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«Отандық шикізат (Cistanche Salsa) негізінде жаңа дәрілік заттар алу, 
оларды алу технологиялары мен әдістерін жасау» тақырыбында 

дайындалған диссертациялық жұмысының 
 

АННОТАЦИЯСЫ 
 

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының флорасы 
биологиялық белсенді заттардың таусылмас көзі болып табылады және 
тамырлы өсімдіктердің 6000 жуық түрі кездеседі, олар 1300 түр мен 159 
тұқымдасқа жатады. Қазақстан флорасының ерекшелігі, белгілі бір 
географиялық икемділігі бар таксондарға – эндемиктерге бай екендігі, 
олардың саны бүгінде 515 түрге жетіп отыр. Алайда, жүйелі 
фармакогностикалық талдаудың болмауы және, соның салдары ретінде, 
стандарттау тәсілдерінің болмауы, олардың  медицинада қолданылуын 
шектейді. Қазақстанның алуан түрлі флорасының ішінен ресми медицинада 
тек 230 түрі пайдаланылады және тек 92 түрі Қазақстан Республикасы 
Дәрілік заттардың мемлекеттік тізіліміне тіркелген. Алайда дәрілік 
өсімдіктердің тек 26 %-ы ғана (1500-ға жуық түрі) дәлелденген биологиялық 
белсенділікке ие және түрлі аурулардың фармакотерапиясында, кешенді 
фитопрепараттардың құрамында да, моно құрал ретінде де пайдаланылады. 
Отандық флора өкілдері фармакогностикалық тұрғыдан өте аз 
зерттелгендігін Қазақстанның 515-ге жуық эндемигінің ішінен 
фитохимиялық зерттеулер 20 түрі үшін ғана жүргізілгендігі, ал дәрілік 
түрлерге белгілі бір географиялық өсу аймақтарындағы 0,02%-ы ғана 
жатқызылатындығы туралы факті де көрсетіп тұр. 

Сондай аз зерттелген және Қазақстанның ресми медицинасында 
пайдаланылмайтын түрлеріне, жабайы дәрілік паразит өсімдік – Сұңғыла 
тұқымдас Orobanchaceae Vent. сортаңды цистанхе Cistanche salsa (С.А. Мey.) 
G. Beck жатады, ол кешенді химиялық құрамымен ерекшеленеді және 
Қытайда, Кореяда, Жапония мен АҚШ-та биологиялық белсенді зат ретінде 
пайдаланылады. Бұл өсімдік сергітетін, антиоксиданттық белсенділігі бар 
әсер ету ауқымы кең фитопрепараттарды алудың көзі ретінде, сондай-ақ 
эректильді дисфункцияның профилактикасына арналған құрал ретінде 
пайдаланылады. Қазіргі таңда аталған шикізаттың Қытай Республикасына 
экспортталуының артқаны байқалады, себебі сортаңды цистанхе қорлары 
таусылған және 2000 жылы Қытайдың Қызыл кітабына енгізілді. 

Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсібінің даму қарқынының 
жылдамдығына қарамастан,  цистанхе шикізаты өндірушілер тарапынан 
тиісінше назарға іліне алмай тұр: шикізат даярламалары негізінен экспорттау 
мақсаттарында өндіріледі, фармацевтикалық нарықта отандық өндірістің 
дәрілік препараттары жоқ. Бұл шикізатты стандарттаудың жүйелі 
тәсілдерінің болмауы және соның салдары ретінде, сапаны бақылау 



жөніндегі нормативтік құжаттаманың болмауымен түсіндіріледі, сондықтан 
бұл фитопрепараттарды жасап шығаруға мүмкіндік бермейді. 

