


2 

 

МАЗМҰНЫ 
 

 НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР......................................................... 4 
 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР....................................... 6 
 КІРІСПЕ............................................................................................... 7 
1 ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ. ЖАҢА ФИТОПРЕПАРАТТАРДЫ 

ЖАСАУ ҮШІН ОТАНДЫҚ ӨСІМДІК ШИКІЗАТТАР 
ПАЙДАЛАНУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ…………………………….. 

 
 
12 

1.1 Өсімдік тектес дәрілік препараттар – Қазақстан 
Республикасының фармацевтикалық нарығының маңызды 
сегменті………………………………………………………………. 

 
 
12 

1.1.1 Фитопрепараттар нарығы дамуының тарихи аспектілері және 
негізгі әлемдік бағыттары…………………………………………. 

 
12 

1.1.2. Қазақстан Республикасындағы өсімдіктерден алынған 
препараттар нарығын дамытудың қазіргі жағдайы және 
болашағы……………………………………………………………... 

 
 
16 

1.1.3. Қазақстанның отандық флорасының жағдайына сипаттама……... 18 
1.2 Сұңғыла тұқымдастар: ботаникалық сипаттамасы, олардың 

өкілдері және олардың таралуы, әлемдік флорадағы шикізат 
қорлары………………………………………………………………. 

 
 
19 

1.3 Цистанхе тектес өсімдіктерге фармакогностикалық талдау: 
ботаникалық сипаттамасы, таралуы, химиялық құрамы және 
медицинада қолданылуы…………………………………………… 

 
 
22 

2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ.......................... 27 
2.1 Зерттеулер материалдары................................................................... 27 
2.1.1 Әсер етуші заттар.......................................................................... 27 
2.1.2 Қосымша заттар............................................................................ 28 
2.2 Зерттеу әдістері............................................................................. 30 
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ БӨЛІМ ................................................... 34 
3.1 Cistanche Salsa жыланбұтағынан экстрактарды (сұйық, қою, 

құрғақ) алу және стандарттау......................................................... 
 
34 

3.1.1 Cistanche Salsa экстрактарын алу технологиясы.........................  34 
3.1.1.1 Экстрактты микротолқынды экстракциялау әдісімен алу 

технологиясы.................................................................................  
34 

3.1.1.2 Сұйық экстракты алу технологиясы (құрғақ экстракты алудағы 
аралық өнім)................................................................................... 

35 

3.1.1.3 Құрғақ экстрактты алу технологиясы........................................... 41 
3.1.1.4 Көмірқышқылды қою экстрактты алу технологиясы…………… 45 
3.1.2 Cistanchе salsa жыланбұтақтарын дайындау және өңдеу  

технологиясының нұсқаулығын дайындау.................................. 
 
48 

3.1.3 Алынған Cistanchе salsa жыланбұтағының экстрактарын  (қою, 
сұйық және құрғақ) стандарттау..................................................... 

 
56 

3.1.4 Cistanchе salsa жыланбұтағының сапа параметрлері және 
стандартизациясы........................................................................... 

 
66 



3 

 

3.1.5 Эхинакозидті сандық анықтаудың аналитикалық әдістемесінің 
валидациясы...................................................................................... 

 
75 

3.1.6 Cistanchе Salsa жыланбұтағы экстрактісіндегі фенолды 
қосылыстарын және антиоксиданттық қасиеттерін LC-ESI-Q-
TOF-MS әдісімен анықтау 

78 

3.2 Тұрақтылықты зерттеу..................................................................  85 
3.2.1 Cistanchе salsa жыланбұтақтарның тұрақтылығын зерттеу........... 85 
3.2.2 Алынған Cistanchе salsa жыланбұтағы экстрактарының (қою, 

сұйық және құрғақ) тұрақтылығын зерттеу................................ 
 
92 

4 CISTANCHЕ SALSA ҚҰРҒАҚ ЭКСТРАКТЫ НЕГІЗІНДЕ 
АЛЫНҒАН КАПСУЛАНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ 
ЖАСАЛУЫ........................................................................................ 

104 

4.1 «Цистанфит» капсуласының құрамын, өндіріс технологиясын 
және стандартизациясын жасау...................................................... 

 
104 

4.1.1 Капсуланың құрамы мен оптималды алу технологиясын таңдау 104 
4.1.2 «Цистанфит» капсуласының  сапа спецификациясымен және 

стандартизациясы.......................................................................... 
 
117 

4.1.3 «Цистанфит» капсулаларының техника-экономикалық 
негіздемесі....................................................................................... 

 
119 

4.1.4 Жасалынған капсулалардың тұрақтылығын анықтау...................... 121 
5 ЖАСАЛЫНҒАН ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН 

ЖӘНЕ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ 
БАҒЫТЫН ЗЕРТТЕУ...................................................................... 

 
 
131 

5.1 Cistanche Salsa экстрактының жедел уыттылығы мен жеделдеу 
уыттылығын зерттеу………………………………………………. 

 
131 

5.2 Cistanche Salsa экстрактының қабынуға қарсы белсенділігін 
зерттеу........................................................................................... 

 
134 

5.3 Құрамында Cistanche Salsa экстракты бар капсулалардың 
иммунотропты қасиеттерін зерттеу……………………………… 

 
137 

5.4 Cistanche salsa жыланбұтағының ауыру сезіміне қарсы 
белсенділігі  

141 

 ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................  147 
 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................. 149 
 ҚОСЫМШАЛАР................................................................................ 160 
   - 
  209 
 

 



4 

 

НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 
 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі нормативтік құжаттарға сәйкес 
сілтемелер көрсетілген: 

 
МЕМСТ 6.38-90 Құжaттaр    жүйесін    бірегейлендіру.    Ұйым дaстыру- 

реттеушілік құжaттaр сұлбaсы. Құжaттaрды рәсімдеуге 
қойылaтын тaлaптaр. 

МЕМСТ 7.1-84 Aқпaрaт,    кітaпхaнaлық    және    бaспa    ісі    бойыншa  
стaндaрттaр    жүйесі.    Құжaттың    библиогрaфиялық  
сипaттaлуы. Жaлпы тaлaптaр мен құрaстыру ережелері. 

МЕМСТ   7.9-95   
(ИСО 214-76) 

Aқпaрaт,  кітaпхaнaлық  бaспa  ісі  бойыншa  
стaндaрттaр 
жүйесі. Реферaт және aннотaция. Жaлпы тaлaптaр 

МЕМСТ 7.12-93 Aқпaрaт, кітaпхaнaлық және бaспa ісі бойыншa 
стaндaрттaр жүйесі. Библиогрaфиялық жaзбa. Орыс 
тіліндегі сөздерді қысқaрту. Жaлпы тaлaптaр мен 
ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Aқпaрaт, кітaпхaнaлық және бaспa ісі бойыншa 
стaндaрттaр жүйесі. Ғылыми-техникaлық құжaттaрдa 
зaттaр мен мaтериaлдaрдың қaсиеттері турaлы сaндық 
мәліметтерді келтіру. Жaлпы тaлaптaр. 

МЕМСТ 8.417-81 Өлшеу бірыңғaйлығын қaмтaмaсыз етудің мемлекеттік  
жүйесі. Физикaлық шaмaлaрдың бірліктері. 

МЕМСТ 1770-74 Зертхaнaлық өлшегіш шыны ыдыстaр. Цилиндрлер, 
мензуркaлaр, колбaлaр, пробиркaлaр. Жaлпы 
техникaлық шaрттaр. 

МЕМСТ 3885-73 Реaктивтер мен aсa тaзa зaттaр. Сынaмa aлу, сұрыптaу, 
қaптaу және белгілеу. 

МЕМСТ 4517-87 Реaктивтер. Aнaлиз бaрысындa қолдaнылaтын қосaлқы 
реaктивтер мен ерітінділерді дaйындaу әдістері.  

МЕМСТ 6709-72 Тазартылған су. 
МЕМСТ 13646-68 Дәл өлшеулер үшін шыны сынaп термометрлері. 
МЕМСТ 17299-78 Этил спирті. Техникaлық шaрттaры. 
МЕМСТ 23932-90 Е Зертхaнaлық шыны ыдыстaр мен құрaл- жaбдықтaр. 
МЕМСТ 15.011-82 Зертхaнaлық шыны ыдыстaр мен құрaл-жaбдықтaр. 

Түрлері, негізгі пaрaметрлері мен өлшемдері. 
МЕМСТ 24104-88 Лaборaториялық жaлпылaмa қолдaнуғa aрнaлғaн және 

үлгі тaрaзылaр. Жaлпы техникaлық шaрттaр. 
МЕМСТ 25336-82 Лaборaториялық шыны ыдыстaр мен қондырғылaр. 

Типтері, негізгі пaрaметрлері мен өлшемдері. 
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нормативтік-техникалық құжатты жасау, келісу және сараптау ережесін бекіту 
туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 19 
қарашадағы № 754 Бұйрығы. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
 

АНҚ – аналитикалық нормативтік құжаттар 
АТХ – анатомиялық-терапевтикалық-химиялық жүйе 
ББЗ – биологиялық белсенді заттар  
КЖ – көмекші жұмыс 
БДСҰ – Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы 
ЖЭСХ – жоғары эффективті сұйық хроматография 
МФ – Мемлекеттік Фармакопея 
ҚР МФ – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы 
ЕФ – Еуропа фармакопеясы (Europеan Pharmacopоeia) 
ҚазҰМУ – С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық 

университет 
ДЗ – дәрілік зат 
ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау Министрлігі 
МКЦ – микрокристалды целлюлоза 
МЦ – метилцеллюлоза 
НҚ – нормативтік құжат 
ҚР ДСМ ДЗҰСО – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігінің дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және 
медициналық техниканы ұлттық сараптау орталығы  

ПВП – поливинилпирролидон 
ЖСҮ – жұмысшы стандартты үлгі 
ТҮ – технологиялық үрдіс 
ОББ – орамдау, безендіру, босату  
УК – ультракүлгін. (зат спектрі) 
ФБ – фармакопеялық бап 
in vivo, in vitro – жасуша ішілік және сыртылық өтетін үрдіс 
GMP – дәрілік препараттарды бақылаудың тиісті ережесі 
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КІРІСПЕ 
 

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 
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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.) (Қосымша А, Ә, Б). 

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

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

Зерттеудің міндеттері:  
− «Сандық мөлшерін» стандарттау критерийін таңдап алу үшін, Cistanche 

salsa жыланбұтақтарындағы ББЗ жекелеген топтарына фитохимиялық зерттеу 
жүргізу; 

− Cistanche salsa жыланбұтағының құрғақ экстрактын тәжірибелік-
өндірістік жағдайда алу технологиясын оңтайландыру және өндірістік 
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 (капсулы) 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 
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бар. Тәтті, тұтқыр дәмі бар. 
Зерттеу әдістері 
Жұмыс барысында ҚР МФ ұсынған дәстүрлі және заманауи физикалық-

химиялық әдістер пайдаланылды. ББЗ сапалық құрамы мен сандық мөлшері 
гравиметрия, жұқақабатты хроматография (ЖҚX), жоғары эффективті сұйық 
хроматография, спектрофотометрия әдістерімен анықталды. Тұрақтылық 
зерттеулері ұзақ мерзімді зерттеу әдістермен жүргізілді. Экстракттарды алу 
үшін дәстүрлі (мацерация) және заманауи әдістер пайдаланылды 
(ультрадыбыстық экстракция, ақырғы шектік жағдайларға дейінгі 
көмірқышқылды экстракция). Препараттардың анатомиялық құрылымы 
беткейлік және көлденең қиықтарынан микроскоптың көмегімен зерттелді. 
Фармакологиялық зерттеу in vivo жүргізілді. Эксперименттік зерттеулердің 
нәтижелерін өңдеу дербес компьютерде Microcal Oridin, Sratistica 6 және Excell 
бағдарламасы бойынша статистикалық әдістермен жүргізілді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 
Сортаңды цистанхе жыланбұтағының ББЗ жекелеген топтарына 

фитохимиялық талдау жүргізілді және «Сандық мөлшерін» стандарттау 
критерийі таңдап алынды.  

Алғаш рет Cistanche salsa жыланбұтақтарын дайындау технологиясы 
жасалды, оның жаңашылдығы инновациялық патенттермен расталады: № 26875 
«Сортаңды цистанхеден фармацияда пайдалану үшін физиологиялық белсенді 
шикізат алу тәсілі» (Қосымша В); № 29370 «Cistanche salsa фармацияда 
пайдалану үшін физиологиялық белсенді шикізат алу тәсілі» (Қосымша Г). 

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» (Қосымша Ғ), № 31031 
«Cistanche salsa» көмірқышқылды сығындысын алу тәсілі» (Қосымша Д), № 
31129 «Cistanche salsa» сығындыны алу тәсілі» (Қосымша Е), № 1548  
«Қабынуға қарсы, антиоксиданттық және анальгетикалық қасиеті бар сұйық 
Сортаңды цистанхе» (Қосымша Ж), №31408 «Cistanche salsa» құрғақ 
сығындысын алу тәсілі» (Қосымша И), №31552 «Cistanche salsa» қою 
сығындысын алу тәсілі» (Қосымша К). 

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 



10 

 

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 технико экономикалық негіздемесін жасау. 
Зерттеудің практикалық маңыздылығы 
Бірқатар жаңа отандық дәрілік заттар: жыланбұтақтардың кептірілген 

фрагменттері, Cistanche salsa жыланбұтағының қою және құрғақ сығындылары, 
«Цистанфит» шартты атаулы капсулалары жасалынды, олардың қабынуға 
қарсы, иммунитетті түзететін белсенділіктері дәлелденді. «Сортаңды Цистанхе 
жыланбұтағының фрагменттері», «Сортаңды Цистанхе жыланбұтағының сұйық 
экстракты», «Сортаңды Цистанхе жыланбұтағының құрғақ экстракты», 
«Сортаңды Цистанхе жыланбұтағының қою көмірқышқылды экстракты»,  
«Цистанфит» капсулалары» АНҚ жобалары әзірленді (Қосымша Қ, Л, М, Н, Ң). 

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 тәжірибелік-өнеркәсіптік сериялары 
жасалды (Қосымша П, Р, С, Т, У).  

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

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 ұйым стандарты 
1509-1910-02-ГП-01-2012-ке сәйкес «Цистанхе тағамға ББҚ» және ҚР ұйым 
стандарты 712-1907-12-ЖШС(ИУ)-02-2013-ке сәйкес «Тағамға ББҚ 
«SALAMAT» цистанхенің сұйық сығындысы» (Қосымша Ұ, Ү) өнімдерінің 
коммерциализациялауға арналған өнеркәсіптік сериялары дайындалды. 

Жұмыстың нәтижелері «ФитОлеум» ЖШС фармацевтикалық 
кәсіпорнының өндірісіне енгізілді. С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да, 
Чехия республикасы Брно қаласындағы «Ветеренарлық- фармацевтикалық 
университетінде ғылыми зерттеу жұмысы бойынша акттар жасалды (Қосымша 
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Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю). 
Жұмыстың апробациясы 
Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері келесі жариялымдарда 

баяндалды: 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» (Алматы, 2012), 
Республиканской научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы доказательной медицины и лекарственного 
обеспечения» (Карағанды, 2013 ), Материалы XVII 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» (Испания, 2013), Материалы научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы науки, образования и 
производства в фармации» (Ташкент, 2013), Сборник материалов I 
Всероссийской научно–практической конференции с международным. 
участием «Инновации в здоровье нации» (С. Петербург, 2013), Материалы 
международной научно-практической конференции «Современные тенденции 
развития медицинского образования и здравоохранения в мире. Возможности 
для международного сотрудничества» (Алматы, 2013), Сборник материалов II  
Всеросийской научно- практической конференции с международным участием 
«Инновации в здоровье нации» (С. Петербург, 2014), Сборник материалов III  
Всеросийской научно- практической конференции с международным участием 
«Инновации в здоровье нации» (С. Петербург, 2015). 

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. 
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ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ. ЖАҢА ФИТОПРЕПАРАТТАРДЫ ЖАСАУ 
ҮШІН ОТАНДЫҚ ӨСІМДІК ШИКІЗАТТАР ПАЙДАЛАНУ 
ПЕРСПЕКТИВАСЫ 

 
1.1 Өсімдік тектес дәрілік препараттар – Қазақстан 

Республикасының фармацевтикалық нарығының маңызды сегменті 
1.1.1 Фитопрепараттар нарығы дамуының тарихи аспектілері және 

негізгі әлемдік бағыттары 
Дәрілік заттардың қолданылуы адамзаттың өз тарихы секілді тамыры 

тереңде жатқан ежелгі тарих. Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінен-ақ алқа 
тұқымдас өсімдіктердің ауыруды басатын қасиеттері, асқорыту жолына әсер 
ететін өсімдіктер, кейбір есірткілік дәрілер белгілі болған. Ұзақ уақыт бойы 
дәрілік өсімдіктер негізгі және, көбіне бірден-бір емдеу құралы болып келді. 
Өте ежелгі елдер Шумерде, Мысырда, Үндістан мен Қытайда өсімдіктердің 
емдік күшін түрлі патологиялық жағдайларды түзету үшін пайдаланған [1-7]. 
Сауда-саттық пен соғыс дәрілік заттар туралы деректердің таралуына ықпал 
етті және түрлі халықтардың оларды өзара алмастырып отыруына және 
медициналық білімдерін байытуына алып келді. 

Бізге дейін жеткен медициналық трактаттрадың ішіндегі ең көнесі – бұл, 
шумердің Ниппур қаласының археологиялық қазба жұмыстары кезінде 
табылған және біздің эрамызға дейінгі ІІІ мыңжылдықтың соңына жататын 
сынамен жазылған кесте. Оның 145 жолында 15 рецепт жазылған. Біздің 
эрамызға дейінгі ХІ ғасырда Вавилондықтар дәрілік заттардың алынуына негіз 
болатын дайындау әдістерін, атап айтқанда дәрілік өсімдіктерді кептіру кезінде 
көлеңкені пайдалану қажеттілігін қалыптастырды. Ежелгі  Ассирияда бірнеше 
дәрілік өсімдіктің (мияның, жебіршөптің, сәмбіталдың, зығырдың және т.б.) 
сипаттамасы жазылған балшықтан жасалған кестелер табылды, ал осы елдің 
астанасында дәрілік өсімдіктердің алғашқы екпе аудандары болған.  

Өсімдіктерден алынатын дәрілік заттар туралы деректер Ежелгі Мысырда 
да көптеп жинақталған. Дәрілік өсімдіктерге арналған ежелгі артефактілердің 
бірі папирус болып табылады, оны біздің эрамызға дейінгі XVІ ғасыр болып 
есептелген ХІХ ғасырда неміс мысыртанушысы Эберс тауып, сипаттаған. Оның 
жазбаларының 110 бетінде 250 ауру түрі мен науқастардың емдеудің, соның 
ішінде дәрілік өсімдіктерді (арша, анар, мамыргүл, аскөк, зире, сарымсақ, 
түймедақ, жусан, лотос және т.б.) қолданып емдеудің  874 тәсілі жазылған [1, 
6]. 

Мысыр медицинасы грек және рим фармацевтика ғылымының 
қалыптасуына ықпал етті, бұл сол кездің белгілі дәрігерлері Гиппократтың 
(б.э.д. І ғ.) және Диоскоридтің (б.э. І ғ.) еңбектерінде көрініс тапты. 
Соңғысының «Materia medica» еңбегінде (латынша аудармасында XVІ ғасырға 
дейін Еуропадағы беделді басылым болды) 600-ге жуық өсімдіктер 
сипатталған, оларға сипаттама, қолдану тәсілі мен көрсетілімдері  берілген. 
Ежелгі Римнің белгілі дәрігері және фармацевті Клавдий Гален (б.э. І-ІІ ғ.) 
дәрілік өсімдіктерді, жануар және минерал текті дәрілерді сипаттап қана қойған 
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жоқ, сондай-ақ өсімдік шикізатынан сүзінді (тұндырмаларды, сығындыларды) 
алу технологиясының негізін салушы болып табылды, олар қазіргі фармацияда 
да соның атымен аталады – гален  препараттары.  

Ежелгі Үндістанның негізгі медициналық кітабы – уақыты б.э.д. IX-III ғ. 
деп белгіленген Аюрведада (кейбір деректер бойынша «Яджур-веда») 1000 
дәрілік өсімдік пен оларды пайдалану рецептісі егжей-тегжейлі сипатталған [1, 
6]. Қазіргі кездегі әлемдік фармакопеялардың көпшілігіне енген раувольфия, 
чилибуха және басқа да өсімдіктер, үндістанның дәстүрлі медицинасында 
өркениетке дейін де жақсы белгілі болған.  

Фитопрепараттарды қолдануда өте ежелден келе жатқан, 4000 жылдық 
тарихы бар ел Қытай болып есептеледі. Әлемдегі ең көне фармацевтикалық 
еңбек «Тамырлар мен шөптер туралы трактат» болып табылады, оны қытай 
ғалымы (императоры) Шэнь Нун шамамен біздің эрамызға дейінгі V ғасырда 
жазған. Біздің эрамызға дейінгі І ғасырда қытай ғалымы Ли-Ди құрастырған 
көне фолиант әлемдегі алғашқы Фармакопея кітабы болып саналады. 
Фармацевт ғалым Жунь Фен біздің эрамызға дейінгі III ғасырда құрастырған 
фармакогнозия жөніндегі көне кітаптың да тарихы қытай жерінде қалыптасқан 
[1, 6]. 

Таяу Шығыстан шыққан белгілі дәрігер ғалым – араб фитотерапия 
мектебінің өкілі - Авиценна (Абу Али Ибн Сина) туралы айтпай кетуге 
болмайды, ол өзінің атақты «Дәрігерлік ғылым қағидасы» еңбегінің 2 томын 
фармацияға арнады және 900-ден астам дәрілік өсімдік пен оларды қолдану 
тәсілдерін сипаттады.  

Көне дәуір мен орта ғасырдың белгілі ғалымдарының еңбектерінде дәрілік 
өсімдіктер мен солардың негізінде дайындалған, шығу тектері әр түрлі 
ауруларды емдеуге арналған препараттарды пайдаланудың бай тәжірибесі 
жинақталып жазылған [1-7]. Славян мемлекеттері аумағында да ежелгі 
кітаптарды қолжазбалары – шөппен емдеушілер мен вертоградтар сақталған, 
оларда жергілікті флораның дәрілік өсімдіктерінің бірнешеуі, олардың 
дайындамалары мен емдеуге пайдаланылуы егжей-тегжейлі сипатталған [1, 4]. 

Өсімдік шикізаты дәрігерлер тағайындап жүрген дәрілік заттардың  
белсенді компоненттерінің 25%-ға жуығының көзі болып табылады. Әйтсе де, 
қазіргі кезде, фитопрепараттардың негізгі тұтынушылары дамушы елдердің 
тұрғындары (атап айтқанда, бұл елдердің тұрғындарының 80%-дан астамы 
негізінен дәстүрлі медицинаға арқа сүйейді) болып есептелсе де, өсімдік тектес 
дәрілерге қызығушылық соңғы онжылдықта және дамыған елдердің көбінде, ең 
алдымен Еуропа елдерінде айтарлықтай артып келеді. Сонымен, әлемнің 
көшбасшы елдерінің фармакопеяларының соңғы басылымдарына дәрілік 
өсімдіктер шикізатына арналған монографиялар саны көптеп енуде. Қазіргі 
заманғы денсаулық сақтау жүйесі өсімдік тектес дәрілік заттарды [8, 9], әсіресе 
профилактикалық медицина құралдары ретінде және түрлі  патологиялық 
жағдайларды кешенді емдеуде көптеп қолданып жүр. 

Біраз жылдар бұрын медицинада орын алған көптеген ауруларды емдеудің 
анағұрлым оңтайлы әдісі болып табылады деген ұғымның қазіргі кезде ғылыми 
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негізді дәлелдері жоқ. Қазіргі кезде әлемдік медицина қауымдастығы 
патологиялық үдерістердің көптеген топтарына кешенді әсер ету қажетілігін 
түсініп отыр. Бұл мәселенің шешімін, атап айтқанда, фитопрепараттарды 
қолданудың есебінен жүзеге асыруға болады, өйткені, белгілі болып 
отырғандай, олар  бір-біріне синергізмі бар, түрлі топтағы биологиялық 
белсенді заттардың біріктірілімі болып табылады. Аса жоғары емдік әсеріне, 
бір бағытта әсер ететін екі және одан да көп өсімдік компонентінен тұратын 
кешенді фитопрепараттарды қолдана отырып қол жеткізуге болады [8, 9]. 

Қазіргі кезде медицинада >20 мың дәрілік өсімдік үнемі қолданылып жүр, 
сонымен қатар барлық дәрілік заттардың 30–40%-ы өсімдіктерден алынған [10]. 
Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша, 
ғаламшардағы барлық тұрғындардыің 80%-ға жуығы, қандай-да бір жағдайда 
болмасын, фитотерапиялық дәрілерді қолдана отырып емдеуге жүгінеді [11]. 

Фитотерапия идеясының өзі де ДДСҰ тарапынан кеңінен қолдау табуда – 
оның сарапшыларының пікірінше, науқастардың шамамен 75%-ын емдеуде 
өсімдік тектес препараттарды қолданған дұрыс; бұл жағдайда медицина 
ғылымының міндеті фитотерапияны денсаулық сақтау жүйесіне жоспарлы 
түрде интеграциялау болып шығады [12].  

ДДСҰ дәрілік өсімдіктер туралы арнайы монографиялар басылып 
шығарылуда, олардың әрқайсысы анағұрлым кеңірек пайдаланылған 235 
өсімдік кірістірілген тәжірибелік және клиникалық дәлелді базадан құралған. 
Дәрілік өсімдіктер туралы монографиялар Еуропаның фитотерапия жөніндегі 
ғылыми бірлестігінен де (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) 
басылып шығуда [13- 15]. Еуропалық дәрілік заттар жөніндегі медицина 
агенттігінің (European Medicines Agency) құрамында Өсімдік тектес дәрілік 
өнімдер жөніндегі комитет қызмет атқарады, оның қызметінің негізгі бағыты 
дәрілік өсімдіктердің практикалық медицинада қолданылуын зерттеу болып 
табылады. Бұдан өзге, ДДСҰ GMP концепциясына қолдау білдіретін және 
дәрілік өсімдіктерді өсіру мен жинақтаудың тиісінше тәжірибесіне қажетті 
талаптар айтылған сәйкесінше нормативтік құжаттарды әзірлеп отыр (Good 
Agricultural and Collection Practices – GACP) (World Health Organization, 2003) 
[16]. 

Әлемнің орналасуы мен экономикасы әр түрлі елдерінде 
фитопрепараттардың кеңінен қолданылуы көптеген себептер бойынша 
бағаланады. Социологиялық зерттеулер мәліметтері, АҚШ пен Германия 
тұрғындарының жартысынан көбі фитопрепараттармен емделуді дұрыс 
көретінін көрсетеді, ал АҚШ әрбір екінші тұрғыны өсімдік тектес дәрілерді күн 
сайын дерлік қабылдайды. 2013 ж. ақпанда Оңтүстік-Шығыс Азия елдері үшін 
өткізілген Халықаралық халықтық медицина жөніндегі конференцияда, ДДСҰ 
басшылығы, өсімдік тектес дәрілік препараттарды, сапасын, қауіпсіздігі мен 
расталған тиімділігін, түрлі әлеуметтік топтағы тұрғындар үшін медициналық 
жәрдемге қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндігін айтып өтті. Халықтық 
медицина арсеналының көптеген  препараттарының дәл осы қаржылық 
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қолжетімділігі әлемдік дағдарыс кезінде оларды анағұрлым тартымды етеді  
және соның салдары ретінде дәрілік көмек көрсету күрт қымбаттайды.  

Соңғы жылдары мүше елдер өсімдіктерден алынатын  препараттардың 
қауіпсіз және тиімді пайдаланылуына атсалысуға бағытталған ұлттық және 
аймақтық стратегияларды, сондай-ақ нормалар мен ережелерді әзірлеп 
шығарды және қабылдады. ДДСҰ техникалық нұсқаулықтар мен 
стандарттарды дайындап шығарды және құрамына кіретін мүше елдерге көмек 
беру үшін оқыту шараларын ұйымдастырды.  

Халықтық медицина өнімдеріне қатысты ережелер мен реттелу 
санаттарының әр түрлілігі мүше елдердегі аталған өнім нарығының көлеміне 
дәл баға беруді қиындатып отыр. Алайда, қолда бар мәліметтер бойынша, бұл 
нарықтың үлесі басым. 2012 ж. тек қытай фармакопеясы өнімдерінің көлемі 
83,1 млрд. АҚШ долларына бағаланды, бұл алдыңғы жылға қарағанда 20%-дан 
астамға жоғары. Корея Республикасында 2004 ж. 4,4 млрд АҚШ долларын 
құраған халықтық медицинаға жұмсалатын жыл сайынғы шығын, 2009 жылы 
7,4 млрд [15] дейін өскен. Америка Құрама Штаттарында 2008 жылы табиғи 
өнімдерге қолма-қол төленген шығын 14,8 млрд АҚШ долларын құраған. 

Өсімдік негізді дәрілік заттар сатылымының дүниежүзілік көлемі  2011 ж. 
26 млрд доллар деңгейінде бағаланды, бұл пайдаланылып жүрген барлық 
препараттардың үштен біріне жуығын құрайды. Атап айтқанда, АҚШ-та ол 
дәрілік заттардың ішкі нарығының 26%-дан астамын құрайды. Сонымен қатар  
өсімдіктерден алынған дәрілік заттар үлесінің фармацевтика нарығындағы жыл 
сайынғы көбею қарқыны 0,4%-дан асады [9]. Әлемдік нарықта 
фитопрепараттардың пайдаланылуы өсуге бейімділігімен сипатталуда, және 
алдағы 10 жыл ішінде өсімдік тектес дәрілік заттардың фармацевтикалық 
препараттарды тұтынудың жалпы көлеміндегі үлесі 60 %-ға жетуі мүмкін. [17-
20]. 5 жыл ішінде (1997-2002 жж) өсімдіктерден алынған препараттардың 
дүниежүзілік сатылымы 35,8%-ға өсті, бұл орташа алғанда жылына 7,2% өсімге 
сәйкес келеді [21]. Қазіргі сәтте, дағдарыс құбылыстарына байланысты, 2014 
жылғы болжам бойынша бұл көрсеткіш төмендеді және 6,6% құрайды.  
Сонымен қатар, ДДСҰ құрамындағы Биотехнологиялық зерттеу орталығында 
жарияланған ақпаратқа сәйкес, әлемдік фармацевтика нарығының жалпы 
көлемі 2011 жылы 26 трил.  долларды құрайтын болады [22]. 

Өсімдіктен алынған препараттардың негізгі сатылу көлемі  көбінесе мына 
үш аймақта жүреді: Еуропа - 46%, Солтүстік Америка - 18%; Азия - 18%. 
Сонымен қатар өсімдік тектес дәрілік заттардың ауқымды нарығының негізгі 
тұтынушылары – еуропалықтардан - Германия (22%), Франция (11%) және 
Италия (5%) бар [9]. Айтылып кеткендей, Германияда фитопрепараттарды 
қолдану үлесі жалпы еуропалық көлемнің 50%-ын құрайды. Бұл елде 
фитопрепараттардың тұрғындардың жан басына шаққандағы сатылу көлемінің 
аса жоғарылығы байқалады. Атап айтқанда, Германия аумағында өсімдік тектес 
1200-ден астам дәрілік зат тіркелген, бұл онда тіркелген барлық препараттың 
13%-ын құрайды [23]. 



16 

 

Емдік қасиеті бар дәрілік заттарға сұраныстың ұдайы  өсуінің негізгі 
себептері мыналар болып табылады: әсерінің салыстырмалы түрде қауіпсіздігі, 
жағымсыз әсерлері санының аздығы, дәрілік өсімдіктердің өзара және 
синтетикалық дәрілермен ұтымды үйлестірілу мүмкіндігі, бағасының 
қолжетімділігі, халықтың менталитеті, түрлі жас тобындағы емделушілерде  
ұзақ уақыт қолданылу мүмкіндігі, өсімдіктердің белсенді заттары мен адам 
организмінің физиологиялық белсенді заттары арасындағы эволюциялық 
тұрғыдан қалыптасқан биологиялық тектестігі, өсімдіктердің әсерінің 
поливаленттілігі (әр түрлі бағытта болуы), негізгі және қатарлас ауруларды 
қатар емдеу мүмкіндігі, фитопрепараттардың дайындалуының қарапайымдығы 
және организмнің функционалдық бұзылыстары, аурулардың жеңіл түрлері 
кезіндегі тиімділігінің жоғарылығы [24]. 

Осылайша, қолжетімді оқулықтар мәліметтері бойынша, өсімдіктерден 
алынған дәрілік заттар шетелде кең қолданыс тауып отыр және  әлемдік 
фармацевтика нарығында айтарлықтай сегментті қамтып отыр. 

