мерзімін зерттеу. 

Тұрақтылықты зерттеу жағдайы: 20 ± 2 °С, температурасында, қалыпты 

ылғалдылық (RH) (60±5) % жағдайында жүргізілді. Дәрілік препаратты 

сақтау арнайы жүзеге асыру орамасында жасалды (ТУ 9572-037-11624078-99 

бойынша герметикалық жақсы жабылатын пластмасса контейнер). Үлгілерді 

зерттеу және бақылау мерзімдері: 0, 3, 6, ай. «Оксифаб» таблеткаларының 

тұрақтылығын зерттеу ЖШС Жанафарм өндірістік базасында алынған үш 

тәжірибелік-өндірістік сериялар арқылы жүргізілді (Қосымша Й).  

 

Кесте 39 - «Оксифаб» таблеткаларының тұрақтылығына зерттеудің тәжірибе- 

өндірістік сериялары 

 
Серия № Серияның көлемі Шығарылған күні Зерттеуге ұсынылған 

уақыты (айлармен) 

01020418 300   Сәуір 2018 0, 3, 6  

02020418 300  Сәуір 2018 0, 3, 6 

03020418 300  Сәуір 2018 0, 3, 6 
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4.3 «Оксифаб»  шартты атаудағы таблетканың технологиялық 

үрдісінің валидациясы 
Таблеткалау сатысы барысында технологиялық үрдістің валидациясын 

жүргізудың мақсаты пилоттық масштабта «Оксифаб»  шартты атаудағы 

таблетканың өндірісі процесінің қайта нақты қайталанатынын растайтын 

деректерді алу және GMP талаптарына сәйкес сапалы өнімдерді шығаруға 

кепілдік беру болды. Валидация үрдісі үш қатар дайындалған серияларға 

«Оксифаб»  салмағы 700 мг жүргізілді. Бұны іске асыру үшін критикалық 

көрсеткіштер таңдалып алынды. Оларға зерттеу нәтижелері негізіндегі 

жарамдылық критерийлері жатады.  

Валидацияға «Оксифаб»  таблеткаларының үш серияда жасалған 

енгізілді. Олар: 01020418, 02020418, 03020418 сериялары. Таблетка құрамы 

ретінде келесі заттар алынды: лоратадин субстанциясы, лактоза 

моногидраты, сорбитол, МКЦ 102, коллидон 90, коллидон VA 64, натрийдің 

глюкалат крахмалы,  аэросил, магний стеараты.  

Бір кг таблеткалық масса жасау үшін қолданылған белсенді зат пен 

қосымша заттардың мөлшері 40 - кестеде берілген. 

 

Кесте 40  - «Оксифаб» шартты атаудағы таблетканың оңтайлы құрамы 

 
№ Таблетканың құрамы Таблеткадағ

ы сандық 

мөлшері, мг  

Таблеткадағы 

сандық 

мөлшері, г 

Таблеткадағы 

сандық 

мөлшері, % 

Шекті 

мөлшері, % 

1 Тықыр кекіре 

көмірқышқылды қою 

экстрактысы 

25 0,025 3,57 - 

2 Лактоза моногидрат 100 0,1 14,3 - 

3 Сорбитол 196 0,196 28 - 

4 МКЦ 102 300 0,3 42,8 - 

5 Коллидон  90 10 0,01 1,43 2-4 

6 Коллидон VA 64 35 0,035 5 7-10 

7 Натрийдің глюкалат 

крахмалы 

25 0,025 3,5 0,5-4,0 

8 Аэросил 4,5 0,0045 0,64 10 

9 Магний стеарат 4,5 0,0045 0,64 1 

 Жалпы массасы 700 0,7 100  

 

Дайындалған таблеткалық массаға технологиялық сынамалар 

жүргізілді. Олар: үйілгендегі тығыздық, сілкуден кейінгі тығыздық, 

аққыштығы, сыну бұрышы 41 - кесте. 

 

 

 

 



106 

 

Кесте  41 -  Таблеткалық массаның үйілгендегі тығыздығы 

Серия 
Түйіршік

ті  масса 

Нақты нәтижелер 

V0, 
мл 

V 500, мл 
V 1250, 

мл 

V2500, 

мл 
ρ0, г/мл ρк, г/мл ρ0 /ρк 

0102041

8 

 

100,00 г 

163 

163 

163 

154 

154 

154 

150 

150 

150 

149 

149 

149 

0,61 

0,61 

0,61 

0,64 

0,64 

0,64 

0,95 

0,95 

0,95 

0202041

8 

163 

163 

163 

153 

154 

153 

149 

150 

149 

148 

149 

148 

0,61 

0,61 

0,61 

0,65 

0,64 

0,65 

0,94 

0,95 

0,94 

0302041

8 

163 

163 

163 

153 

154 

155 

149 

150 

148 

148 

149 

148 

0,61 

0,61 

0,61 

0,65 

0,64 

0,64 

0,94 

0,95 

0,95 

мұндағы (V – көлем; ρ – тығыздық), коэффициент Гаусса -  1,08, болу керек шегі: 1,1-1,3. 

 

 

Жоғарыда келтірілген 42 - кесте нәтижелерінде алынған көрсеткіштер 

талаптарға сай болды. Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні 

келтірілді.  

 

Кесте 42 – Таблеткалық массаның аққыштығы 

 

Серия Өлшенді 

Нақты нәтижелер 

Диаметр 25 мм,  

г/секунд 

Диаметр 15 мм,  

г/секунд 

Диаметр 10 мм,  

г/секунд 

01020418 

100,00 г 

8 12 14,5 

02020418 7 11,5 14 

03020418 8 12 14,2 

 

Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні 

келтірілді.Таблеткалық массаға жүргізілген зерттеулердің бірі сыну бұрышы 

100 г таблеткалық массаның мөлшерінде болды 43 - кесте.  

 

Кесте 43 – Таблеткалық массаның сыну бұрышы 

 

Серия Өлшенді 
Нақты нәтижелер, ° 

1 2 3 

01020418 

100,00 г 

33 34 33 

02020418 33 33 33 

03020418 33 34 33 

 

Зерттеу кезінде үш сынамадан алынып, оның орта мәні келтірілді. 

Алынған нәтижелер бойынша сыну бұрышы сынамасының көрсеткіштері 

таблеткалық массаны жақсы аққыш дегенді нақтылайды. 
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Кесте 44 – Таблеткалық массаның технологиялық көрсеткіштері 

 
Бақылау көрсеткіштері Жарамдылық критерийлері 

Сипаттамасы Сары  ұнтақ 

Органолептикалық қасиеттері Иісті 

Құрам біркелкілігі 85 нан 115 % дейін 

Кептіру кезіндегі салмақ жоғалту 1,25 % дан аспау керек 

 

Валидациялық серияларды жүргізуге арналған барлық қосымша заттар 

мен белсенді зат үш серияда да нәтижелердің әртүрлілігі мен сәйкессіздігін 

тудырмау үшін бір партиядан алынып отырды 45, 46, 47 – кестелер. 