Осы себепті, Cistanche salsa (С.А. Мey.) G. Beck шикізатын 
халықаралық және қазақстандық талаптарға сәйкес стандарттау саласындағы 
зерттеулер, экспорттау мақсатында, сондай-ақ сортаңды цистанхе 
жыланбұтақтарының  биологиялық белсенді заттарының (ББЗ) негізіндегі 
қабынуға қарсы, жараны жазатын және сергітетін әсері бар отандық 
препараттарды жасап шығару өзекті және қазіргі заманғы фармацевтикалық 
зерттеулердің іс жүзінде маңызды бағыты болып табылады, өйткені дәрілік 
препараттар импортының орнын Қазақстан Республикасы флорасынан 
туындайтын, отандық дәрілік құралдармен басуға бағытталған. 

Диссертация тақырыбының ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 
және бағдарламалармен байланысы.  

Диссертациялық жұмыс ҚР БҒМ «Фундаменталды және қолданбалы 
ғылыми зерттеулер» 055 бюджеттік бағдарламасындағы мемлекеттік 
тапсырыс аясында «Инновациялық нәтижеге бағытталған университеттік 
ғылымды мақсатты дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасымен 
«Отандық шикізат (Cistanche Salsa) негізінде жаңа дәрілік заттар алу, оларды 
алу технологиялары мен әдістерін жасау» тақырыбына бірлесе орындалды 
(Мемлекеттік тіркеу нөмірі № 0112РК02043, 2012-2015 ж.ж.). 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.  
Сортаңды цистанхе жыланбұтағын Cistanche salsa (С.А. Мey.) G. Beck 

фармака- технологиялық зерттеу, олардың негізінде жаңа дәрілік заттарды 
жасап алу және оларды стандарттау. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін, төмендегі міндеттер жинақтап 
құрастырылды:  

− «Сандық мөлшерін» стандарттау критерийін таңдап алу үшін, 
Cistanche salsa жыланбұтақтарындағы ББЗ жекелеген топтарына 
фитохимиялық зерттеу жүргізу; 

− Cistanche salsa жыланбұтағының құрғақ экстрактын тәжірибелік-
өндірісітік жағдайда алу технологиясын оңтайландыру және өндірісітік 
технологиялық регламентін жасау; 

− Cistanche salsa жыланбұтағының: сұйық (аралық өнім ретінде) 
және қою көмірқышқылды экстракттарын тәжірибелік-өнеркәсіптік жағдайда 
алудың оңтайлы технологиясын жасау; 

− Құрғақ экстракт негізінде дәрілік препарат жасап шығару үшін 
оңтайлы дәрілік түрін (капсуланы) таңдап алу; 

− Cistanche salsa жыланбұтақтары мен оның негізінде жасалған 
фитопрепараттарды стандарттау параметрлерін сұрыптау, әдістемелердің 
валидациясын жүргізу және АНҚ жобаларын даярлау; 

− Cistanche salsa жыланбұтақтары мен оның негізінде жасалған 
дәрілік заттардың тұрақтылығына зерттеу жүргізу; 

− Cistanche salsa жыланбұтақтары негізінде жаңа дәрілік заттарды 
жасап шығарудың перспективасын оның фармакологиялық белсенділігін 



зерттеу арқылы растау. 
Зерттеу нысаны.  
Зерттеуге арналған шикізат нысан ретінде - Алматы облысы, Бақанас 

кентінің алқабында гүлдеу кезеңінде (сәуір-мамыр) жинап алынған Сұңғыла 
тұқымдас – Orobanchасeae, сортаңды цистанхе Cistanchе salsa (С.А. Мey.) G. 
Beck жыланбұтақтары алынды. Кептірілген, ұзындығы 1-2 см дейін, 
қалыңдығы 2-3 см дейін, сырты қабыршақты. Сыртының және кесілген 
жерінің түсі қоңыр-бурыл, өзегінің ішінде күңгірт-қоңыр түсті шайыр тәрізді 
зат бар. Әлсіз иісі бар, тәтті, тұтқыр дәмі бар. 