 
1.1.2 Қазақстан Республикасындағы өсімдіктерден алынған 

препараттар нарығын дамытудың қазіргі жағдайы және болашағы 
КСРО фармацевтика өнеркәсібінің фитопрепараттар өндірісіне 

қажеттіліктерінің 80%-ын Қазақстан мен Орта Азия аумағында өсетін жабайы 
өсімдік шикізаттарының дайындамалары қанағаттандырып отырды. Сонымен 
қатар Қазақстанда дайындалатын шикізаттың жалпы мөлшерінің  тек 3 %-ға 
жуығы ғана қайта өңделді және қайта өңдеу, негізінен, анағұрлым қарапайым 
гален препараттарын дайындауға негізделді (тұндырмалар мен сұйық 
сығындылар), бұл Республиканың фармацевтика саласында шығынға қалуына, 
және соның салдары ретінде, импортқа тәуелділіктің орын алуына алып келді 
[25].  

2000 жылдан бері Қазақстанның фармацевтикалық нарығы  ҚР Үкіметінің  
тұрақты бақылауында, бұл оның дамуына белсенді ықпалын тигізуде. Қазіргі 
кезде Қазақстанның фармацевтика саласы кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі 
ең қарқындысы болып табылады. Бұған елдің экономикалық даму қарқынының 
жылдамдығы, ДЗ-ға ҚҚС-ның алынып тасталуы және жағымды инвестициялық 
климат ықпал етті. 2008 жылы елдің фармацевтикалық нарығының айналымы 
800 млн АҚШ долларына жуықты немесе әлемдік нарықтың 0,1%-ын құрады. 
Бұл кезде жергілікті өндірістің үлесі 10%-ды құраған, ал дәрілердің 90%-ы 
импортталған [26]. 

Бүгінгі күні Қазақстандық дәрі-дәрмектер нарығы жылына 5 – 7% өсіммен 
$1,5 млрд сомаға бағаланып отыр. Шетелдік қатысым үлесі 9 – 15% жергілікті 
өндіріс тұсында 85 – 90%-ға жетіп отыр [27]. 

Отандық препараттардың фармацевтика нарығындағы үлесін біртіндеп 
арттыруға бағытталған  импорттың орнын басу бағдарламасын жүзеге асыруға 
ерекше көңіл бөлінуде, және ең алдымен, әлеуметтік маңызы бар ауруларды 
емдеуге арналған дәрілерді өндіру кіреді, өйткені ДДСҰ, елдің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дәрілік препараттардың 25-30%-ы ел ішінде 
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өндірілуі қажет екендігін анықтады. Аталған бағдарламаны жүзеге асыру 
жолдарының бірі отандық флораның бірегей өкілдерін толықтай және ұтымды 
пайдалану және бәсекелестікке қабілетті және тиімділігі жоғары 
фитопрепараттарды өндіру болып табылады. 

Асқазан-ішек жолының ауруларын емдеуге арналған отандық 
препараттардың шығарылымы 80 % - ға дейін, диабетті емдеуге арналған 
отандық препараттардың шығарылымы – 60 % - ға дейін, онкологиялық 
ауруларды емдеуге арналған отандық препараттардың шығарылымы – 52 % - ға 
дейін арттырылады, вакциналар өндірісі 67%-ға, сарысулар мен антибиотиктер 
өндірісі 85%-ға дейін және басқа да дәрілік түрлердің өндірісі –45% дейін 
артады деп болжанып отыр [28]. 

Қазақстанда шамамен 80 кәсіпорын фармацевтика өнеркісібіне 
жұмылдырылған, олардың ішінде орта және шағын өндірушілер де бар 
(Қазақстан Республикасы инвестиция және даму Министрлігінің мәліметтеріне 
сәйкес). Фармацевтикалық өнеркәсіпті дамытудың салалық бағдарламасы 
қолданыста болған жылдары 19 зауыт жұмысқа кірістірілді, 12 өндіріс GMP 
стандартын алды [29]. 

Алайда Қазақстанда шығарылатын барлық дәрілердің 90%-дан астамы 
(ақшалай) 6 айтарлықтай ірі, толық циклды кәсіпорындар болып табылатын 
кәсіпорындардың үлесінде («Химфарм» АҚ, «Глобал Фарм» БК», «Нобел 
АФФ» АҚ, «Ромат» фармацевтикалық компаниясы, «Нұр-Май Фарм» ЖСШ, 
«Қарағанды фармацевтикалық кешені») [30]. Фитопрепараттарды, соның ішінде 
дәрілік өсімдік шикізаттары мен галендік дәрілік түрлердің өндірісімен, аз-кем 
дәрежеде, 21 кәсіпорын шұғылданып келеді. Ең ірілері (босатылатын дәрілік 
заттар  номенклатурасы бойынша): «Вита-Вент» ЖШС, «Зерде-Фито» ЖШС, 
«Медиа» ЖШС, Жанафарм» ЖШС, "Фитолеум" ЖШС, «Фитохимия» холдингі 
ҒЗИ, «Қарағанды фармацевтика кешені» ЖШС, «Қарағанды фармацевтика 
зауыты» ЖШС және «Химфарм» АҚ (Шымкент қ.) болып табылады. Сонымен 
қатар, дәрілік өсімдік шикізаттарын дайындаумен және өткізумен айналысатын 
«Алтей» ЖК, «Биян-фарм» ЖК және «Казлекраспром» ӨК [31, 32] 
кәсіпорындарын айта кету қажет.   

Қазақстандағы  12.02.2015 ж. ҚР ДЗ Мемлекеттік тізілімінің мәліметтері 
бойынша 7394 дәрілік препарат тіркелді. Олардың ішінде шығу тегі 
синтетикалық және биологиялық препараттар 96%-ды, сәйкесінше өсімдіктен 
алынған препараттар 4%-ды құрайды [33]. 

Авторлар Б.А. Омарова мен З.Б. Сакипова [34] Қазақстандық дәрілік заттар 
нарығына талдау жүргізді және, өсімдіктерден алынған препараттардың 
тіркелген ассортименті 294 аталымнан тұратынын, олардың негізгі үлесін 
дәрілік заттар (77,71%), гомеопатиялық препараттар 16,29% құрайтынын және 
өсімдіктен алынған дәрілік шикізаттың үлесіне 6% келетіндігін анықтады. 
Негізгі бөлігі таблеткалармен (25,14%), шәрбаттармен (19,14%), 
тұндырмалармен (12,57%), тамшылармен (11,43%) келтірілген. Және, бұл 
препараттардың көп бөлігі жақын және алыс шетелдерден импортталады және 
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тек 130 өнім аталымын ғана отандық кәсіпорындар өндіреді. Яғни  
фитопрепараттардың отандық өндірісі 44%-ға жуықты құрайды.  

Мұның барлығы фармацевтикалық фитохимия өндірісін қарқындандыруға 
және, соның салдарынан фитопрепараттардың ассортиментін кеңейтуге 
алғышарт болады. Алайда  отандық фитопрепараттардың бәсекелестікке 
қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін, профессор С.М. Адекеновтың 
тұжырымдарындағы бірқатар мақсат-міндеттердің, атап айтқанда: 
Қазақстанның фармацевтика саласының GMP стандарттарына көшуі, 
кәсіпорындарды қазіргі заманғы технологиялық желілермен жабдықтау, дәрілік 
өсірінділерді егуге берілген жер телімдеріне мемлекеттік аттестация және 
аккредитация жүргізу, скринингтік және клиникаалды зертттеулерге, жаңа 
қосылыстардың клиникалық сынақтарына бөлінетін қаржы көлемін ұлғайту, 
сондай-ақ дәрілік заттардың әсер етуші компоненттері болып табылатын 
биологиялық белсенді заттардың стандартты үлгілерінің мемлекеттік банкін 
құру шешімін табу қажет [32]. 

 
1.1.3 Қазақстанның отандық флорасының жағдайына сипаттама 
Барлық ботаникалық-флористикалық көздердің мәліметтері бойынша 

Қазақстанның тамырлы өсімдіктерінің санын 6000-ға жуық түрлері құрайды, ол 
мәлімет 5100-ден 6000-ға дейінгі аралықта ауытқып отырады [35, 36]. Дәрілік 
флора Қазақстан өсімдіктерінің барлық түрлерінің 26%-ын құрайды. Дәрілік 
өсімдіктердің аймақтар бойынша таралуы біркелкі: оңтүстік аймақта өсетін 
түрлері көбірек (1037), екінші орында Республиканың Шығыс аймағы (933 түр), 
солтүстікте  650 түрі аталады, ал батыс бөлігінің флорасы барынша «жұтаң», ол 
550 түр шамасында есептеледі. Қазақстанның, фитоценоздарының типі 
жағынан басқа аймақтардан өзгешеленетін және өсімдіктер шоғырын түзетін 
таулы массивтерін айта кету қажет, оларда дәрілік өсімдіктердің 1000-ға жуығы 
есептеп табылған [37, 38]. 

Л.М. Грудзинская, Н.Г. Гемеджиева және т.б. зерттеушілердің мәліметтері 
бойынша [39] Қазақстанның 1406 дәрілік өсімдіктер түрінің ішінен ресми 
медицинада тек 230 түр пайдаланылады. Бұл, ең алдымен, өз кезегінде КСРО 
МФ, сонымен қатар ҚР МФ енген фармакопеялық түрлер [40, 41], сондай-ақ, 
ҚР ДЗ Мемлекеттік тізіліміне кірістірілген өсімдіктер (92 түр) [33, 42, 43, 44].  

Фитохимиялық тұрғыдан Қазақстанның флорасы да айтарлықтай алуан 
түрлі және бірегей. Оқулықтарда айтылғандай [39], құрамында флавоноидтар 
мен алкалоидтар бар өсімдіктер басым, бұл көпвекторлы фармакологиялық 
белсенділікті қамтамасыз етеді [45, 46]. 

Сонымен, жергілікті Қазақстандық түрлері фармакогностикалық тұрғыдан 
айтарлықтай аз зерттелген. Сонымен, Қазақстанның 800-ге жуық эндемиялық 
өсімдіктерінің ішінен, фитохимиялық зерттеулер орташа алғанда 30-ына 
жүргізілген, ал медицинада тек 20-сы қолданылады [47]. Қазақстанның жабайы 
дәрілік өсімдіктері шикізатының қорын зерттеп білуге арналған ресурстық 
зерттеулер де аталған түрлердің көпшілігіне жүргізілген жоқ немесе ХХ 
ғасырдың 70-80 жылдарында ғана зерттелген күйінде қалып отыр. Сонымен, 
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жабайы өсімдіктер қоры жөніндегі нақты мәліметтер түрлердің тек 10%-ын 
қамтиды [48]. 

Республиканың дәрілік өсімдіктерінің 65 түрінің қорғалу статусы бар және 
Қазақстанның қызыл  кітабына түрлі санаттармен енгізілген, бұл табиғи 
фитоценоздардағы оларды дайындау мөлшерін шектейді және 
интродукциясына ықпал етеді [49]. Фармацевтика өнеркәсібінде кеңінен 
пайдаланылатын дәрілік өсімдіктердің өсірінділерін егу әсіресе өзекті болып 
отыр. Сонымен, бүгінгі күні фармацевтика саласының кәсіпорындары ол 
өсімдіктердің 25 түрін пайдаланады, ал Қазақстандық флора өкілдерінің 64 түрі 
шетелге экспортталуда [50, 51]. Сонымен қатар шикізат қажеттілігі табиғи 
тоғайлардан дайындаудың есебінен қамтылып отыр, бұл бір жағынан табиғи 
өсімдіктер шоғырын жұтатады, ал екінші жағынан, Еуропаның өсімдік 
шикізатын өсіру және жөндеумен шұғылданатын фармацевтикалық 
кәсіпорындары жұмыс жасап жүрген өсіріп шығару мен дайындаудың тиісінше 
тәжірибелік әдістерін қолдануға мүмкіндік бермейді.  

Сондықтан отандық флора өкілдерінің эндемиялық түрлері санынының 
көптігін жинақтай келе, жүйелі фармакогностикалық зерттеулердің 
жүргізілмегендігімен ерекшеленетін Қазақстан Республикасы флорасының 
байлығы ауқымды фитохимиялық зерттеулерді жүргізудің алғышарты болып 
отыр.  

 
1.2 Сұңғыла тұқымдастар: ботаникалық сипаттамасы, олардың 

өкілдері және олардың таралуы, әлемдік флорадағы шикізат қорлары 
Сұңғыла тұқымдастар (Orobanchаceae) — бұл екі дәнді паразит өсімдіктер 

тұқымдасы, ол 89 қосалқы түр мен 1500 түрдің [52] жиынтығының басын 
құрайды, өлар көбінесе Еуропаның орташа климатты аудандарында, Солтүстік 
Америкада, Азия мен Солтүстік Африкада таралған. 

Сұңғыла тұқымдастар жүйесі әлі де толығымен қалыптаспаған. Бұдан өзге, 
сұңғыла тұқымдастар мен олармен тектес сабынкөк тұқымдастар арасындағы 
шек әлі де анық емес күйі қалып отыр, олардың ішінде хлорофилінен 
айырылған  (мысалы, петр кресті) облигаттық паразиттер де бар. 

APG II жіктемесі жүйесіне сәйкес (2003) (гүлді өсімдіктерді жіктеудің 
қазіргі заманғы таксономиялық жүйесі қолданылды, оны «Жабықтұқымды 
өсімдіктер филогениясы тобы» әзірлеген (Angiosperm Phylogeny Group) [53] 
Сұңғыла тұқымдастар Тауқалақай тұқымдастар (Lamiales) қатарына 
жатқызылған. Бұрын өсімдіктердің бұл тобын кейбір авторлар кейінгі тұқым 
тармағында Геснерий (Gesneriaceae) тұқымдастарға жатқызған.  

Тұқымдас өкілдері — хлорофилінен толығымен айырылған шөптесін, 
көпжылдық тамырлы паразиттер. Басқа өсімдіктердің тамырларында паразиттік 
тіршілік етеді, олармен өзінің түрлі-түсті сабақтарының жалпақ негізді 
тарамдарымен (түссіз, бурыл, бозғылт-сары, қызғылттау немесе көкшілдеу) 
бітісіп кетеді. Бұл тұқымдастардың негізгі ерекшеліктері әдеттен тыс тіршілік 
етуімен байланысты: өсімдіктердің өздеріне ғана тән (спецификалық) сыртқы 
түрі, кәдімгі тамырларының жоқтығы, жапырақтарының қабыршақ тәрізділігі, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_APG_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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ұрықтары өте әлсіз редукцияланатын дәндерінің өте ұсақ және көптігі. Сұңғыла 
тұқымдастардың дәндері жауын суымен бірге топырақ қабатына оңай өтеді, ол 
жерде өскіндері қожайын өсімдіктің тамырларымен байланысқа түседі. Бұл бір 
жағынан дәндерінің көптігімен қамтамасыз етіледі (мысалы, үнді 
эгинетиясының бір тармағынан (Aeginetia indica) 70000-ға дейін дән өніп 
шығады, ал сұңғыланың бір түрі (Orobanche) 500000-ға дейін және одан да көп 
дән бере алады), ал екінші жағынан  - сұңғыла тұқымдастардың дәндері тек 
айрықша заттардың — қожайын өсімдіктердің тамырларынан бөлініп шығатын 
стимуляторлардың әсерінен өседі [54]. 

Паразит өсімдіктің қожайын өсімдікке бекіген жерінде «түйнек» 
қалыптасады, ол ары қарай таралуына негіз болады. Бірақ тармақтары жыл 
сайын түзілмейді. Цистанхенің (Cistanche) кейбір түрлерінің сабақтарының 
биіктігі 1 — 1,5 м дейін жетеді. Ондай тармақтарының өсуіне кемінде 2-3 жыл 
қажет. Сондықтан  цистанхе «түйнегі» кейде 10 кг асады. Керісінше, сабақтары 
редукцияланған, жер астында жататын маннагеттеяда (Mannagettaea), топырақ 
беткейінде тек оның гүлдері ғана көрініп тұрады. 

Жапырақтары түссіз қабыршақтарға дейін редукцияланған. Сұңғыла 
тұқымдастардың гүлдері қауыздарының қуысында орналасады (кейде әлі де 
бүршіктерімен), әдетте пішіні мен құрылымы жағынан қабыршақтәрізді 
жапырақтармен ұқсас, шеткі масақтәрізді, шашақтәрізді, сыпырғыштәрізді, 
сирек қалқантәрізді немесе бүйірлік типті гүлдері бар. Оңтүстік азиялық 
эгинетия (Aeginetia) мен кейбір америкалық сұңғылалардың тым қысқа 
сабақтарының өте ұзын гүлсабақтарында гүлдері аз шашақтары болады, ал 
Қырымда, Кавказда және Алдыңғы Азияда таралған түрлерінде дифелипея 
(Diphelypaea) тұқымдас сабағында тек бір ғана, аса сирек жағдайда екі ірі гүлі 
болады. Тостағаншасы құрылымы жағынан аса алуан түрлі: ол бестісшелі, 
бесқалақшалы немесе бір гүлтостағанының және екі бүйірлік гүлтостағанының 
жетілмеуі салдарынан қос ерінді. Күлтесі бітікжапырақты, бесмүшелі, әдетте 
түтікшелі, шанақшатәрізді немесе қоңырау пішінді болып келеді. Цистанхеде 
ол актиноморфтыға жақын бесқалақты, бірақ тұқымдастардың көпшілігінде ол 
зигоморфты және әдетте қосерінді болып келеді. Оңтүстік азиялық түтікшелі 
христисонияда (Christisonia tubulosa) көгілдір күлтелерінің ұзындығы 7,6 см 
жетеді, ал дифелипеяда ашық-қызыл немесе сары күлтелерінің ұзындығы 5 см 
дейін жетуі мүмкін [35]. 

Төрт аталығы, екібуынды, күлтесінің түтігіне күлтесінің қалақшалары мен 
тісшелері кезектесіп, ортасына таяу немесе одан төмен бекіген. Бесінші 
аталығы жоқ, кейде біргүлді сұңғыладағы (Orobanclie uniflora) сияқты 
стаминодияға айналған. Сұңғыла тұқымдастардан 2, сирек 3 немесе 4 
жапырақшадан тұратын паракарп гинецеялары бар. Түйіндері жоғары өрбіген, 
бірқауызды, көпұрықты; ұрыққабы теріс, біржабынды. Жеміс түрлерінің  
көпшілігінде  — екі, кейде үш қаусырып ашылатын қауашақ, шоғыргүлде 
ұрығы жидектәрізді. Тұқымдарында  крахмалға және майларға бай 
эндоспермалар және редукцияланған дәндері бар [55, 56].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Сұңғыла тұқымдастардың өкілдері  өте кең таралған, бірақ аса біркелкі 
емес. Еуропада, Азияда және Африканың солтүстік бөлігінде бұл 
тұқымдастардың 90%-ға жуық түрі, әсіресе Еуразияда бірнешеуі, Канар 
аралдары мен Пиреней түбегінен Гималай тауларына дейін кездеседі. Оңтүстік 
жартышарда сұңғыла тұқымдастар мүлдем жоқ десе болады. Еуропадан 
әкелінгендерін санамағанда, мұнда сұңғыла тұқымдастардың бірлі-жарым түрі 
Австралия мен Оңтүстік Америкада кездеседі. Тропиктер де сұңғылалар аз. 
Азияның тайгалы аймақтарының және Солтүстік Американың таулы 
аудандарында Арктиканың төмен жазықты аудандарына кіретін қандағаштың 
(Boschniakia rossica) кейбір түрлерінде паразиттік тіршілік ететін орыс 
бошнякиясы кең таралған. Солтүстік Америкада, бұдан өзге, сұңғыланың 2 
эндемиялық секциясы мен 3 эндемиялық түрі: конофолис (Conopholis), 
эпифагус (Epifagus) пен копсиопсис кездеседі. Ресейдің еуропалық бөлігінде 
Сұңғыла тұқымдас түрлері (Orobanche L.) мен сұңғыла (Phelypaea L.) өседі, 
қандыгүл де кездеседі. Қазақстанда Сұңғыла тұқымдас түрлері (Orobanche) мен 
Цистанхе (Cistanche) кездеседі [57]. 

Сұғылалар  батпақты, тайга типті ормандар және тундралардан басқа, 
түрлі фитоценоздарда тіршілік етеді. Олар әсіресе тасты және шөптесін 
жартасты, бұталы немесе бұталы өсімдікті жерлерде көп кездеседі. Цистанхенің 
басқа тұқымдас түрлері негізінен шөлді және шөлейтті жерлерге бейімделген, 
олар бұталы немесе Алабота тұқымдас бұталы өсімдіктерде (соның ішінде 
сексеуілде де), сондай-ақ жыңғыл пен жүзгінде паразиттік тіршілік етеді. 
Олардың биік жуан сабақтары, қою және ашық түсті масақтәрізді гүлдері бар, 
шөлдегі өсімдіктер тапшы ортаның көркі болып табылады. Орталық Азияның 
шөлейтті аймақтарында, кейде Тәжікстан мен Түркменстан аумақтарында да, 
маннагеттеяның қарағашта (Caragana) паразиттік тіршілік ететін түрлері 
кездеседі. Ормандарда сұңғыла тұқымдастардың, азиялық эгинетия және 
христисония (олардың алғашқысы дара дәнділерде, негізінен дәнді дақылдарда 
паразиттік тіршілік етеді), әдетте шетен ағашында паразиттік тіршілік ететін, 
Шығыс азиялық шоғыргүл, емен және шамшат сияқты орман өсімдіктерінде 
паразиттік тіршілік ететін солтүстік америкалық конофолис және эпифагус 
сияқты түрлері  тіршілік етеді [58]. 

Сұңғыланың кейбір түрлері, ауылшаруашылық өсімдіктерінің түсімін 
айтарлықтай төмендететін зиянды арамшөптер қатарына жатады. Бұл әсіресе  
құм сұңғыласына  (Orobanche cumana), күнбағыс далалығында өсетіндердің 
ішінен, мысыр сұңғыласына (О. aegyptiaca), негізінен бақша өсімдіктерінде, 
арасында қызанақта, темекіде, картопта және басқа да екпе өсімдіктерінде 
паразиттік тіршілік ететін, бұтақты сұңғылаға (О. ramosa) және 
орамжапырақты, қызанақты, темекіні, кенепшөп және басқа да өсімдіктерді 
зақымдайтын Мутель сұңғыласына (О. mutelii) қатысты. Бұршақ тұқымдастарға 
жататын жемшөптік өсімдіктерге (жоңышқа, бедеге және т.б.) кейде сары 
сұңғыла (О. lutea), шағын сұңғыла (О. minor) және тау сұңғыласы (О. crenata) 
зиян келтіреді. Оңтүстік-Шығыс Азияда қант құрағы плантацияларына біраз 
шығынды кейде үнді эгинетиясынан (Aeginetia indica) келеді [36]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phelypaea&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5
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1.3 Цистанхе тектес өсімдіктерге фармакогностикалық талдау: 
ботаникалық сипаттамасы, таралуы, химиялық құрамы және медицинада 
қолданылуы 

Цистанхе (лат. Cistanche) — Сұңғыла тұқымдас паразит өсімдіктерге 
жатады, түр ареалы - Азияның, Солтүстік Африканың және Пиренея түбегінің 
шөлді, шөлейтті және далалы аудандары, 1 суретте бейнеленген. 

 

 
 

Сурет 1 - Сортаңды Цистанхе табиғатта өсуі 

Сортаңды Цистанхе - толығымен қоректену тәсіліне ауысқан жоғары 
дамыған паразит, және сондықтан да гетеротрофтылар хлорофиллінен 
айырылған. Редукцияға сұңғыла тұқымдастардың тамыр жүйесі де ұшырайды, 
өйткені Сұңғыла тұқымдастардың жоғары специализациясы олардың 
дамуының негізгі өсімдіктің болуына толығымен тәуелділігіне түрткі болады.  
Цистанхеде тамыр жүйесі жоқ деуге болады, жапырақтары жоқ. Жыланбұтағы 
(сабағы) қабыршақтармен қапталған. Өсімдіктер топырақ беткейінен шамамен 
2 аптада вегетацияланады. Осы аралықта жетілген дәндер жылдам төгіліп 
қалады, содан кейін өсімдік кеуіп кетеді. Цистанхе негізінен  
Жыңғылтұқымдастарға жататын тамарикс (Tamarix L.), Алабота тұқымдастарға 
жататын сексеуіл (Haloxylon Bunge), және Қарақұмық тұқымдастардан жүзгін 
(Calligonum L.) тамырларында қожайынының тамырына бекіп, және одан 
қоректік заттарды сорып паразиттік тіршілік етеді. Паразит өсімдіктер мен 
негізгі өсімдіктер арасында күрделі байланыс жүйесі қалыптасады, оған 
біріншісі тарапынан тозаңдануына кепілдік беретін бейімделу реакциялары, ал 
екіншісі тарапынан — қорғаныс реакциялары кіреді [36, 59- 61]. 

The Plant list ботаникалық базасының мәліметтері бойынша [62] цистанхе 
тұқымдастарының 27 түрі аталады. Бұрынғы КСРО аумағында 7 түрі, негізінен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


23 

 

Орта Азия мен Закавказьеде кездеседі. Қазақстан аумағында — үш түрі: сары 
(жүзгін тамырларында), күмәнді (сексеуіл тамырларында) және сортаңды 
цистанхе (анабазистердің тамырында, сораңның, сорқаңбақтың, сирек 
жүзгіннің тамырында). Ресейдің Астрахань облысында сортаңды цистанхе 
кездеседі. Атап көрсетілген түрлерінің ішінен анағұрлым кең таралғаны, 20 
флористикалық ауданда, соның ішінде  Бетпақдала, Мойынқұм, Балқаш-Алакөл 
аудандарында өндірілетін түрі Сортаңды цистанхе болып табылады [59], 2 
сурет. 

 
 

Сурет 2 - Сортаңды Цистанхенің Қазақстан аймағында таралу ареалы 
 

Сортаңды цистанхенің негізгі қоры (кәсіпшілік) Оңтүстік Балқаш маңында 
анықталған [63]. Өнеркәсіптік қорлары Алматы облысының  Панфилов, Ұйғыр 
және Қаратал аудандарында да, Жамбыл облысының Сарысу және Мойынқұм 
аудандарында да түзіледі [64]. 

Сортаңды Цистанхе (Cistanche salsa (C.A.Mey.) Beck) – биіктігі 10-40 см 
көпжылдық шөптесін өсімдік, ұлпалануы орташа, ортаңғы бөлігі жуан, 
қалыңдығы 5-20 мм, сабағының бұтақтары аз, кезектескен ұзынша-ланцет 
тәріздес қабыршақтармен жабылған. Күлшоғыры қысқа цилиндр пішінді 
немесе ұзындығы 5-25 см, ені 5-8 см  цилиндр тәрізді, қалың, шашақтары масақ 
тәрізді. Гүлшоғырының гүлдері жатаған немесе гүлсабақтарда қысқа төмен 
орналасқан, қабыршақтары қуыстарында жасырынып тұрады. Күлтесі доғал-
қоңыраугүл тәрізді, ұзындығы 5-35 мм, алға сәл иілген, түтікшесі ақшыл- сары 
және бүгілген жері күңгірт, кейде тұтастай ақшыл-сары, тек төменгі ерні 
қатпарланған болып келеді [58]. 

Бұрынғы КСРО флорасының Cistanche тұқымдастары өкілдерінің 
анатомиялық құрылымын, атап айтқанда дәндері мен дәнқабықтарының 
құрылысының ерекшеліктерін зерттеумен ресей ғалымдары Т. И. Кравцова [65] 
және Е. О. Корольков  шұғылданған [66].  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2723176
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Сәуір-мамыр айларында гүлдейді және жемісін береді. Жемісі - екіге 
қаусырылып ашылатын жұмыртқатәрізді қауашақ. Екі түрлі паразиті бар  p. 
Anabasis L., p. Kalidium Moqq., p. Salsola L., сирек p. Calligonum L. 
Қазақстанның жазықтық, ұсақ шоқылы және таулы аймақтарының барлығында 
дерлік бұталы және жыланбұтақ түрлері кездеседі [58]. 

Цистанхе тұқымдастардың фитохимиялық аспектісіндегі негізгі түрлері 
айтарлықтай негізді түрде зерттелді. Зерттеулерді негізінен, аталған өсімдіктер 
қорының шикізат қоры жеткілікті елдердің: Қытай, Орта Азия елдерінің 
өкілдері болып табылатын ғалымдар жүргізді. Cistanche salsa мен С. ambigua 
түрлерін фитохимиялық зерттеуге отандық ғалымдар - К. Н. Сарсенбаев, Г. Т. 
Барамысова, Б. Ж. Жиембаев, T. С. Кожамжарованың еңбектері де арналды [67-
70]. Осы зерттеулердің нәтижелері бойынша, С. salsa құрамында иридоидтар 
(цистанин, цисгахлорин), лигнандар, фитостериндер (р-ситостерин, P-D-
глюкозид р-ситостерин, даукостерол, бетаин), сондай-ақ құрылымы анықталған 
фенолдық гликозидтер  бары белгілі болды, флавоноидтар (0,5%) мен 
алкалоидтар (0,33%) бары анықталды. Органикалық қышқылдарға янтарь 
қышқылы жатады. Полисахаридтердің нақты саны анықталды – 20%-ға дейін 
[71]. 

Негізгі компоненттері авторлардың көпшілігінің мәліметтері бойынша 
фенолды қосылыстар мен олардың гликозидтері болып табылады. 
Зерттеушілердің көпшілігі эхинакозид, А және В тубулозидтері, актеозид 
(вербаскозид), сальсазид, цистанозид  және басқа да қосылыстарының басым 
екендігін көрсетеді [72-75]. Еңбекте [76] 4 фенил-этаноидтық гликозидінің: 
актеозид, изоактеозид, сирингалид пен ацетилактеозид бөлініп алынғандығы 
хабарланған.  

Қытай ғалымдарының Cistanche deserticola шикізатына жүргізген 
зерттеулерінен құрылымдары әр түрлі 11 лигнаны барлығы анықталды [77]. 

Еңбекте [78] Cistanche deserticola мен Cistanche tubulosa минералдық 
құрамын зерттеу нәтижелері келтірілген. Fe, Zn, Cu, K, P, Ca, Mg, Na, B, Al 
және Mn сияқты макро-және микроэлементтердің, іздік мөлшерлерде Hg 
барлығы анықталды.  

Қытай ғалымы Qiao H.L. мен бірлескен автор Cistanche deserticola 
дайындау сатысының динамикасына байланысты ұшпа қосылыстарын зерттеді.  
Құрамында 40 қосылыстың бары анықталды, олардың негізгілері көмірсутегі 
класына жатады [79]. 

Қазақстандық флораның басым түрінің – аралас цистанхе С. ambigua 
жыланбұтағының [80, 81] популяциялары мен химиялық құрамының 
морфологиялық ерекшеліктеріне зерттеу жүргізілуде. 

С. Ж. Асфендияров атынағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің 
қызметкері, фарм.ғ.к. Э.Н.Капсалямова [82], сортаңды цистанхе шикізатының 
флавоноидтық құрамына зерттеу жүргізді, «Циста» тұндырмасының құрамы 
мен өндіру технологиясын әзірледі, шикізат пен препаратты стандарттау 
параметрлерін ұсынды.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiao%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23019905
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Қытай фармакопеясында «Шөл Цистанхесінің жыланбұтағы»  тақырыбына 
монография берілген, онда стандарттау параметрі ретінде эхинакозид пен 
вербаскозидтің (0,3%-дан кем емес) көлемдік мөлшерін анықтау негізге 
алынған [83]. 

Цистанхенің бірнеше түрі Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің дәстүрлі 
медицинасында көптеген, көбінесе несеп-жыныс дисфункциясымен, соның 
ішінде эректильді дисфункциямен байланысты патологияларды емдеу және 
алдын алу үшін ежелден бері қолданылып келеді. Цистанхе 2000-ға жуық 
жылдан бері қолданылып келе жатқан Қытайда оны «Шөл адамтамыры» деп 
атайды [84]. Қытай ғалымдарының зерттеулері, Cistanche deserticola 
фенилэтаноидтары мен полисахаридтері антиоксиданттық, 
гипохолистеринемиялық және/ немесе иммунитетті модуляциялаушы 
белсенділікке ие екендігін дәлелдеді [85-89]. Cistanche deserticola және С. salsa 
қытайдың «Cistanche» дәрілік затын алуға арналған негізгі көз болып табылады, 
әйтсе де оны басқа түрлерінен де - Cistanche tubulosa, С. sinensis және С. 
ambigua-дан да алуға болады. Соңғы кездері отын ретінде пайдаланылатын 
Haloxylon ammodendron сексеуіл бұталарының қожайын өсімдіктері едәуір 
азайып кеткен. Бұл факт, сондай-ақ шикізат әзірлеу үдерісінің 
бақыланбайтындығы, қазіргі кезде Қытайдағы Cistanche deserticola қорының 
азайып кетуіне және бұл түрдің сиреп кетуіне алып келген. 

Цистанхенің бірнеше түрінен (Cistanche tubulosa, С. deserticola, С. salsa) 
алынған жиынтық сығындылар, зертханалық жануарларға жүргізілген in vivo 
экспериментте көпвекторлы фармакологиялық белсенділік танытты: 
эстрогендік, қабынуға қарсы, ауыруды басатын және т.б. [90]. Еңбектерде [91] 
цистанхе экстрактысының жыныс бездерінің жұмысына оң әсер беретіндігі де, 
соның салдары ретінде жыныс гормондарының өнімділігі артатыны да 
айтылады. Басқа зерттеулерде цистанхе препараттарының әсерінен шаш өсуінің 
күшеюі байқалады, мұны да гормондардың стимуляциялануымен тікелей 
байланыстырады [92]. Қытай ғалымдары жұмыс барысында [93] цистанхе 
препараттарының деменция кезіндегі жады дисфункциясына әсер ететінін атап 
өтті және Альцгеймер ауруын емдеуге мүмкіндік барын болжап отыр [94]. 
Цистанхені диабетті емдеуде қолдануға болады, өйткені оның егеуқұйрықтарға 
жүргізілген экспериментте глюкозаға сезімталдықты азайтатыны көрінді [95]. 