 

Кесте 45 - Таблеткалық массаның біркелкілігі және фармако-технологиялық 

параметрлері 

 

 

 

 

Серия: 01020418 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

1 2 3 4 

Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  

дөнес.  Түсі 

ақшыл-сарыға 

дейін, өзіне тән 

иісі мен дәмі бар. 

Диаметр 13 мм 

±0,2  

 

 

 

150 МРа 

 

 

 

200 МРа 

 

 

 

250 МРа 

 

 

Таблетканың 

орташа массасын 

бақылау:  

 

Бір таблетка: 700 

мг 

20 таблетка: 14 г 

±5% (0,7 г – 0,723 

г) 

 

                                                                                                    

 

 Орташа мәні: 

                                                                    

702 Сәйкес 700 Сәйкес 699 Сәйкес 

702 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

703 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

703 Сәйкес 700 Сәйкес 699 Сәйкес 

701 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

700 Сәйкес 700 Сәйкес 701 Сәйкес 

703 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

702 Сәйкес 702 Сәйкес 701 Сәйкес 

702 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

700 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

701,8 

 

700,5 

 

700,1 
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Кесте 45 - жалғасы 

 

Кесте 46 - Таблеткалық массаның біркелкілігі және фармако-технологиялық 

параметрлері 

 

1 2 3 4 

Таблетканың 

ыдырағыштығы:  

15 мин дейін 

12 11 13 

Таблетканың 

беріктігін бақылау 

: 100-120  N кем 

емес 

110 100 115 

Таблетканың   

үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

0,15 0,15 0,15 

Таблетканың 

биіктігін бқылау:  
5,37 5,4 5,38 

Серия: 02020418 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

1 2   

Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  

дөнес.  Түсі 

ақшыл-сарыға 

дейін, өзіне тән 

иісі мен дәмі бар. 

Диаметр 13 мм 

±0,2  

 

 

 

150 МРа 

 

 

 

200 МРа 

 

 

 

250 МРа 

 

 

Таблетканың 

орташа массасын 

бақылау:  

 

Бір таблетка: 700 

мг 

20 таблетка: 14 г 

±5% (0,7 г – 0,723 

г) 

 

                                                                                                    

 

 Орташа мәні: 

                                                                    

701 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

702 Сәйкес 700 Сәйкес 701 Сәйкес 

702 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 699 Сәйкес 

701 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

702 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

702 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

702 Сәйкес 702 Сәйкес 700 Сәйкес 

700 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

700,8 

 

701,5 

 

701,1 
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Кесте 46 - жалғасы 

 

 

Кесте 47 - Таблеткалық массаның біркелкілігі және фармако-технологиялық 

параметрлері 

 

1 2 3 4 

Таблетканың 

ыдырағыштығы:  

15 мин дейін 

12 12 12 

Таблетканың 

беріктігін бақылау 

: 100-120  N кем 

емес 

100 110 115 

Таблетканың   

үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

0,14 0,15 0,15 

Таблетканың 

биіктігін бқылау:  
5,38 5,4 5,38 

Серия: 03020418 

Престеу күші, кН Күш № 1 Күш №2 Күш № 3 

1 2 3 4 

Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  

дөнес.  Түсі 

ақшыл-сарыға 

дейін, өзіне тән 

иісі мен дәмі бар. 

Диаметр 13 мм 

±0,2  

 

 

 

150 МРа 

 

 

 

200 МРа 

 

 

 

250 МРа 

 

 

Таблетканың 

орташа массасын 

бақылау:  

 

Бір таблетка: 700 

мг 

20 таблетка: 14 г 

±5% (0,7 г – 0,723 

г) 

 

                                                                                                    

 

 Орташа мәні: 

                                                                    

701 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

702 Сәйкес 700 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 702 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

701 Сәйкес 700 Сәйкес 700 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 701 Сәйкес 

701 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

700 Сәйкес 701 Сәйкес 700 Сәйкес 

700,8 

 

701,0 

 

701,1 

 



110 

 

Кесте 47 - жалғасы 

 

        Төртінші бөлім бойынша тұжырым 

Тықыр кекіре көмірқышқылды экстракты негізінде алынған таблетканың 

оңтайлы құрамы мен ұтымды технологиясы жасалынып, ҚР МФ талаптарына 

сәйкес сапа көрсеткіштері анықталынды. ЖШС «ДЗӨ Жанафарм» өндіріс 

орнында  «Оксифаб» шартты атаудағы таблеткалардың тұрақтылығын 

зерттелініп, тәжірибелік-өндірістік сериялар алынды. Алынған үлгілердің  

технологиялық үрдістеріне  валидация жүргізілді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Таблетканың 

ыдырағыштығы:  

15 мин дейін 

13 12 12 

Таблетканың 

беріктігін бақылау 

: 100-120  N кем 

емес 

110 110 115 

Таблетканың   

үгітілуге 

тұрақтылығы: 1% 

артық емес 

0,15 0,14 0,15 

Таблетканың 

биіктігін бқылау:  
5,38 5,4 5,38 
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5 ФИТОСУБСТАНЦИЯ ЖӘНЕ «ОКСИФАБ»  ТАБЛЕТКАЛАРЫНЫҢ  

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІ ЖӘНЕ УЫТТЫЛЫҒЫ 

БОЙЫНША КЛИНИКАҒА ДЕЙІНГІ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗУ  

 

5.1 Фитосубстанцияның уыттылығын зерттеу 

Зерттелінетін фитосубстанцияның уыттылығын зерттеу С.Ж. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Б.Атчабаев атындағы іргелі және 

қолданбалы ғылыми зерттеу  институты вивариясында 14 күн  карантин 

режимінде ұсталынған дені сау жыныстық тұрғыда толық  жетілген, салмағы 

210-240 г егеуқұйрықтардың аталықтарына жүргізілді. Жануарларға 

жүргізілген барлық зерттеулер жергілікті этикалық комиссия мүшелерінің 

келісімімен жүргізілді. (Қосымша И).  Тәжірибе жүргізу үшін зерттеуге 

алынған тышқандарды 5 топқа бөлінді:  1 топ  бақыланатын топ, қалған 4 топ 

тәжірибелі  топ болды. Бақылау тобы тазартылған су ішті. 

Зерттелуге алынған жанураларды өлтіру хлороформ эфирін қолдану 

арқылы наркоздың көмегімен жүргізілді. Іш қуыстарын ашу Б.Атчабаров 

атындағы ҒЗИ зертханасында жалпы қабылданған әдістемелерге сәйкес 

жүргізілді.  