Зерттеу әдістері.  
Жұмыс барысында ҚР МФ ұсынған дәстүрлі және заманауи 

физикалық-химиялық әдістер пайдаланылды. Эксперименттік зерттеулердің 
нәтижелерін өңдеу дербес компьютерде Microcal Oridin, Sratistica 6 және 
Excell бағдарламасы бойынша статистикалық әдістермен жүргізілді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы.  
Алғаш рет Cistanche salsa жыланбұтақтарын дайындау технологиясы 

жасалды, оның жаңашылдығы инновациялық патенттермен расталады: № 
26875 «Сортаңды цистанхеден фармацияда пайдалану үшін физиологиялық 
белсенді шикізат алу тәсілі»; № 29370 «Cistanche salsa фармацияда 
пайдалану үшін физиологиялық белсенді шикізат алу тәсілі». 

Алғаш рет Cistanche salsa жыланбұтақтарының құрғақ, сұйық және қою 
көмірқышқылды экстракттарын және сығындыны алудың оңтайлы 
технологиясы жасалынды және олар ҚР МФ сәйкес стандартизацияланды. 
Зерттеудің жаңашылдығы инновациялық патентпен расталды: № 29371 
«Cistanche salsa» сұйық сығындысын алудың әдісі», № 31031 «Cistanche 
salsa» көмірқышқылды сығындысын алу тәсілі», № 31129 «Cistanche salsa» 
сығындыны алу тәсілі», № 1548  «Қабынуға қарсы, антиоксиданттық және 
анальгетикалық қасиеті бар сұйық Сортаңды цистанхе», №31408 «Cistanche 
salsa» құрғақ сығындысын алу тәсілі», №31552 «Cistanche salsa» қою 
сығындысын алу тәсілі». 

Алғаш рет Cistanche salsa жыланбұтақтарының құрғақ 
сығындысының негізінде «Цистанфит» шартты атаулы капсула түріндегі 
дәрілік қалып алынды және ол ҚР МФ сәйкес стандартизацияланды.  

Өсімдік шикізатының және ұсынылған дәрілік препараттардың 
тұрақтылығы зерттелді, нәтижелесінде олар тиісті жағдайда (сақтау 
температурасы (25±2) °С, салыстырмалы ылғалдылық (60±5) %) сақтау 
процессінде ББЗ сақталғандығын көрсетті. 

Cistanche salsa жыланбұтақтары мен оның негізінде жасалған дәрілік 
заттардың фармакологиялық белсенділігіне зерттеулер жүргізілді, олар 
қабынуға қарсы, ауыруды басатын, антиоксиданттық және иммунитетті 
түзейтін белсенділігін анықтауға мүмкіндік берді. Токсикометриялық 
сынақтар жасалған дәрілік заттарды уыттылықтың V класына жатқызуға 
мүмкіндік берді. 

Диссертациялық зерттеудің қорғауға шығарылатын негізгі 
қағидалар 



-фармацевтикалық нарық талдамасы пен қабынуғақарсы және 
антиоксиданттық әсер ететін жаңа ДЗ өндірісінің негіздемесі 

- ҚР МФ талаптарына сай Cistanche salsa жыланбұтағын өңдеу, 
дайындау, сақтау мен стандартизациялау технологиясы 

- фармакопеялық сапаға ие экстракттар алу әдістемесі 
- «Цистанфит» шартты атаулы капсулаларды фармацевтикалық жасау 

және өндірісінің техніко экономикалық негіздемесін жасау. 
Зерттеудің практикалық маңыздылығы.  
Бірқатар жаңа отандық дәрілік құралдар алынды: «Сортаңды 

Цистанхе жыланбұтағының фрагменттері», «Сортаңды Цистанхе 
жыланбұтағының сұйық экстракты», «Сортаңды Цистанхе жыланбұтағының 
құрғақ экстракты», «Сортаңды Цистанхе жыланбұтағының қою 
көмірқышқылды экстракты». 

Алынған Cistanche salsa дәрілік заттарынан өндірістік серияларды алу 
үшін потенциалды дәрілік препараттар ретінде «ФитОлеум» және «Фито-
Аромат» өндірістеріне ұсынылды. 