Эксперимент кезінде тұнба грамоң және грамтеріс  бактерияларға қатысты 
бактерияға қарсы белсенділік танытады [58].  

Сортаңды цистанхе жыланбұтағының негізінде отандық ғалымдар шикізат 
субстанциясының негізіндегі нанобөлшектерін құрастырды [96]. Қазақстандық 
ғалымдар Cistanche deserticola түрлі қоспалармен (натрий бикарбонаты, натрий 
карбонаты, фосфор қышқылы, қант, аскорбин қышқылы) бірге белсенділендіру 
әдістерін ойлап тапты. Алынған өсімдік шикізатының мерзімінен бұрын қартаю 
және онымен байланысты аурулар моделіндегі биологиялық белсенділігі 
зерттелді. Нәтижелер, препараттың егеуқұйрықтардағы катаракта ағымына оң 
әсер ететінін және  көз бұршағы мен торқабықтағы дегенеративдік өзгерістерді 
тоқтататынын көрсетеді.   
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Тұжырымдар. Оқу құралдарына жүргізілген сыни талдау Цистанхе 
тұқымдас өсімдіктерді, атап айтқанда сортаңды цистанхені, әсіресе Шығыстың 
және халықтық дәстүрлі медицинада пайдаланудың көпжылдық тәжірибесі бар 
екенін көрсетеді. Сондай-ақ, фитопрепараттар нарығына және оның  позитивті 
ілгерілеуіне қатысты оқулықтар мәліметтеріне жүргізілген жүйелі талдау 
халықтық медицинадағы өсімдіктердің зерттелуінің және олардың отандық 
фитопрепараттардың номенклатурасын кеңейту үшін стандартталуының 
өзектілігін растап отыр. Алайда Қазақстандық флоралы цистанхенің химиялық 
құрамы туралы мәліметтер шашыраңқы болды және жүйелі сипатта болмады. 
Сондықтан, Шығыс медицинасында қолданылу бағыттарының кең 
ауқымдылығын ескере отырып, елеулі шикізат базасымен бір кешендегі және 
отандық фитопрепараттар кірістірілмеген химиялық құрамы жөніндегі  
шектеулі мәліметтер, сортаңды цистанхе жыланбұтағына ары қарай 
фармакогностикалық зерттеу жүргізуге, оны стандарттауға және ары қарай 
ресми медицинаға енгізу мақсатында биологиялық белсенді субстанцияларын 
әзірлеп шығаруға негіз болып табылады [97]. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 
 
Ғылыми зерттеу жұмыс келесі лабораторияларда атқарылды: 
- С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ (Фармацевтика факультеті, Б. 

Атчабаров атындағы фундаменталды және қолданбалы медицинаның ғылыми 
зерттеу институты); 

- Ветеринарно - фармацевтикалық университет Брно, Чехия; 
- Фармация и фармацевтикалық ғылымдар мектебі, Тринити Колледжі 

Дублин, Ирландия; 
- Дәрілік өсімдіктер курсының фармакогнозия кафедрасы, Люблин 

Медициналық Университеті, Польша; 
- ЖШС «ФитОлеум» маетриалды-техникалық базасында,  Есік қ., 

Қазақстан. 
Ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін пайдаланылған материалдар мен 

әдістер, қолданыстағы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
фармакопеясының, European Pharmacopoeia, The United States Pharmacopoeia, 
British Pharmacopoeia, Қытай фармкопеясы мен Қазақстан Республикасындағы 
дәрілік заттардың сапасын регламенттейтін басқа да нормативтік құжаттардың 
талаптарына сәйкес келеді. 

 
2.1 Зерттеулер материалдары  
2.1.1 Әсер етуші заттар 
1. Зерттеуге арналған шикізат қызметін Алматы облысы,  Бақанас 

кентінің алқабында гүлдеу кезеңінде (сәуір-мамыр) жиналған Сұңғыла 
тұқымдас – Orobancheae, Cistanchе salsa (C.A.Mey.) G.Beck.) жыланбұтақтары 
атқарды. Кептірілген, ұзындығы 1-2 см дейінгі, қалыңдығы 2-3 см дейінгі, беті 
қабыршақты. Сырты мен кесілген жерінің түсі қоңыр-бурыл, өзегінде күңгірт-
қоңыр түсті шайырлы зат бар. Әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр.  

2. Хроматографиялық зерттеулер жүргізуге арналған заттардың референс-
үлгілері (Sigma-Aldrich Corporation өндірген) 
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3. Дәрілік препараттар (субстанциялар) 
Цистанхенің қою көмірқышқылды экстракты. Қоңыр түсті масса. Түсі 

пайдаланылып отырған шикізатқа тән. Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған 
шикізатқа тән, бөгде дәмі мен иісі жоқ.  

Цистанхенің лиофильді (вакуумдық) құрғату әдісімен алынған құрғақ 
экстракты. Қоңыр түсті құрғақ ұнтақ. Түсі пайдаланылып отырған шикізатқа 
тән. Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған шикізатқа тән, бөгде дәмі мен иісі 
жоқ. 

Цистанхенің сұйық экстракты. Қоңыр түсті сұйықтық. Түсі 
пайдаланылып отырған шикізатқа тән. Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған 
шикізатқа тән, бөгде дәмі мен иісі жоқ.  

«Цистанфит» капсулалары. Қатты желатинді капсулалар. Капсула өлшемі 
№ 1. Капсула ішінде – сары–қоңыр түсті гранулалар бар.  

 
2.1.2 Қосымша заттар 
Тазартылған су (Aqua purificata), H2O, Mr 18,02 [42- 44].Иісі мен дәмі жоқ 

түссіз мөлдір сұйықтық. 
96 % этил спирті (Spiritus aethylicus 96 %), C2H5OH, Mr 46,07 [42- 

44].Мөлдір, түссіз, қозғалмалы, ұшпа сұйықтық, өзіне тән спирт иісі және 
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ауызды қуыратын дәмі бар. Қайнау температурасы 78,3 °С. тез тұтанады, сәл 
жарық беріп, көкшілдеу түтінсіз от болып жанады. 

Барлық арақатынастарда тазартылған сумен, диэтил эфирімен, 
хлороформмен, ацетонмен және глицеринмен араластырылады. 

Сұйық көмірқышқылы. Көміртек оксиді (көмірқышқыл газ, көміртек IV 
оксиді, көмір ангидриді) мөлдір түссіз, иіссіз, қышқыл дәмді зат. Тығыздығы 
қалыпты жағдайда 97 кг/м3. Атмосфералық қысымда қатты күйден газ күйге  
өтеді. Жоғары атмосфералық кысымда сұйық күйге өтеді. Көмірқышқылды 
сұйық күйге баллонды жоғары қысымда сақтайды. Суда жақсы ериді 1,45 кг/м3. 
Жер қыртысының атмосфера қабатында көмірқышқыл газы 0,0395% 
концентрациясын құрайды. Ультракүлгін түстерді және спектрде көрінісін 
сәлелерді жеңіл өткізеді. 

Лактоза моногидраты (Lactosum monohydricum), C12H22O11·H2O,             
Mr 360,32 [98- 99]. 

 
Ақ кристаллдар немесе ақ кристаллды ұнтақ, иіссіз, әлсіз тәтті дәмді.  
Тазартылған суда жақсы ериді, 95 % этил спиртінде аз ериді, эфир мен 

хлороформды айтарлықтай ерімейді. 
Микрокристаллды целлюлоза (Cellulosum microcristallinum), 

(C12O10H20)n·H2O, Mr (324,29)n·18,01 [98]. 

 
Аморфты бөлігі қышқылды гидролиз жолымен тазартылған целлюлозадан 

түратын субстанция. 
Иіссіз және дәмсіз ақ ұнтақ.  
Тазартылған суда, 95 % этил спиртінде, ацетонда, сұйылтылған 

қышқылдармен натрий гидроксидінде ерімейді. 
Картоп крахмалы (Potato starch) [41-43, 98, 99]. 
Ақ жылтыр кристаллды ұнтақ, крахмалға тән иісі бар.  
Коллидон VA-64 (Copovidonum, Copovidone), (C6H9NO)n х (C4H6O2)m,  

Mr (111.1)n х (86.1)m [98, 99]. 

 
Жіңішке дисперсті бөлшектері бар сарғыш ақ ұнтақ, сулы ерітінділерінің 

әлсіз иісі бар.  
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Гидрофилді және гидрофобты сұйықтықтарда жақсы ериді. 
Поливинилпирролидон (Polivinylpyrrolidonum, Povidon), (C6H9NO)n,  

Mr (111.1)n [99]. 

 
Ақ немесе сарғыш ақ аморфты ұнтақ, әлсіз спецификалық иісі бар. 

Гигроскопиялы.  
Тазартылған суда, 95 % этил спиртінде, глицеринде, полиэтиленоксидте 

және хлороформда жақсы ериді, диэтил эфирінде ерімейді. 
Бентонит (Bentonitum) [41-43, 98, 99]. 
Өте жұқа, гомогенді, ақшыл сұр немесе сарғыштау немесе кызғылттау реңі 

бар ұнтақ. Сулы ерітінділерде ерімейді немесе аз ериді. 
 

2.2 Зерттеу әдістері 
 
Cistanche salsa жыланбұтақтарын морфологиялық-анатомиялық 

зерттеулер 
Морфологиялық - анатомиялық құрылымын зерттеу фарм.ғ.к. Э.Н. 

Капсалямованың басшылығымен жүргізілді. 
Cistanche salsa морфологиялық (органографикалық) параметрлерін 

сипаттау әдебиеттерде келтірілген стандартты сипаттамаларының [62, 63] және 
өзіндік бақылау және өлшеу жұмыстарының негізінде жүргізілді. 

Шикізат үлгілері арнайы тақтайға (40х50 см өлшемі) жайылды, сырт 
көзбен және үлкейткіш он есе ұлғайтатын шыны арқылы түрлі қарастырылды. 
Шикізаттың өлшемдері миллиметрлік сызғыштың көмегімен, бөліктерін өлшеу 
үшін 10-15 мәрте анықталды, содан кейін орташа мәні есептеліп шығарылды. 

Өсімдіктерден гербарий жинақталды, құрылымдық талдау жүргізу үшін, 
өсімдіктердің зерттелетін түрлерінің жерүстілік және жерастылық вегетативтік 
органдары бөлініп алынды.  

Анатомиялық құрылымын зерттеуге арналған микропрепараттар жаңа 
жиналып, біріктірілген және кептірілген, содан соң әдебиеттерде келтірілген 
Страсбургер-Флемминг әдістемесі бойынша метанол - глицерин - су (1:1:1) 
қоспасында жұмсартылған шикізаттан дайындалып [101, 102], олар ары қарай 
«МС-300» микроскобымен 160×, 400× және 800× есе үлкейте отырып зерттелді. 
Анатомиялық препараттар қолдан және ТОС-2 мұздатқыш құрылғысы бар 
микротомның көмегімен жасалды, кесінділері жалпыға ортақ М.Н. Прозинаның 
(1960), А.И. Пермяковтың (1988), Р.П. Барыкинаның (2001, 2004) 
әдістемелеріне сәйкес глицерин мен бальзамға малынған. Анатомиялық 
кесінділерінің қалыңдығы 10-15 мкм. Диагностикалық белгілері Sony Cyber-
shot (DSC-W80) фотокамерасының көмегімен суретке түсіріліп алынды. 
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Сапасын бағалаудың физикалық-химиялық әдістері  
Сипаттамасы. АНҚ-ға сәйкес (ҚР МФ І, 1 т., «Экстракттар» жалпы 

мақаласы). 
Ерігіштігі. АНҚ-ға сәйкес (ҚР МФ І, 1 т., 1.4). 
Мөлдірлігі. АНҚ-ға сәйкес (ҚР МФ І, 1 т., 2.2.1). 
Түсі. В9 ерітіндісінен қанық емес (ҚР МФ І, 1 т., 2.2.2). 
Этанол мөлшері. 18 %-дан аспайды. Құрамында спирт бар сұйық 

сығындылар үшін этанол мөлшерін анықтау жүргізіледі. Этанолдың мөлшері 
жеке мақалада көрсетілген шектерге сәйкес келуі тиіс. (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.10).  

Органикалық еріткіштердің қалдықтық мөлшерлері. 1 %-дан аспайды  
(ҚР МФ І, 1 т., 5.4). 

Метанол және 2- пропанол. 0.05 %-дан аспайтын (көлемі/көлемі) метанол 
және 0.05 %-дан аспайтын (көлемі/көлемі) 2-пропанол.  (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.11). 

Құрғақ қалдық. 70.0 %-дан кем емес (ҚР МФ І, 1 т., «Қою сығындылар» 
жалпы мақаласы). 8.0 %-дан кем емес. (ҚР МФ І, 1 т., «Сұйық сығындылар» 
жалпы мақаласы). 

Кептірген кезде салмағының жоғалуы. 5 %-дан аспайды (ҚР МФ І, 1 т., 
«Құрғақ сығындылар» жалпы мақаласы). 

Ауыр металдар. 10-3 %-дан аспайды. (ҚР МФ, 1 т., 2.4.8, А әдісі).  
Қаптаманың толтырылу көлемі. АНҚ-ға сәйкес.  
Фракциондық құрамы. Гранулаларды електі анализ әдісімен (Prüfsieb, 

Германия) електер жиынтығымен жүргізілді (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.12). 
Енгізу көлемі мен енгізу тығыздығы, гранулаларды 545Р - АК-3 

Мариуполь зауытының [30] аспабында анықталды (ҚР МФ І, 1 т., 2.9. 15). 
Сырғанағыштығы және табиғи бұрылу бұрышы, гранулаларды 

тербелмелі қондырғы ВП-12А, № 2 (шығу тесігінің диаметрі 15 ± 0,01 мм) 
шыныдан жасалған воронканы және аппараттың 0,05 мм амплитудасында 50 
Гц жиілікпен жасалынды[100]. (ҚР МФ І, 1 т., 2.9. 16). 

Кептіргендегі массаның жоғалуы, гранулалар/субстанцияларды d 
әдісімен кептіргіш шкафта  (105 ± 0,5) °С температурада үш сағат бойы, MA 
100 (Sartorius, Германия) құралында ылғалдығы анықталды (ҚР МФ І, 1 т., 
2.2.32). Зерттелетін материалдағы ылғалдың проценттік мөлшерін анықтау екі 
минуттан кем уақыт алады, автоматты түрде цифрлы таблода беріледі. 

Ыдырауы. Капсулалардың ыдырауын «Вращающаяся корзинка» ZT 504 
(ERWEKA, Германия) типті құралда анықталды (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.1).  

Орташа масса және орташа массадан ауытқуын анықтау, MC 210S 
(Sartorius, Германия) аналитикалық таразыда фармакопеялық әдіске сәйкес 
жасалынды (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.5).  

Әсер етуші заттың біркелкілігі, капсулалардағы әсер етуші заттың 
біркелкілігін фармакопеялық әдістерге сәйкес жасалынды (ҚР МФ І, 1 т., 2.9.6, 
тест В).  

ЖЭСХ. Хроматографиялық зерттеу Agilent Technologies 1100 Series 
(Agilent Technologies, Inc. фирмасы, Калифорния, АҚШ) сұйықтықты 
хроматографында жүргізілді. фенолды қосылыстардың бөлінуі өлшемі 2,1×50 
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мм «ZORBAX Eclipse XDB-C18» бағанын пайдалана отырып жүзеге асырылды, 
ол бөлшектерінің өлшемі 1,8 мкм октадецилсилильді полимермен 
толтырылады. Хроматографиялау келесі режимде жүргізіледі: жылжымалы 
фазасының жылдамдығы 0,2 мл/мин; элюенттің жұмыс қысымы 175-200 кПа; 
баған термостатының температурасы 30°С; сынама көлемі 2 мкл; элюентті 
беруінің градиентті режимі (элюент А - метанол, элюент В – 0,2 % құмырсқа 
қышқылының ерітіндісі): 0-36 мин 10% А – 90% В;  36 мин – 100% В. 

Зерттеулер келесі детекциялау параметрлері жағдайында жүргізілді: 
өлшемдерінің масштабы 1,0; сканирлеу уақыты 0,5 с; спектр алу параметрлері - 
200-550 нм (әр жоғарғы шегі үшін); толқындарының ұзындығы 254, 334, 350, 
410, 450, 550 нм. 

Мәліметтерді есептеп шығару Chem Station бағдарламалық жасақтамасын 
пайдалана отырып жүргізілді. Зерттеліп отырған үлгілердегі фенолды 
қосылыстардың сандық мөлшері сыртқы стандартпен салыстыру әдісімен 
анықталды.  

Аналитикалық әдістемелерді валидациялау. Эхинакозидті сандық 
анықтау мына сипаттамалары: фармакопея талаптарына сәйкес 
спецификалылығы, робастылығы, желілігі, дұрыстығы мен дәлдік-ұқсастығы 
бойынша жүргізілді [41 – 43, 99, 100]. 

ЖҚХ әдісі. Нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес жүргізілді (ҚР МФ 
І, 1 т., 2.2.27). 

Микробиологиялық әдістер  
Зерттеулер  ҚР МФ І, 1 т., 5.1.4 талаптарына сәйкес жүргізілді.  
 
Клиникаға дейінгі зерттеулер 
Жеделдеу уыттылығын зерттеу. Экспериментте ҚР Денсаулық сақтау 

Министрлігінің Фармакологиялық комитеті ұсынған стандартты әдістер 
пайдаланылды. Зерттеуде пайдаланылғандар: зертханалық жануарларды 
өлшеуге арналған, приставкалары бар техникалық таразы, препараттарды 
өлшеуге арналған аналитикалық таразы, кішкентай зертханалық жануарларға 
асқазан ішіне енгізуге арналған зонд. Уыттылығы визуальді белгілері: тәбеттің 
төмендеуі, судың тұтынылу динамикасы, тері жабынының, нәжістің жағдайы, 
мінез-құлық белсенділігі, сондай-ақ дене салмағы мен өлім жағдайының 
динамикасы бойынша бағаланады.  

Жедел уыттылығын зерттеулер нашар тұқымды, зертханалық, еркек 
және ұрғашы ақ тышқандарға және нашар тұқымды, зертханалық ақ 
егеуқұйрықтарға жүргізілді. Препаратты бір рет енгізу  арнайы асқазан зонды 
арқылы жүзеге асырылады.  

Дозасын таңдау препарат уыттылығының төмендігі туралы болжамға және 
адамдарға арналған тауарлар уыттылығының халықаралық жіктемесінің 
талаптарына негізделді, соған сәйкес арнайы препараттарды қоспағанда, дәрілік 
заттар уыттылықтың V класына жатқызылуы тиіс. Енгізілген көлемдерін анықтау 
кезінде қолданыстағы ҚР МФ талаптары басшылыққа алынды [41 - 43]. Оны 
енгізу көлемін арттыру мүмкін болмағандықтан, препарат жоғарырақ дозаларында 
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енгізілмеген. Жануарлардың әр түрінің әрқайсысы 6 қосалқы түрден тұратын 
топтар құрылды. Уыттылығы дене салмағының динамикасы, патологиялық 
симптомдарының сырт көзге білінуі, тәбеті мен өлім жағдайына қарай бағаланды.  

Статистикалық өңдеу әдістері 
Алынған нәтижелерді статистикалық тұрғыдан іріктеу вариациялық-

статистикалық талдауға сай Стьюдент критерийін пайдалана отырып, ҚР МФ, 
European Pharmacopoeia, The United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia  
талаптарына сәйкес жүргізілді. Есептеу үшін Microcal Oridin, Sratistica 6 және 
Excell электронды бағдарламалары пайдаланылды. 

 



34 

 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ БӨЛІМ 
 
3.1 Cistanche Salsa жыланбұтағынан экстрактарды (сұйық, қою, 

құрғақ) алу және стандарттау 
Оңтайлы дәрілік қалыпты дайындау технологиялық бағыттағы 

диссертациялық жұмыстардың негізгі мәселесі болып табылады, ол 
технологияны дәйекте түрде таңдаудан, өнеркәсіптік регламентті дайындаудан 
және фармацевтикалық өндіріс жағдайларында препараттың өнеркәсіптік 
серияларын өндіріп шығарудан тұрады. Оңтайлы дәрілік қалыпты 
дайындаудың шешуші сатыларының бірі препараттың сапа (стандарттау) 
параметрлерін таңдай отырып, уақытша аналитикалық нормативтік құжатты 
(АНҚ) жасау болып табылады. Тұрақтылықты зерттеу дәрілік қалыптың сақтау 
мерзімін болжамдауға мүмкіндік береді, сондықтан дәрілік қалыпты 
дайындаудың міндетті сатысы болып есептеледі.  

 
3.1.1 Cistanche Salsa экстрактарын алу технологиясы  
ДӨШ үшін оңтайлы және анағұрлым жиі пайдаланылатын дәрілік 

қалыптар ретінде жаңа галендік препараттар: тұндырмалар мен сығындылар, 
экстрактар   болып табылады, олар жиынтық препараттар, себебі құрамында 
өсімдікдің  биологиялық белсенді заттарының (ББЗ) кешені болады. Тиісті 
экстрагентті таңдап алу және қазіргі заманғы технологиялық әдістерді 
пайдалану (көмірқышқылды экстракция, микротолқынды экстракция және т.б.) 
өсімдік шикізатының ББЗ тобын барынша көп шығаруға және өндірісті 
оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

 
3.1.1.1 Экстрактты микротолқынды экстракциялау әдісімен алу 

технологиясы 
Cistanсhe salsa экстрактын инновациялық микротолқынды экстракциялау 

әдісімен алу Чехия республикасы, Брно қаласындағы «Ветеринариялық-
фармацевтикалық» университетінің базасында сынақтан өткізілді.  

Экстрагент ретінде түрлі концентрациялардағы этил және метил спирттері 
пайдаланылды. Шикізаттың экстрагентке арақатынасы 1:10, нысанның 
экстракция алдындағы  ұнтақталу дәрежесі 0,001-ден 2,000 мм дейін. Cistanсhe 
salsa дәрілік өсімдігі шикізатындағы биологиялық белсенді заттардың 
физикалық-химиялық қасиеттерін ескере отырып, шығынды алудың 
классикалық тәсілдері мацерациялау және перколяциялаумен салыстыра 
отырып, микротолқынды экстракциялау әдісін қолдандық [103, 104]. 
Экстрактты микротолқынды экстракциялау әдісімен алу келесі сатылардан 
тұрады:  

1. Cistanсhe salsa жыланбұтақтарын оңтайлы дисперстілікке дейін ұсақтау, 
аппаратты толтыру үшін есептелген мөлшерін өлшеп алу (абсолюттік құрғақ 
салмағына шаққанда).  

2. Сулау үшін «патрон» типті тұмшаланған ыдысқа салу.  
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3. Экстрагенттің сіңіруін ескере отырып, шикізаттың есептеп алынған 
мөлшерін салу (эксперименттік тұрғыдан экстрагенттің сіңіру коэффициенті 
анықталды).  

4. Тікелей микротолқынды экстракторда экстракциялау: уақыт регламенті 
25 минут (дайындық/старт - 5 мин, экстракция - 10 мин, охлаждение - 10 мин.), 
температура режимі - 100 - 110°С.  

5. Сұйық сығындыны балластық заттардан центрифугалау арқылы (5 
минутта 9000 айналым) тазарту, сығындыдағы бөлшектердің жұқа 
дисперстілігіне байланысты, тазалаудың басқа әдістерін пайдалану қиынға 
соғатынын айта кету керек.  

6. Дайын өнімді - Cistanсhe salsa экстрактын алу. 
Экстрактты - белсенді субстанцияны алу үшін (Сортаңды Цистанхе 

өсімдігі шикізатынан алынған экстракт) микротолқынды экстракциялау тәсілі 
негізге алынды. Еріткіштерді селективтілігін ескере отырып экстрагент 
анықталды, дәрілік өсімдік шикізатының биологиялық белсенді заттар 
лабильділігіне байланысты концентрациясы анықталды. Биологиялық белсенді 
заттарын экстракциялаудың параметрлері мен шарттарына әсер ету факторлары 
зерттелді (шикізат бөлшектерінің көлемі, экстракциялаудың температуралық 
режимі, экстрагенттің шығу тегі мен мөлшері, шикізаттың кеуектілігі және 
тармақталуы және т.б.).  

Микротолқынды экстракциялауды пайдаланудың ерекшеліктері мен 
артықшылықтары: экстракциялау уақытын жабық жүйелердегі жоғары қысым 
кезінде температурасын жоғарылатудың және экстракциялау аймағындағы 
бөлшектердің жылжымалдылығын арттырудың есебінен мацерациялау мен 
перколяциялаудың классикалық әдістерімен салыстырғанда жүздеген есеге 
қысқарту; еріткіштердің шығынын оңтайлы ең төменгі мәнге келтіру; өндіріс 
қалдықтарының аздығы; дайын өнімнің тазалығының жеткілікті дәрежеде 
жоғарылығы; экстракциялау үшін полярсыз еріткіштердегі пассивті 
қыздырғыш элементтерді пайдалану; технологиялық үдерісті динамизациялау 
үшін магниттік араластыру [105, 106, 107].  

 
3.1.1.2 Сұйық экстракты алу технологиясы (құрғақ экстракты 

алудағы аралық өнім)  
Әдебиеттерде [108, 109] құрамында полисахаридтер бар өсімдіктердің 

бірқатарының иммунитетті стимуляциялайтын белсенділігі туралы мәліметтер 
келтірілген. Иммунитетті стимуляциялайтын, соның ішінде ісікке қарсы 
белсенділікті авторлар макрофагтар мен киллер жасушалардың белсенденуі, 
интерферон өндірілуінің күшеюі, фагоцитоздың күшеюі, антиденелер 
өндірілуінің артуы, иммуноглобулиндер деңгейінің артуы, күшті қабынуға 
қарсы әсерлері түрткі болады деп көрсетеді. Сондықтан, Cistanche Salsa 
шикізатындағы полисахаридтер мөлшерін (20%- ға жуық) ескере отырып, 
біздің мақсат-міндетіміз оңтайлы дәрілік түр ретінде құрғақ сығындыны 
дайындай отырып, ББЗ аталған тобын барынша оқшаулау болды. Құрғақ 
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экстрактты алудың аралық сатысы сұйық экстракт болып табылады, ол да 
фармацевтикалық өнеркәсіп үшін қызығушылық тудыруы мүмкін.  

Cistanche salsa шикізатының негізіндегі экстракциялық дәрілік қалып алу 
үшін түрлі классикалық модельдерді іріктеудің нәтижесінде біз экстрагент 
ретінде этил спиртін пайдаландық, ол ББЗ шығарып алу тұрғысынан алғанда 
оңтайлы еріткіш болып табылады және консервант қызметін атқарады. 
Cistanche salsa дәрілік өсімдік шикізатындағы ББЗ құбылмалылығын ескере 
отырып, біз экстракциялаудың әдісін таңдауды – мацерациялауға негіздедік. 
Cistanche salsa экстрактының оңтайлы технологиясын әзірлеу үшін, біз 
экстракциялау параметрлері мен шарттарын ББЗ шығымының (шикізат 
бөлшектерінің өлшемі, экстракциялаудың температуралық режимі, 
экстрагенттің шығу тегі мен мөлшері, шикізаттың кеуектігі мен жабысқақтығы) 
әсеріне зерттеу жүргіздік. 

Шикізатты ұнтақтаудың оңтайлы дәрежесін таңдап алу үшін, біз ДӨШ 
бөлшектерінің өлшемдері 5-7 мм, 3-5 мм, 1-3 мм, 0,5-1,0 мм сериясын 
пайдаландық (1 кесте). Шикізаттан әсер етуші заттарды (полисахаридтерді) 
шығарып алу динамикасын зерттеу барысында, экстрагенттер 
концентрациясының келесідей су- спирт концентрациясы пайдаланылды: 20, 
40, 50, 70%. Экстрагент концентрациясының әсер етуші заттардың толық 
шығарылымына зерттеу нәтижелері 2 кестеде келтірілген. Полисахаридтердің 
аса жоғары шығымы шикізат бөлшектерінің 0,5-1,0 мм өлшеміне дейін 
ұнтақтаған кезде байқалған, бірақ мұндай ұнтақтау дәрежесі кезінде 
соэкстракциялық заттар мен механикалық қоспалардың шығымы жоғарылайды, 
бұл препараттың сапасына теріс әсер етеді. Сондықтан, шикізат бөлшектерінің 
оңтайлы мөлшері ретінде – 1-3 мм, этил спиртінің оңтайлы концентрациясы 
ретінде – 20% екендігі анықталды [110]. 

 
Кесте 1 - Шикізаттың ұнтақталу дәрежесінің ББЗ толық шығарылуына әсерін 
зерттеу нәтижелері 
 

Шикізаттың ұнтақталу дәрежесінің әсері 

Шикізат бөлшектерінің өлшемі, мм Полисахаридтер мөлшері, % 
0,5-1,0 13,22 

1-3 9,86 

3-5 8,56 
5-7 7,39 
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Кесте 2  - Экстрагент концентрациясының ББЗ толық шығарылуына әсерін 
зерттеу нәтижелері 
 

Экстрагент концентрациясының әсері 

Этил спиртінің концентрациясы, % Полисахаридтер мөлшері, % 
20 9,23 
40 6,13 

50 4,78 
70 1,53 

 
Экстракттардың тәжірибелік-өндірістік сериялары «ФитОлеум» ЖШС 

(Есік қ.) жағдайында жасалып шығарылды.   
Cistanche salsa жыланбұтағынан сұйық экстракттын өндіру төмендегі 

технологиялық сатыларды қамтиды: ингредиенттерді дайындау (экстрагент – 
20% этанолды дайындау, Cistanche salsa жыланбұтағын ұнтақтау және елеу, 
таразылау және өлшеу), экстрактты алу, сығындыны тұндыру, экстрактты сүзу, 
құтыларға мөлшерлеп құю, таңбалау және қаптау. Сұйық экстракт өндірісінің 
технологиялық сызбасы 4 суретте келтірілген және апараттық блок-сызбалары 
5 суретте келтірілген. 

20% этил спиртін 100 кг мөлшерінде алу үшін 20,83 кг 96% этил спирті 
мен 79,17 кг суды өлшеп алады. 20% этил спиртін реакторда порцияларға бөліп 
дайындайды. Сұйылтылған этил спиртінің әр порциясын мұқият араластырады, 
және бақылау мастері спиртөлшегішпен алынған спирттің концентрациясын 
анықтайды. Құйылған спирт пен судың концентрациясын бақылаушы мастер 
журналға жазып қояды.  

Экстрактты дайындау мацерациялау багында жүргізіледі, оның жалған 
түбіне бельтинг пен бөз салынады. Сосын бакқа 18,5 кг мөлшердегі ұнтақталған 
шикізат салынады. «Айна» түзілгенге дейін 20% этил спиртін құяды. 
Тұндыруды  24 сағат бойы жалғастырады. Бір тәулік өткен соң жинақтағышқа 
сығындының алғашқы порциясын аударады, оның салмағы дайын препараттың 
жалпы салмағының шамамен ¼ бөлігін құрауы тиіс. 

Мацерациялау багына алғашқысын төккеннен кейін, «айна» түзілгенше 
жаңа экстрагент салынады. 1-1,5 сағаттан соң, экстракттың біріншісінің 
мөлшері сияқты екінші бөлігін аударады. Дәл осы тәсілмен тағы екі бөлігі 
алынады. Сонымен қатар соңғы жағдайда сұйықтық толығымен аударып 
алынады және барлық алынғандар араластырылады. 

100 кг мөлшерде алынған экстрактты тұндырғышта, 8 - 10º С 
температурада екі тәулік бойы тұндырады.  

Экстрактты төгу құрылғысының шығатын тесігіне керілген екі қабатталған 
бөз материал арқылы сүзеді. Сүзіліп шыққан сығындыны жинақтағышқа 
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аударады және қойылтады. Алынған сығынды қоңыр-бурыл түсті, өзіне тән иісі 
және тәтті, ауызды уылдыратын дәмі бар мөлдір сұйықтық. Құрғақ қалдық 
23%-дан кем емес. Спирт мөлшері 67,5%-дан аз емес. 

Құтылар мұқият жуылады, тазартылған сумен шайылады, құрғатылады,  
стерилизацияланады және бөлшектеп өлшеп буып-түю бөліміне жіберіледі. 
Жинақтағыштағы сығындыны алдын-ала дайындалған құтыларға өлшеп құяды 
және тығындармен немесе бақылау құлпы жүргізілген төсеуіштері  бар 
қақпақтармен жабады. Дайын өнімнің шығымы 100 кг кем болмауы тиіс. 

Толтырылған құтыларға заттаңбалар жабыстырылады, ҚР ДС және ӘДМ 
№ 227 бұйрығының талаптарына сәйкес мәтінмен рәсімдейді, онда 
дайындаушы кәсіпорын көрсетіледі, препараттың латын және орыс тілдеріндегі 
атауы, препараттың мөлшері, серия нөмірі, сақтау мерзімі, сақтау шарттары 
көрсетіледі. 