Бірінші топ зерттелуші топтарына өткір, созылмалы, хроникалық 

уыттылықтар бойынша  зерттеу жұмыстары жүргізілді.  Жанураларға аш 

қарынға бір реттілікпен асқазан зонды арқылы 500 мг, 1000 мг, 2000 мг, 5000 

мг көмірқышқылды қою экстракты еңгізіліп отырылды. Іш қуыстарын ашу 

барысында макроскопиялық өзгерістердің болмағандығы анықталынды. 

Өкпе, бауыр, бүйрек, асқазан бөліктері 10% бейтарап формалин ерітінідісіне 

салынды. Жоғары спирт концентарциясында зерттеу жұмыстары жүргізілді.  

Зерттеуге алынған  препарат ортасын  гематоксилин-эозинмен сатндартты 

әдісі  бойынша боялды [143].  

Жедел уыттылығын зерттеу. 500 мг дозасында көмірқышқылды қою 

экстрактының жедел уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу 

нәтижелері.  

 

 
 

 

Сурет 43 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 44 - Бауырдың гистологилық 

құрылымы ×200 НЕ 
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Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған,  

қабырғаларының ісіну ошақтары және тамырлардың қанға толуы байқалады . 

Эпителийде бездердің және циотплазмада шағын вакуолдердің болуы 43 – 

суретте көрсетілген . Бауырдың гистологилық құрылымы сақталынған, 

қыртыс және шар тәрізді қабаттар нақты анықталынған. Шумақшалар және 

тамырдың ілмектері сұйықтықтар әсерінен тарылған. Тамырлардың қанға 

толығуы анықталады  44 – суретте көрсетілген. 

 

   
 

Сурет 45 - Бүйрек тіңдерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 46 - Өкпе тіндерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Бүйрек құрылымы бұзылмаған. Цитоплазмадағы бөлек гепатоциттер 

шағын вакуолдар мен эозипофизиялық үйінділер бар,  ядро сақталынған. 

Тамырлардың қанға толуы нәтижесінде ішкі жартылай кеуекті қуыстар 

кеңейген 45-суретте көрсетілген [137]. 

Өкпе тіндерінің гистологиялық құрылымы сақталынған. Өкпе 

тамырларының қанға толуы нәтижесінде альвеолалар анықталынған 46-

суретте көрсетілген. 

1000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері.  

 

 
 

 

Сурет 47 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 Н. 

Сурет 48 - Бауырдың гистологилық 

құрылымы ×200 НЕ 

 

Бауыр өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Әрбір жерлерінде 

первиаскулярлы ісіну байқалады (Сурет  48).   
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Сурет 49 - Бүйрек тіңдерінің 

қалыпты гистологиялық құрылымы 

×200 НЕ 

Сурет 50 - Өкпе тіндерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Бүйректерде бірінші кезектегі түтікшелердің ішінде ісік байқалған 

және  эпителий тегістелген (Сурет 49). 

Өкпе өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Альвеоаралық 

тамырларда қанға толығуы анықталынады (Сурет 50).    

2000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері.  

 

 
 

 

Сурет 51 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 Н 

Сурет 52 - Бауырдың гистологилық 

құрылымы ×200 НЕ 

 

 

 

 
 

 

Сурет 53 - Бүйрек тіңдерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 54 - Өкпе тіндерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 
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Бүйректерде бірінші кезектегі түтікшелердің ішінде ісік байқалған 

және  эпителий тегістелген (Сурет 53). 

Бауыр өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Әрбір жерлерінде 

первиаскулярлы ісіну байқалады (Сурет  52).   

Өкпе өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Альвеоаралық 

тамырларда қанға толығуы анықталынады (Сурет 53).    

5000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері.  

 

 
 

 

Сурет 54 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 Н 

Сурет 55 - Бауырдың гистологилық 

құрылымы ×200 НЕ 

 

 

 

 
 

 

Сурет 56 - Бүйрек тіңдерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 57 - Өкпе тіндерінің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

           Бауыр өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Әрбір жерлерінде 

первиаскулярлы ісіну байқалады (Сурет  55).   

Бүйректерде бірінші кезектегі түтікшелердің ішінде ісік байқалған 

және  эпителий тегістелген (Сурет 56). 

Өкпе өзінің гистологиялық құрылымын сақтаған. Альвеоаралық 

тамырларда қанға толығуы анықталынады (Сурет 57).    

Осылайша, топтың жедел уыттылық морфологиялық өзгерістерін 

анықтау бойынша жүргізілген зерттеуі тіндердің ісінуі, тамырлардың 

толықтығы және жеке жасушалардың гидропиялық дистрофиясы 

сипатталды. Сонымен қатар, 2000 мг, 5000 мг дозадағы  экстракты берілген 

егеуқұйрықтардың бүйрегінде бар бүйректерде нефрогидроздың белгісі 

байқалды. 
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Өткір уыттылығын зерттеу. Өткір уыттылық жыныстық тұрғыда 

толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтары (массасы 210 - 240 г), 

оларға ашқарынға пероралды субстанция ерітіндісі, субстанцияға шаққанда 

500, 1000 2000 және 5000 мг/кг дозаларда берілді. 

Өткір уыттылықты  зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау 

келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, 

үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші 

оның қарсыласу күшіне сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы 

аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  

Эксперименттен бұрын жануарлар виваридің қалыпты рационында екі 

апталық карантиннен өтеді. 

500 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері 

 

  

Сурет 58 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 59 - Бүйректің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 Н. 

 

Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, асқазан 

қабырғаларының ісіну ошақтары анықталынды (Сурет 58). 

Бүйрек қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, паренхимид 

қан ошақтары бар, ісіну салдарынан  бүйрек тініндері кеңейген (Сурет 59). 

 

 
 

 

Сурет 60 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 61 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 
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Өкпенің қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, 

альвеолярлық тамырларда қан толығулары байқалады (Сурет 60).    

Бауырдың қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған. Бауыр 

тіндерінің тамрларында қанның толығуы байқалады (Сурет 61).   

1000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері 

 

  

Сурет 62 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 63 - Бүйректің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 Н. 

 

Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, асқазан 

қабырғаларының ісіну ошақтары анықталынды (Сурет 62). 

Бүйрек қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, паренхимид 

қан ошақтары бар, ісіну салдарынан  бүйрек тініндері кеңейген(Сурет 63). 

 

 
 

 

Сурет 64 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 65 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Өкпенің қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, 

альвеолярлық тамырларда қан толығулары байқалады (Сурет 64).    

Бауырдың қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған. Бауыр 

тіндерінің тамрларында қанның толығуы байқалады (Сурет 65).   
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          2000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері келесідей 

болды: 

 

  

Сурет 66 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 67 - Бүйректің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Асқазанның гистологиялық құрылымы сақталынған. Асқазанның 

қабырғасы ісіну ошақтары анық, эпителийдің мембрана аймағында дөңгелек 

жасуша инфильтрациясымен белгіленеді (Сурет 66).    

