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АННОТАЦИЯ 

 

Тақырыптың өзектілігі 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2014-2018 

жылдарға арналған негізгі мақсаты мен басымдықтарына сәйкес фармацевтика 

саласындағы саясат 2018 жылға қарай елдің дәрілік препараттарға қажеттілігін 

халықаралық сапа стандарттарына сәйкес дәрежеге жеткізуге бағытталған. Қойылған 

мақсаттардың іргетасы Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібін 

дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасы арқылы қаланған. 

Осыған байланысты 2013 – 2018 жылдары онкологиялық, туберкулезға қарсы, 

кардиологиялық, диабетке қарсы препараттар, вирусқа қарсы, гастроэнтерологиялық 

препараттар, инфузиялық ертінділер, антибиотиктер және мединицалық мақсаттағы 

бұйымдар өндірісі бойынша ірі жобалар іске асырылуда.  

Республика халқын дәрiлiк заттармен қамтамасыз ету мемлекеттiң маңызды 

мiндеттерiнiң бiрi болып табылады. Өз қатарында, дәрiлiк заттар алудың  алдын алу 

медицинасы мен ауруларды емдеуде маңызды рөл атқарады. Ал мемлекет ақысыз 

дәрілік қамсыздандыруға арналған жарты бәсіре ақы-пұлды төл дәрілік 

препараттарды сатып алуға жұмсайды. Еліміздегі фармацевтикалық өндірістердің 

негізгі өнімі дженериктер, ал жаңа авторлық препараттарды өндіру қымбат, әрі ұзақ 

уақыт зерттеулер мен көп қаражат қажет етеді. Сондықтан отандық жаңа дәрілік 

заттарды өндіру фармацевтика секторын дамытуға және Қазақстан Республикасы 

үшiн стратегиялық, әлеуметтiк және экономикалық маңызы бар.  

Қазіргі таңда инфекциялық сырқаттардың кеңінен таралуы мен 

микроағзалардың қолданыстағы антибиотиктар мен саңырауқұлақтарға қарсы 

заттарға резистенттігінің пайда болуы әр түрлі қосылыстар қатарынан жаңа 

антимикробтық агенттерді іздестіруді көкейкесті мәселе етіп отыр. Арилокси- және 

кейбір адамантан карбон қышқылдары туындыларының кең спектрлі 

фармакологиялық белсенділігі анықталған. Олардың антипаразитарлық, 

антирепродуктивтік, антимикробтық, фунгицидтік, тіптен радиопротекторлық 

қасиеттері анықталған. Ароматты оксипропин және адамантан туындыларына деген 

қызығушылық олардың қолжетімділіген және кең спектрлі биологиялық 

белсенділігіне негізделген. Аталмыш бағыттағы синтез жолдарын қарастыру жаңа 

жоғары белсенді дәрілік субстанцияларды жасау саласына өз үлесін қосады. 

Жұмыстың бағыты мен тақырыбы өзекті және заманауи тәжірибелік талаптарға 

сай таңдалған. Зерттеу нысандары ретінде арилоксипропинил аминдерді және 

адамантан карбон қышқылдарының пиперидинді туындыларын алу бастапқы 

заттардың қол жетімділігімен, тәжірибелік қолдану ыңғайлығы және биологиялық 

белсенділігімен, химиялық түрлендіру мүмкіндіктерімен  негізделген. Осы 



қосылыстардың құрамдас синтондарының медициналық тәжірибеде көп жылдық 

қолданысы бұл бағыттағы зерттеулердің болашағы зор екендігін дәлелдейді.  

Сондықтан арилоксипропинил приперидолдар мен кейбір адамантан карбон 

қышқылдары қатарында жаңа отандық субстанцияларды химиялық жасау Қазақстан 

Республикасының ұзақ мерзімді саясатына жауап береді, әрі ұлттық және 

халықаралық көлемде маңызды болып табылады. 

Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты 

Арилоксипропинил пиперидол және адамантанкарбон қышқылы туындысынан 

потенциалды биологиялық белсенді субстанцияны химиялық жасау және өндіріс 

технологиялық сыбанұсқасын ұсыну. 

Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері 

1. Арилоксипропинил және - N-орынбасқан адамантанкарбонилокси 

пиперидин туындыларын синтездеу және олардың суда ерігіш қалыптарын алу; 

2. Қосылыстардың құрылысын физико-химиялық әдістер арқылы дәлелдеу; 

3. Қосылыстардың антибактериалдық, фунгицидтік, антималяриялық, 

антилейшманиялық және вирустарға қарсы әсерін анықтау; 

4. Қосылыстардың биологиялық белсенділігінің құрылысына тәуелділігін 

зерттеп, арасынан жетекші қосылысты іріктеу; 

5. Қосылысты өндіру технологиялық сызба нұсқасын жасау, субстанцияны 

стандарттау және тұрақтылы мен өткір улылығын анықтау. 