Экстракттарды құю кезінде бақылаушы мастер құтының толық 
толтырылуын, сыртқы түрін, заттаңбаларының дұрыс жабыстырылуын, 
заттаңбалар мәтінінің стандартты операциялық процедураларға сәйкестігін 
тексереді. 
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Шикізат, аралық 
өнім және 

материалдар 
 Сұйық экстракт өндірісі  Өндіріс процессіндегі 

бақылау 

     

Тазартылған су, 
этил спирті 

 1 саты 
Экстрагентті дайындау 
Өлшегіш, реактор 

 Спирт конц., араластыру 
уақыты, темп., 

екстрагент көлемі  
     

Сортаңды цистанхе 
жыланбұтағының 

құрғақ фрагменттері 

 2 саты 
ДӨШ дайындау 
Тамыркескіш (К-1), жартылай өнімді 
жинағыш (Сб-5), елек, таразы (В-1) 

 Бөлшектер өлшемі, 
еленген заттың 

біркелкілігі, ДӨШ көлемі 

     

 

 3 саты 
ДӨШ-нан сығындыны алу 
Экстрактор (Р-3) 

 Шикізат-экстрагент 
қатынасы, экстракция 

температурасы, 
экстракция уақыты 

     

  
4 саты 
Сығындыны тұндыру 
Тұндырғыш (Р-4) 

 Тұндыру уақыты, 
тұндыру температурасы 

     

 
 5 саты 

Сығындыны сүзу 
Фильтр (Ф-7) 

 Қысым өлшемі,  
аралық өнімді бақылау 

     
  Сұйық экстракты қаптау   
     

Флакондар, 
тығындар және 

қақпақтар 

 6 саты 
Флакондарды, тығындарды және 
қақпақтарды жуу және кептіру 
Кептіргіш шкаф (СШ-12) 

 Судың және 
кептіргіштің темп., 

кептіру уақыты, 
механикалық 

қоспаларды бақылау 
     

Этикеткалар, 
қорапшалар, 

қосымша 
парақшалар 

 7 саты 
Дайын өнімді қаптау және қаттау 
Құйғыш апарат (УФМ-9) 

 Көлем, комплектілік, 
мөрдің дұрыстығы 

(серия нөмірі, сақтау 
мерзімі) 

     

Қораптар (гофра - 
тара), топтық 
этикеткалар 

 8 саты 
Қорапшаларды қораптарға салу 
(гофра-тара) 
Қаптау үстелі 

 
Қораптағы қорапшалар 

саны, мөрдің дұрыстығы 

     
  Дайын өнім  Дайын өнімді бақылау 

 
Сурет 4 - Сұйық экстракт өндірісінің технологиялық сызбасы  
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1 – техникалық таразы, 2 – тамыркескіш, 3 - мацерациялау багы, 4 – тұндырғыш, 5, 7 – жинақтағыштар, 8 – құюға 
арналған аппарат, 9 – өнімді буып-түюге арналған үстел 

  
Сурет 5 - Сұйық экстракт өндірісінің аппараттық сызбасы 

 

Дайын өнім 
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Алынған Cistanche Salsa сұйық экстрактын АНҚ жобасына сәйкес 
стандарттайды. Келтірілген технологиялық процесске сәйкес технологиялық 
регламент құрастырылды (Қосымша Л). 

 
3.1.1.3 Құрғақ экстрактты алу технологиясы  
Cistanche Salsa құрғақ экстрактын алуды оңтайландыру тәсілдері Есік 

қаласындағы «ФитОлеум» ЖШС өндірісінде, UL-0510 ротациялық 
буландырғышында (Ulab, Ресей) сынақтан өткізілді (Қосымша C). 

Cistanche Salsa жыланбұтақтарынан құрғақ экстрактын өндіру келесі 
технологиялық сатылардан тұрады: контейнерлерді дайындау, ингредиенттерін 
дайындау, экстрактты дайындау, құйылып алынған экстрактты араластыру, 
экстрактты тұндыру және сүзу, қойылту (вакуумдық жолмен буландыру), 
қойылтылған экстрактты вукуумдық жолмен құрғату, қойылтылған экстрактты 
лиофильді құрғату, буып-түю және қаптап таңбалау. 

Технологиялық үрдісті бастар алдында өндірісте пайдаланылып отырған 
барлық ингредиенттер мен материалдар нормативтік құжаттарға сәйкес 
стандарттаудан өткізілді. Cistanche salsa кептірілген жыланбұтақтары қосымша, 
тамыркескіште өлшемі оңтайлы кесектерге дейін (1-2 мм) ұсақталды. 
Шикізаттың регламенттелетін мөлшерлері экстракторға салынды және 
экстрагенттің (20% этил спирті) есептелген мөлшері құйылып, 25±2 °С 
температурада, 5 күн бойы мезгіл-мезгіл араластырыла отырып тұндырылды. 
Экстракт құйылып алынды және шроттың үстінен қайтадан этил спиртінің 20% 
(көлем/көлемі) регламенттелген мөлшері құйылып, 5 күн бойы мезгіл-мезгіл 
араластырылып отырылды (шикізат таусылуы үшін). Алынған экстракт 
құйылып алынды және шрот эктрагенттің үшінші порциясымен бірге қайтадан 
құйылды, сондай-ақ 5 күн бойы мезгіл-мезгіл араластырылып отырылды. 
Экстракциялау сатысында алынған шрот аударылып алынып, қалдық 
жинағышқа тасталды. 

Араластырғышта барлық 3 сығынды біріктірілді және 4–5 сағат бойы 
араластырылды. Араластыру уақыты аяқталғаннан кейін сығынды 
тұндырғышқа аударып құйылды. Тұндыру 8-10 °С температурада 3 күн бойы 
жүргізілді. Содан соң тұнбаүстілік (надосадочная) сұйықтық құйылып алынды. 
Тұндыру сатысында алынған тұнба аударылып алынып, қалдық жинағышқа 
тасталды. Тұндыру аяқтала келе экстрактты арнайы екісатылы сүзгіш арқылы 
сүзілді. Сүзіліп алынған экстракт жинақтағышқа жиналды және ротациялық 
буландырғышта қойылтылды. Содан соң қойылтылған сығындыны құрғатудың 
2 әдісі зерттелді: 1 әдіс - вакуумдық құрғатқыш шкафта 40 °С температурада 
құрғату, 2 әдіс – лиофильді құрғату. Өнімнің шығымы кемінде 8-10 %-ды 
құрады. Субстанция ауа өткізбейтін стерильді контейнерлерге (құтыларға) 100 
г-ден өлшеп салынды. Сақтау шарттары: тоңазытқышта, 5-8 °С температурада. 

Келтіріліп отырған технологиялық үрдістерге сәйкес екі технологиялық 
регламент құрастырылды. Олар төмендегі бөлімдерден тұрады: 

- өндірістің дайын өнімінің сипаттамасы; 
- өндірістің технологиялық сызбасы; 
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- өндірістің аппараттық сызбасы және жабдықтардың спецификациясы; 
- шикізаттың, материалдар мен жартылай өнімдердің сипаттамасы; 
- технологиялық үрдістің мазмұны; 
- материалдық баланс; 
- өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және залалсыздандыру; 
- өндірісті бақылау және технологиялық үрдісті басқару; 
- қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария; 
- қоршаған ортаны қорғау; 
- техникалық-экономикалық нормативтер; 
- өндірістік нұсқаулықтар тізбесі; 
- пайдаланылған әдебиеттер тізбесі. 
Дайын өнімнің толық сипаттамасы 3.1.3 бөлімде келтірілген. Құрғақ 

экстракт өндірісінде химиялық өзгерістер жүрмейді, сондықтан өнеркәсіптік 
регламентте «Өндірістің химиялық сызбасы» бөлімі жоқ. Технологиялық 
үрдісті егжей-тегжейлі түсіндіріп беретін өндірістің технологиялық сызбасы 6 
суретте берілген. Технологиялық үрдіс барысында технологиялық жабдықтар 
таңдап алынды олардың пайдаланылу реті 7 суретте көрсетілген. 
Пайдаланылған жабдықтардың сипаттамасы 3 кестеде келтірілген. Шикізаттың, 
материалдар мен жартылай өнімдердің сипаттамасы ҚР МФ мен басқа 
нормативтік құжаттарға сәйкес регламентте келтірілген. Келтірілген үрдіске 
сәйкес құрғақ экстракт алу технологиясы толығымен жазып келтірілді және 
есептелімдеріне негізделді (әр сатысының материалдық балансы). Үрдіс 
сипаттамасының соңында жалпы материалдық балансы берілген. 
Регламенттерде келтірілген барлық тараулар ҚР ДСӘДМ «ҚР 
фармацевтикалық өндірістері шығаратын дәрілік заттарды өндірудің 
технологиялық регламенттері туралы ережелерді» қолданысқа енгізу туралы» 
бұйрығына сәйкес келеді [111]. 
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Шикізат, аралық 

өнім және 
материалдар 

 Құрғақ экстракт өндірісі  Өндіріс процессіндегі 
бақылау 

     

Тазартылған су, 
этил спирті 

 1 саты 
Экстрагентті дайындау 
Өлшегіш, реактор 

 Спирт конц., араластыру 
уақыты, темп., екстрагент 

көлемі 
     

Сортаңды цистанхе 
жыланбұтағының 

құрғақ фрагменттері 

 2 саты 
ДӨШ дайындау 
Тамыркескіш (К-1), жартылай өнімді 
жинағыш (Сб-5), елек, таразы (В-1) 

 Бөлшектер өлшемі, еленген 
заттың біркелкілігі, ДӨШ 

көлемі 

     

 
 3 саты 

ДӨШ-нан сығындыны алу 
Экстрактор (Р-3) 

 Шикізат-экстрагент 
қатынасы, экстракция 

темп., экстракция уақыты 
     

  
4 саты 
Сығындыны тұндыру 
Тұндырғыш (Р-4) 

 Тұндыру уақыты, тұндыру 
температурасы 

     

  
5 саты 
Сығындыны сүзу 
Фильтр (Ф-7) 

   Қысым өлшемі,  
аралық өнімді бақылау 

     

  

6 саты 
Шығындыны қойылту 
Вакуум-буландырғыш аппарат  
(UL-0510) 

 
  Температура, уақыт, 

вакуум көлемі 

     

 

 7 саты 
Құрғатқыш аппарат 
Вакум-құрғату аппараты  
(Лиофилизатор) (VD53/115) 

 Темп., уақыт, вакуум көлемі  
ылғалдың, қалдықтық 

мөлшері, аралық өнімді 
бақылау 

     
  Құрғақ экстракты қаптау   
     

Флакондар, 
қақпақтар 

 8  саты 
Флакондарды және қақпақтарды жуу 
және кептіру 
Жууға арналған машина (СШ - 7) 

 Судың және кептіргіштің 
темп., флакондар мен 

қақпақтардың тазалығы 

     

Этикеткалар, 
қорапшалар, 

қосымша 
парақшалар 

 9 саты 
Дайын өнімді бөлшектеп өлшеу, 
таңбалау және қорапшаларға салу 
Бөлшектеп өлшеумен буып-түюдің 
автоматты желісі (УФМ-4) 

 
Көлем, комплектілік, 

мөрдің дұрыстығы (серия 
нөмірі, сақтау мерзімі) 

     

Қораптар, топтық 
этикеткалар 

 10  саты 
Қорапшаларды қораптарға салу  
Қаптау үстелі (УС – 6) 

 Қораптағы қорапшалар 
саны, мөрдің дұрыстығы 

     
  Дайын өнім  Дайын өнімді бақылау 

 
Сурет 6 - Құрғақ экстракт өндірісінің технологиялық сызбасы  
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Сурет 7 - Құрғақ экстракт өндірісінің апараттық сызбасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К-1 
В-2 

Р-3 Р-3 Р-3 

Р-4 Р-4 Р-4 

Р-6 

р-10 

Р-4 Ф-7 Н-8 

РИ-9 
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Кесте 3 - Жабдықтар тізімі 
 

Белгіленуі  Атауы  Саны  Ескертпе  
(сер. №) 

К-1 Тамыркескіш 1 00896 
В-2 Тауарлық таразылар, ВТ - 150 1 61328 
 Конструктивтік ВЭУ-150 С 

унификацияланған таразылары 
1 00209 

Р-3 Электрлік қазандық (экстрактор) 4 10847, 
10840, 
10699, 
10802 

Р-4 Тұндырғыш  2 н/ж 
Сб-5 Жинақтағыш  4 н/ж 
Р-6 Реактор (араластырғыш) 1 2723 
Ф-7 Сүзгі  1 501 
Н-8 Жинақтағыш  2 н/ж 
РИ – 9 UL-0510 ротациялық буландырғышы  1 н/ж 
Р-10 VD53/115 вакуум-құрғатқыш шкафы 1 н/ж 
Р-10 Лиофилизатор  1 н/ж 
УС - 11 Дайын өнімді буып-түюге арналған үстел 1 н/ж 

 
Алынған Cistanche Salsa құрғақ экстрактын АНҚ жобасына сәйкес 

стандартталды. Алынған экстракттардың сапа параметрлері 3.1.3 бөлімде 
келтірілген. 

 
3.1.1.4 Көмірқышқылды қою экстрактты алу технологиясы  
Cistanche salsa жыланбұтақтарынан көмірқышқылды қою экстрактын 

алудың оңтайландыру  тәжірибесі Алматы қаласындағы «Фито-Аромат» ЖШС 
өндірісінде, УУПЭ -5 экстракциялау қондырғысында жүргізілді (Қосымша Н). 

 «Cistanche salsa жыланбұтағының көмірқышқылды қою экстракты» 
өнімінің өндірісі келесі технологиялық сатылардан тұрады: ингредиенттерін 
дайындау (цистанхе жыланбұтағын ұнтақтау және елеу, таразылау және 
өлшеу), көмірқышқылды экстракциялау, құтыларға өлшеп құю, таңбалау және 
қаптау. 

Технологиялық үрдісті бастар алдында өндірісте пайдаланылатын барлық 
ингредиенттер мен материалдар нормативтік құжаттарға сәйкес стандарттаудан 
өткізілді: Cistanche salsa жыланбұтағы – ұйымдық стандарты 1509-1910-02-ГП-
01-2012, сұйық көмірқышқыл – МемССТ 8050-85. Cistanche salsa 
жыланбұтақтарының кептірілген фрагменттерін тамыркескіш 3 мм аспайтын 
кесектерге дейін қосымша ұнтақталды.  

2600 г шикізат (цистанхенің ұнтақталған жыланбұтақтары) экстракторға 
салынып, 5 л экстрагент (сұйық көмірқышқылды) құйылады және 20±1 °С 
температурада 63 атм. жұмыс қысымында 8 сағат бойы экстракцияланады. 
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Алынған экстракт жинақтағышқа аударылады. Экстракциялау сатысында 
алынған шрот түгел шығарып алынады және қалдық жинағышқа тасталады. 
Өнімнің шығымдылығы 3,5 % құрады. 

Cistanche salsa жыланбұтағынан алынған қою экстракты АНҚ жобасына 
сәйкес стандартталады. Экстрактты қаптау «Ыдыстар мен ыдыстарды қаптау 
материалдары» стандартты операциялық процедураларына сәйкес дайындалған 
құтыларға өлшеп құйылады және қақпақтары жабылады. 

Содан соң Cistanche salsa қою экстракты ҚР МФ I т., 1, 3.2.1 бойынша I 
класс типті, мойны бұрандалы қызғылт-сары түсті шыныдан жасалған 50 мл 
құтыларға құйылды. Көлемі 50 мл әр құты бақылау сақинасы бар бұрандалы 
қақпақтармен жабылған. Тығындалған құтылар таңбаланды және екінші 
қаптамаларына буып-түйіп салынды. 

Келтірілген технологиялық үрдістерге сәйкес технологиялық регламент 
құрастырылды. Ол төмендегі бөлімдерден тұрады: 

- өндірістің дайын өнімінің сипаттамасы; 
- өндірістің химиялық сызбасы; 
- өндірістің технологиялық сызбасы; 
- өндірістің аппараттық сызбасы және жабдықтардың спецификациясы; 
- шикізаттың, материалдар мен жартылай өнімдердің сипаттамасы; 
- технологиялық үрдістің мазмұны; 
- материалдық баланс; 
- өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу және залалсыздандыру; 
- өндірісті бақылау және технологиялық үрдісті басқару; 
- қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария; 
- қоршаған ортаны қорғау; 
- техникалық-экономикалық нормативтер; 
- өндірістік нұсқаулықтар тізбесі; 
- пайдаланылған әдебиеттер тізбесі. 
Қою экстракт өндірісінде химиялық өзгерістер болмайды. Технологиялық 

сызбасы (8 сурет) жоғарыда сипатталған технологиялық үрдісті толығымен 
түсіндіріп береді. Технологиялық үрдіс барысында технологиялық жабдықтар 
таңдап алынды 9 суретте көрсетілген және сипаттамасы 4 кестеде келтірілген. 
Шикізаттың, материалдар мен жартылай өнімдердің сипаттамасы ҚР МФ және 
басқа нормативтік құжаттарға сәйкес регламенттерге келтірілген. Қою 
сығындыны алу технологиясы толығымен сызбамен келтірілген және 
есептелімдерге негізделген (әр сатының материалдық балансы). Үрдіс 
сипаттамасының соңында жалпы материалдық балансы берілген. Регламентте 
сипатталған барлық бөлімдер ҚР ДС ӘДМ «ҚР фармацевтикалық өндірісінде 
шығарылатын дәрілік заттарды өндірудің технологиялық регламенттері 
жөніндегі ережелерді қолданысқа енгізу туралы» бұйрығына сәйкес келеді 
[111]. 
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Шикізат, аралық 
өнім және 

материалдар 
 Қою экстракт өндірісі  Өндіріс процессіндегі 

бақылау 

      

Сортаңды цистанхе 
жыланбұтағының 

құрғақ  
фрагменттері 

 1 саты 
ДӨШ дайындау 
Тамыркескіш (К-1), жартылай 
өнімді жинағыш (Сб-5), елек, таразы 
(В-2) 

 
Бөлшектер өлшемі, еленген 
заттың біркелкілігі, ДӨШ 

көлемі 

     

Сұйық көміртегінің 
қостотығы  

 2 саты 
ДӨШ-нан сығындыны алу 
Экстрактор (УУПЭ -5) 

 Шикізат-экстрагент 
қатынасы, экстракция темп. 

және қысымы, уақыты 
аралық өнім сапасы 

     
  Қою экстракты қаптау   
     

Флакондар, 
қақпақтар 

 3  саты 
Флакондарды және қақпақтарды 
жуу және кептіру 
Жууға арналған машина (СШ - 7) 

 Судың және кептіргіштің 
темп., флакондар мен 

қақпақтардың тазалығы 

     

Этикеткалар, 
қорапшалар, 

қосымша 
парақшалар 

 

4 саты 
Дайын өнімді бөлшектеп өлшеу, 
таңбалау және қорапшаларға салу 
Бөлшектеп өлшеумен буып-түюдің 
автоматты желісі (УФМ-4) 

 
Көлем, комплектілік, 

мөрдің дұрыстығы (серия 
нөмірі, сақтау мерзімі) 

     

Қораптар, топтық 
этикеткалар 

 5  саты 
Қорапшаларды қораптарға салу  
Қаптау үстелі (УС – 6) 

 Қораптағы қорапшалар 
саны, мөрдің дұрыстығы 

     
  Дайын өнім  Дайын өнімді бақылау 

 
Сурет 8 - Көмірқышқылды қою экстракт өндірісінің технологиялық сызбасы 

 

 
Сурет 9 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының көмірқышқылды қою экстрактын 

өндірудің аппараттық сызбасы 

 

К-1 В-2 Р-3 
УС-6 УФМ-4 

ЗПА -5 
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Кесте 4 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының көмірқышқылды қою экстрактын 
өндіруде пайдаланылатын жабдықтардың тізбесі 
 

Белгіленуі  Атауы  Саны  Ескертпелер  
(сер. №) 

К-1 Тамыркескіш 1 00896 
В-2 Тауарлық таразылар, ВТ – 150 1 61328 
Р-3 УУПЭ-5 1 н/ж 
УФМ-4 Буып-түю аппараты 1 435687 
ЗПА-5 Жартылай автомат орағыш ЗПА.П. 1 н/ж 
УС – 6 Дайын өнімді буып-түюге арналған 

үстел 
1 н/ж 

СШ – 7 Құрғатқыш шкаф 1 н/ж 
 

3.1.2 Cistanchе salsa жыланбұтақтарын дайындау және өңдеу  
технологиясының нұсқаулығын дайындау 

Дәрілік зат ретінде дәрілік өсімдік шикізаты - Cistanchе salsa 
жыланбұтағын пайдалану ұсынылды. Өсімдіктің өсу ерекшеліктерін, сондай-ақ 
ББЗ жинақталу динамикасын (1 Бөлімде зерттелген) ескере отырып, Cistanchе 
salsa жыланбұтақтарын даярлау жөніндегі нұсқаулық дайындалды.  

− Даярлау іс-шараларын бастау үшін қолыңызда сәйкесінше уәкілетті 
мекемелердің ДӨШ жинаумен шұғылдану құқығын растайтын рұқсаттама 
құжаты және жиып-теру жоспарланған орынның жоспары болуы қажет; 

− Шикізатты жинау гүлдеу кезеңінде (сәуір-мамыр), ауа райы құрғақ кезде 
жүргізеді: ұзындығы 150 см дейінгі жыланбұтақтарын күрекпен қазып алады. 
Өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін (ұзындығы 10-40 см жапырақтары бар 
ұзындығы 150 см дейінгі сабақтарының ұштарын) кәрзеңкелер мен сөрелерге 
жинайды; 

− Кептіру ашық ауадағы қалқа астында, темір шатырдың астында, сондай-
ақ жақсы желдетілетін орынжайларда жүргізіледі. Шикізат қағаз немесе 
матаның үстіне жұқа қабаттап (5-7 см) жайылады және мезгіл-мезгіл 
аударыстырылып тұрады. Кептірудің аяқталғанын сабақтарының 
сынғыштығына қарай анықтауға болады; 

− Өнім зығырдан және қағаздан жасалған қапшықтарға немесе салмағы 30 
кг аспайтын шүберек қапшықтарға қапталады. Шикізат толтырылған 
қапшықтар талшықты жіппен немесе техникалық жолмен 2 см сиретпей 
қабылған зығыр жіппен қолмен немесе машиналық әдіспен тізбекті қосарлы 
тігіс жүргізілген жіппен тігіледі; 

− Қаптап, таңбалау ҚР ДС және ӘДМ № 227 заңнамасының талаптарына 
сәйкес жүргізіледі [112] (саудалық атауы, халықаралық патенттелмеген атауы, 
дәрілік түрі, құрамы, сипаттамасы, шығарылу түрі мен қаптамасы, сақтау 
шарттары, сақтау мерзімі, өндірушісі). 
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Дайын шикізат (жердің бетіндегі бөлігі) ұзындығы 10-40 см жапырақтары, 
ені 10-15 мм және ұзындығы 20-27 мм күлгін-күреңқызыл түсті гүлдері бар, 
ұзындығы 150 см дейінгі сабақтарының ұштарынан тұрады. Жерасты бөлігі 
арнайы технология бойынша өңделген жыланбұтақтардан тұрады. 

Cistanchе salsa жыланбұтақтарының жерасты бөлігін өңдеу технологиясы 
Есік қаласындағы «ФитОлеум» ЖШС жағдайында апробацияланды. Cistanchе 
salsa жыланбұтақтары өндірісінің технологиялық блок-сызбасы 10 суретте 
келтірілген. 11 суретте өндірістің аппаратуралық сызбасы және оған берілген 
спецификация келтірілген. 

Алынған жыланбұтақтарды АНҚ жобасына сәйкес стандарттайды. 
Келтірілген технологиялық үрдіске сәйкес, технологиялық регламент 
құрастырылды (Қосымша Қ). Шикізат пен материалдарының сипаттамасы ҚР 
МФ және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес регламентте келтірілген. 
Жыланбұтақтарды алу технологиясы келтірілген және есептелімдерге 
негізделген (әр сатысының материалдық балансы). Үрдіс сипаттамасының 
соңында жалпы материалдық баланс келтірілген. Регламентте сипатталған 
барлық бөлімдер ҚР ДС ӘДМ «ҚР фармацевтикалық өндірісінде шығарылатын 
дәрілік заттарды өндірудің технологиялық регламенттері жөніндегі ережелерді 
қолданысқа енгізу туралы» бұйрығына сәйкес келеді [111]. 
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Шикізат, 

аралық өнім 
және 

материалдар 

 Жыланбұтақтарды дайындау 
технологиясы  Өндіріс процессіндегі 

бақылау 

      

Сортаңды  
цистанхе 

жыланбұтағы, 
тазартылған су 

 1 саты 
ДӨШ дайындау 
Тамыркескіш (К-1), жуғыш (М-2), 
жартылай өнімді жинағыш (Сб-5), 
елек, таразы (В-2) 

 Шикізатты жуу сапасы, 
су темп., бөлшектер 

өлшемі, еленген заттың 
біркелкілігі, ДӨШ 

көлемі  
     

Натрий хлориді, 
тазартылған су 

 2 саты 
10 % натрий хлоридінің 
ерітіндісін алу 
Реактор  

 Ингридиенттердің 
массасы мен көлемі, 
араластыру уақыты, 

температурасы 
     

 

 3 саты 
10 % натрий хлоридінің 
ерітіндісімен өңдеу 
Реактор (Р-5) 

 
Ерітінді 

температурасы, өңдеу 
уақыты 

     

 

 4 саты 
Жыланбұтақтарды құрғату 
Құрғату камерасы (СШ-7) 

 

Құрғату 
температурасы мен 

уақыты, аралық 
өнімнің сапасы  

     
  Упаковка столонов   
     

Этикетка, қап, 
қосымша 

парақшалар 

 5 саты 
Дайын өнімді қаптау, таңбалау 
және қорапшаларға салу 
Буып-түюдің автоматты желісі 
(УФМ-4)  

 Өнім салмағы, мөрдің 
дұрыстығы (серия 

номері, жарамдылық 
мерзімі) 

     
  Дайын өнім  Дайын өнімді бақылау 

 
Сурет 10 - Cistanchе salsa жыланбұтағы өндірісінің технологиялық сызбасы 



51 

 
 
КП-1 Таразы Сб-4 Жинақтағыш  СШ-7 Құрғату камерасы немесе 

ангар 
М-2 Жуғыш Р-5 Реактор  Сб-8 Жинақтағыш 

КП-9 Таразы 
К-3 Тамыркескіщ Сб-6 Жинақтағыш КП-10 Дайын өнімді буып-түюге 

арналған үстел 
 

Сурет 11 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының өндірісінің аппараттық сызбасы және сипаттамасы 

КП-1 М-2 К-3 СШ-7  Р-5 КП-10 

   
Сб-4    Сб-6    Сб-6 КП-9 
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Cistanche salsa жыланбұтағынан алынатын дәрілік өсімдік шикізатын 
өндіру төмендегі технологиялық сатылардан тұрады: шикізат пен 
материалдарды дайындау (жыланбұтақтарды дайындау, тұздағыш агент ретінде 
пайдаланылатын натрий хлоридінің 10% ерітіндісін дайындау), 
жыланбұтақтарды ұнтақтау, бөлшектеп өлшеу, буып-түю және таңбалау. 

Өндіріс процессін бастар алдында микробиологиялық таза, жоғары сапалы 
өнімді шығару, қауіпсіз еңбек шарттары мен қызметкерлердің денсаулығын 
сақтауды қамтамасыз ету мақсатында, жабдықтарды, ыдыстарды мен 
орынжайларды санитариялық жолмен дайындау жүргізіледі. 

Өндірістік, қосалқы және тұрмыстық орынжайларды жинап тазалауды 
техникалық қызметкерлер жүргізеді. Жұмыс орындарының санитариялық 
жағдайына қызмет көрсетуші маман жауап береді. Толықтай жинап тазалау мен 
санитариялық күн кезінде орынжайларды жинап тазалауға және жабдықтарды 
жинақтауға цехтардың барлық қызметкерлері қатысады. 

Цехтардың, бөлімшелердің бастықтары, ауысым шеберлері, негізгі 
өндіріспен, өндірісті сақтаумен және қамтамасыз етумен байланысты 
технологтар еңбек жағдайларының, қызмет көрсетуші мамандардың жеке бас 
гигиенасының сақталуы және орынжайлардың санитариялық жағдайы үшін 
жауап береді және үнемі қадағалап отырады. 

Барлық өндіріс орынжайларды жуып тазалауға және өндірістік 
жабдықтарды, жиһаздарды күтіп ұстауға қойылатын талаптарда  жуғыш және 
зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дымқыл шүберекпен сүрту 
қарастырылған. Өндіріс процессінде тиісті талаптар сақталған жағдайда, 
бастапқы шикізат, жартылай дайын өнімдер, материалдар, аралық және дайын 
өнімдер қоршаған ортаның әсерінен туындайтын контаминациялану қаупін 
туғызуды төмендетеді. 

Өндірісте пайдаланылатын жабдықтар (аппаратура, аралық ыдыстар және 
құрал-жабдықтар) мезгіл-мезгіл жуылады, тазаланады және 
зарарсыздандырылады. Аппаратураны, жабдықтар мен құрал-саймандарды таза 
күйінде және бүлдірмей ұстау қажет. Барлық беткейлер тегіс, бітеу, сызат 
түспеген және сынбаған, оңай жуылатын және зарарсыздандырылатын болуы 
тиіс. Кез келген өндірістік аумақтағы жабдыққа оңай қол жететіндей болуы 
тиіс. 

Өндірістік орынжайдағы жабдықтар (қойма бөлмелерінде шикізатты, 
жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді сақтауға арналған шкафтар немесе 
сөрелер) қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жинап 
тазаланады. Жабдық бөлшектерін зарарсыздандыру жуу бөлімдерінде 
жүргізіледі. 

Өндірістік жабдықтар (тамыркескіш; бу қалтасы мен қыздырғышы бар, 10 
% NaCl ерітіндісін және т.б. дайындауға арналған реактор) нұсқаулыққа сәйкес 
жуылады және зарарсыздандырылады. Жұмыс аяқталғаннан кейін, 
механизациялық құралдар пайдаланылған заттардың қалдықтарынан 
тазартылып, ыстық сумен (50 – 60 ºС) жуылып-шайылады, содан кейін 
зарарсыздандырылады. Жабдықтағы зарасыздандырғыш ерітінді ыстық сумен 
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шайылады (5 минуттай) және ластануын болдырмайтын жағдайларда 
сақталады. 

Жабдықтың коррозияға ұшырайтын беткейлері этил  спиртінің 96 % 
ерітіндісіне малынған сүрткімен сүртіледі.  

Жабдықты құрастырғаннан кейін оның ақауы жоқтығына көз жеткізу 
қажет. Тасымалдау ыдысы (металл бөшкелер, полимер ыдыстар, басқа да 
ыдыстар) қоймаға қабылданған кезде, олардың сырты ыстық сумен мұқият 
жуылуы және ҚР Денсаулық сақтау органдары қолдануға рұқсат еткен 
зарарсыздандырғыш ерітіндіге малынған сыпыртқымен ысқылау арқылы 
мұқият шайылуы тиіс. Тасымалдау ыдысын өндірістік цехтарының ішінде және 
бөлшектеп өлшеу аймақтарында алып жүруге тыйым салынады. Тасымалдау 
ыдыстары босаған бойда жуылып-шайылуы және зарарсыздандырылуы және 
лас тимейтін жағдайларда сақталуы тиіс. 

Темір ұстасының құрал-жабдықтары тасымалданатын құрал-сайман 
жәшіктерінде тұруы тиіс. Темір ұстасының құралдары ай сайын жуғыш 
заттармен жуылады және бөшкеге 40 минутқа батырылып 
зарарсыздандырылады, содан кейін 76 % этил спиртіне малынған стерильді 
талшықсыз сүрткімен сүртіледі. 

Жабдықтарды жуудың сапасыздығы химиялық қалдықтармен ластануды 
тудыруы мүмкін. Жабдықтарды, аппаратураны жөндеуден немесе қайта 
құрастырылғаннан кейін іске қосу үшін тек жуылып, тазартылғаннан, 
зарарсыздандырылғаннан және оларды цех бастығы, технолог немесе ауысым 
шебері тексеріп шыққаннан кейін ғана жол беріледі. 

Аппаратураның, жабдықтардың, орынжайлардың ауасы мен 
қабырғалардан жуылып шыққан шайындылардағы таралған микробтарды 
анықтауды цех зертханасы өндірістік процесс кезінде аптасына 1 реттен 
сиретпей және зарарсыздандырғыш ерітіндімен өңделгеннен кейін 2 аптада 1 
рет жүргізеді. 

Темір ұсталарының және басқа жөндеуші қызметкерлердің құрал-
жабдықтары дербес құрал-сайман жәшіктерінде тұруы тиіс. Құралдардың 
бөлшектерін, қосалқы бөлшектерін, құрал-саймандарды және т.б. өндірістік 
цехтарда сақтауға тыйым салынады. 

Орынжайлар мен барлық жабдықтарды жуып-тазалаудың өсімдік шикізаты 
өндірісіндегі маңызы зор. Тиісті өндірістік жағдайларды қамтамасыз ету үшін,  
орынжайлар ҚР денсаулық сақтау органдары медициналық тәжірибеде 
қолдануға рұқсат еткен жуғыш және зарарсыздандырғыш құралдарды 
қолданып дымқыл сүрткілермен сүртілуі тиіс.  