Бүйректің гистологиялық құрылымы сақталынған. Бүйректің 

паренхимасы мен стромасының ісінуі байқалады (Сурет  67).    

 

  

Сурет 68 - Өкпенің  қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ  

Сурет 69 - Бауырдың  қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ. 

 

Өкпенің макроскопиялық суреті бойынша  өкпе тамырларының қанға 

толығуымен ерекшеленді. Өкпенің  қалыпты гистологиялық құрылымы 

сақталынған (Сурет 68).    

Бауырдың  қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, бірақтан 

бауыр тамырларының қанға толығуымен ерекшеленді (Сурет 69).   

          5000 мг дозасында көмірқышқылды қою экстрактының өткір 

уыттылығын зерттеудің микроскопиялық зерттеу нәтижелері келесідей 

болды: 
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Сурет 70 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 71- Бүйректің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

           

           Асқазанның гистологиялық құрылымы сақталынған. Асқазанның 

қабырғасы ісіну ошақтары анық, эпителийдің мембрана аймағында дөңгелек 

жасуша инфильтрациясымен белгіленеді (Сурет 70).    

Бүйректің гистологиялық құрылымы сақталынған. Бүйректің 

паренхимасы мен стромасының ісінуі байқалады (Сурет  71).    

 

  

Сурет 72 - Өкпенің  қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 73 - Бауырдың  қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ. 

 

Өкпенің макроскопиялық суреті бойынша  өкпе тамырларының қанға 

толығуымен ерекшеленді. Өкпенің  қалыпты гистологиялық құрылымы 

сақталынған (Сурет 72).    

Бауырдың  қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, бірақтан 

бауыр тамырларының қанға толығуымен ерекшеленді (Сурет 73).    

Өткір уыттылықтың нәтижесі бойынша микроскопиялық зерттеу 

кезінде экстрактының әртүрлі дозаларын асқазан, бауыр, бүйрек, өкпе 

жасушаларына экстрактының уыттылығын зерттеу нәтижесі бойынша айқын 

ісік анықталынды.  Асқазан қабырғасының қабынуы анықталды, ал бүйректе 

нефрогидроз белгісі байқалды. 
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Созылмалы уыттылығын зерттеу. Созылмалы  уыттылық  3-4 апта 

бойы жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтары  

(массасы 210-240 г), 5 топқа 6 штуктан бөлнеді. Препарат бір ретпен 

пероральды түрде енгізіледі. Жануарларға енгізілетін фармакологиялық 

заттардың мөлшері, әсер ететін заттарға шаққанда жануарлар массасының 

бірлігіне сәйкес есептеледі. Барлық препараттар пероралды субстанция 

ерітіндісі, субстанцияға шаққанда 500, 1000, 2000 және 5000 мг/кг дозада 

беріледі.  

Созылмалы уыттылықты  зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау 

келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, 

үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын   ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау 

күші оның қарсыласу күшіне   сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы 

аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  

500, 1000, 2000 мг және 5000 мг дозалардағы экстрактыларды бергеннен 

кейін, жануарлар бір айдан кейін өлтірілді. Ашылғаннан кейін көрінетін 

өзгерістер органдарының ешқандай макроскопиялық өзгерістері 

анықталмады. 

 

 
 

 

Сурет 74 - Асқазанның қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 75 - Бүйректің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған. 

Асқазанның қабырғасы ісікке байланысты қалыңдатылған (Сурет 74).  

 Бүйректе жекелеген түтікшелердің эпителийінің гидрофикалық 

деградациясымен нефрохидроздың көрінісі байқалды (Сурет 75). 
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Сурет 76 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 77 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Микрокопиялық зерттеу барысында бауырдың құрылымы сақталынған, 

алайда тамырларының қанға толығу ошағы байқалады (Сурет 76).  Өкпенің 

қалыпты гистологиялық құрылымы сақталған, тамырларының қанға толығу 

ошағы байқалады (Сурет 77).    

Созылмалы уыттылықтың нәтижесі эксперименталды жануарлардың 

ішкі органдарының күрделі микроскопиялық морфологиялық зерттеулері 

келесі қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 500 мг-5000мг экстрактымен 

жедел және өткір, созылмалы уыттылықтарды зерттеу барысында  жасуша 

қан тамырларының қанға толығуымен сипатталды. Экстрактының дозасын 

жоғарылату кезінде жоғарыда көрсетілген өзгерістерге, неврогидрозға, жеке 

органдардың эпителийінің гидропиялық дистрофиясына қосымша 

морфологиялық өзгерістер байқалды. 

 

5.2 «Оксифаб» шартты атаудағы таблеткалардың 

фармакологиялық эффективтілігін талдау 

Егеуқұйрықтың  табандарының каррагенинді ісігі. Тәжірибені 

зерттеудің дизайны. Зерттеу алдында егеуқұйрықты фиксациялау келесідей 

жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы табанына жақындатып, үлкен 

саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші оның 

қарсыласу күшіне   сәйкес болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын 

қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  

Зерттеу каррагенин иньекциясы арқылы жедел экссудативті қабыну 

моделіне массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда толық пісіп-жетілген 

егеуқұйрықтың аталықтарының циклооксигеназды жүйесіне әсер ету арқылы 

жүргізілді. Жедел каррагенинді ісікті егеуқұйрықтың артқы аяқтарына 0,1 мл 

каррагениннің 1% ерітіндісін апоневроз астына субплантарлы жолмен енгізу 

арқылы шақырады. Тәжірибе төмендегі сызба бойынша жүргізіледі: 

зерттеуге алынған жануарлар 3 тәжірибелік топтарға бөлінді: 1 топ – бақылау 

жануарлары (патология),  2  топ - салыстырмалы препаратты қабылдаған 

жануарлар (Инсти түйіршік), 3 топ - тықыр кекіре көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетка.  Қабыну процесінің айқындалуын  3 сағаттан кейін 

жараланған табанының көлеміне қарап, механикалық онкометр көмегімен 

анықтаймыз. Зерттелінетін көмірқышқылды СО2 – экстракты қосылған 

таблетканы  каррагенинді жасамастан бұрын 1 сағат алдын  пероралды түрде 

енгіземіз. Салыстырмалы препаратты (Инсти түйіршік) қабылдайтын аталық 

егеуқұйрықтар тобына да пероралды түрде 87,5 мг/5 мл дозада енгіземіз.  