Жаңа дәрілік заттарды өндірудің ұтымды технологиялық сызбалары 
және технологиялық регламенттер дайындалып, соларға сәйкес  «ФитОлеум» 
ЖШС (Есік қ.) өндірістік аумағында өнеркәсіп жағдайларында алу 
технологиясы қайта жаңғыртылды және препараттардың көптеген 
тәжірибелік-өнеркәсіптік сериялары жасалды.  

Cistanche salsa жыланбұтақтарының құрғақ сығындысының негізінде,  
оңтайлы дәрілік қалып ретінде – капсула таңдалды және оларды стандарттау 
критерийлері сұрыпталды.  

Сапасын бағалау әдістемелері АНҚ жобаларында келтірілген, 
зерттелініп отырған препараттардың тәжірибелік-өндірістік серияларда 
сыналып, валидацияланды. 

Алынған нәтижелердің негізінде монография жобасы жасалынды 
және «Цистанхе жыланбұтақтары» монографиясын Қазақстан 
Республикасының Мемлкеттік Фармакопеясына қосу үшін ҚР ДС ӘДМ 
«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық 
техниканы сараптау Ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК-ға дерекнама жіберілді. 
ҚР СТ1509-1910-02-ГП-01-2012-ке сәйкес «Цистанхе тағамға ББҚ» және ҚР 
СТ712-1907-12-ЖШС(ИУ)-02-2013-ке сәйкес «Тағамға ББҚ «SALAMAT» 
цистанхенің сұйық сығындысы» өнімдерінің өнеркәсіптік сериялары 
дайындалды. 

Жұмыстың нәтижелері «ФитОлеум» ЖШС фармацевтикалық 
кәсіпорнының өндірісіне акттермен енгізілді. 

Жұмыс апробациясы 
Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері келесі материалдарда 

баяндалды және жаряланды: Материалы научно-практической конференции 
по итогам выполнения научно-технических программ «Разработка новых 
лекарственных средств, вспомагательных веществ, методов и технологий их 
получения на основе отечественного сырья», «Разработка состава и 
технология лекарственных форм, обладающих противововоспалительным и 



антимикробным действием на основе пихтового масла» (г. Алматы, 9 ноября 
2012 г.); Международной научной конференции «Онкология – XXI века», III 
Итало-российско-испанской научной конференции по онкологии и 
эндокринной хирургии, XVII Междунар. науч. конф. «Здоровье нации - XXI 
век» (г. Эльче- Аликанте, Испания, 6-12 мая 2013 г.); «Актуальные вопросы 
науки, образования и производства в фармации» (г. Ташкент, Узбекистан. – 
2013 г.); I Всероссийской научно–практической конференции с 
международным. участием «Инновации в здоровье нации» ( г. С. Петербург, 
20 ноября 2013 г.); II  Всеросийской научно- практической конференции с 
международным участием «Инновации в здоровье нации» ( г. С. Петербург, 
17 ноября 2014 г.); III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-
Петербург, 10-11 ноября 2015 г.). 

Жарияланымдар туралы деректер 
Зерттеу нәтижелері бойынша 24 ғылыми жұмыстар жарияланған, соның 

ішінде: 
-Scopus пен Web of Science Core Collection мәліметтер базасына кіретін 

халықаралық журналдардағы мақалалар – 2; 
- ҚР Білім және ғылым Министрлігі білім және ғылым саласындағы 

бақылау Комитетімен ұсынылған журналдардағы мақалалар – 7; 
- халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардағы тезистер – 6; 
- халықаралық журналдағы мақала – 1; 
- инновациялық патент - 8. 
Диссертацияның құрылымы мен көлемі: Диссертация кіріспеден, 

әдеби шолудан, зерттеу материалдарынан, тәжірибе нәтижелерін 
талқылаудан, қорытындыдан және па йдаланылған әдебиеттер тізімінен, 
қосымшалардан тұрады. Диссертациялық жұмыс клмпьютерлік терімнің 148 
бетін құрайды, 37 кесте және 25 сурет бар. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
149 отандық және шетелдік авторлардың ғылыми еңбектерін құрайды. 
Қосымшалар А әріпінен Ю әріпіне дейін тіркелген. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