Еденді жууға арналған жуып тазалау материалы ретінде шыт матадан 
тігілген сүрткілер немесе миткальдан жасалған арнайы кілемшелер 
пайдаланылады. Қабырғаларды, панельдерді, есіктерді тазалау үшін 
пенополиуретан губкалар немесе шыт матадан (мақта-мата бөзден) тігілген 
сүрткілер пайдаланылады. Зарарсыздандырғыш ерітіндінің шығыны беткейдің 
70-тен 100 мл/м2 дейінгі көлемін құрайды. 
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Өндірістік, қосалқы және тұрмыстық орынжайларды жуып-тазалауды 
техникалық қызметкер, ал жұмыс орындарын жуып-тазалауды  – мамандар 
өздері жүргізуі тиіс. Түрлі орынжайларды жуып-тазалу үшін (жуғыштар, 
кептіруге арналған ангарлар немесе құрғатқыш шкафтар, өндіріс цехтары мен 
бөлшектеп өлшеу бөлімдері, қойма бөлмелері, санитариялық бөлмелер, 
әкімшілік ғимараттар) бөлек-бөлек жуып-тазалау құралдары беріледі (шелек, 
леген, щеткалар, сыпыртқылар және т.б.), олар сәйкесінше таңбаланады және 
қатаң түрде өз мақсатында пайдаланылады. 

Өндіріс орынжайларын күнделікті жуып-тазалау ӨКЖ сәйкес, жұмыс 
басталар алдында немесе ауысым аяқталардан 15-20 минут бұрын жүргізіледі. 

Орынжайларды жуып тазалау кезінде жеке қорғаныс құралдары (арнайы 
киім, резеңке қолғап) қолданылады. 

Орынжайлардың дайын екендігіне көз жеткізген соң, ары қарай жұмысқа 
кіріседі. 

Өндірістік орынжайларда технологиялық киімдер: костюм, шашты түгел 
жауып тұратын бас киім (үшкіл орамал), резеңке қолғап, қорғағыш көзілдірік 
және табаны теріден тігілген аяқ киім пайдаланылады. Костюм мен бас киім 
аптасына 2 реттен сиретпей жуылады. 

Технологиялық киімдерді жуу ӨКЖ сәйкес жүргізіледі. 
Өндіріске жіберілмес бұрын, қызметкерлердің барлығы өндіріс процессін 

дәл жүргізу және өндірістік санитария, жеке бас гигиенасына байланысты өзіне 
қойылатын талаптардың орындалуы үшін санитариялық минимум тапсырады. 

Өндірісте жұмыс жасайтын қызметкер жарты жылда бір реттен сиретпей,  
өзіне жұмыс барысында қойылатын талаптар бойынша үйрету нұсқаулардан 
өтуі тиіс (сәйкесінше журналға жазып). 

Дәрілік заттар өндірісінің қызметкерлері ҚР Денсаулық сақтау 
Комитетінің 24.05.1999 ж. № 278 "Кәсіпорын қызметкерлерін бастапқы және 
мерзімдік медициналық тексерулерден өткізу туралы" бұйрығына сәйкес 
бастапқы және мерзім сайын медициналық тексеру мен бактериологиялық 
тексеруден өтуі тиіс. 

Өндірістік орынжайларда жұмыс жасауға жіберілмейді: 
- түшкіруді, қышынуды, мұрын бітелуін туғызатын аллергендерге 

сезімтал қызметкерлер; 
- жұқпалы ауруларға шалдыққан, денесінде ашық жаралары бар, суық 

тиген, тұмау тиген қызметкерлер жіберілмейді. 
Өндірістік орынжайларда жұмыс жасайтын қызметкерлерге төмендегідей 

талаптар қойылады: 
- шашты аптасына 2 реттен сиретпей жуу керек; 
- декоративті косметика жағуға рұқсат берілмейді; 
- шашқа және тырнаққа лак жағуға тыйым салынады; 
- зергерлік әшекей бұйымдарды тағуға тыйым салынады; 
-  сақал-мұрт қоюға тыйым салынады немесе оларды дұрыстап жауып 

қою қажет; 
-  өндірістік орынжайда шылым шегу және тамақ ішуге тыйым салынады. 
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Тұрмыстық орынжайларда қызметкер сыртқы киімін, бас киімін шешіп, 
көшеге киген киімін жеке аяқ киім мен халатқа ауыстырады. Арнайы санат 
берілмеген орынжайда жұмыс істейтін қызметкерлер (жиынтықтау, топтық 
ыдыстарға буып-түйіп салу бөлмелері) халат, орамал немесе қалпақ киеді де 
жұмыс орнына өте береді. 

Жұмысты бастар алдында қызметкер қолын иіс сабынмен мұқият жуады, 
содан соң технологиялық киімдерді алып киеді, теріден тігілген аяқ киім киеді.  

Асханаға немесе дәретханаға бару үшін қызметкер технологиялық киімін 
шешуі, басқа киім мен аяқ киімді ауыстырып киюі тиіс. 

Асханадан немесе дәретханадан шыққаннан кейін қолды әбден сабындап 
жуып, технологиялық киім және аяқ киім кию қажет. 

10 % NaCl ерітіндісін дайындау ерітінді қайнайтын температураға дейінгі 
қыздырғышпен жабдықталған Р-5 реакторында жүзеге асырылады. 50 л ерітінді 
дайындау үшін реакторға 45 л тазартылған су мен 5.0 кг NaCl құйылады. Содан 
соң ерітінді қайнауға дейін жеткізіледі. 

Cistanchе salsa жыланбұтақтары КП-1 таразыларында өлшенеді және 
топырақ қалдықтарынан құбырдағы сумен, содан соң тазартылған сумен 
арнайы тазалау (жуып-шаю) бөлмесіне жөнелтіледі. Жуылып шыққан 
шикізатты К-3 тамыркескішінде кеседі. Алынған кесектердің ұзындығы 3-5 см 
және ені 4-6 см өлшемде болуы тиіс.  

Ұнтақталған шикізат 10 % NaCl қайнап тұрған ерітіндісіне 1-2 минут 
малынып алынады.  

Өңделген шикізатты кептіру жақсы желдетілетін ангарларда (күн 
сәулесінің тікелей түсуіне жол берілмейді) ыстық ауа райы кезінде жүргізіледі, 
сондай-ақ температура режимі 30-37 ºС құрғатқыш шкафтарды пайдалануға 
болады. Шикізат жұқа қабаттап (5-7 см) пергамент қағазға немесе бөз 
шүберекке жайылады және күніне 1 рет аударылады. Құрғатудың аяқталғанын 
сабақтардың сынғыштығына қарай, сондай-ақ АНҚ-ға сәйкес анықтауға 
болады.  

Құрғатылған, стандартталған шикізатты бөлшектеп өлшенеді және 
таңбаланып буылып-түйіледі. 

Құрғақ шикізаттың шығымы былайша есептеледі: 
Өсімдіктегі судың мөлшері ≈ 85 %; 
Құрғақ шикізаттағы судың мөлшері ≈ 10 %; 
Құрғақ шикізаттың механикалық шығыны 1 % құрайды; 
 
85 % - 450 кг 
10 % - х 
х ≈ 53 кг 
 

53 кг – 100 % шикізат 
х   кг – 1 % механикалық шығын  
х ≈  0.5 кг 
кептірілген шикізат мөлшері 
= 53 – 0.5 = 52.5 кг 

 
10, 20 немесе 40 кг неттодан шүберек қапшықтарға буып-түйеді. Шикізат 

толтырылған қапшықтар заттаңбасымен бірге МемССТ 17308 бойынша 
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талшықты жіппен немесе МемССТ 14961 бойынша зығырдан жасалған 
техникалық жіптермен 2 см сиретпей қабу арқылы қолмен тігіледі немесе 
машиналық әдіспен тізбектеп қосарлы тігіс жүргізіледі. 

Қапшықтарды машиналық әдіспен тіккен кезде тігісінің үстінде  
жалпақтығы кемінде 5 см айдаршық қалуы тиіс. 

Қапшықтарды қолмен тіккен кезде қапшықтардың үстіңгі бөлігінде 
ұзындығы кемінде 10 см құлақша қалдырылуы тиіс. 

 
3.1.3 Алынған Cistanchе salsa жыланбұтағының экстрактарын  (қою, 

сұйық және құрғақ) стандарттау  
Cistanchе salsa жыланбұтақтары негізінде алынған субстанцияларға 

арналған АНҚ дайындау мақсатында, сапа (стандарттау) параметрлерін 
анықтау жүргізілді, ҚР МФ және ҚР ДС ӘДМ № 754 бұйрығына сәйкес әр 
экстракттың 3 сериясы бойынша [114, 115]. Жекелеген эксперименттерді 
жүргізу әдістемелері «Материалдар мен әдістер» бөлімінде келтірілген (2 
Бөлім, 2.2 тармағы). 

Әзірленген АНҚ жобалары (Қосымша Л, М, Н). ҚР ДС ӘДМ «Дәрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы 
сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК-нің зертханасында сынақтан сәтті 
өткізілді [116]. 

 
Cistanchе salsa жыланбұтағының сұйық экстрактын стандарттау 
Сипаттамасы. Қоңырлау-бурыл түсті мөлдір сұйықтық. Дәмі тәтті, 

тұтқыр. Дәмі мен иісі пайдаланылып отырған шикізатқа тән, бөгде дәмі мен иісі 
жоқ. 

Идентификациялау 
А. Сапалық реакциялар: 
Полисахаридтер. 10 мл сұйық сығындыға 40 мл 96% этанол Р қосқан 

кезде, араластырғаннан кейін тұнба түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда 
болады. 

Көмірсулар. 2 мл сұйық экстрактқа 5 к. концентрацияланған хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойы 
қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін калий 
гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде 
мыстың шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) пайда 
болады. 

Флавоноидтар. 1 мл сұйық экстрактқа 95 % этанолдағы Р алюминий 
хлоридінің Р 3 мл 2 % ерітіндісін қосқан кезде сары-жасыл түс пайда болады.  

В. Жұқақабатты хроматография ҚР МФ  I, 1 т., 2.2.27 сәйкес. 
Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 нм УК жарықта 

детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр флуоресценциялы, Rf 0,53 және 0,80-ге 
жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру ерітіндісінің 
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хроматограммасындағы рутин мен кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-
жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы  басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 

Этанол мөлшері. Этанол мөлшері 22 %-дан аспауы және 17.5%-дан аз 
болмуы тиіс (ҚР МФ I, 1 т., 2.9.10).  

Құрғақ қалдық. 8.0 %-дан кем емес (ҚР МФ І, 1 т., 2.8.16 және ҚР МФ І, 2 
т. «Сұйық сығындылар» ЖФС сәйкес).  

Ауыр металдар. 10 -3 %-дан аспайды (ҚР МФ, 1 т., 2.4.8, А әдісі).  
Контейнер ішіндегісінің көлемі. 100 мл кем емес. Қаптамасының көлемін 

ішіндегісін алдын-ала зерттеліп отырған сұйықтықпен, дәл осындай 
қаптаманың ішіндегісін құйып, артынан босатып алу арқылы шайылған 
өлшеуіш ыдысқа құйып ала отырып анықтайды (Сорғалатып құйғаннан кейін 3 
минут бойы тамшылардың ағып болуы үшін ұстап тұрады). 

Сандық анықтау. Полисахаридтер.  
Сынақ ҚР АНҚ-ға сәйкес  өлшеу әдісімен (гравиметрия) жүргізіледі. 
25 мл сұйық экстрактты конус пішінді 100 мл колбаға құйып, 50 мл 95% 

этанол Р қосады, араластырады, су банясында 30 °С температурада 5 минут 
бойы қыздырады. 1 сағаттан кейін ішіндегісін центрифугалық пробиркаға 
құйып, оны минутына 5000 айналым жылдамдықпен 30 минут бойы 
центрифугалайды. Тұнбаүстілік сұйықтық, алдын-ала 100 – 105 °С 
температурада құрғатылған ПОР-16 (2.1.2) шыны сүзгісі арқылы тұрақты 
салмағына дейін сүзіп алынады. Пробиркадағы тұнба мөлшері 15 мл Р су – 96 
% этанол Р (1:2) қоспасының көмегімен сүзгіге ауыстырылады және 10 мл 96% 
этанол Р, 15 мл ацетон Р және 15 мл этилацетат Р ерітіндісімен кезек-кезек 
шаяды. Тұнбасы бар сүзгіні ауада, содан соң 100 – 105 ºС температурада 
тұрақты салмағына дейін құрғатады. 

Экстрактағы полисахаридтердің пайыздық мөлшері (Х) мына формула 
бойынша есептеп шығарылады: 

 
( )

m
mmX 100012 ⋅−

=          (1) 

 
Мұнда, 
m1 – сүзгінің салмағы, граммен; 
m2 – тұнбасы бар сүзгінің салмағы, граммен; 
m – сұйық сығындының салмағы, граммен; 
W – кептірген кездегі салмақ жоғалтуы, пайызбен 
Полисахаридтер мөлшері 8%-дан кем болмауы тиіс.  
Cistanchе salsa жыланбұтағының сұйық экстрактын стандарттау  

параметрлері 5 кестеде келтірілген 
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Кесте 5 -  Cistanchе salsa жыланбұтағының сұйық экстрактын стандарттау  параметрлері 
 

№ серии 120114 120115 120116 
Сипаттамасы Қоңырлау-бурыл түсті мөлдір сұйықтық. Пайдаланылып отырған шикізатқа 

тән тәтті, тұтқыр дәмі бар, бөгде дәмі мен иісі жоқ. 
Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Идентификациялау Сапалық  реакциялар: 
1)10 мл сұйық сығындыға 40 мл 96% этанол Р қосқан кезде, 
араластырғаннан кейін тұнба түзетін үлпек тәрізді 
ұйындылар(полисахаридтер)  пайда болады. 
2) 2 мл сұйық экстрактқа 5 к. концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р 
қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойы қыздырады. 
Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін калий 
гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан кейін 10 минут 
ішінде мыстың шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) 
пайда болады. 
3) 1 мл сұйық экстрактқа 95 % этанолдағы Р алюминий хлоридінің Р 3 мл 2 
% ерітіндісін қосқан кезде сары-жасыл түс (флавоноидтар) пайда болады.  
ЖҚХ-талдауы: Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 нм 
кезіндегі УК жарықта детекциялаған кезде әлсіз сары-қоңыр 
флуоресценциялы, Rf  0,53 және 0,80-ге жуық, салыстыру ерітіндісінің  
хроматограммасындағы рутин мен кверцетинге сәйкес келетін 2 дақ пайда 
болуы тиіс. Сонымен қатар сары-жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы 
басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 

Сәйкес 
 

Сәйкес 
 

Сәйкес 
 

Этанол мөлшері, % 22-ден аспайды және 17.5-тен кем емес 19,4 20.8 19.9 
Құрғақ қалдық, % 8.0-ден кем емес 9,15 8,64 9,46 
Ауыр  металдар, % 10 -3 аспау керек Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
Контейнер ішіндегісінің 
көлемі, мл 

100-ден кем емес 101 104 100 

Сандық анықтау,% -
полисахаридтер 

8-ден кем емес 
 

8,56 9,12 9,67 
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Cistanchе salsa жыланбұтағының құрғақ экстрактын стандарттау 
Сипаттамасы. Қоңыр түсті гигроскопиялы ұнтақ. Түсі пайдаланылып 

отырған шикізатқа тән. Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған шикізатқа тән, 
бөгде дәмі мен иісі жоқ. 

Ерігіштігі.  95% спиртте Р және ыстық суда Р (1:10) тез ериді. (ҚР МФ I 
т., 1.4) 

Идентификациялау 
5.0 сығындыны 50 мл ыстық суда Р араластыра отырып ерітеді. Сумен Р 

шыланған қағаз сүзгі арқылы сүзеді. Сүзіндіні сапалық реакцияларды жүргізу 
үшін пайдаланады. 

А. Сапалық реакциялар: 
Полисахаридтер. 10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р қосқан 

кезде, араластырғаннан кейін тұнба түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда 
болады. 

Көмірсулар. 2 мл алынған ерітіндіге 5 к. концентрацияланған хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойы 
қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін калий 
гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде 
мыстың шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) пайда 
болады. 

В. Жұқақабатты хроматография ҚР МФ  I, 1 т., 2.2.27 сәйкес. 
Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 нм УК жарықта 

детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 0,80-ге 
жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы рутин мен кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-
жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы  басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 

Су. 4.0 %-дан аспайды (ҚР МФ І, 1 т., 2.2.13). 
Кептірген кезде салмақ жоғалтуы. 5.0 %-дан аспайды (ҚР МФ І, 1 т., 

2.8.17 және ҚР МФ І, 2 т. «Құрғақ сығындылар» ЖФС сәйкес). 
Ауыр металдар. 10 -3 %-дан аспайды (ҚР МФ, 1 т., 2.4.8, А әдісі).  
Еріткіштер. Этанол мөлшері 2%-дан аспайды (ҚР МФ I, т. 1, 2.9.10). 
Микробиологиялық тазалығы.  
Сынақ жағдайларындағы экстрактың микробқа қарсы әсері жоқ. 
Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының талаптарына сәйкес келуі 

тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты бактериялардың, 102 ашытқы және 

зең саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 энтеробактериялар мен кейбір 
басқа да грамтеріс бактериялардың болуына жол беріледі. 

10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 г экстракта Escherichia coli мен 
Staphylococcus aureus болмауы керек. 

Сандық анықтау. Полисахаридтер.  
Сынақ ҚР АНҚ-ға сәйкес  өлшеу әдісімен (гравиметрия) жүргізіледі. 
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5,0 г құрғақ экстрактты (нақты өлшеп алынған) 50 мл ыстық суда Р ерітеді, 
сандық көлемі 250 мл өлшеуіш шыны колбаға сүзіп алады және сол ерітіндімен 
(А ерітіндісі) белгісіне дейін жеткізеді. 

25 мл алынған ерітіндіні конус пішінді центрифугалық пробиркаға құйып, 
50 мл 95% этанол Р қосады, араластырады, су банясында 30 °С температурада 
5 минут бойы қыздырады. 1 сағаттан кейін оны минутына 5000 айналым 
жылдамдықпен 30 минут бойы центрифугалайды. Тұнбаүстілік сұйықтықты 
вакууммен 13-16 кПа қалдықтық қысымда, алдын-ала 100 – 105 °С 
температурада құрғатылған ПОР-16 (2.1.2) шыны сүзгісі арқылы тұрақты 
салмағына дейін сүзіп алынады. Пробиркадағы тұнба мөлшері 15 мл Р су – 96 
% этанол Р (1:2) қоспасының көмегімен сүзгіге ауыстырылады және 10 мл 96% 
этанол Р, 15 мл ацетон Р және 15 мл этилацетат Р ерітіндісімен кезек-кезек 
шаяды. Тұнбасы бар сүзгіні ауада, содан соң 100 – 105 ºС температурада 
тұрақты салмағына дейін құрғатады. 

Құрғақ экстрактағы полисахаридтердің пайыздық мөлшері (Х) мына 
формула бойынша есептеп шығарылады: 

 
( )

m
mmX 100012 ⋅−

=                 (2) 

 
Мұнда, 
m1 – сүзгінің салмағы, граммен; 
m2 – тұнбасы бар сүзгінің салмағы, граммен; 
m – өлшенген экстракт салмағы, граммен; 
W – кептірген кездегі салмақ жоғалтуы, пайызбен 
Полисахаридтер мөлшері 20%-дан кем болмауы тиіс.  
Cistanchе salsa жыланбұтағының құрғақ экстрактын стандарттау  

параметрлері 6 кестеде келтірілген 
 



61 

Кесте 6 - Cistanchе salsa жыланбұтағының құрғақ экстрактын стандарттау  параметрлері  
 

Серия  № 100513 140913 010214 
Сипаттамасы Қоңыр түсті гигроскопиялы ұнтақ. Түсі, иісі мен дәмі пайдаланылып отырған 

шикізатқа тән, бөгде дәмі мен иісі жоқ. 
Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Ерігіштігі 95% спиртте Р және ыстық суда Р (1:10) тез ериді Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  
Идентификациялау Сапалық  реакциялар: 

1) 10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р қосқан кезде, араластырғаннан 
кейін тұнба түзетін үлпек тәрізді ұйындылар(полисахаридтер) пайда болады. 
2) 2 мл алынған ерітіндіге 5 к. концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р қосады 
және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойы қыздырады. Қышқыл ерітіндіні 
әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-тартрат реактивін қосқаннан және 1 
минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың шала тотығының кірпіш 
түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) пайда болады. 
ЖҚХ-талдауы: Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 нм УК 
жарықта детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 
0,80-ге жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы рутин мен кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-
жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы  басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 

Сәйкес  
 

Сәйкес  
 

Сәйкес  
 

Су, % 4.0-ден көп емес 3,02 0,12 1,54 
Кептірген кезде 
салмақ жоғалтуы, % 

5.0- ден көп емес 4.28 4,16 3,57 

Ауыр  металдар, % 10 -3-тен көп емес Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  
Еріткіштер, % Этанол 2,0- ден көп емес Анықтал

ған жоқ 
0,06 Анықтал

ған жоқ 
Микробиологиялық 
тазалығы 

1 г препаратта 104 аспайтын аэробты бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 энтеробактериялар мен кейбір басқа да 
грамтеріс бактериялардың болуына жол беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 г экстракта Escherichia coli мен 
Staphylococcus aureus болмауы керек. 

Сәйкес  Сәйкес Сәйкес  

Сандық анықтау, % 
 - полисахаридтер 

20-дан кем емес 21,32 24,57 23,12 
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Cistanchе salsa жыланбұтағының қою көмірқышқылды экстрактын 
стандарттау 

Сипаттамасы. Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған шикізатқа тән қоңыр 
түсті тұтқыр қою масса, бөгде дәмі мен иісі жоқ. Гигроскопиялы.  

Ерігіштігі. 95 % в спиртте Р (1:30) және гександа Р  аздаған жүзінді түзе 
отырып ериді. (ҚР МФ I т., 1.4) 

Идентификациялау 
А. Сапалық реакция: 
Фенолды қосылыстар (гидроксикорич қышқылдары). 1.0 сығындыны 10 мл 

95 %  спиртте Р ерітеді, қажет болса түзілген ерітіндіні сүзіп алады. 5 мл 
спиртті ерітіндідегі 5 к. 3% темір хлоридінің  Р ерітіндісін қосқан кезде, көк-
жасыл түс пайда болады. 

В. ҚР МФ I, т. 1, 2.2.27 сәйкес жұқақабатты хроматография. 
Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында салыстыру 

ерітіндісінің хроматограммасындағы эхинакозид дағына сәйкес келетін, Rf  
0,23-ке жуық жасыл флуоресциялағыш дақ; Сонымен қатар  салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы актеозидке сәйкес, сары-жасыл 
флуоресценциялы, Rf  0,68 жуық дақ пайда болуы тиіс. Сонымен қатар сары- 
немесе көк-жасыл флуоресценциялы қанықтығы аз басқа да дақтар пайда болуы 
мүмкін. 

С. Жоғары эффективті сұйық хроматография (ҚР МФ I, 1 т., 2.2.29). 
Сандық анықтау кезінде алынған сыналып отырған ерітіндінің  

хроматограммасында эхинакозидке сәйкес келетін негізгі шегі (ұстау уақыты - 
17,7) және актеозидке сәйкес келетін төменгі шегі (ұстау уақыты – 15,6) пайда 
болуы тиіс. Басқа шектері минорлық болып табылады және болмауы мүмкін. 

Құрғақ қалдық.  70 %-дан кем емес (ҚР МФ І, 1 т., 2.8.16 және ҚР МФ І, 2 
т. «Қою сығындылар» ЖФС сәйкес). 

Ауыр металдар. Сығындыдағы ауыр металдар мөлшері 10 -3 %-дан аспауы 
тиіс (ҚР МФ, 1 т., 2.4.8, А әдісі) 

Микробиологиялық тазалығы. (ҚР МФ  I, 1 т., 2.6.12 және ҚР МФ I, 1 т., 
2.6.13.) 

Сынақ жағдайларындағы экстрактың микробқа қарсы әсері жоқ. Экстракт 
ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты бактериялардың, 102 ашытқы және 
зең саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 энтеробактериялардың және кейбір 
басқа грамтеріс бактериялардың болуына жол беріледі. 

10 г препаратта Salmonella болмауы керек,  1 г экстрактта Escherichia coli 
мен Staphylococcus aureus болмауы керек. 

Сандық анықтау 
Фенолды қосылыстар (эхинакозид және актеозид) 
Сынақ жоғары эффективті сұйық хроматография әдісімен жүргізіледі, ҚР 

МФ  І, 1 т., 2.2.29. 
Сыналып отырған ерітінді. 1.0 г экстрактты 10 мл 20% 

диметилсульфоксид Р ерітіндісінде метанолда Р ерітеді және тесіктерінің 
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өлшемі 0,45 мкм, талдауға арналған мембраналы тефлон сүзгі арқылы сүзіп 
алады. 

Салыстыру ерітіндісі. Құрамында 1 мл ерітіндіге 0,2 мг стандартты заттан 
келетін эталондық ерітінді алу үшін,  ҚР МФ СО эхинакозид Р мен ҚР МФ СО 
актеозид Р дәл өлшенген бөліктерін 50% метанолда еріту керек. 

Баған: 
- өлшемі: 2,1 м×50 мм 
- қозғалмайтын фаза: хроматографияға арналған октадецилсилильді 

силикагель Р (1,8 мкм) 
- температура: 30º С 
Жылжымалы фаза: 
- жылжымалы А фазасы: метанол Р 
- жылжымалы В фазасы: құмырсқа қышқылының Р 0.2 % ерітіндісі 
Жылжымалы фазаны беру режимі: градиентті  
- 0-36 мин 10% А – 90% В; 
- с 36 мин – 100% В. 
Жылжымалы фаза жылдамдығы: 0.2 мл/мин 
Детекциялау: 334 нм толқын ұзындығында спектрофотометриялық  
Ижекция көлемі: 2 мкл 
Ерітінділерді хроматографиялау, хроматографиялық жүйеге сәйкестік 

талаптары орындалғанға дейін кемінде үш рет жүргізіледі. 
Хроматографиялық жүйенің сәйкестігі. Хроматографиялық жүйе, егер 

төмендегі шарттар орындалса, жарамды болып саналады: 
- хроматографиялық бағанның, салыстыру ерітіндісінің 

хроматограммасындағы эхинакозид шегі бойынша есептеп шығарылған  
тиімділігі, 3000 теориялық тәрелкеден аз болмауы тиіс;   

- салыстыру ерітіндісінің хроматограммасындағы эхинакозид шегі 
бойынша есептеп шығарылған шектер симметриясының коэффициенті, 1,9-дан 
аспауы тиіс.  

- бөлу коэффициенті: эхинакозид пен актеозид үшін 5 шектен кем емес 
болуы керек.  

Сыналып отырған ерітінді мен салыстыру ерітіндісінің хроматограммасын 
пайдалана отырып, эхинакозид пен актеозидтің жоғарғы шектері анықталады.  

Шикізаттағы эхинакозидтің  және актеозидтің пайызбен берілетін мөлшері 
мына формула бойынша есептеп шығарылады: 

 

             (3) 
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мұнда,  
Si – сыналып отырған ерітіндінің хроматограммаларынан есептеп 

шығарылған эхинакозидтің  және актеозидтің ақырғы шегі ауданының орташа 
мәні; 

S0 – салыстыру ерітіндісінің хроматограммаларынан есептеп шығарылған 
эхинакозидтің  және актеозидтің ақырғы шегі ауданының орташа мәні; 

В – эхинакозидтің  және актеозидтің салыстыру ерітіндісіндегі мг/мл 
мөлшері. 

Эхинакозид мөлшері 1.0 мг/г  кем болмауы тиіс, актеозид мөлшері 0.8 мг/г 
кем болмауы тиіс. 

Cistanchе salsa жыланбұтақтарының қою көмірқышқылды сығындысын 
стандарттау параметрлері 7 кестеде келтірілген. 
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Кесте 7 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының қою көмірқышқылды экстрактын стандарттау параметрлері  
 

Серия № 050514 120514 190514 
Сипаттамасы Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған шикізатқа тән қоңыр түсті тұтқыр қою масса, 

бөгде дәмі мен иісі жоқ. Гигроскопиялы. 
Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Ерігіштігі 95 % спиртте Р (1:30) ериді және гександа Р аздаған жүзінді түзе отырып ериді. Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
Идентификациялау Сапалық  реакциялар: 

1.0 сығындыны 10 мл 95 %  спиртте Р ерітеді, қажет болса түзілген ерітіндіні 
сүзіп алады. 5 мл спиртті ерітіндідегі 5 к. 3% темір хлоридінің  Р ерітіндісін 
қосқан кезде, көк-жасыл түс (фенолды қосылыстар (гидроксикорица қышқылдары) 
пайда болады. 
ЖҚХ-талдауы: Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы эхинакозид дағына сәйкес келетін, Rf  0,23-ке 
жуық жасыл флуоресциялағыш дақ; Сонымен қатар  салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы актеозидке сәйкес, сары-жасыл флуоресценциялы, Rf  0,68 
жуық дақ пайда болуы тиіс. Сонымен қатар сары- немесе көк-жасыл 
флуоресценциялы қанықтығы аз басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 
ЖЭСХ-талдауы. Сандық анықтау кезінде алынған сыналып отырған ерітіндінің  
хроматограммасында эхинакозидке сәйкес келетін негізгі шегі (ұстау уақыты - 
17,7) және актеозидке сәйкес келетін төменгі шегі (ұстау уақыты – 15,6) пайда 
болуы тиіс. Басқа шектері минорлық болып табылады және болмауы мүмкін. 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Құрғақ қалдығы, % 70.0-ден кем емес 72.12 73,48 74,46 
Ауыр  металдар, % 10 -3 көп емес Сәйкес Сәйкес Сәйкес 
Микробиологиялық 
тазалығы 

1 г препаратта 104 аспайтын аэробты бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 энтеробактериялардың және кейбір басқа 
грамтеріс бактериялардың болуына жол беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмауы керек,  1 г экстрактта Escherichia coli мен 
Staphylococcus aureus болмауы керек. 

Сәйкес Сәйкес Сәйкес 

Сандық анықтау  
(фенолды 
қосылыстар), мг/г 

Эхинакозид 1.0-ден кем емес 1,35 1,87 2,02 
Актеозид 0.8-ден кем емес 0,96 1,25 1,59 
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3.1.4 Cistanchе salsa жыланбұтағының сапа параметрлері және 
стандартизациясы  

Cistanchе salsa жыланбұтағына АНҚ  жобасын дайындау мақсатында ҚР 
МФ талаптары мен ҚР ДС ӘДМ № 754 бұйрығына сәйкес сапа (стандарттау) 
параметрлерін іріктеу жүргізілді [114]. Зерттеу нысандары гүлдеу кезеңінде 
(сәуір-мамыр) жиналып, жерден жуылып алынған, кептірілген және арнайы 
технология бойынша 10% NaCl ерітіндісімен өңделген, тұтас немесе 
ұнтақталған сортаңды Cistanchе salsa жыланбұтақтары болды, олар Алматы 
облысы Бақанас ауылының аумағында дайындалды. Дәрілік өсімдік шикізатын 
стандарттауға арналған міндетті сапа параметрлері қарастырылған: 
идентификация (макро- және микроскопиялық белгілері, әсер етуші заттарын 
идентификациялаудың сапалы реакциялары, талдаудың хроматографиялық 
әдістері (ЖҚХ және ЖЭСХ), бөгде қоспалар, кептірген кезде салмағының 
жоғалуы, жалпы күлінің, 10% хлорсутек қышқылының ерітіндісінде ерімейтін 
күл, ісіну көрсеткіші, микробиологиялық тазалығы, сандық анықтау 
(полисахаридтердің жиынтығы және фенолды қосылыстар), сақталуы. 
Жекелеген эксперименттерді жүргізу әдістемелері «Материалдар және әдістер» 
бөлімінде келтірілген (2 Бөлім, 2.2 тармағы). 

Дайындалған АНҚ жобасы (Қосымша Ж)  ҚР ДС ӘДМ «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сараптау 
ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК-нің зертханасында сынақтан сәтті өткізілді. 