Қабынуға қарсы әрекет (Жергілікті пайдалану) таблеканың  қабынуға 

қарсы белсенділігі «табанының ісінуі» әдісімен егеуқұйрықтар өлтірілді. Ішкі 

органдардың миркосопиялық зерттеулер нәтижелері бойынша көрінетін 

өзгерістер байқалмады 48 - кесте. 
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Кесте 48 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды 

экстракты қосылған таблетканың қабынуға қарсы  әсерін бақылау  

 
 Зерттелетін топ Салыстырмалы топлы топ  ББақылаушы топ 

1. массасы 252 г  
ісу аймағы 0,6 мм 

1. массасы 253 г  
ісу аймағы 0,9 мм 

1. массасы 256 г   
ісу аймағы 1,2см 

2. массасы 254 г 
ісу аймағы 0,65 мм 

2. массасы 254 г 
ісу аймағы 0,89 мм 

2. массасы 254 г  
 ісу аймағы 1,3см 

3. массасы 253 г 
ісу аймағы 0,64 мм 

3. массасы 255г 
ісу аймағы 0,91мм 
 

3. массасы 255г 
ісу аймағы 1,3см 

 

  Гистологиялық препарат стандартты әдістерге сәйкес жасалды. 

Салыстырмалы топта асқазан мен бауырдың морфологиялық өзгерістері 

безді жасушалардың ісінуі және эпителий безді жасушаларының 

дистрофиясымен сипатталды (Сурет 78, 79). 

 

 
 

 

Сурет 78 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

Сурет 79 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

 

 
 

Сурет 80 - Бүйректің қалыпты гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Салыстырмалы топтағы бүйрек қан тамырларының қанға толығуы (сурет 80) 

көрсетілген. 
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1. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды СО2 – 

экстракты қосылған таблетканың  анальгетик әсерін анықтау. 

Егеуқұйрықтың сірке қышқылынан туындаған құрысуы. Зерттеу 

алдында егеуқұйрықты фиксациялау келесідей жүзеге асады: оң қолын 

арқасы арқылы табанына жақындатып, үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы 

аяғын ұстаймыз. Егеуқұйрықты ұстау күші оның қарсыласу күшіне  сәйкес 

болуы қажет. Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын қиылыстырамыз, бұл 

егеуқұйрықтың тістеуінен сақтайды.  Массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда 

толық пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтарына спецификалық ауырсыну 

реакциясын  «құрысу» зерттеу (жануарларға тән қимыл-қозғалыстар: құрсақ 

бұлшықеттерінің жиырылуы, олардың босаңсуы, артқы аяқтарының созылуы 

мен арқаның иілуі кезектесіп қайталанады) 1 % сірке қышқылы 0,5 мл/100 г 

дене массасына құрсақ арқылы енгізеді. Инекция арқылы енгізгеннен кейін 

15 минуттан кейін құрысу санын санайды. Тәжірибе төмендегі сызба 

бойынша жүргізілді: зерттеуге алынған жануарлар 3 тәжірибе топтарына 

бөлінді. 1 топ – бақылау жануарлары (патология), 2 топ - салыстырмалы 

препаратты (Инсти түйіршік) пероролды түрде  87,5 мг/5 мл дозасында 

қабылдаған жануарлар, 3 топ - тықыр кекіре көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетка.  

Егеуқұйрықтарға интраперитональды  инъекция енгізу түрі арқылы 

арқылы 0,75% сірке қышқылын енгізеді . Инъекциядан кейін 15 минуттан 

кейін құрысу саны есептелді. Егеуқұйрықтар  2 топқа  - зерттелінетін және 

салыстыру тобы бөлінді 49 - кесте.  

 

Кесте 49 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды СО
2 

– 

экстракты қосылған таблетканың  анальгетик әсерін анықтау. 

  
Зерттелетін топ таблетка Салыстырмалы  препарат Бақылауншы топ 

1. массасы 242  

қ. саны- 10 

1.  массасы 243 г  

қ. саны- 14 

1. массасы 247 г  

қ. саны- 19 

2. массасы 2 43г 

қ. саны- 12 

2. массасы 244 г 

қ. саны- 13 

2. массасы 246 г 

қ. саны- 18 

3. массасы 242 г 

қ. саны- 13 

3. массасы 245г 

қ. саны- 14 

3. массасы 248г 

қ. саны- 19 
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Эксперимент басталғаннан кейін жануарлар 2 сағаттан кейін өлтірілді. 

Микроскопиялық зерттеулер нәтижесінде  органдардың бұзылуы 

анықталмады. Салыстырмалы топтағы егеуқұйрықтардың  микроскопиялық 

зерттеу келесідей нәтижелерге қол жеткізді. 

 

 

 

 
 

Сурет 81 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Сурет 82 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Бауыр клеткаларында гепатоциттердің гидропиялық дистрофиясымен 

плазморромия анықталды (Сурет 81). 

Өкпе өздерінің гистологиялық құрылымын сақтап, бүйрек тінінің ісінуі 

байқалды (Сурет 82). 

 

 
 

Сурет 83 - Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы ×200 НЕ  

 

Асқазан жасушасының қабырғасында эпителий безді жасушаларының 

дистрофиялық ісінуі байқалған (Сурет 83). 

 

2. Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетканың ыстықты төмендететін әсерін анықтау.  

Егеуқұйрықтың дрожжды лихорадкасы. Зерттеу алдында 

егеуқұйрықты фиксациялау келесідей жүзеге асады: оң қолын арқасы арқылы 

табанына жақындатып, үлкен саусақпен сол жақ алдыңғы аяғын   ұстаймыз. 
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Егеуқұйрықты ұстау күші оның қарсыласу күшіне   сәйкес болуы қажет.   

Егеуқұйрықтың алдыңғы аяқтарын қиылыстырамыз, бұл егеуқұйрықтың 

тістеуінен сақтайды.  

Лихорадтты реакцияны массасы 210-240 г жыныстық тұрғыда толық 

пісіп-жетілген егеуқұйрықтың аталықтарының тері астына 0,2 мл  20%-нан 

ашытқысының суспензиясын енгізу арқылы шақырады. Ректальды 

температураны  электротермометр көмегімен пирогенді енгізбес бұрын 

өлшейді және 18 сағаттан кейін (осы өлшеулердің айырмашылығы 

гипертермиялық реакцияны бағалайды). Ыстықты төмендету әсері  

зерттелінетін затты (көмірқышқылды экстракты қосылған таблетканы) 2 

сағаттан кейін және салыстырмалы препарат (Инсти) 8,75мг/0,5 мл 

дозасында пероралды енгізген кейін гипертермияның төмендеуі арқылы 

дәлелденеді.  7 сағаттан соң эффекітінің динамикасын тіркеледі 50- кесте. 