Зерттеу объектісі: нафтилоксипропинил пиперидол, N-орынбасқан 

адамантанкарбонилокси пиперидин туындылары және олардың гидрохлоридтері мен 

β-циклодекстринді комплекстары. 

Зерттеу әдістері: нәзік органикалық синтез, жұқа қабатты хроматография, қайта 

тұнбалау, балқу температурасын анықтау, 1Н және 13С ЯМР спектроскопия, 

элементтік анализ, биологиялық белсенділігін анықтау әдістері. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

- 1-метил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин, 1-гидроксиэтил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридтері және адамантанкарбон 

қышқылының амидтері мен олардың -цикло-декстринмен комплекстары алғаш рет 

синтезделді; 

- синтезделген қосылыстардың антибактериялық, фунгицидтік, 

антималяриялық, антилейшманиялық және вирустарға қарсы қасиеттері алғаш рет 

анықталды; 

- алғаш рет 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидиннің гидро-хлорид 

тұзы стандартталып, оның тұрақтылығы мен өткір улылығы зерттелді. 

Ғылыми жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы 

Арилоксипиперидинді және адамантанкарбонилпиперидинді қосылыстар, 

оларды синтездеу жолдары, құрылымы мен биологиялық белсенділігі жайлы ғылыми 

түсініктерді жинақтау мен дамыту бұл бағытта одан да күрделі жүйелерді шартты 

құрастыру мен сәйкестендіру барысында қолданылуы мүмкін. Жұмыста сипатталған 

синтез жолдары мен олардың тұздарын алу әдістері осы қатардағы жаңа 

қосылыстарды алуға әдістемелік негіздеме бола алады. Биологиялық белсенділігі 

қолданыстағы фунгицидтермен шамалас қосылыстар, олардың негізінде отандық 

жаңа фармацевтикалық субстанциялар алуға нысана болуы мүмкін. 



Диссертациялық жұмысты қорғауға ұсынылатын мәселелер 

1. Жаңа фармацевтикалық субстанциялар жасау мақсатында 

арилоксипропинил пиперидолдар және адамантанкарбонилокси пиперидиндар 

синтезі және олардың суда ерігіш тұздары алынуы; 

2. Синтезделген заттардың құрылысының заманауи физико химиялық 

әдістердің көмегімен дәлелденуі; 

3. Синтетикалық қосылыстардың биологиялық қасиеті жайлы мәліметтер; 

4. Қосылыстардың биологиялық белсенділігінің құрылысына тәуелділігі; 

5. 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридін өндірудің 

технологиялық сызбанұсқасы; 

6. 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридінің 

тұрақтылығы, улылығы жайлы мәліметтер мен сапалық спецификациясы. 

Жұмыстың апробациясы 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің негізгі 

нәтижелері «85 лет КазНМУ: достижения и перспективы» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияда (Алматы 2015); «Клиническая фармация: 

международный опыт и особенности развития здравоохранения Казахстана» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда (Алматы 2015); «Интеграция 

науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда (2015); «Медицинская наука: 

достижения и перспективы» атты Абуали ибни Сино атындағы ТММУ (ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино) жас ғалымдар мен студентердың мемлекеттік тәуелсіздіктің 25 

жылдығына арналған XI ғылыми-тәжірибелік халықаралық қатысуымен 

конференциясында (Душанбе 2016); «Перспективы развития науки и образования» 

атты ХХХ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда (Москва 2018); 

«Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к практике» атты Қазақстан 

Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған V ғылыми-тәжірибелік 

халықаралық қатысуымен конференциясында (Алматы 2016); «Лекарственные 

препараты на основе природных соединений» атты халықаралық ғылыми 

конференцияда (Ташкент 2018) баяндалды. 

Ұлттық Мемлекеттік және ғылыми техникалық бағдарламалардың 

диссертацияның тақырыбымен байланыстылығы 

Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 16 наурыздағы № 143 қаулысына сәйкес орындалды. 

Жарияланымдар  

Диссертациялық жұмыс нәтижелеріне байланысты 14 ғылыми жұмыс, оның 

ішінде:  

- «Scopus» дерекқор қатарына кіретін шетелдік журналында - 1 мақала; 

- ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған 

журналдарда - 7 мақала; 

- Халықаралық және шетелдік конференциялар жинақтарында - 5 басылым; 

- Басқа басылымдарда – 1 мақала. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 



Диссертация кіріспе, әдеби шолу, тәжірибелік нәтижелерді талқылаудан, 

қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады. 

Диссертация материалы компьютерлік терімнің 139 бетінен құралған, 31 кесте, 65 

суретті қамтиды, қолданылған әдебиеттер тізімі 164 атаудан тұрады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


