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АННОТАЦИЯ 

 

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. 

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. 

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. 

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.  

 



 

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 

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 21 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; 

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 158 бетінен құралған.  Диссертациялық жұмыс  51-кесте, 86-суретті 

қамтиды.  Қолданылған әдебиеттер тізімі 143 атаудан тұрады.  
 