 

Кесте 50 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды 

экстракты қосылған таблетканың ыстықты төмендететін әсерін бақылау  

 

Зерттеуге дейінгі 

зерттелетін топ №1 

Зерттеуге дейн t=35,6 
18 сағ. кейін t=38,7 
2 сағ. кейін 

Зерттеуге дейінгі 

салыстырмалы топ 

№2 
Зерттеуге дейін  

t=35,5 
18 сағ. кейін t=38,8 
2 сағ. кейін 

Зерттеуге дейінгі бақыланушы топ №3 
Зерттеуге дейін  t=35,5 
18 сағ. кейін t=38,8 
2 сағ. кейін 

34,3 35,5 38,5 

34,1 35,4 38,6 

33,9 35,5 38,5 

 

 

 

 

 

 

Сурет 84 - Бауырдың қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 

 

Сурет 85 - Өкпенің қалыпты 

гистологиялық құрылымы ×200 НЕ 
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Бауыр клеткаларында гепатоциттердің гидропиялық дистрофиясымен 

плазморромия анықталды (Сурет 84). 

Өкпенің қалыпты гистологиялық құрылымы сақталынған, 

тамырларының қанға толығу ошағы байқалады (Сурет 85).    

 

 
 

Сурет 86  - Асқазанның қалыпты гистологиялық құрылымы ×200 НЕ  

 

Асқазан жасушасының қабырғасында эпителий безді жасушаларының 

дистрофиялық ісінуі байқалған (Сурет 86).    

 

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) көмірқышқылды экстракты 

қосылған таблетканың фармакологиялық сипаттамаларына сәйкес қабынуға 

қарсы, анальгетикалық, ыстықты түсіретін әсерлері анықталынды. 

Салыстырмалы препарат ретінде Инсти түйіршігі қолданылды.  

 

 

         Бесінші бөлім бойынша тұжырым 

Тықыр кекіре көмірқышқылды экстрактының жедел, өткір, созылмалы 

уыттылықтары зерттелінді. «Оксифаб» шартты атаудағы таблетканың 

қабынуға қарсы, ауруды басатын, ыстықты түсіретін фармакологиялық 

әсерлері айқындалды.  Патомарфалогиялық зерттеу нәтижелерін зерттеу 

нәтижесінде  фитосубстанцияның уыттылығын IV  класына «Аз уытты 

субстанциялар тобына» жатқызылды.    
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6 «Оксифаб» таблеткаларын өндірудің техника-экономикалық 

негіздемесі  

Техника-экономикалық негіздеу «ДЗӨ «ЖАНАФАРМ» ЖШС 

базасында өндірілген «Оксифаб» таблеткаларына жүргізілді.  

Техника-экономикалық негіздемелер «Оксифаб» таблеткаларының 

өндірістік жобасына арналып құрастырылды. Өндірістік мекеме мен құрал- 

жабдықтар GMP талаптарына сай жүргізілді. Мекемедегі өнімнің сапасы 

мыналарға байланысты қамтамасыз етіледі:  

- Италия, Қытай, Германия, елдерінің қазіргі заманғы құрылғылары 

қолданылады;  

- Өндірістік үрдістің барлық сатыларында қатаң түрде автоматтық 

бақылау жүйесі қамтылған;  

- Соңғы өнімнің сапасына технологиялық бақылау жүргізілді.  

«ДЗӨ «ЖАНАФАРМ» ЖШС базасынан алынған 2018 ж. ақпан айына 

дейінгі шығын түрлерінің бағасы.  

Өндірістік шығындарға келесілер жатады:  

- Жұмыскерлердің еңбек жалақысының үлесіне 6 %;  

- Энергияны пайдалану, амортизациялық алымдар, жөндеу қоры 

сияқты басқа да шығындарға 13 %;  

«Оксифаб» таблеткаларының техника-экономикалық негіздемесі 51 

кестеде келтірілген.  

Бұл жобаны жүзеге асыру жылына 100000 қорап шығаруға мүмкіндік 

береді, бұл кезде: 

- капиталды салымдардың қосындысы – 24400000 теңге;  

- жылына алынатын өнімділік 24400000 теңге;  

- таблеткалардың 1 блистері 24.40 теңге;  

- 30 %-дық рентабельділіктегі таблеткалардың 1 блистері  

 

Кесте 51 - «Оксифаб» таблеткаларының техника-экономикалық негіздемесі 

 

A. Өндірістің өзіндік құны , 10 000 қорапқа 

№ Атауы Өлшем 

бірлігі 

Шығын 

нормасы 

Бағасы, 

теңге 

Құны 

1 2 3 4 5 6 

Негізгі шикізат 

1 Тықыр кекіре шөбінің 

көмірқышқылды 

экстрактысы 

Кг 0,65 25000 541666,66 

2 Лактоза моногидрат Кг 40,34 2481,20 573556,43 

3 МКЦ 102 Кг 13,45 556,79 37444,12 

4 Магний стеараты Кг 0,55 756,80 8324,80 

Негізгі шикізаттың 

қорытындысы 

   1160992,01 

Көмекші материалдар 



127 

 

Кесте 51 -  жалғасы 

1 2 3 4 5 6 

1 Қораптар шт. 10000 12 120000 

2 Қапшықтар шт. 10 39,00 390 

3 Штамптар шт. 10 5000 50000 

4 Медициналық 

қолдануға арналған 

нұсқаулықтар 

шт. 10000 0,95 9500 

5 Крафт қағазы М 1 202,05 202,05 

6 Скотч М 820 1,95 1599 

7 Топтық этикетка шт. 170 0,78 132,6 

8 Басқа көмекші 

материалдар 

  0,55 0,55 

Көмекші материалдар 

қорытындысы 

   130 914,21 

БАСҚА ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР 

1 Еңбекақы/ аударым 500,00 

2 Басқа да шығындар 100,00 

Басқа да шығындардың қорытындысы 700,00 

ӨНДІРІСТІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ 1291906,22 

Б. ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 

Өндірістің өзіндік құн  1291906,22 

Администраторлық шығындар 30% 387571,86 

Коммерциялық шығындар 15% 193785,93 

БАРЛЫҚ ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ  

В. ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МИНИМАЛДЫ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ 

Толық өзіндік құны  1873264,01 

Минималды кіріс (рентабельдік) 30% 561979,20 

БАРЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕНІҢ МИНИМАЛДЫ ҚҰНЫ 10000 қорапқа 2435243,21 

ЕСЕПТЕМЕЛІК ҚҰНЫ бір өнімнің бірлігі 243,5 

 

Тықыр кекіре шөбі көмірқышқылды экстрактысымен жасалған 

таблеткалардың сатылымы кезіндегі жылдық пайда 20,35 теңге бойынша: 

244*100 000=24400000 теңге; 

 - жылдық табыс 24400000-19285962=8814046 теңгені құрайды. Бұл 

жобаның қажеттілігіне кететін капиталды салымдардың сатылу мерзімі 14 

формулаға сай есептеледі: Т=К:П=24400000: 8814046= 2 жыл 7 ай (14) 