Идентификациялау 
А. Бүтін шикізат. Жыланбұтақтар цилиндр пішінді, терең ұзына бойына-

иректі, тығыз, ұзындығы 5-10 см дейінгі, қалыңдығы 2-3 см дейінгі, беті 
қабыршақты кесектері. Кесілген жері тегіс, өзегі борпылдақ, ішінде күңгірт-
қоңыр түсті шайырлы зат бар. Сырты мен кесілген жерінің түсі қоңыр-бурыл. 
Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 

Ұнтақталған шикізат. Жыланбұтақтар ұнтақталған кесектері әр 
түрлі, диаметрі 7 мм тесіктері бар електен өтетін кесектері. Түсі қоңыр-бурыл. 
Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 

В. Жыланбұтақтың көлденең кесіндісін микроскоппен хлоралгидрат 
ерітіндісін Р пайдалана отырып қараған кезде келесі диагностикалық белгілер 
байқалады: жыланбұтақтың көлденең кесіндісінде (12 сурет және 13 сурет) екі 
топографиялық бөлік көрініп тұрады, эпидермамен қапталған бастапқы қабығы 
және орталық цилиндрі. Эпидерманың құрылысы осы тінге тән болады. Оның 
көлденең кескініндегі жасушалары дөңгелек, олардың сыртқы қабырғалары 
бүйірлік және ішкі қабырғаларынан қалыңырақ және жиектері ұсақ кедір-
бұдырлы. Жасушалары тығыз орналасқан, олардың кейбірі трихомалар түзеді. 
Трихомалары қарапайым, бес-, алтыжасушалы (диагностикалық белгісі). Ұзына 
бойына тілігіндегі эпидерма жасушалары ұзарған, сабағының бойымен 
созылып жатады.  
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Сурет 12 - Жыланбұтақтың көлденең кесіндісі (эпидермамен қапталған 
бастапқы қабығы) 

 

 
 

Сурет 13 - Жыланбұтақтың көлденең кесіндісі (орталық цилиндрі) 
 

Бастапқы қабығы (14 сурет) паренхимадан тұрады. Бастапқы қабығының 
ішкі бөлігі көлденең қимасындағы дөңгелек паренхима жасушаларынан тұрады, 
оларда дара крахмал дәндері болады (диагностикалық белгі).  

 

 
 

Сурет 14 – Бастапқы қабығы 
 

Орталық  цилиндрі, төсемдері (15 сурет) өткізгіш жүйе мен өзектен 
тұрады. Өткізгіш жүйені негізінен жапырақ іздері, жапырақ төсемінің негізіне 
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кіретін шоғырлардың жиынтығы құрайды. Өткізгіш шоғырдың типі 
колатеральді. Өзек паренхимасының жасушалары өзгеше болып келеді. 

 

 
 

Сурет 15 - Орталық  цилиндрі, төсемдері 
 

С. Сапалық реакциялар: 
Полисахаридтер. Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р 

қайтадан тоңазытатын колбада су моншасында 10 минут қыздырып, 
салқындатады және сүзеді. Сүзіліп алынғанға ерітіндіге 30 мл 96 % этанол Р 
қосады. Араластырғаннан кейін үлпектәрізді ұйындылар пайда болады, олардан 
тұнба (полисахаридтер) түзіледі. 

Көмірсутектер. Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р қайтадан 
тоңазытатын колбада су моншасында 10 минут қыздырып, салқындатады және 
сүзеді. 2 мл ДӨШ сүзіліп алынғанға ерітіндіге 5 к. концентрацияланған 
хлорсутек қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут 
бойына қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор рН 7-ге 
көрсеткішіне жеткенге дейін 10% калий гидроксидінің Р ерітіндісімен 
бейтараптандырады. Ерітіндіге 2 мл мыс-тартрат реактивін қосқаннан және 1 
минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың шала тотығының кірпіш 
түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) түзіледі. 

Фенолды қосылыстар (гидроксикорич қышқылы) Шикізаттың 1.0 г 
ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р қайтадан тоңазытатын колбада су моншасында 
10 минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 5 мл алынған ерітіндіге 5 к. 3% 
темір хлориді Р ерітіндісін қосқан кезде көк-жасыл түс пайда. 

D. Сынақты жұқақабатты хроматография (ҚР МФ I, 1 т., 2.2.27) әдісімен 
жүргізеді 

Сыналатын ерітіндінің хроматограммасында салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы эхинакозид дағына сәйкес келетін жасыл, Rf  0,23-ке 
жуық жасыл флуоресциялағыш дақ; сондай-ақ Rf 0,68-ге жуық сары-жасыл 
флуоресценциялы дақ пайда болуы тиіс, ол салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы актеозидке сәйкес келеді. Сонымен қатар, сары - 
немесе көк-жасыл флуоресценциялы, қанықтығы аз басқа да дақтар пайда 
болуы мүмкін. 
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Е. Сынақты жоғары эффективті сұйық хроматография әдісімен жүргізеді 
(ҚР МФ I, 1 т., 2.2.29). 

Сандық анықтау кезінде алынған сыналатын ерітіндінің  
хроматограммасында, эхинакозидке сәйкес келетін негізгі шыңы (ұстау уақыты 
- 17,7) және актеозидке сәйкес келетін ең аз шегі (ұстау уақыты – 15,6) пайда 
болуы тиіс. Басқа жоғарғы шыңдары минорлық болып табылады және болмауы 
да мүмкін. 

Бөгде қоспалар (ҚР МФ I, 1 т., 2.8.2.)   
Бүтін шикізат. Кесілген жері қоңырқай тартқан және қарайған 

жыланбұтақтар, 5.0 %-дан аспайды; органикалық қоспа 1.0 %-дан аспайды; 
минералды қоспа 1.0 %-дан аспайды. 

Ұнтақталған шикізат. Диаметрі 7 мм тесіктері бар електен өтетін 
бөлшектер, 10 %-дан аспайды; өлшемі 0.5 мм тесіктері бар електен өтетін 
бөлшектері 10%-дан аспайды; органикалық қоспа 1.0%-дан аспайды; 
минералды қоспа 1.0%-дан аспайды. 

Кептірген кезде салмақ жоғалтуы. 14.0 %-дан көп емес (ҚР МФ I, 1 т., 
2.2.32.) 

Жалпы күлі. 15.0 %-дан көп емес (ҚР МФ I, 1 т., 2.4.16.) 
Хлорсутек қышқылында ерімеген күл. 3.0 %-дан көп емес (ҚР МФ I, 1 

том, 2.8.1.) 
Ісіну көрсеткіші. 5-тен кем емес (ҚР МФ I, 1 т., 2.8.4.) 
Микробиологиялық тазалығы. Сынақты ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, кат. 4 А, 

2.6.12,  2.6.13 талаптарына сәйкес жүргізеді.  
Сынақ жағдайындағы препараттың микробқа қарсы әсері болмайды. 
 1 г- де болуына 107 аспайтын тіршілікке қабілетті аэробты 

бактериялардың және 105 аспайтын ашытқы және зең  саңырауқұлақтарының 
(жиынтық) болуына жол беріледі. 102 грамнан аспайтын Escherichia coli 
болуына жол беріледі. 

Сандық анықтау 
Полисахаридтер.  
Сынақ  өлшеу әдісімен (гравиметрия) АНҚ сәйкес жүргізіледі. 
Ұнтақталған шикізат ұнтағының 5.0 г (1000) сыйымдылығы 250 мл шлифі 

бар колбаға салып, 75 мл  су Р қосады. Қайтадан тоңазытатын колбаны 30 
минут бойы араластыра отырып су банясында қыздырады. Содан соң суытады, 
минутына 5000 айналым жылдамдықпен 10 минут бойы  центрифугалайды 
және сыйымдылығы 250 мл өлшеуіш колбаға, диаметрі 55 мм шыны шанақшаға 
салынған және алдын-ала сумен Р шыланған 5 қабат дәке арқылы 
декантациялайды. Сумен Р экстракциялауды үш қайтара, 50 мл порцияларға 
бөліп, содан соң көлемі 25 мл порциясымен, әр ретте 30 минут қайнатып, 
қайтадан тоңазытатын колбада жүргізеді. Әр алынған ерітіндіні салқындатып, 
минутына 5000 жылдамдықпен 10 минут бойы центрифугалайды және тура сол 
өлшеуіш колбаға декантациялайды. Сүзгіні  10 мл 96% этанол Р ерітіндісімен 
жуады және ерітіндінің көлемін сумен Р белгісіне дейін жеткізеді. 
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25 мл алынған ерітіндіні центрифугалық пробиркаға құйып, 50 мл 95% 
этанол Р қосады, араластырады, су банясында 30 °С температурада 5 минут 
бойы қыздырады. 1 сағаттан кейін оны минутына 5000 айналым жылдамдықпен 
30 минут бойы центрифугалайды. Тұнбаүстілік сұйықтықты вакууммен 13-16 
кПа қалдықтық қысымда, алдын-ала 100 – 105 °С температурада құрғатылған 
ПОР-16 (2.1.2) шыны сүзгісі арқылы тұрақты салмағына дейін сүзіп алынады. 
Пробиркадағы тұнба мөлшері 15 мл Р су – 96 % этанол Р (1:2) қоспасының 
көмегімен сүзгіге ауыстырылады және 10 мл 96% этанол Р, 15 мл ацетон Р 
және 15 мл этилацетат Р ерітіндісімен кезек-кезек шаяды. Тұнбасы бар сүзгіні 
ауада, содан соң 100 – 105 ºС температурада тұрақты салмағына дейін 
құрғатады. 

Құрғақ экстрактағы полисахаридтердің пайыздық мөлшері (Х) мына 
формула бойынша есептеп шығарылады: 

 
( )

m
mmX 100012 ⋅−

=        (4) 

Мұнда, 
m1 – сүзгінің салмағы, граммен; 
m2 – тұнбасы бар сүзгінің салмағы, граммен; 
m – өлшенген шикізат салмағы, граммен; 
W – кептірген кездегі салмақ жоғалтуы, пайызбен 
Полисахаридтер мөлшері 15 %-дан кем болмауы тиіс.  
Фенолды қосылыстар (эхинакозид және актеозид) 
Сынақ жоғары эффективті сұйық хроматография әдісімен жүргізіледі ҚР 

МФ І, 1 т., 2.2.29. 
Сыналатын ерітінді. Кептірілген жыланбұтақтардың ұнтақталған 2.0 г 

ұнтағын (355) (2.9.12) 100 мл өлшеуіш колбаға салады және айна түзілгенше 
80% метанол Р қосады және шикізатты жұмсарту үшін қалдырады. Содан соң 
шикізат – экстрагент 1:10 арақатынасына жеткенше 80% метанол Р қосылады, 
ары қарай микротолқынды экстракциялау төмендегі бағдарлама бойынша 
жүргізіледі: старт – 5 минут, экстракциялау – 10 мин, суыту – 10 минут. 
Экстракциялаудың температуралық режимі: оң жақтан – 360 °С, сол жақтан – 
110-120 °С. Алынған экстрактты балластық заттардан тазалауды  минутына 
9000 айналыммен 5 минут бойы центрифугалау арқылы жүргізеді. Тазартылған 
ерітінді декантацияланады және буландырады. Алынған сүзіндіні  20% 
диметилсульфоксид Р ерітіндісінде метанолда Р (1 мл ерітіндіге  9,6мг 
сығынды) ерітеді және тесіктерінің өлшемі 0,45 мкм, талдауға арналған 
мембраналы тефлон сүзгі арқылы сүзеді. 

Салыстыру ерітіндісі. Құрамында 1 мл ерітіндіге 0,2 мг стандартты заттан 
келетін эталондық ерітінді алу үшін,  ҚР МФ СО эхинакозид Р мен ҚР МФ СО 
актеозид Р дәл өлшенген бөліктерін 50% метанолда еріту керек. 

Баған: 
- өлшемі: 2,1 м×50 мм 
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- қозғалмайтын фаза: хроматографияға арналған октадецилсилильді 
силикагель Р (1,8 мкм) 

- температура: 30º С 
Жылжымалы фаза: 
- жылжымалы А фазасы: метанол Р 
- жылжымалы В фазасы: құмырсқа қышқылының Р 0.2 % ерітіндісі 
Жылжымалы фазаны беру режимі: градиентті  
- 0-36 мин 10% А – 90% В; 
- с 36 мин – 100% В. 
Жылжымалы фаза жылдамдығы: 0.2 мл/мин 
Детекциялау: 334 нм толқын ұзындығында спектрофотометриялық  
Ижекция көлемі: 2 мкл 
Ерітінділерді хроматографиялау, хроматографиялық жүйеге сәйкестік 

талаптары орындалғанға дейін кемінде үш рет жүргізіледі. 
Хроматографиялық жүйенің сәйкестігі. Хроматографиялық жүйе, егер 

төмендегі шарттар орындалса, жарамды болып саналады: 
- хроматографиялық бағанның, салыстыру ерітіндісінің 

хроматограммасындағы эхинакозид шегі бойынша есептеп шығарылған  
тиімділігі, 3000 теориялық тәрелкеден аз болмауы тиіс; 

- салыстыру ерітіндісінің хроматограммасындағы эхинакозид шегі 
бойынша есептеп шығарылған шектер симметриясының коэффициенті, 1,9-дан 
аспауы тиіс.  

- бөлу коэффициенті: эхинакозид пен актеозид үшін 5 шектен кем емес 
болуы керек.  

Сыналып отырған ерітінді мен салыстыру ерітіндісінің хроматограммасын 
пайдалана отырып, эхинакозид пен актеозидтің жоғарғы шектері анықталады.  

Шикізаттағы эхинакозидтің  және актеозидтің пайызбен берілетін мөлшері 
мына формула бойынша есептеп шығарылады: 

           (5) 
мұнда  
Si – сыналып отырған ерітіндінің хроматограммаларынан есептеп 

шығарылған эхинакозидтің  және актеозидтің ақырғы шегі ауданының орташа 
мәні; 

S0 – салыстыру ерітіндісінің хроматограммаларынан есептеп шығарылған 
эхинакозидтің  және актеозидтің ақырғы шегі ауданының орташа мәні; 

В – эхинакозидтің  және актеозидтің салыстыру ерітіндісіндегі мг/мл 
мөлшері. 

Эхинакозид мөлшері 0.5 % кем болмауы тиіс, актеозид мөлшері 0.5 % кем 
болмауы тиіс. 
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Кесте 8 - Cistanchе salsa жыланбұтағын стандарттау параметрлері 
 

Серия  № 123104 122104 121104 
1 2 3 4 

Макроскопиялық 
белгілері 

Бүтін шикізат. Жыланбұтақтар цилиндр пішінді, терең ұзына бойына-
иректі, тығыз, ұзындығы 5-10 см дейінгі, қалыңдығы 2-3 см дейінгі, беті 
қабыршақты кесектері. Кесілген жері тегіс, өзегі борпылдақ, ішінде 
күңгірт-қоңыр түсті шайырлы зат бар. Сырты мен кесілген жерінің түсі 
қоңыр-бурыл. Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 
Ұнтақталған шикізат .  Жыланбұтақтар ұнтақталған кесектері әр 
түрлі, диаметрі 7 мм тесіктері бар електен өтетін кесектері. Түсі қоңыр-
бурыл. Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Микроскопиялық 
белгілері 

Жыланбұтақтың көлденең кесіндісі . 
Жыланбұтақтың көлденең кесіндісін микроскоппен хлоралгидрат 
ерітіндісін Р пайдалана отырып қараған кезде келесі диагностикалық 
белгілер байқалады: жыланбұтақтың көлденең кесіндісінде екі 
топографиялық бөлік көрініп тұрады, эпидермамен қапталған бастапқы 
қабығы және орталық цилиндрі. Эпидерманың құрылысы осы тінге тән 
болады. Оның көлденең кескініндегі жасушалары дөңгелек, олардың 
сыртқы қабырғалары бүйірлік және ішкі қабырғаларынан қалыңырақ және 
жиектері ұсақ кедір-бұдырлы. Жасушалары тығыз орналасқан, олардың 
кейбірі трихомалар түзеді. Трихомалары қарапайым, бес-, алтыжасушалы 
(диагностикалық белгісі). Ұзына бойына тілігіндегі эпидерма жасушалары 
ұзарған, сабағының бойымен созылып жатады. 

Сәйкес  Сәйкес  Сәйкес  

Идентификациясы 
және  ісіну 
көрсеткіштері 

Сапа  реакциялары: 
1) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р қайтадан тоңазытатын 
колбада су моншасында 10 минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 
Сүзіліп алынғанға ерітіндіге 30 мл 96 % этанол Р қосады. 
Араластырғаннан кейін үлпектәрізді ұйындылар пайда болады, олардан 
тұнба (полисахаридтер) түзіледі. 

Сәйкес  
6,12 

Сәйкес  
6,18 

Сәйкес  
5,96 
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8 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 
 2) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р қайтадан тоңазытатын 

колбада су моншасында 10 минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 2 
мл ДӨШ сүзіліп алынғанға ерітіндіге 5 к. концентрацияланған хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойына 
қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор рН 7-ге көрсеткішіне 
жеткенге дейін 10% калий гидроксидінің Р ерітіндісімен 
бейтараптандырады. Ерітіндіге 2 мл мыс-тартрат реактивін қосқаннан 
және 1 минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың шала 
тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) түзіледі. 
3) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р қайтадан тоңазытатын 
колбада су моншасында 10 минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 5 
мл алынған ерітіндіге 5 к. 3% темір хлориді Р ерітіндісін қосқан кезде 
көк-жасыл (гидроксикорич қышқылы) түс пайда. 
ЖҚХ-анализ: Сыналатын ерітіндінің хроматограммасында салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы эхинакозид дағына сәйкес келетін 
жасыл, Rf  0,23-ке жуық жасыл флуоресциялағыш дақ; сондай-ақ Rf 0,68-
ге жуық сары-жасыл флуоресценциялы дақ пайда болуы тиіс, ол 
салыстыру ерітіндісінің хроматограммасындағы актеозидке сәйкес келеді.   
Сонымен қатар, сары - немесе көк-жасыл флуоресценциялы, қанықтығы аз 
басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 
ТЖСХ-талдау: Сандық анықтау кезінде алынған сыналатын ерітіндінің  
хроматограммасында, эхинакозидке сәйкес келетін негізгі шыңы (ұстау 
уақыты - 17,7) және актеозидке сәйкес келетін ең аз шегі (ұстау уақыты – 
15,6) пайда болуы тиіс. Басқа жоғарғы шыңдары минорлық болып 
табылады және болмауы да мүмкін. 
Ісіну көрсеткіші 
5-тен кем емес 

   

Кептірген кезде 
салмақ жоғалтуы, % 

14-тен аспайды 13,32 13,74 10,96 

 



74 

8 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 
Жалпы күл, % 15- тен аспайды 8.08 14,90 10,52 
Хлорсутек 
қышқылында 
ерімеген күл, % 

3-тен аспайды 1,12 2,74 2,25 

Бөгде қоспалар Бүтін шикізат . Кесілген жері қоңырқай тартқан және қарайған 
жыланбұтақтар, 5.0 %-дан аспайды; органикалық қоспа 1.0 %-дан 
аспайды; минералды қоспа 1.0 %-дан аспайды. 
 
Ұнтақталған  шикізат . Диаметрі 7 мм тесіктері бар електен өтетін 
бөлшектер, 10 %-дан аспайды; өлшемі 0.5 мм тесіктері бар електен өтетін 
бөлшектері 10%-дан аспайды; органикалық қоспа 1.0%-дан аспайды; 
минералды қоспа 1.0%-дан аспайды. 

Бүтін 
шикізат:  
4,29; 0,90; 
0,84  
Ұнтақтал-
ған шикізат 
8,98; 9,24; 
0,67; 0,87 

Бүтін 
шикізат:  
4,18; 0,86; 
0,94  
Ұнтақтал-
ған шикізат 
9,19; 9,90; 
0,89; 0,91 

Бүтін 
шикізат:  
3,99; 0,97; 
0,96  
Ұнтақтал-
ған шикізат 
9,16; 9,56; 
0,78; 0,88 

Микробиологиялық 
тазалығы 

1 г- де болуына 107 аспайтын тіршілікке қабілетті аэробты 
бактериялардың және 105 аспайтын ашытқы және зең  
саңырауқұлақтарының (жиынтық) болуына жол беріледі. 102 грамнан 
аспайтын Escherichia coli болуына жол беріледі. 

Сәйкес 
келеді 

Сәйкес 
келеді 

Сәйкес 
келеді 

Сапалық құрамы, % полисахаридтер  15-тен кем емес 18,63 16,14 17,17 
фенолды қосылыстар Эхинакозид 0,5-тен кем емес Актеозид  

0,5-тен кем емес 
0,82 
0,58 

0,74 
0,63 

0,69 
0,61 
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3.1.5 Эхинакозидті сандық анықтаудың аналитикалық әдістемесінің 
валидациясы 

Cistanchе salsa жыланбұтағынан микротолқынды экстракциялау әдісімен 
алынған экстракттағы эхинакозидті анықтаудың ЖЭСХ әдістемесін 
валидациялау Чехияның Брно қаласындағы Ветеринариялық - 
фармацевтикалық университетте жүргізілді. 

Cistanche salsa жыланбұтақтарында ЖЭСХ/МС талдау нәтижелері 
бойынша фенолдық сипаттағы 10 зат идентификацияланды, 16, 17 суреттер. 
Идентификацияланған қосылыстардың ішінен эхинакозид (1097,9 мг/100г), 
актеозид (943,5 мг/100г) пен тубулозид В (794, мг/100г) басым түсті, 9 кесте. 
Алынған мәліметтер цистанхенің әдебиеттерде келтірілген, Азияның түрлі 
аймақтарында өсетін жекелеген түрлерін зерттеу нәтижелерімен өзара 
байланысты [117-120]. Эхинакозид пен актеозид – негізгі компоненттер, олар 
бойынша Қытай Фармакопеясында келтірілген Cistanche deserticola және 
Cistanche tubulosa түрлерін стандарттау жүргізіледі [83].  
 

 
 

Сурет 16 - Cistanche salsa (λ=254 нм) экстрактының хроматограммасы 
 

 
 

Сурет 17 - Cistanche salsa (λ=334 нм) экстрактының хроматограммасы 
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Кесте 9 - Cistanche salsa жыланбұтағындағы фенолды қосылыстарды зерттеудің 
нәтижелері 
 

№ р/н Құрықталу уақыты, мин. Құрамы, мг/100 г Қосылыстардың аты 
1.  10.9 64.6 сальсазид 
2.  15.6 943.5 актеозид 
3.  17.1 568.3 полиумозид 
4.  17.7 1097.9 эхинакозид 
5.  17.9 62.7 цистанозид А 
6.  18.9 82.1 изоактеозид 
7.  19.3 228.7 цистанозид С 
8.  19.7 794.1 тубулозид В 
9.  20.5 72.6 тубулозид А 
10.  21.1 110.5 2'-ацетилактеозид 

 
Хроматографиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша, эхинакозидтің 

құрықталу уақыты 17,7 минутты құрайтыны анықталды. 
Талдау әдістемесінің шекті белгісіздігі (max ΔAs) белсенді компонент 

мөлшері (В) 2 % болған кезде 3,2 % құрайды, қалдықтық стандартты 
ауытқудың шектік мәні  (RSD0) – 2,0 %. 

Белсенді компоненттің сандық анықтауға ұсынылған талдамалық 
әдістемесінің валидтілігін тексеру төмендегі сипаттамалары бойынша 
жүргізілді: спецификалылығы, тұрақтылығы, желілілігі, дұрыстығы, дәлдігі - 
ҚР МФ талаптарына сәйкес ұқсастығы [41- 43]. 

Желілілігі талдамалық әдістемелерді қолдану ауқымының шегінде, 
препараттағы белсенді заттың номиналды мөлшерінің 80-120 % - ы 
аралығындағы тоғыз тәуелсіз концентрация бойынша зерттелді. Желілік 
тәуелділігі y = b x + a регрессия теңдеуімен сипатталады, бұл теңдеудегі y = 
0,99234 x + 0,1354, ол үшін SD 0,5775 стандартты ауытқуы кезіндегі 
корреляция коэффициенті R = 0,99945 құрайды (10 кесте).  

Желілік тәуелділігтін есептеу параметрлерін Microcal Oridin электронды 
бағдарламасының көмегімен шағын квадраттар әдісімен жүргізілді. Алынған 
мәліметтердің негізінде аналитикалық әдістемені қолданудың барлық сәйкестік 
критерийлері бойынша көрсетілген ауқымында орындалған, аналитикалық 
әдістеменің желілік тәуелділігі туралы тұжырым жасауға болады. 

Спецификалылығы. Хроматографиялау кезінде сыналып отырған үлгі мен 
стандартты жұмыс үлгісінің ерітінділерінің сіңірілу жолақтарының сәйкес келуі 
препараттағы талданып отырған заттың теңбе-теңдігін дәлелдейді.  

Дәлдігі және дұрыстығы. 11 кестеде аналитикалық әдістемені 
статистикалық өңдеудің нәтижелері келтірілген. Әдістің метрологиялық 
мәндері, анықталымның орташа нәтижесінің салыстырмалы түрдегі қатесі  
0,306 құрайтынын көрсетті.  
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Кесте 10 - Аналитикалық әдістеменің желілік тәуелділігінің метрологиялық 
сипаттамалары  
 

Шамасы  Мәні  Сәйкестік 
критерийлері  Қорытындылар  

Регрессия теңдеуі y=0,99234x+ 0,1354 
B 0,99234 ≈ 1 Сәйкес келеді 
sb 0,00245 - - 
A 0,1354 ≤ 5,1 

≤ 1,89 · sa  
Сәйкес келеді. 

Статистикалық тұрғыдан 
елеусіз 0 

sa 0,3564 - - 
SD 0,5775 2,0 Сәйкес келеді 
P 1,1577*10-14 ≤ 0 Сәйкес келеді 
R 0,99945 ≥ 0,99 Сәйкес келеді 

 
Стьюдент практикалық критерийі кестедегі мәннен аспайтындықтан,  |μi 

+xi| ≠ 0 гипотезасы қабылданбауы мүмкін, бұл зерттеу нәтижелерінде жүйелі 
қателер жоқ деп есептеуге мүмкіндік береді.  

Алынған нәтижелердің негізінде зерттеліп отырған әдістеме 
метрологиялық сипаттамалардың шектік мәндерінің барлық критерийлеріне 
сәйкес деген тұжырым жасауға болады. 

 
Кесте 11 - Аналитикалық әдістеменің ұқсастығын бағалау  
 

Үлгі 
№ 
 

Үлгі ерітіндісінің 
концентрациясы, 

мг/мл 

Үлгідегі талданатын 
заттың мөлшері, % Табылғаны, % Шығымдылығы, % 

1 0,04 80 79,32 99,15 
2 0,0425 85 83,24 97,93 
3 0,045 90 88,72 98,58 
4 0,0475 95 95,24 100,25 
5 0,05 100 99,94 99,94 
6 0,0525 105 105,68 100,65 
7 0,055 110 110,10 100,09 
8 0,0575 115 114,28 99,37 
9 0,06 120 118,20 98,50 

Орташа мәні, х ,% 99,38 
Салыстырмалы стандартты ауытқу, 

xS , % 0,306 

Салыстырмалы сенімді аралық, х∆ ,% 0,707 
Фишер критерийі, F (99%;9;9)=4,85 ≤ Fесепт 30,28 

Жүйелі ауытқу, δ= 100−х  0,62 
Жүйелі ауытқушылығының болымсыздық критерийі, δ≤1,02 Орындалады 

Қорытынды: Әдістеме дұрыс 
жүргізілді 
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Екі талдамалық әдістеменің аралық (зертханаішілік) дәлдігі осы 
көрсеткіштерге қойылатын талаптарға сәйкес келеді (Кесте 12).  

 
Кесте 12 - Аналитикалық әдістемелердің зертханаішілік бағалауының дәлдігі 
 

Үлгі №  Табылған белсенді компоненттер, % 

1 күн 2 күн 3 күн 
1 99,62 99,80 99,82 
2 99,72 100,12 99,58 
3 99,32 100,02 99,78 
4 99,56 99,90 99,82 
5 99,88 99,68 99,64 
х , % 99,62 99,90 99,73 
х intra, % 99,75 

xS  0,0496 0,0925 0,0778 

raxSD
int

 0,088 
Δintra<maxΔAs 0,1896<3,2 (сәйкес келеді) 

 
Тұрақтылығы. Зерттеулер, талданатын затты нақты анықтау үшін, РСО 

ерітіндісін температура режимінің (60±2) °С әсерімен дайындаған дұрыс және 
«көк таспа» қағаз сүзгісі арқылы сүзу керек екенін көрсетті. 

Толық белгісіздігіне болжам. Әдістемеде сынама дайындаудың белгісіздігі   
(ΔSP) – 0,99 % құрайды, ақырғы аналитикалық операцияның белгісіздігі (ΔFAO) – 
0,8 %, толық белгісіздігі   (ΔAs) – 1,39 құрайды. ΔAs≤max ΔAs=3,2 % 
арақатынасы екі жағдайда да орындалады. Сәйкесінше, әдістеме басқа бақылау 
зертханаларында қайталанатын нәтижелер беруге қабілетті [41 – 43, 98- 100]. 

Валидация көрсеткіштерінің нәтижелері, зерттеліп отырған әдістеменің   
спецификалылығына, тұрақтылығына, дұрыстығына жүргізілген тестілердің 
шарттарын қанағаттандыратынын, зерттеліп отырған аналитикалық аймақтағы 
желілік тәуелділігімен, түзелетін дәлдігімен және алынған нәтижелерінің 
ұқсастығымен сипатталатынын көрсетті [121, 122]. 

 
3.1.6 Cistanchе Salsa жыланбұтағы экстрактісіндегі фенолды 

қосылыстарын және антиоксиданттық қасиеттерін LC-ESI-Q-TOF-MS 
әдісімен анықтау 

LC-MS талдауында спектроскопиялық тазалық дәрежедегі ацетонитрил, 
су және құмырсқа қышқылы (J.T. Baker, Germany) пайдаланылды. Масс-
спектрометрдің жұмысы үшін төмен температуралы калибровкалау қоспасы 
мен Agilent Technologies (АҚШ) фирмасының баптауға арналған төмен 
концентрацялы қоспасы қолданылды. Аммоний формиаты (реагенттің класы), 
DPPH радикалы, галл қышқылы және экстрактілерді сандық талдауда 
калибровкалау қисықтарын алу үшін пайдаланылатын тазалық дәрежесі 95%-
дан жоғары стандартты үлгілер (Sigma Aldric, Германия) қолданылды. 
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Экстракциялау және биологиялық талдау үшін пайдаланылатын барлық 
еріткіштер (Avantor Chemicals, Польша) сапасы фармакопеялық стандартқа 
сәйкес. 

 Экстракциялау шарттары 
1 г Сistanche salsa жыланбұтағын ультрадыбыстық мацерациялау 

көмегімен 10 мл еріткішпен экстракцияланды. Еріткіштердің үш жүйесі 
пайдаланылды: этанол (96% v/v), этанол: су (1:1 v/v) және ионсыздандырылған 
су. Экстракциялау параметрлері: уақыт = 30 мин, температура = 25 °С, 
ультрадыбыс күші = 300 Вт. Содан соң экстрактілер Cronus 0,45 мкм 
(Ұлыбритания) сүзгісі арқылы сүзілді және антирадикалдық белсенділігі 
тікелей талданды. Қалған экстракт 45 °С-де құрғағанша булап тазартылды, 
ацетонитрил сополимері: 10 мг / мл концентрациялы су (50:50 v/v) ерітіндісінде 
қайта суспензияланды және компоненттеріне LC-MS әдісімен талдау 
жүргізілді. 

Экстрактілерге LC-MS талдау жүргізу  
Сistanche salsa жыланбұтағынан алынған экстрактілердің үш түрін талдау 

үшін, СХ-электробүріккіш иондаумен жүретін квадрупольдік және уақытша 
жүйесімен (Agilent Technologies фирмасының LC / ESI-Q-TOF-MS жүйесі, 
АҚШ) масс-спектрометр қолданылды. Масс-спектрометр қосарлы VL (G1312C) 
с  орғысымен, автосамплерден (G1329B), дегазатордан (G1322A), TCC 
колоннасынан (G1316A), DAD VL детекторынан (G1315D) тұратын 1260 LC-
жүйесімен және дәл - Ауқымды квадрупольдік/қас-қағымдық масс-
спектрометрмен (Q-TOF) (G6530B) және ESI Jet Stream көзімен жабдықталған. 

Сыналатын әр үлгінің 20 мкл оңтайландырылған LC-әдісімен иондаудың 
оң және теріс режимдерінде талданды. Екі еріткіштің арнайы әзірленген 
градиент бағдарламасында RP-18 хромотографиялық бағаны (150 x 2,1 мм, dp = 
3,5 мкм, Agilent Technologies): А еріткіші (1% ацетонитрил + 0,1% құмырсқа 
қышқылы + 5 мМ аммоний формиаты), және В еріткіші (95% ацетонитрил + 
0,1% құмырсқа қышқылы + 5 мМ аммоний формиаты): 0 мин - А-дағы 1% В, 60 
мин - А-дағы 95% В, 65 мин - А-дағы 1% В, және 75 мин - А-дағы 1% В 0,2 мл / 
мин ағын жылдамдығымен және термостаттың 20 °С температурасымен 
пайдаланылды. DAD датчигі 210, 254, 280 және 365 нм жағдайында жұмыс 
жасады. Масс-спектрлер масс 40-1500 m/z ауқымында қадағаланды. 

Масс-спектрометрдің қалған жұмыс параметрлері төменде көрсетіліп 
отыр: газ және газ ағыны жылдамдығы: 12 л/мин; газ температурасы: 350 °С; 
өзектегі газ температурасы: 400 °С; капиллярлық кернеу: 4000 В; бүріккіш: 35 
psig; скиммер кернеуі: 65 В; фрагмент энергиясы: 140 В және бекітілген 
соқтығысу энергиялары (CID): 15, 25 В. Талдау иондардың ішіне орнатылған 
бастапқы қоспасының (Agilent Technologies, төмен концентрациялы 
калибровкалау қоспасы) эталондық шыңдарын шегеріп тастап жүргізілді. 