Экстракттар мен олардың негізіндегі дәрілік заттар өндірісінің техника-

экономикалық көрсеткіштері анықталды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Ғылыми мақалалар және ақпарттық дерекқорлар, әдебиеттік шолу 

негізінде Oxytropis туыстарының әлем бойынша және Қазақстанда өсетін 

түрлерінің жалпы таралуы мен  ботаникалық сипаттамасы және 

фитохимиялық талдаулары, фармакологиялық белсенділіктері ауқымды 

түрде қарастырылды. ҒжБМ РММ «Ботаника институты және 

фитоинтродукция» институтында (1908-1956 жж.). аралығындағы тықыр 

кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдігінің гербар үлгілері  

ұсынылды. Қазақстан Республикасында Oxytropis туыстарының 119 түрі 

оның ішінде 15 туыс секцияларына бөлгенде, 36 түрі (32,5%) эндемикалық 

болып, 10 түрі Қызыл кітапқа еңгізілгені анықталынды.  Oxytropis туысына 

жататын тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты 

ежелден қытай, бурят, тибет, халық медициналарында көптеп қолданылғаны 

және қытайда ертеден зерттелініп келе жатқаны жайлы мәліметтер 

жасалынған.   

Диссертациялық жұмыс бұршақ тұқымдасына жататын тықыр кекіре 

(Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатын жинау, кептіру және 

сақтау технологиясы жасалынды. Тықыр кекіре шөбінің фармакогностикалық 

және фармако-технологиялық парметрлерін анықталынды, нәтижесінде  АНҚ 

құрастырылды. Тықыр кекіре шөбінің вегетативті бөліктерінің химиялық 

құрамдарын анықтаған кезде гүлі, жапырағы, сабағында биологиялық 

белсенді заттар флавоноидты қосылыстар болатындығы анықталынды, ал 

тамырында ешқандай биологиялық белсенді заттар кездеспейтіндігі ЖҚХ 

талдау әдісі арқылы көрсетілді. Дәрілік өсімдік шикізатының ЖШС «ЖАНА 

ФАРМ» өңдіріс орнында тұрақтылығы анықталынып, сақталу мерзімі 2 

жылды құрады.  

Аталынған дәрілік өсімдік шикізаты негізінде таңдамалы экстракт 

түрлері Сокслет, ультрадыбысты, перколятор, критикаға дейінгі 

көмірқышқылды экстрактылары алынып, ГХ – МС әдісі арқылы химиялық 

құрамдары зерттелінді. Алынған биологиялық белсенді заттардың 

мөлшерлері және  белсенділіктері бойынша салыстырылып, солардың ішінде 

ең ықтималды экстракт түрі көмірқышқылды экстракт таңдалып алынды.  

Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізаты 

негізінде критикаға дейінгі көмірқышқылды экстракт алудың оңтайлы 

технологиясы жасалынып,  ҚР  МФ сәйкес стандртталды. ЖШС «Фито 

Аромат» өңдіріс орнының СТ 27658-1910-ТОО-02-2017 стандарт ұйымына 

кіргізілді. 

Критикаға дейінгі көмірқышқылды экстрактыдағы биологиялық 

белсенді заттар: флавоноид класына жататын изомукронулатол - 3,27% және 

бес мүшелі терпеноидтар класына жататын стигмаст-7-ен-3-ол - 16,51%, β-

амирин  - 2,95%, α-амирин - 1,53 % биологиялық белсенді заттар 
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анықталынды. Фитосубстанция сапа көрсеткіштерінің нәтижелері бойынша 

АНҚ жасалынды. 

Тықыр кекіре көмірқышқылды экстрактысы негізінде «Оксифаб» 

шартты атаудағы дәрілік құрал таблетка жасалынды. Алынған таблетканың 

оңтайлы құрамы және ұтымды технологиясы жасалынып, ҚР МФ 

талаптарына сәйкес орташа массасы, кептіру кезіндегі шығымы, 

ыдырағыштығы, еруі, микробиологиялық тазалығы және микробиологиялық 

белсенділіктері жасалынды. Алынған өнімнің алғашқы алты айларында 

тұрақтылығы зерттелінді,  зерттеу нәтижесінде олар тиісті жағдайда сақтау 

температурасы (25±2 
0
C), салыстырмалы ылғалдылығы (60±2 

0
C), сақтау 

үрдісінде  белсенді заттардың тұрақтылығын көрсетілді.  

Критикаға дейінгі көмірқышқылды экстрактының уыттылықтары 

зерттелініп, «Оксифаб» шартты атаудағы таблетканың қабынуға қарсы, 

ауруды басатын, ыстықты түсіретін фармакологиялық әсерлері айқындалды.  

Патомарфалогиялық зерттеу нәтижелерін зерттеу нәтижесінде  

фитосубстанцияның уыттылығын IV  класына «Аз уытты субстанциялар 

тобына» жатқызылды.  

Техника-экономикалық негіздемелер нәтижесінде «Оксифаб» шартты 

атаудағы таблеткалар №10 құнының бір орамы 243,5 теңгені құрайды. 

Фармация саласында құнының қолжетімділігі және өсімдік тектес 

таблеткалардың адам организміне жағымдылығы нәтижесінде ұзақ уақыт 

бойы  қолдануға мүмкіншілік береді. 
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Қосымша Ә 

Кесте Ә1 -Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатын тұрақтылығын зерттеу нәтижелері,  серия  

01072016 

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81. Сынақ басталған күн 07.16 ж.Сынақ аяқталған күн 07. 18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
Сипаты   

А Макроскопия  

В Микроскопия 

 

 

Спецификацияға сәйкес 

Спецификацияға сәйкес 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

Идентификациясы 

 

Изомукронулатолд

ың сапалық 

реакциясы 

 

1 мл зерттелінетін ерітіндіге 2 тамшы 

концентрлі тұз қышқылын және 2 тамшы 

металды магний тамызғанда ақшыл сары түс 

береді.  

 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

 

Сәйкес 

Бөгде қоспалар қарайған және қызарған шикізат бөліктері - 

10,0% артық емес; қалыңдығы 2 мм болатын 

сабақ бөліктері-1% артық емес  

-органикалық қоспалар-1% артық емес; 

минералды қоспалар-1% артық емес 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Кептіргендегі 

массалар шығыны 

7,0 % артық емес 5,2% 5,2% 5,2% 5,4% 5,3% 5,2% 5,2% 

Сандық анықтау 1,25% кем емес 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,52% 1,52% 1,51% 1,52% 

Микробиологиялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.4В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
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Кесте Ә1 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатын тұрақтылығын зерттеу нәтижелері,  серия 

02072016  

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81. Сынақ басталған күн 07.16 ж.Сынақ аяқталған күн 07. 18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
Сипаты   

А Макроскопия  

В Микроскопия 

 

 

Спецификацияға сәйкес 

Спецификацияға сәйкес 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

Идентификациясы 

 

Изомукронулатолд

ың сапалық 

реакциясы 

 

 

 

1 мл зерттелінетін ерітіндіге 2 тамшы 

концентрлі тұз қышқылын және 2 тамшы 

металды магний тамызғанда ақшыл сары түс 

береді.  

 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

Бөгде қоспалар қарайған және қызарған шикізат бөліктері - 

10,0% артық емес; қалыңдығы 2 мм болатын 

сабақ бөліктері-1% артық емес  

-органикалық қоспалар-1% артық емес; 

минералды қоспалар-1% артық емес 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Кептіргендегі 

массалар шығыны 

7,0 % артық емес 5,2% 5,1% 5,21% 5,2% 5,3% 5,1% 5,2% 

Сандық анықтау 1,25% кем емес 1,51 % 1,52 % 1,5 % 1,52% 1,52% 1,51% 1,52% 

Микробиологиялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.4В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
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Кесте Ә1 - Тықыр кекіре (Oxytropis glabra Lam.DC.) дәрілік өсімдік шикізатын тұрақтылығын зерттеу нәтижелері,  серия 

03072016

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81. Сынақ басталған күн 07.16 ж.Сынақ аяқталған күн 07. 18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
Сипаты   

А Макроскопия  

В Микроскопия 

 

 

Спецификацияға сәйкес 

Спецификацияға сәйкес 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

Идентификациясы 

 

Изомукронулатолд

ың сапалық 

реакциясы 

 

 

 

1 мл зерттелінетін ерітіндіге 2 тамшы 

концентрлі тұз қышқылын және 2 тамшы 

металды магний тамызғанда ақшыл сары түс 

береді.  

 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

 

 

Сәйкес 

Бөгде қоспалар қарайған және қызарған шикізат бөліктері - 

10,0% артық емес; қалыңдығы 2 мм болатын 

сабақ бөліктері-1% артық емес  

-органикалық қоспалар-1% артық емес; 

минералды қоспалар-1% артық емес 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Кептіргендегі 

массалар шығыны 

7,0 % артық емес 5,1% 5,2% 5,3% 5,2% 5,3% 5,1% 5,2% 

Сандық анықтау 1,25% кем емес 1,54 % 1,52 % 1,5 3% 1,52% 1,52% 1,51% 1,52% 

Микробиологиялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.4В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
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Қосымша Б 
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Қосымша В 
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Қосымша В 1 
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Қосымша Г 
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Қосымша Ғ 
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Қосымша З 
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Қосымша Ж 
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Қосымша Е 
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Қосымша И 1 
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Қосымша И 2 
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Қосымша И 3 
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Қосымша Й 1 

 

«Оксифаб» таблеткаларының тұрақтылығын және сақтау мерзімін зерттеу, 

серия 01020418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81.  

Сынақ басталған күн 02.18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 

Сипаттамасы  Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  дөнес.  

Түсі ақшыл– сарыға 

дейін, өзіне тән иісі мен 

дәмі бар. 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 
 

    

Орташа 

салмағы  

Таблеткалардың 

орташа салмағы 0,7 ден 

0,725 маңайында 

болады. Орташа 

массадан ауытқу 20 

таблетканың 18 

таблеткасында ±5 – дан 

аспауы қажет, ал қалған 

екі таблеткада ±10 

аспауы қажет.  

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

    

Ыдырағышты

ғы  

Суда Р 15 мин аспауы 

қажет. 

11 

 

 

10 

 

 

11     

Үгілгіштігі  1, %  аспауы қажет. 0,3% 0,3% 0,3%     

Сандық 

анықтау 

-

изомукронула

тол 

0,18мг - 0,25 мг  0,24 0,23 0,25     

Қаттылық 

төзімділігі  

3,5Н  кем болмауы 

қажет 

3,7 3,9 3,7     

Микробиолог

иялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.3В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес     
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Қосымша Й 2 

 

«Оксифаб» таблеткаларының тұрақтылығын және сақтау мерзімін зерттеу, 

серия 02020418 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81.  

Сынақ басталған күн 02.18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 

Сипаттамасы  Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  дөнес.  

Түсі ақшыл– сарыға 

дейін, өзіне тән иісі мен 

дәмі бар. 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 
 

    

Орташа 

салмағы  

Таблеткалардың 

орташа салмағы 0,7 ден 

0,725 маңайында 

болады. Орташа 

массадан ауытқу 20 

таблетканың 18 

таблеткасында ±5 – дан 

аспауы қажет, ал қалған 

екі таблеткада ±10 

аспауы қажет.  

 

 

0,708 

 

 

0,701 

 

 

0,701 

    

Ыдырағышты

ғы  

Суда Р 15 мин аспауы 

қажет. 

12 

 

 

12 

 

12     

Үгілгіштігі  1, %  аспауы қажет. 0,14% 0,15% 0,15%     

Сандық 

анықтау 

-

изомукронула

тол 

0,18мг - 0,25 мг  0,25 0,24 0,23     

Қаттылық 

төзімділігі  

3,5Н  кем болмауы 

қажет 

3,8 3,9 3,7     

Микробиолог

иялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.3В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес     
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Қосымша Й 3 

«Оксифаб» таблеткаларының тұрақтылығын және сақтау мерзімін зерттеу, 

серия 02020418 

 

 

 

 

 

Температура 25±2
0
С, Ылғалдылығы: (60±5)%, Қорап –МемСТ 5717-81.  

Сынақ басталған күн 02.18 ж. 

Көрсеткіштер Нормалар Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 

Сипаттамасы  Таблеткалар тегіс 

шеңбер тәрізді,  дөнес.  

Түсі ақшыл– сарыға 

дейін, өзіне тән иісі мен 

дәмі бар. 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 

Сәйкес 
 

    

Орташа 

салмағы  

Таблеткалардың 

орташа салмағы 0,7 ден 

0,725 маңайында 

болады. Орташа 

массадан ауытқу 20 

таблетканың 18 

таблеткасында ±5 – дан 

аспауы қажет, ал қалған 

екі таблеткада ±10 

аспауы қажет.  

 

 

0,708 

 

 

0,701 

 

 

0,701 

    

Ыдырағышты

ғы  

Суда Р 15 мин аспауы 

қажет. 

13 

 

 

12 

 

12     

Үгілгіштігі  1, %  аспауы қажет. 0,15% 0,14% 0,15%     

Сандық 

анықтау 

-

изомукронула

тол 

0,18мг - 0,25 мг  0,22 0,23 0,22     

Қаттылық 

төзімділігі  

3,5Н  кем болмауы 

қажет 

3,7 3,9 3,8     

Микробиолог

иялық 

тазалық  

ҚР МФ I, 1,5.1.4.3В 

категориясы 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес     
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