Ішіне орнатылған әдіс аталған сигналдың m / z бір масс-спектрін тіркеп 
отырды және содан соң келесі 0,3 минут ішінде MS / MS фрагментациясынан 
қосылысты шегерді. Әр циклда анағұрлым қарқынды екі ізашары CID 
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фрагментациясына ұшырады. Жоғарыда аталған әдісті модификациялаудың 
нәтижесінде цикл ұзақтығы 3,1 секундқа тең болып белгіленді. 

Анализ LC-MS талдау жуырда бапталған аспапта жұмыстың екі – оң және 
теріс режимінде де жүргізілді, ал жинақталған мәліметтер MassHunter 
Workstation 2014, B.07.00 версиялы бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып 
сақталып отырды. 

Идентификацияланған қосылыстардың сандық талдауы табиғи 
қосылыстардың бірдей тұқымдастарынан алынып, сандық анықтау жүргізілген 
сәйкесінше эталондық қосылыстардың калибровкалау қисықтарын 
теңдестірулер негізінде жүргізілді. Сонымен қатар, генерацияланатын 
калибровкалау қисықтары үшін қалдықтарына статистикалық талдау және 
сандық талдауды жақсырақ сипаттау үшін бос ассоциацияларына талдау 
жүргізілді.  

DPPH талдауы 
Аталған мақсат үшін тұрақты радикалдардың метанолдағы (6 -10-5 М) 

жаңа дайындалған 3,95 мл DPPH ерітіндісі 0,05 мл экстрактімен 
араластырылды. Реакцияның басында (AC0) және әр 5 минут уақыт кезеңі 
сайын, реакция тұрақты мәнге (ACt) жеткенше ƛ = 515 нм кезіндегі жұтылу 
мәні өлшенді. Бақылау үлгісі ретінде таза метанол пайдаланылды. Алынған 
экстрактілердің антирадикалдық белсенділігін көрсету үшін келесі теңдік 
пайдаланылды: 

тежеуі [%] = [(AC0-ACt)/AC0]•100. 
Осымен бір мезгілде галл қышқылы суда 10-500 мг / л   

концентрациялары ауқымында DPPH сынақтарының жоғарыда сипатталғандай 
бірдей хаттамасын пайдаланып талданды. 

DPPH талдауының барлық нәтижелері тежегіштік белсенділігі [%] және 
галл қышқылының баламалары [мг] ретінде көрсетілді. Екі параметр де 
неғұрлым жоғары болған сайын, экстрактілер соғұрлым белсенді болды. 

Cistanche salsa экстрактілерінің LC-MS негізіндегі сапалық талдауы  
Зерттеулерде оңтайландырылған жағдайларда сұйықтықты 

хроматографиямен біріктіріліп қолданылатын жоғары мүмкіндікті масс-
спектрометрия, экстрактілердің компоненттерінің шығу тегі бойынша сапалық 
және сандық нәтижелерін қамтамасы етті. Қолданылған хроматографиялық 
жағдайлар Cistanche salsa жыланбұтақтарының екіншілік метаболиттерін сәтті 
бөліп алуға мүмкіндік туғызды. 

Біріншіден, алғаш рет Cistanche salsa жыланбұтақтарының 
экстрактілерінде антиоксиданттық әсерлерінің жоғарылығымен қатар белгілі 
қарапайым фенол қышқылдары мен флавоноидтардың болатындығы 
анықталды. 

Нәтижесінде үлгілерде 12 органикалық қышқыл анықталды, олардың 
ішінде кофе қышқылының туындылары қосылыстардың басым бөлігін 
құрайды. Бұдан өзге, рутин мен катехин байқалғаны 13 кестеде келтірілген. 
Қосылыстарды идентификациялау олардың фрагменттік құрылымдарына, ұстау 
уақыттарына және ғылыми еңбектерге негізделді. 
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Бұдан өзге, эксперименттік массалар 13 кестеде келтірілген молекулалық 
формулаларын есептеп шығару үшін пайдаланылды, және алдын-ала 
идентификацияланған қосылыстармен сәйкес келіп отырды. Барлық 
қосылыстар үшін өлшеудегі қате (13 кесте: delta mmu бағанында көрсетілген) 
10 ppm төмен болды, бұл дәл идентификациялануын қамтамасыз етті. 
Идентификацияланған қарапайым фенолдардың ішінен анағұрлым кең таралған 
қосылыс кофе қышқылы болды.  

Екіншіден, 2-гидроксибензой қышқылы  барлық экстрактілерде ең төмен 
концентрацияда болды. Нақты бір қосылыстардың мөлшерінде байқалған 
айырмашылықтар қолданылып отырған экстрагентке байланысты болды. 
Этанол:су (1: 1 v/v) қарапайым фенол  қышқылдары мен лимон қышқылы үшін 
экстрактілердің кофеин, неохлороген және хлороген қышқылдарын қоса – 
алдыңғы қатарлы фенолдық компоненттері үшін де, иридоидтар үшін де 
Cistanche salsa фармакологиялық белсенділігі үшін жауапты ең жақсы 
экстрагент болды. Тазартылған суды екіншілік метаболиттерінің айтарлықтай 
қанағаттанарлық қалпына келуіне алып келді. Этанол:су (1:1 v/v) 
экстрактілерінің құрамындағы барлық қосылыстар, сулы экстрактілерден де 
анықталды. Еріткіштердің аталған қоспасының тиімділігі иридоидтарды 
экстракциялау жағдайында айрықша болды, бұл қолда бар ғылыми 
әдебиеттегіге [74, 75] сәйкес келеді.  

Фенолдардың сандық анықталуы 
Cistanche salsa екіншілік метаболиттерінің сандық талдауы барлық 

тестіленетін экстрактілерде жүргізілді. Ең жоғарғыларының ауданы алынған 
таза ең жоғарғылардың МС спектрлері режимінде өлшенді. 

Таңдап алынған компоненттерінің пайыздық мөлшері сол 
хроматографиялық әдіспен және масс-спектрометр реттелімдерінде талданған 
стандартты үлгілер бойынша құрылған калибровкалау қисықтарына қатысты 
есептелді. 

Иридоидтарды, флавоноидтарды, лимон қышқылын, кофеин қышқылы 
туындыларын, хлорогенді қышқылдар туындыларын және бензой 
қышқылының туындыларын сандық анықтау үшін, келесі эталондық 
қосылыстар 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 және 1 мг / мл концентрацияларында және 
олардың 20 мкл инжекциялау көлемдерінде: сәйкесінше аукубин, рутин, лимон 
қышқылы, кофеин қышқылы, хлороген қышқылын және p-гидроксибензой 
қышқылы талданды. Алынған калибровкалау қисықтарының R-квадраттардың 
барлық мәндері 0,998-ден жоғары болды. Регрессия теңдеуінің мәндері 
мынадай болып шықты: аукубин (иридоидтарды сандық анықтау үшін) үшін y 
= 329017983x + 443218, рутин үшін y = 8021434x + 257021, лимон қышқылы 
үшін y = 242162513x-64771, кофеин қышқылы (кофеин және кумарин 
қышқылдарын анықтау) үшін y = 16711068x-715336, хлороген қышқылы 
(неохлорогенді және хлорогенді қышқылдар үшін пайдаланылады) үшін y = 
65212073x-197464 және қалдықтарын талдаудан калибровкалау қисықтары 
теңдеулерінің әрқайсысы үшін модельдерінің желілілігін растайтын келесі p-
мәндер алынды: сәйкесінше 0,00353, 0,00001008, 0,00356, 0,07, 0,00208.  
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Кесте  13 - Cistanche salsa жыланбұтақтары экстрактінің алдын ала 
идентификацияланған құрамындағы фенолды қосылыстарды LC-ESI-Q-TOF-
MS нақты салмақты өлшемін есептеу  
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Қалдықтардың бөлінуі қалыпты болып табылатын тексеру үшін, Шапиро-Вилк 
тестісі жүргізілді. Тексерілген нәтижелердің барлығы нәтижелердің қалыпты 
бөлінуіне сәйкес болды. Қолданбалы статистикалық тестілер сандық талдау 
кезінде есептеулер үшін пайдаланылатын желілік модельдің дұрыс болып 
шыққандығын дәлелдеді. Негізгі компоненттерінің нақты экстрактілерге 
қатысты есептеп шығарылған пайыздық мөлшері 13 кестеде берілген. Сандық 
мәндері үштік өлшемнен (үш еселік экстракция) алынған орташа мән ретінде 
көрсетіледі. 

Жүргізілген зерттеуге сәйкес, иридоидтар Cistanche salsa жыланбұтағы 
экстрактілерінің негізгі қосылыстары ретінде құрамында 2-ацетилактеозид, 
аксеозид және тубулозид В бар, барлық экстрактілердің құрамындағы 
анағұрлым көп таралған компоненттері болды. Бұдан өзге, оның 
экстрактілерінде бірнеше органикалық қышқыл мен қарапайым фенол 
қышқылдары идентификацияланды: кофе қышқылы (1,3%), м- және о-кумарин 
қышқылдары (сәйкесінше 0,5 және 0,3%) этанол-су (1:1 v/v) экстрактісінде 
негізгілер ретінде және лимон қышқылы сулы экстрактіде 3,7% мөлшерде 
болды. 

Антиоксиданттық белсенділігіне талдау жүргізу  
ДФПГ радикалдарының нәтижелері 14 кестеде берілген. Мәліметтер  

реакцияның басында және соңында үлгілерде болатын барлық тежегіш 
радикалдардың пайызымен, сондай-ақ, галл қышқылының баламаларымен 
(GAE) көрсетілген. Тежеу мәні мен галл қышқылы концентрациясы неғұрлым 
жоғары болса, экстракт соғұрлым белсенді. Анағұрлым жоғары 
антиоксиданттық құндылығы сулы экстрактісімен салыстырғанда белсендірек 
болып шыққан этанол:су (1:1 v/v) экстрактісінде анықталды. Екіншіден, 
этанолдық экстрактісі 50 %-дан төмен тежеу мәнімен белсенді емес екені 
анықталды. Этанол:су (1:1 v/v) және сулы экстракт тең дәрежеде толық болды 
және 100 мл галл қышқылы ерітіндісінде сәйкесінше 26.0 және 22.2 мг құрады 
және өте белсенді антиоксиданттар ретінде танылды. Алынған нәтижелер LC-
MS алынған мәліметтерге сәйкес келеді. Фенолдар мен иридоидтардың 
концентрациясы таза этанолдық экстрактқа қарағанда жоғары болды.  

Осы зерттеудің нәтижелері Xiong пен қызметтестерінің [89] 
зерттеулерінен алынған мәліметтерді растады, олар Cistanche salsa түзетін 
актеозид, изоацетозид, тубулозид B, эхинакозид, тубулозид A немесе 
цистанозид A пен цистанозид сияқты екіншілік метаболиттері F альфа-
токоферолға қарағанда күштірек, өте жоғары антиоксиданттық белсенділігімен 
сипатталатындар болып табылатындығын көрсетеді.  

Жүргізілген зерттеуге сәйкес, иридоидтар Cistanche salsa 
жыланбұтақтарының экстрактілерінде негізгі қосылыстары ретінде құрамында 
2-ацетилактеозид, аксеозид және тубулозид В бар барлық экстрактілердің 
анағұрлым көп таралған компоненттері болды. Бұдан өзге, оның 
экстрактілерінде бірнеше органикалық қышқыл мен қарапайым фенол 
қышқылдары идентификацияланды: кофе қышқылы (1,3%), м- және о-кумарин 
қышқылдары (сәйкесінше 0,5 және 0,3%) этанол-су (1:1 v/v) экстрактісінде 
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негізгілер ретінде және лимон қышқылы сулы экстрактіде 3,7% мөлшерде 
болды. 
 
Таблица 14. Алынған экстракттардың антиоксиданттық белсенділігі  

 

 
Зерттеуде дәлелденгендей, құрамында иридоидтар, флавоноидтар және 

қарапайым фенолдар тобына жататын көптеген антиоксиданттық қосылыстар 
бар екені анықталды. Олардың экстрактілер құрамымен байланысты 
антиоксиданттық қуаты елеулі болып табылатынын айта кету керек. Алынған 
үлгілер үшін ол 100 мл галл қышқылы ерітіндісінде 26,0 (50% EtOH 
экстрактілері үшін) және 22,2 (сулы экстрактілер үшін) мг жуықты құрайды. 

Қытай фармакопеясына сәйкес, Cistanche deserticola жыланбұтақтарының 
сапасы оның құрамындағы эхинакозид пен актеозидтің (= вербаскозидтің) 
мөлшерімен көрсетіледі, ол бағалаулар бойынша, 0,3%-дан жоғары [83]. Біз 
зерттеп отырған үлгілер де аталған талаптарды қанағаттандырады және одан 
жоғары мәнді де көрсетті. Осы зерттеу нәтижесінде және басқа зерттеулерге 
[74] сәйкес C. salsa иридоидтар мен фенолдардың баламалы көзіне айналуы 
ықтимал.  

Қытайлық үлгілерінде идентификацияланбаған C. deserticola 
фармакопеялық түрлеріне тән келесі қосылыстарды болуы төменде атап 
келтірілген: цистанзинсиноза A1, цистансинозон A2, тубулозид A. 
Қазақстандық Cistanche salsa жыланбұтақтарының ТЖСХ-талдауына 
негізделген алдыңғы зерттеулерде қосылыстар басқа иридоидтардың [122] 
арасынан идентификацияланды. Жоғарыда аталған компоненттердің көптігінің 
расталуы қазақстандық түрінің ізін фармакопеялық цистанхеге анағұрлым 
жуықтатады және оның фармакологиялық құндылығын арттырады. 

Осы авторлар бұрын зерттелмеген B1, B2, C1 және C2 цистанбулозидінің 
бар екендігі, фармакопеялық үлгілеріне ұқсас Cistanche salsa 
жыланбұтақтарының экстрактілерінен расталды. Бұдан өзге, тубулозид В 
болуы, шамасы, талданып отырған экстрактіде айтарлықтай байқалып  тұрады. 

Иридоидтардан бөлек, қарапайым фенол қышқылдарының 
экстрактілердегі құрамы мен олардың фармакологиялық бейінінде маңызды рөл 
атқарады. Зерттеу нәтижесінде кофеин қышқылының, кумарин 
қышқылдарының, хлорогенді және неохлорогенді қышқылдардың бар екендігі 
расталған. 

Зерттеулер нәтижесіне сәйкес Cistanche salsa жыланбұтақтарының 
экстракциялауда полярлы еріткіштерді енгізу қажеттілігін көрсетті. Судың 
болуы иридоидтар мен фенол қышқылдарының қалпына келу тиімділігін едәуір 
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көтермелейді. 96% этанол осы зерттеуде қолданылғандардың ішіндегі ең әлсіз 
экстрагент болып табылатындығы анықталды. 

Экстрактілердің үш түрі салыстырылды (қарама-қарсылығымен 
ерекшеленді), бұл, этанол:су (1:1 v/v) үлгілерлің құрамындағы полифенолдар 
үшін анағұрлым тиімді экстрагент деп тұжырымдалды. Барлық экстрактілерде 
көптеген қарапайым фенолдар, флавоноидтар мен иридоидтар 
идентификацияланған: анағұрлым танымал иридоидтар ретінде 2-
ацетилактезид, аксеозид, тубулозид В және изоактиозид, сондай-ақ, анағұрлым 
кең таралған қарапайым фенолдар ретінде кофеин және кумарин қышқылдары. 

Барлық қосылыстар бос радикалдардың белсенді акцепторлары ретінде 
белгілі. Cistanche salsa үш экстрактісіне жүргізілген DPPH талдауынан олардың 
ішінен галл қышқылының баламалары ретінде айқындалған екеуінің елеулі 
антиоксиданттық қасиеті бар екені анықталды және 100 мл галл қышқылында 
26,0 (50% EtOH экстрактілері үшін) және 22,2 (сулы экстрактілер үшін) мг тең 
болды [139]. 

 
3.2 Тұрақтылықты зерттеу 
3.2.1 Cistanche salsa жыланбұтақтарының тұрақтылығын зерттеу 
Cistanche salsa жыланбұтақтарының тұрақтылығын зерттеу үшін Есік 

қаласындағы «ФитОлеум» ЖШС тәжірибелік-өнеркәсіптік жағдайларында 
алынған үш тәжірибелік-өнеркәсіптік сериясын салдық. Дәрілік шикізатқа 
бақылау жұмыстары бастапқы (10, 20 немесе 40 кг нетто шүберек 
қапшықтарда)  қаптамасында жүргізілді. 

Препараттың тұрақтылығын зерттеу нақты уақыт режимінде ұзақмерзімді 
сынақтар әдісімен жүргізілді, өйткені шығу тегі табиғи, жылуды қажет ететін 
субстанциялар мен олардың негізінде алынған дәрілік түрлерге жылдам 
жетілдіру әдісімен сынау жүргізілмейді [41- 43]. Ұзақмерзімді сынақтарды 
жүргізу шарттары дәрілік затты тарату желілеріндегі болжамды сақтау 
шарттарына барынша жуықтатылды: сақтау температурасы - 25±2 °С, 
салыстырмалы ылғалдылығы - 60±5 %. Сапа параметрлерін бақылау жүйелілігі: 
0, 3, 6, 9, 12, 18 және 24 айды құрады, бұл жыланбұтақтардың әсер етуші 
заттарының уақыт бойынша төзімділігі туралы қорытынды жасауға және 
оңтайлы сақтау мерзімі туралы болжам жасауға мүмкіндік берді.  

Талдау кезеңі бойына қалыпты (стандартты) жағдайларда бастапқы 
қаптамасына салынған дәрілік өсімдік шикізаты уақыт өте келе сыртқы түрінің 
тұрақтылығымен сипатталады, ал оның сапалық және сандық, мөлшерлік 
сипаттамалары регламенттелетін нормалар шегінде болды.  

Бақылау өткізген кезең бойынша тұрақтылығына жүргізілген ұзақмерзімді 
сынақтардың нәтижелеріне қарап, төмендегідей тұжырымдар жасауға болады: 

- бақылау кезеңінде (2 жылда) Cistanche salsa жыланбұтақтарының сапа 
көрсеткіштерінде айтарлықтай өзгерістер байқалған жоқ, бұл оның ұзақ уақыт 
бойы тұрақтылығын растайды; 

- Cistanche salsa жыланбұтақтарын сақтауға ұсынылған шарттары: «Құрғақ 
жерде, 25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек». 
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15 кестеде АНҚ жобасында келтірілген макро- және микроскопиялық, 
физикалық-химиялық және микробиологиялық зерттеулер бойынша сынақ 
өткізілген кезеңде тұрақтылығын зерттеудің нәтижелері келтірілген [123-127].  
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Кесте  15 - Cistanche salsa жыланбұтақтарының ұзақ мерзімді тұрақтылығын зерттеудің нәтижелері 
 
Біріншілік қаптамада: 10, 20 немесе 40 кг неттодан шүберек қапшықтарда.  
Температура: 25±2 °С 
Салыстырмалы ылғалдылығы: 60±5 % 

Көрсеткіштер 
(сериялар) Көрсеткіштер сипаттамасы Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Макроскопиялық 
белгілері  
сериялар: 
123104 
122104 
121104 
 

Бүтін шикізат. Жыланбұтақтар цилиндр пішінді, 
терең ұзына бойына- иректі, тығыз, ұзындығы 5- 
10 см дейінгі, қалыңдығы 2-3 см дейінгі, беті 
қабыршақты кесектері. Кесілген жері тегіс, өзегі 
борпылдақ, ішінде күңгірт- қоңыр түсті шайырлы 
зат бар. Сырты мен кесілген жерінің түсі қоңыр-
бурыл. Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 
Ұнтақталған шикізат .  Жыланбұтақтар 
ұнтақталған кесектері әр түрлі, диаметрі 7 мм 
тесіктері бар електен өтетін кесектері. Түсі қоңыр-
бурыл. Өзіне тән әлсіз иісі бар. Дәмі тәтті, тұтқыр. 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес  

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес  

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Микроскопиялық 
белгілері  
сериялар: 
123104 
122104 
121104 
 

Жыланбұтақтың көлденең кесіндісі . 
Жыланбұтақтың көлденең кесіндісін микроскоппен 
хлоралгидрат ерітіндісін Р пайдалана отырып 
қараған кезде келесі диагностикалық белгілер 
байқалады: жыланбұтақтың көлденең кесіндісінде 
екі топографиялық бөлік көрініп тұрады, 
эпидермамен қапталған бастапқы қабығы және 
орталық цилиндрі. Эпидерманың құрылысы осы 
тінге тән болады. Оның көлденең кескініндегі 
жасушалары дөңгелек, олардың сыртқы 
қабырғалары бүйірлік және ішкі қабырғаларынан 
қалыңырақ және жиектері ұсақ кедір-бұдырлы. 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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15 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Жасушалары тығыз орналасқан, олардың кейбірі 

трихомалар түзеді. Трихомалары қарапайым, бес-, 
алтыжасушалы (диагностикалық белгісі). Ұзына 
бойына тілігіндегі эпидерма жасушалары ұзарған, 
сабағының бойымен созылып жатады. 

       

Идентификациясы  
сериялар: 
123104 
122104 
121104 
 

Сапа  реакциялары: 
1) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р 
қайтадан тоңазытатын колбада су моншасында 10 
минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 
Сүзіліп алынғанға ерітіндіге 30 мл 96 % этанол Р 
қосады. Араластырғаннан кейін үлпектәрізді 
ұйындылар пайда болады, олардан тұнба 
(полисахаридтер) түзіледі. 
2) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р 
қайтадан тоңазытатын колбада су моншасында 10 
минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 2 мл 
ДӨШ сүзіліп алынғанға ерітіндіге 5 к. 
концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р 
қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут 
бойына қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап 
индикатор рН 7-ге көрсеткішіне жеткенге дейін 
10% калий гидроксидінің Р ерітіндісімен 
бейтараптандырады. Ерітіндіге 2 мл мыс-тартрат 
реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан 
кейін 10 минут ішінде мыстың шала тотығының 
кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) 
түзіледі. 
3) Шикізаттың 1.0 г ұнтағын (2.9.12) 10 мл сумен Р 
қайтадан тоңазытатын колбада су моншасында 10 
минут қыздырып, салқындатады және сүзеді. 5 мл  

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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15 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 алынған ерітіндіге 5 к. 3% темір хлориді Р 

ерітіндісін қосқан кезде көк-жасыл (гидроксикорич 
қышқылы) түс пайда. 
ЖҚХ-анализ: Сыналатын ерітіндінің 
хроматограммасында салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы эхинакозид дағына сәйкес 
келетін жасыл, Rf  0,23-ке жуық жасыл 
флуоресциялағыш дақ; сондай-ақ Rf 0,68-ге жуық 
сары-жасыл флуоресценциялы дақ пайда болуы 
тиіс, ол салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы актеозидке сәйкес келеді.   
Сонымен қатар, сары - немесе көк-жасыл 
флуоресценциялы, қанықтығы аз басқа да дақтар 
пайда болуы мүмкін. 
ТЖСХ-талдау: Сандық анықтау кезінде алынған 
сыналатын ерітіндінің  хроматограммасында, 
эхинакозидке сәйкес келетін негізгі шыңы (ұстау 
уақыты - 17,7) және актеозидке сәйкес келетін ең 
аз шегі (ұстау уақыты – 15,6) пайда болуы тиіс. 
Басқа жоғарғы шыңдары минорлық болып 
табылады және болмауы да мүмкін. 

       

Ісіну 
көрсеткіштері, %  
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

5-тен кем емес   
 
5,96 
6,87 
5,90 

 
 
5,96 
6,84 
5,87 

 
 
5,74 
6,80 
5,86 

 
 
5,70 
6,63 
5,78 

 
 
5,70 
6,57 
5,70 

 
 
5,69 
6,50 
5,67 

 
 
5,67 
6,45 
5,65 
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15 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кептірген кездегі салмақ 
жоғалтуы, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

14-тен аспайды 

12,08 
10,12 
12,76 

12,08 
10,10 
12,70 

12,00 
10,09 
12,72 

12,01 
10,04 
12,70 

12,00 
9,97 
12,02 

11,54 
10,00 
12,00 

11,50 
10,05 
12,02 

Жалпы күл, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

15- тен аспайды 

10,15 
13,23 
12,02 

 
10,14 
13,23 
12,02 

 
10,14 
13,20 
12,02 

 
10,13 
13,19 
12,02 

 
10,13 
13,18 
12,02 

10,13 
13,17 
12,01 

10,01 
13,15 
12,00 

Хлорсутек қышқылында 
ерімеген күл, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

3-тен аспайды 

0,96 
1,10 
1,87 

0,96 
1,10 
1,87 

0,95 
1,10 
1,86 

0,95 
1,10 
1,85 

0,95 
1,07 
1,85 

 
0,94 
1,05 
1,85 

0,93 
1,05 
1,84 

Кесілген жері қоңырқай 
тартқан және қарайған 
жыланбұтақтар, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

5,0-тен көп емес  

 
1,12 
2,23 
0,94 

 
 
 

1,12 
2,23 
0,94 

 
 
 
 

1,11 
2,23 
0,94 

 
 
 
 

1,11 
2,23 
0,94 

 
 
 
 

1,13 
2,25 
0,97 

 
 
 
 

1,13 
2,25 
0,95 

 
 
 
 

1,13 
2,25 
0,95 

Органикалық қоспа, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

1.0 %-дан көп емес 
 

0,90 
0,86 
0,97 

0,90 
0,80 
0,97 

0,85 
0,80 
0,90 

0,85 
0,80 
0,90 

0,80 
0,78 
0,85 

0,80 
0,78 
0,85 

0,80 
0,78 
0,85 
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15 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Минералды қоспа, % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

1.0%-дан көп емес  
 

0,84 
0,94 
0,96 

 
 

0,84 
0,88 
0,96 

 
 

0,80 
0,88 
0,90 

 
 

0,80 
0,88 
0,90 

 
 

0,80 
0,88 
0,80 

 
 

0,80 
0,75 
0,80 

 
 

0,80 
0,75 
0,80 

Микробиологиялық 
тазалығы 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

1 г- де болуына 107 аспайтын тіршілікке 
қабілетті аэробты бактериялардың және 105 

аспайтын ашытқы және зең  
саңырауқұлақтарының (жиынтық) болуына 
жол беріледі. 102 грамнан аспайтын 
Escherichia coli болуына жол беріледі. 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Сандық анықтау 
(полисахаридтер), % 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

15-тен кем емес  
 
 

18,03 
16,98 
17,80 

 
 
 

18,00 
16,95 
17,63 

 
 
 

17,96 
16,90 
17,60 

 
 
 

17,93 
16,78 
17,58 

 
 
 

17,90 
16,75 
17,50 

 
 
 

17,89 
16,72 
17,45 

 
 
 

17,80 
16,65 
17,30 

Сандық анықтау  
(фенолды қосылыстар: 
эхинакозид/ актеозид),% 
сериялар: 
123104 
122104 
121104 

0,5-тен кем емес  
0,5-тен кем емес 

0,80/ 
0,69 

 
0,88/ 
0,73 

 
0,75/ 
0,60 

0,77/ 
0,65 

 
0,85/ 
0,72 

 
0,72/ 
0,59 

0,76/ 
0,63 

 
0,82/ 
0,70 

 
0,71/ 
0,59 

0,75/ 
0,62 

 
0,82/ 
0,70 

 
0,70/ 
0,58 

0,74/ 
0,61 

 
0,80/ 
0,65 

 
0,70/ 
0,58 

0,73/ 
0,60 

 
0,79/ 
0,63 

 
0,68/ 
0,56 

0,70/ 
0,59 

 
0,75/ 
0,60 

 
0,65/ 
0,55 
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3.2.2  Алынған Cistanchе salsa жыланбұтағы экстрактарының  (қою, 
сұйық және құрғақ) тұрақтылығын зерттеу 

Cistanche salsa сұйық экстракты 
Cistanche salsa сұйық экстрактының тұрақтылығын зерттеу үшін Есік 

қаласындағы «ФитОлеум» ЖШС тәжірибелік-өнеркәсіптік жағдайларында 
алынған үш тәжірибелік-өнеркәсіптік сериясы (120114, 120115, 120116) 
алынды, алынған үш серия өндірілген (бастапқы) кезінде сапа спецификация 
талаптарына сәйкес келген. 

Дәрілік заттың сынақтары келесі тауарлық қаптамада жүргізілді: 
біріншілік қаптама – бойынша 100 мл мойны бұралмалы, фармацевтикада 
қолдануға арналған қызғылт-сары шыныдан жасалған I класты шыны құтыда, 
ҚР МФ I, 1 т., 3.2.1 сәйкес. 100 мл-ден, бақылау сақинасы бар бұралатын 
алюминий тығындармен тығындалған құтыларда. Екінші қаптамасы – МемССТ 
7933-89 бойынша хром-эрзац маркалы қорапшалық картоннан немесе ТШ 
63.151-01-03 бойынша жиналмалы қораптарда, тұтынушы ыдысына арналған 
МемССТ 7933-89. 379 бойынша хром-эрзац картоннан жасалған қорапта. 

Препараттың тұрақтылығын зерттеу нақты уақыт режимінде ұзақмерзімді 
сынақтар әдісімен жүргізілді, өйткені шығу тегі табиғи, жылуды қажет ететін 
субстанциялар мен олардың негізінде алынған дәрілік түрлерге жылдам 
жетілдіру әдісімен сынау жүргізілмейді [41- 43]. Ұзақмерзімді сынақтарды 
жүргізу шарттары дәрілік затты тарату желілеріндегі болжамды сақтау 
шарттарына барынша жуықтатылды: сақтау температурасы - 25±2 °С, 
салыстырмалы ылғалдылығы - 60±5 %.   

Тұрақтылық спецификациясының негізі физикалық, химиялық, 
физикалық-химиялық, биологиялық және микробиологиялық сынау әдістері 
кезінде алынған сипаттамалары кіреді. Сапа көрсеткіштерінің тізімі негізді, 
өйткені бұл тұрақтылық көрсеткіштер нақ өнімнің сапасына, қауіпсіздігі мен 
тиімділігіне кепілдік береді. Сығындының тәжірибелік-өнеркәсіптік 
серияларының тұрақтылығын зерттеу кезінде дайын өнімнің келесі сапа 
көрсеткіштері зерттелді: сипаттамасы, идентификациялануы, этанол мөлшері, 
құрғақ қалдығы, ауыр металдар, қаптамасының толтырылу көлемі, 
микробиологиялық тазалығы, сандық анықталымы. Сапа параметрлерін 
бақылау жүйелілігі: 0, 3, 6, 9, 12, 18 және 24 айды құрады. 

Талдау кезеңі бойына қалыпты (стандартты) жағдайларда бастапқы 
қаптамасына салынған Cistanche salsa сұйық экстракты уақыт өте келе сыртқы 
түрінің тұрақтылығымен сипатталады, ал оның сапалық және сандық, 
мөлшерлік сипаттамалары регламенттелетін нормалар шегінде болды.  

Тұрақтылығына жүргізілген ұзақмерзімді сынақтардың нәтижелері 
бойынша, төмендегідей тұжырымдар жасауға болады: 

- бақылау кезеңінде (24 ай) Cistanche salsa сұйық экстрактының  сапалық 
көрсеткіштерінде елеулі өзгерістер байқалған жоқ, бұл оның тұрақтылығын 
дәлелдейді; 

- эксперименттерден алынған нәтижелердің негізінде препараттың сақталу 
мерзімі 2 жылды құрайды; 
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- ұсынылған дәрілік затты сақтау шарттары: 25 °С-ден аспайтын 
температурада сақтау; 

- препараттың тұрақтылығына жүргізілетін ұзақмерзімді зерттеулер 
жалғасуда.  

Осы нәтижелерге сәйкес, дайын өнім бақыланған кезең (24 ай) бойына 
тұрақты және қойылған талаптар көрсеткіштерінің шегінде болды [128]. 
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Кесте 16 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының сұйық экстрактының ұзақ мерзімді тұрақтылығын зерттеудің нәтижелері 
 
Біріншілік қаптамада: 100 мл фармацевтикада қолдануға арналған I класты мойны бұралмалы қызғылт - сары шыныдан жасалған бақылау 
сақинасы бар бұралатын алюминий тығынмен тығындалған шыны құты. 
Температура: 25±2 °С 
Салыстырмалы ылғалдылығы: 60±5 % 
Көрсеткіштер 
(сериялар) Көрсеткіштер сипаттамасы Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

Қоңырлау-бурыл түсті мөлдір сұйықтық. 
Пайдаланылып отырған шикізатқа тән тәтті, 
тұтқыр дәмі бар, бөгде дәмі мен иісі жоқ. сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Идентификациялау 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

Сапалық  реакциялар: 
1)10 мл сұйық сығындыға 40 мл 96% этанол Р 
қосқан кезде, араластырғаннан кейін тұнба 
түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда болады. 
2) 2 мл сұйық экстрактқа 5 к. конц. хлорсутек 
қышқылын Р қосады, қайнап тұрған су 
банясында 15 минут қыздырады. Қышқыл 
ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 
дейін калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-тартрат 
реактивін қосып, 1 минут қайнатқаннан кейін 10 
минут ішінде мыстың шала тотығының кірпіш 
түстес-қызыл тұнбасы пайда болады. 
3) 1 мл сұйық экстрактқа 95 % этанолдағы Р 
алюминий хлоридінің Р 3 мл 2 % ерітіндісін 
қосқан кезде сары-жасыл түс пайда болады. 
ЖҚХ-талдауы: Сыналып отырған ерітіндінің 
хроматограммасында 356 нм кезіндегі УК 
жарықта детекциялаған кезде әлсіз сары-қоңыр 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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16 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 флуоресценциялы, Rf  0,53 және 0,80-ге 

жуық, салыстыру ерітіндісінің  хроматограм-
масындағы рутин мен кверцетинге сәйкес 
келетін 2 дақ пайда болуы тиіс.  

       

Этанол мөлшері, % 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

22-ден аспайды және 17.5-тен кем емес 

19,4 
20.8 
19.9 

19,4 
20.8 
19.9 

19,4 
20.5 
19.9 

19,4 
20.5 
19.5 

19,4 
20.5 
19.5 

19,0 
20.5 
19.5 

19,0 
20.5 
19.5 

Құрғақ қалдық, % 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

8.0-ден кем емес 

9,15 
8,64 
9,46 

9,10 
8,63 
9,43 

9,10 
8,60 
9,43 

9,05 
8,60 
9,43 

9,05 
8,20 
9,33 

9,00 
8,20 
9,33 

9,00 
8,20 
9,33 

Ауыр  металдар, % 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

10 -3 аспау керек 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Контейнер 
ішіндегісінің көлемі, мл 
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

100-ден кем емес  
 
 

101 
104 
100 

 
 
 

101 
102 
101 

 
 
 

101 
102 
100 

 
 
 

100 
100 
100 

 
 
 

103 
101 
100 

 
 
 

101 
101 
104 

 
 
 

102 
101 
100 

Сандық анықтау, %  
сериялар:  
120114 
120115 
120116 

8-ден кем емес (полисахаридтер) 
 

8,56 
9,12 
9,67 

8,56 
9,12 
9,67 

8,50 
9,12 
9,60 

8,50 
9,12 
9,60 

8,45 
9,00 
9,60 

8,35 
9,00 
9,50 

8,35 
9,00 
9,50 
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Cistanche salsa қою экстракты 
Cistanche salsa қою экстрактының тұрақтылығын зерттеу үшін Алматы 

қаласындағы «Фито-Аромат» ЖШС тәжірибелік-өнеркәсіптік жағдайларында 
алынған үш тәжірибелік-өнеркәсіптік сериясын салдық. Дәрілік шикізатқа 
бақылау жұмыстары бастапқы қаптамасында жүргізілді. 

Препараттың тұрақтылығын зерттеу нақты уақыт режимінде ұзақмерзімді 
сынақтар әдісімен жүргізілді, өйткені шығу тегі табиғи, жылуды қажет ететін 
субстанциялар мен олардың негізінде алынған дәрілік түрлерге жылдам 
жетілдіру әдісімен сынау жүргізілмейді [43, 97]. Ұзақмерзімді сынақтарды 
жүргізу шарттары дәрілік затты тарату желілеріндегі болжамды сақтау 
шарттарына барынша жуықтатылды: сақтау температурасы 7±2 °С, 
салыстырмалы ылғалдылығы 45±5 %. Сапа параметрлерін бақылау жүйелілігі: 
0, 3, 6, 9, 12, 18 және 24 айды құрады, бұл жыланбұтақтардың әсер етуші 
заттарының уақыт бойынша төзімділігі туралы қорытынды жасауға және 
оңтайлы сақтау мерзімі туралы болжам жасауға мүмкіндік берді.  

Тұрақтылық спецификациясының негізі физикалық, химиялық, 
физикалық-химиялық, биологиялық және микробиологиялық сынау әдістері 
кезінде алынған сипаттамалары кіреді. Сапа көрсеткіштерінің тізімі негізді, 
өйткені бұл тұрақтылық көрсеткіштер нақ өнімнің сапасына, қауіпсіздігі мен 
тиімділігіне кепілдік береді. Сығындының тәжірибелік-өнеркәсіптік 
серияларының тұрақтылығын зерттеу кезінде дайын өнімнің келесі сапа 
көрсеткіштері зерттелді: сипаттамасы, идентификациялануы, этанол мөлшері, 
құрғақ қалдығы, ауыр металдар, қаптамасының толтырылу көлемі, 
микробиологиялық тазалығы, сандық анықталымы. Сапа параметрлерін 
бақылау жүйелілігі: 0, 3, 6, 9, 12, 18 және 24 айды құрады. 

Талдау кезеңі бойына қалыпты (стандартты) жағдайларда бастапқы 
қаптамасына салынған дәрілік өсімдік шикізаты уақыт өте келе сыртқы түрінің 
тұрақтылығымен сипатталады, ал оның сапалық және сандық, мөлшерлік 
сипаттамалары регламенттелетін нормалар шегінде болды.  

17 кестеде тұрақтылықты зерттеу бойынша бақылау өткізілген кезеңдегі 
сапа спецификациясына сәйкес, физикалық-химиялық және микробиологиялық 
сынақтардың нәтижелері келтірілген. 
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Кесте 17 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының қою көмірқышқылды экстрактының ұзақ мерзімді тұрақтылығын 
зерттеудің нәтижелері 
 
Біріншілік қаптамада: 100 мл фармацевтикада қолдануға арналған I класты мойны бұралмалы қызғылт-сары шыныдан жасалған бақылау 
сақинасы бар бұралатын алюминий тығынмен тығындалған шыны құты. 
Температура: (7±2) °С 
Салыстырмалы ылғалдылығы: (50±5) % 

Көрсеткіштер 
(сериялар) Көрсеткіштер сипаттамасы Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

Иісі мен дәмі пайдаланылып отырған 
шикізатқа тән қоңыр түсті тұтқыр қою масса, 
бөгде дәмі мен иісі жоқ. Гигроскопиялы. сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Ерігіштігі 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

95 % спиртте Р (1:30) ериді және гександа Р 
аздаған жүзінді түзе отырып ериді. 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Идентификациялау 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

Сапалық  реакциялар: 
1.0 сығындыны 10 мл 95 %  спиртте Р ерітеді, 
қажет болса түзілген ерітіндіні сүзіп алады. 5 
мл спиртті ерітіндідегі 5 к. 3% темір 
хлоридінің  Р ерітіндісін қосқан кезде, көк-
жасыл түс (гидроксикорица қышқылдары) 
пайда болады. 
ЖҚХ-талдауы: Сыналып отырған ерітіндінің 
хроматограммасында салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы эхинакозид дағына 
сәйкес келетін, Rf  0,23-ке жуық жасыл 
флуоресциялағыш дақ; Және салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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17 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 актеозидке сәйкес, сары-жасыл 

флуоресценциялы, Rf  0,68 жуық дақ пайда 
болуы тиіс. Сонымен қатар сары- немесе көк-
жасыл флуоресценциялы қанықтығы аз басқа 
да дақтар пайда болуы мүмкін. 
ЖЭСХ-талдауы. Сандық анықтау кезінде 
алынған сыналып отырған ерітіндінің  
хроматограммасында эхинакозидке сәйкес 
келетін негізгі шегі (ұстау уақыты - 17,7) және 
актеозидке сәйкес келетін төменгі шегі (ұстау 
уақыты – 15,6) пайда болуы тиіс. Басқа 
шектері минорлық болып табылады және 
болмауы мүмкін.        

Құрғақ қалдығы, % 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

70.0-ден кем емес 

72.12 
73,48 
74,46 

72.12 
73,48 
74,46 

72.12 
73,48 
74,46 

72.05 
73,38 
74,46 

72.05 
73,38 
74,40 

72.05 
73,25 
74,40 

72.05 
73,10 
74,20 

Ауыр  металдар, % 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

10 -3 көп емес 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Микробиологиялық 
тазалығы 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

1 г препаратта 104 аспайтын аэробты 
бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 
энтеробактериялардың және кейбір басқа 
грамтеріс бактериялардың болуына жол 
беріледі. 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

 
 
 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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17 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 10 г препаратта Salmonella болмауы керек,  1 г 

экстрактта Escherichia coli мен Staphylococcus 
aureus болмауы керек.        

Сандық анықтау  
(фенолды 
қосылыстар: 
эхинакозид/ актеозид), 
% 
сериялар: 
050514 
120514 
190514 

1.0-ден кем емес 
0.8-ден кем емес 1,35/ 

0,96 
 

1,87/ 
1,25 

 
2,02/ 
1,59 

1,38/ 
0,95 

 
1,87/ 
1,25 

 
2,02/ 
1,59 

1,35/ 
0,96 

 
1,86/ 
1,25 

 
2,00/ 
1,59 

1,35/ 
0,93 

 
1,86/ 
1,22 

 
2,00/ 
1,55 

1,35/ 
0,93 

 
1,86/ 
1,23 

 
2,02/ 
1,55 

1,33/ 
0,93 

 
1,86/ 
1,23 

 
2,02/ 
1,55 

1,33/ 
0,92 

 
1,85/ 
1,23 

 
2,00/ 
1,55 
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Cistanche salsa құрғақ экстракты 
Cistanche salsa құрғақ экстрактының тұрақтылығын зерттеу үшін Есік 

қаласындағы «ФитОлеум» ЖШС тәжірибелік-өнеркәсіптік жағдайларында 
алынған үш тәжірибелік-өнеркәсіптік сериясын салдық. Дәрілік шикізатқа 
бақылау жұмыстары бастапқы қаптамасында жүргізілді. 

Препараттың тұрақтылығын зерттеу нақты уақыт режимінде ұзақмерзімді 
сынақтар әдісімен жүргізілді, өйткені шығу тегі табиғи, жылуды қажет ететін 
субстанциялар мен олардың негізінде алынған дәрілік түрлерге жылдам 
жетілдіру әдісімен сынау жүргізілмейді [43, 97]. Ұзақмерзімді сынақтарды 
жүргізу шарттары дәрілік затты тарату желілеріндегі болжамды сақтау 
шарттарына барынша жуықтатылды: сақтау температурасы 7±2 °С, 
салыстырмалы ылғалдылығы 45±5 %.  

18 кестеде тұрақтылықты зерттеу бойынша бақылау өткізілген кезеңдегі 
сапа спецификациясына сәйкес, физикалық-химиялық және микробиологиялық 
сынақтардың нәтижелері келтірілген. 

Сапа көрсеткіштерінің тізімі негізді, өйткені бұл тұрақтылық көрсеткіштер 
нақ өнімнің сапасына, қауіпсіздігі мен тиімділігіне кепілдік береді. 
Экстракттың тәжірибелік-өнеркәсіптік серияларының тұрақтылығын зерттеу 
кезінде дайын өнімнің келесі сапа көрсеткіштері зерттелді: сипаттамасы, 
ерігіштігі, идентификациясы, су, кептірілген кездегі салмақ жоғалтуы, ауыр 
металдар, еріткіштер, микробиологиялық тазалығы, сандық анықталымы. Сапа 
параметрлерін бақылау жүйелілігі: 0, 3, 6, 9, 12, 18 және 24 айды құрады. 
Қазіргі таңда тұрақтылықты зерттеу жалғасуда. 

Талдау кезеңі бойына қалыпты (стандартты) жағдайларда бастапқы 
қаптамасына салынған дәрілік өсімдік шикізаты уақыт өте келе сыртқы түрінің 
тұрақтылығымен сипатталады, ал оның сапалық және сандық, мөлшерлік 
сипаттамалары регламенттелетін нормалар шегінде болды.  
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Кесте 18 - Cistanchе salsa жыланбұтақтарының құрғақ экстрактының ұзақ мерзімді тұрақтылығын зерттеудің нәтижелері 
 
Біріншілік қаптамада: 100 мл фармацевтикада қолдануға арналған I класты мойны бұралмалы қызғылт-сары шыныдан жасалған бақылау 
сақинасы бар бұралатын алюминий тығынмен тығындалған шыны құты. 
Температура: (7±2) °С 
Салыстырмалы ылғалдылығы: (50±5) % 

Көрсеткіштер 
(сериялар) Көрсеткіштер сипаттамасы Бақылау периоды, айлар 

0 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

Қоңыр түсті гигроскопиялы ұнтақ. Түсі, иісі мен 
дәмі пайдаланылып отырған шикізатқа тән, 
бөгде дәмі мен иісі жоқ. сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Ерігіштігі 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

95% спиртте Р және ыстық суда Р (1:10) тез 
ериді 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Идентификациялау 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

Сапалық  реакциялар: 
1) 10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р 
қосқан кезде, араластырғаннан кейін тұнба 
түзетін үлпек тәрізді ұйындылар 
(полисахаридтер) пайда болады. 
2) 2 мл алынған ерітіндіге 5 к. конц. хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су 
банясында 15 минут бойы қыздырады. Қышқыл 
ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 
дейін калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-тартрат 
реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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18 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 кейін 10 минут ішінде мыстың шала тотығының 

кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) 
пайда болады. 
ЖҚХ-талдауы:  Сыналып отырған ерітіндінің 
хроматограммасында 356 нм УК жарықта 
детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр 
флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 0,80-ге жуық 2 
дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы рутин мен 
кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-жасыл 
немесе қоңыр флуоресценциялы  басқа да 
дақтар пайда болуы мүмкін. 

       

Су, % 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

4.0-ден көп емес 

3,02 
0,12 
1,54 

3,00 
0,10 
1,54 

3,00 
0,10 
1,54 

3,00 
0,10 
1,52 

3,00 
0,10 
1,50 

2,45 
0,10 
1,50 

2,45 
0,10 
1,47 

Кептірген кезде 
салмақ жоғалтуы, % 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

5.0- ден көп емес 

4.28 
4,16 
3,57 

4.28 
4,16 
3,57 

4.28 
4,16 
3,57 

4.28 
4,16 
3,57 

4.13 
4,16 
3,57 

4.13 
4,16 
3,57 

4.13 
4,10 
3,52 

Ауыр  металдар, % 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

10 -3-тен көп емес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 
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18 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Еріткіштер, % 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

Этанол 2,0- ден көп емес 
Анықт
алмады 

0,06 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 

0,06 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 

0,04 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 

0,04 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 

0,02 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 
Анықт
алмады 
Анықт
алмады 

Анықт
алмады 
Анықт
алмады 
Анықт
алмады 

Микробиологиялық 
тазалығы 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

1 г препаратта 104 аспайтын аэробты 
бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 
энтеробактериялар мен кейбір басқа да 
грамтеріс бактериялардың болуына жол 
беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 
г экстракта Escherichia coli мен 
Staphylococcus aureus болмауы керек. 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

сәйкес 
сәйкес 
сәйкес 

Сандық анықтау, % 
 - полисахаридтер 
сериялар: 
080914 
150914 
190914 

20-дан кем емес 

21,32 
24,57 
23,12 

21,32 
24,57 
23,12 

21,31 
24,57 
23,12 

21,32 
24,55 
23,12 

21,31 
24,55 
23,10 

21,31 
24,55 
23,10 

21,23 
24,48 
23,09 
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4 CISTANCHЕ SALSA ҚҰРҒАҚ ЭКСТРАКТЫ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН 
КАПСУЛАНЫҢ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ЖАСАЛУЫ 

 
4.1 «Цистанфит» капсуласының құрамын, өндіріс технологиясын 

және стандартизациясын жасау 
4.1.1 Капсуланың құрамы мен оптималды алу технологиясын таңдау 
Субстанцияның физика- химиялық және технологиялық 

параметрлерін зерттеу  
Эксципиенттерді дұрыс таңдау үшін, олардың функционалдық 

сипаттамаларына және кез келген дәрілік препаратты алудың оптималды 
технологиясына сәйкес, белсенді субстанцияның физико-химиялық және 
көлем-технологиялық қасиеттерін ескеру қажет [129- 132]. Осыған сәйкес 
«Цистанхенің құрғақ экстракті» субстанциясының сипаттау параметрлері ҚР 
МФ талаптарына сәйкес анықталды: түсі, дәмі, иісі, бөлшектер формалары, 
ағымдық тығыздығы, электрлік қасиеттері, еру, ылғалдану, гигроскопиялық 
қасиеттері. Фармако-технологиялық параметрлері зерттелді: фракциялық 
құрамы, ағымдық тығыздығы, кеуектілігі, сырғанағыштығы және шынайы 
кисықтық бұрышы. Субстанцияның физико-химико-технологиялық 
ерекшеліктерін зерттеулер нәтижелері 19 кестеде келтірілген. 

Алынған нәтижелерге сәйкес субстанция анизодиаметриялық структуралы 
қошкыл коңыр бөлшектер, полярлы еріткіштерде жақсы ериді және полярсыз 
еріткіштерде қиын ериді; ұнтақтың ұсақ дисперсиялы бөліктері 
поляризациялануға ұшырайды. Субстанцияның ағымдық тығыздығын, 
сырғанағыштығын және табиғи қисықтық бұрышын анықтай отырып, оның 
жоғары гигроскопиялық қасиетіне байланысты сырғанағыштығының 
төмендігін айтуға болады. Субстанцияның дисперстілігі (фракциялық құрамы) 
технологиялық параметр болғандықтан жіктелмеді. 
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Кесте 19 – «Цистанхенің құрғақ экстракті» субстанциясының физикалық, 
химиялық және технологиялық параметрлері 
 

Бақылау көрсеткіштері Нәтижелер 
Физикалық параметрлер 

Түсі  қошқыл-қоңыр ұнтақ 
Дәмі тұтқыр, тәтті дәмді 
Иісі әлсіз спецификалық 
Бөлшек формасы анизодиаметрикалық структуралы пластинка 

тәріздес, күрделі беткейлі, әртүрлі 
Поляризациялануы ұнтақтың ең кіші бөлшектері ғана 

поляризациялануға бейім келеді 
Химиялық параметрлері 

Еру 30 % және 50 % этил спиртінде, суда ериді, 
бензол, хлороформда ерімейді 

Еріткіш атауы Температуралық 
сипаттамасы, °С 
25 40-50 

Тазартылған су Е ЖЕ 
Глицерин ӨАЕ Е 
Диметилсульфоксид ЖЕ - 
Пропиленгликоль ЖЕ - 
ПЭГ 400 ЕМ АЕ 
Күнбағыс майы ЕМ ЕМ 
Ескертпе: ЖЕ – жақсы ериді, Е- ериді, АЕ – аз 
ериді, ӨАЕ – өте аз ериді, ЕМ – ерімейді. 

Ылғалдануы Аз ылғалданады 
Гигроскопиялылығы Гигроскопиялы 

Технологиялық параметрлері 
Фракциондық кұрамы, % Классификацияланбайды 
Ағымдық тығыздығы, 
г/см3 

1,05±0,05 

Сырғанағыштығы, г/с 2,9±0,5 
Табиғи кисықтық 
бұрышы, ° 

59,5±0,5 

Ылғалдығы, % 8,0 ± 0,5 
 

«Цистанфит» капсуласының оптималды құрамын таңдауды зерттеу 
Фармакологиялық зерттеулердің нәтижесіне сәйкес Цистанхе құрғақ 

экстрактінің терапевтикалық дозасы (50 мг) дәлелденді. 
Капсуланы дәрілік қалып ретінде таңдау артықшылығы белсенді 

субстанцияның физико-химиялық және технологиялық сипаттамаларын ескере 
отырып таңдалды. Сонымен қатар, капсулалар нақты дозалану, жоғары 
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биожеткіліктілік, пайдалану уақытында өте ыңғайлы және корригирлеуші 
қасиетке ие екендігін айта кеткен жөн. Жоғарыда көрсетілген мәліметтерді 
ескере отырып, капсуланың оптималды көлемі № 1 таңдалды. Капсуланың 
оптималды құрамы 36 модельді зерттеу нәтижелеріне сәйкес жасалынды, кесте 
20. Толықтырғыштар ретінде лактоза моногидраты, картоп крахмалы, 
микрокристаллды целлюлоза (МКЦ) және олардың комбинациялары 
пайдаланылды.  

 
Кесте 20 – Капсула массасының моделдерінің нұсқалары 
 

Ылғалдағыштар 
Толықтырғыштар 

МКЦ Лактоза Крахмал МКЦ + 
лактоза 

МКЦ + 
крахмал 

Крахмал 
+ лактоза 

Тазартылған су  1 7 13 19 25 31 
50 % этил 
спирті 2 8 14 20 26 32 

5 % крахмал 
қоймалжыңы 3 9 15 21 27 33 

10 % крахма 
қоймалжыңы 4 10 16 22 28 34 

20 % коллидон 
VA-64 ерітіндісі 5 11 17 23 29 35 

10 % ПВП 
ерітіндісі 6 12 18 24 30 36 

 
Зерттелген капсула толықтырғыштарының (кесте 20) тәжірибелік 

мәліметтері бойынша, лактоза моногидраты мен МКЦ (19-24 құрамы) 
комбинациясы технологиялық қасиеттері және белсенді субстанциямен 
сәйкестігі бойынша оптималды нәтижелер көрсетті. 

Капсула құрамын технологиялық сараптау барысында оны әртүрлі 
ылғылдандырғыштармен грануляциялау, компоненттердің қоспасын 
ылғалдандырмай жасау жолдары қарастырылды; нәтижесінде бірінші схема 
тиімді екендігі анықталды.  

Гранула түзілуіне байланыстырғыш заттардың әсерін анықтау үшін, оның 
сырғанағыштығын арттыратын бірқатар ылғалдандырғыштар зерттелді: 
тазартылған су, 50 % этил спирті, VA-64 маркалы коллидонның 20 % спиртті 
ерітіндісі, 5-10 % крахмал қоймалжыңы ертінділері және 10 % 
поливинилпирролидон ерітіндісі (ПВП). Тазартылған су немесе 50 % этил 
спирті пайдаланғанда жіңішке жоғары поляризацияланатын фракцияға 
ауысатын гранулалар түзіледі, грануляттар сырғанағыштығы төмен болады 
және (бункер) құрылғыда матрица қабырғаларына араластыру барысында 
жабысу дәрежесі артады. 10 % крахмал қоймалжыңы пайладаланылған 
жағдайда берік гранулалар түзіледі, бірақ олар еріткіш ортада 30 мин ішінде 
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толық ерімейді сәйкесінше ҚР МФ талаптарына сәйкес келмейді. 
Ылғалдандырғыш ретінде капсула мен таблеткалардың өндірісінде жиі 

қолданылатын VA-64 маркалы коллидонның 20 % спиртті ерітіндісі 
(коповидон) және құрылымы мен физикалық сипаттамалары бойынша ұқсас 
поливинилпирролидон зерттелді. Коповидон мен ПВП (19- кестедегі 23, 24 
құрамдар) қолданғанда гранулалардың ыдырауы бірдей, 2 мин аспайды. 
Фракциондық құрамы 2.5 % аспайтын аз мөлшердегі ұсақ фракциялардан 
тұрады және жақсы сырғанағыштықты қамтамасыз етеді. Табиғи кисықтық 
бұрышы 25° - 30° аралығында болды, бұл көрсеткіш жақсы сырғанағыш 
материалдардарға тән қасиет болып табылады. Коповидон ПВП-дан аз 
гигроскопиялығымен, сулы ерітінділерде спецификалық иісінің жоқтығы, 
гидрофобты және гидрофилді еріткіштерде жоғары ерігіштігімен, дәрілік затты 
құрғату процессінің қысқалығымен ерекшеленеді. Аталған қасиеттер 
коповидонның технологиялық процессті жылдамдатуына септігін тигізетінін 
айқындайды [133]. Капсула массасының сандық қатынасы кесте 21-де 
келтірілген. 
 
Кесте 21 – Жасалған капсулалардың оптималды құрамдарының сандық 
көрсеткіштері  
 

Ингредиенттер 
1 капсулаға арналған құрам нұсқалары, мг 

21 23 24 
Цистанхенің құрғақ экстракті 50,00 50,00 50,00 
Лактоза моногидраты 188,00 170,10 185,70 
МКЦ 27,00 27,00 27,00 

5 % крахмал қоймалжыңы + - - 

20 % коллидон VA-64  - + - 
10 % ПВП  - - + 

Бентонит 2,70 2,70 2,70 
Нұсқау: 
белгі «+» аталған ылғалдандырғыш гранулалардың құрамына кіреді  
белгі «-»аталған ылғалдандырғыш гранулалардың құрамына кірмейді  

 
Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сәйкес VA-64 маркалы коллидонның 

20 % спиртті ерітіндісін грануляцияланатын масса үшін оптималды 
ылғалдандырғыш ретінде ұсынуға болады, кестелер 21 және 22. 
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Кесте 22 – Оптималды капсула құрамдарының физико-механикалық және 
технологиялық сипаттамалары  
 

Сипаттамалары 
1 капсулаға шаққандағы гранулалар 

құрамының номерлері, мг 
21 23 24 

Капсула құрамының 
массасы, мг 

270,0 270,0 270,0 

Судың мөлшері, %  2,2±0,09 2,0±0,05 2,3±0,07 

Ыдырауы, мин 1 1 1 

Фракциондық құрамы, % 
Гранула өлшемі:  

2,0 мм жоғары 
(2,00 - 1,00) мм 
(1,00 - 0,5) мм 
(0,5 - 0,25) мм 
(0,25 - 0,1) мм 
0,1 мм-ден аз 

 
0,00±0,0 
65,4±0,1 
20,5±0,1 
9,7±0,1 
2,8±0,1 
1,6±0,1 

 
0,0±0,0 
62,7±0,1 
24,7±0,1 
10,5±0,1 
1,3±0,1 
0,8±0,1 

 
0,0±0,0 
59,2±0,1 
19,8±0,1 
11,1±0,1 
7,8±0,1 
2,1±0,1 

Ағымдық тығыздығы, г/см3 0,60±0,005 0,58±0,005 0,61±0,005 

Сырғанағыштығы, г/с 10,2±0,05 12,4±0,05 10,6±0,05 

Табиғи кисықтық бұрышы, ° 27±1,00 30±1,00 29±1,00 

 
Кесте 22-да келтірілген мәліметтерге сәйкес, № 23- құрам ыдырау уақыты 

1 минутты  құрайтын, ұсақ дисперсті фракциясының аз құрамды мықты 
гранулят түзетіні көрінеді.  Құрғақ гранулятқа қосымша капсула массасының 1 
% мөлшерінде бентонит қосылғандықтан, капсулалау массасы жоғары 
сырғанғыштық қасиетке ие болды. Капсулалау массасы үшін оптималды 
ылғалдық мөлшері 2.5 %. Капсулалау массасын алу үшін жоғары физико-
механикалық және технологиялық сипаттамаларды қамтамасыз ететін және 
белсенді субстанцияға индифферентті VA-64 маркалы коллидонның спиртті 
ерітіндісі таңдалынды [133]. 

Қорытындылай келе, өңделіп жатқан препарат үшін капсуланың 
рационалды құрам ретінде № 23 құрам, капсула өлшемі № 1 таңдалынды. 
Капсула құрамы сары қоңыр түсті грануляттардан тұрады, капсула ішіндегі 
құрамның орташа массасы 270,0 мг ± 10 %, капсуланың ішіндегі құраммен 
бірге орташа массасы – 350,0 мг ± 10 % құрайды. Капсулалауға арналған 
гранулалардың физико-химиялық және технологиялық сипаттамалары: 
ылғалдығы 2,5 % артық емес, ыдырауы 1 мин артық емес, ағымдық тығыздығы 
0,58 г/см3, сырғанағыштығы - 12,4 г/с. Гранулалардың оптималды 
фракциондық құрамы бекітілді [134].  
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Тәжірибелік өндіріс жағдайында жасалынған препарат құрамының 
негізінде тәжірибелік өндіріс регламенті жасалынды.  

 
«Цистанфит» капсулаларының технологиялық процессін 

валидациондық бағалау  
Препаратты фармацевтикалық құрастыру кезеңінде, дайын дәрілік 

қалыпты бағалаудың фармакопеялық көрсеткіштері бойынша, сапасын 
бақылаудың сапа спецификациясы және АНҚ жасалынды, валидацияланған 
әдістер пайдаланылды. 

Технологияны көшіру сатысында өнім сапасына критикалық әсер ететін 
және сериялық өндіріс кезінде тәуекелді басқару үшін қажет болып табылатын 
факторлар мен сипаттамаларды анықтау қажет болатын. Технологиялық 
процессті құрастыру кезінде жүргізілген зерттеулер негізінде ары қарай 
жетілдіру, валидация, үнемі бақылау және қажет болған жағдайда 
технологияның процессті-аналитикалық негіздемесі жүргізілетін болады. 
Өндірістік процессті бақылау мен басқаруды талап ететін, критикалық 
параметрлері анықталды. Олар өндіріс процессінде тәуекелді тиімді бақылауды 
қажет етеді (процессті түсіну дәрежесін, варияциялар көзі және олардың 
процесске әсерін бағалау, процесстің бұзылуы немесе өнімнің сапасын бақылау 
мүмкін болмаған жағдай параметрлері бойынша провакациялық зерттеулер: «ең 
жаман жағдай» жағдайлары іске асырылды).  

Шикізаттың, жартылай өнімнің және дайын өнімнің сапасын бақылауда 
анықталған технологиялық көрсеткіштер мен параметрлерді интерпретациялау 
және бағалау үшін белгілі статистикалық әдістер пайдаланылды. 

Процесстерді статистикалық реттеу концепциясы (SPC) барлық 
халықаралық құжаттардың негізінде бар: ICH Q8 «Фармацевтикалық 
құрастыру», ICH Q10 «Фармацевтикалық сапа жүйесі», РАТ концепциясы және 
процесс валидациясы бойынша FDA әдістемелері.  

 
Өндіріс процессінің сипаттамасы 
Технологиялық процесс келесі сатылардан тұрады: шикізатты дайындау, 

инкапсуляциялау үшін масса алу, инкапсуляциялау, капсулаларды 
блистерлермен қаптау және қаттау, технологиялық сызба суретте келтірілген.  

Араластырышғышқа алдын ала еленген және өндірістік формулаға сәйкес 
өлшенген: Cistanche Salsa жыланбұтағының құрғақ экстракті, лактоза 
моногидрат, микрокристалды целлюлоза салынады. Алынған массаны 5-10 
минут араластырып, қою мөлдір желім текті масса түріндегі ылғалдандарғыш 
қосылады. Ылғалдандырғыш регламенттелген ереже бойынша, түйірлер пайда 
болмауы үшін бөліп-бөліп қосады. Ылғалданған массанының ылғалдылығы  
біркелкі болғанша араластырады, содан соң грануляциялайды. Ылғалды 
гранулятты қалдық ылғалдылығы 2,5- 3,0% болғанша 40-45 ˚С температурада 
аралығында кептіреді, қайтадан гранулалайды (құрғақ гранулалау) және 
бентонит субстанциясымен араластыру барысында ұлпалайды. Сары-қоңыр 
түсті ұлпаланған гранулятты қатты желатинді капсула №1 толтыратын 

http://gmpnews.ru/terminologiya/fda/
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аппаратқа салып толтырады. Капсуланың ішіндегі грануляттың орташа салмағы 
0,27 г. Тотырылған капсулаларды автоматты түрде пішінді ұяшықты қаптамаға 
10 капсуладан қаптайды. Пішінді қаптамаларды 2 блистерден № 10 қорап пен 
қорапшаларға салады.  

Капсулаларды тұрақтылық зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес құрғақ, 
жарықтан қорғалған жерде 25 ± 2 ˚С температурада сақтайды. 

Өнім мен жартылай өнімдердің физико-химиялық және фармако-
технологиялық сипаттамаларын анықтау үшін келесі тестерлер пайдаланылды: 
сырғанағыштық GTB, ағым тығыздығы SVM, еруі DT, ыдырауы ZT (ERWEKA, 
Германия), кептіргіш шкаф.  

Нәтижелерді өңдеуді «Statisticа 12» бағдарламасының көмегімен Шухарт 
бақылау картасымен жүргізілді.  

Технологияларды көшіру сатыларында, өндірістік процесстерді 
апробациялауда және дайын өнімнің сапасын бақылауда тәуекелді сараптау 
көмегімен бақылау нүктелері және технологиялық параметрлері анықталды, 
сурет 18. 

Препарат өндірісінің технологиялық процессін валидациялауын жүргізуде 
үш тәжірибелік-өндірістік жағдайда, 10000 капсула көлемінде өндірілген 
сериялары зерттелген. Технологиялық процесстерді валидациялау жұмыстарын 
бастау алдында, технологиялық және лабораториялық құрал-жабдықтарды, 
аналитиалық әдістерді квалификациялау жұмыстары жүргізілді.  
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Шикізат,аралық 
өнім, материалдар  Капсула өндірісі  Өндіріс процессіндегі 

бақылау 
     
Cistanche Salsa 
құрғақ экстракті, 
картоп крахмалы, 
МКЦ, бентонит, 
лактоза 

 1 саты  
Шикізатты дайындау 
Виброелек, таразы  

Шикізат мөлшері, 
бөлшектер өлшемі, елеу 

біркелкілігі 

     

 
  

2 саты 
Инкапсуляциялау үшін 
массаны алу 
Араластырғыш 

 Араластыру уақыты, 
біркелкілігі 

     

 

 
3 саты 
Инкапсуляция 
Капсуланы толтырушы автомат 

 

Толтыру нормасы, 
аралық өнімді бақылау 
(сыртқы түрі, орташа 

массасы, еру және 
ыдырағыштық уақыты) 

     
  Капсулаларды қаптау   
     

Алюминді фольга, 
пленка 

поливинилхлоридті 
пленка 

 4 саты 
Капсулаларды блистерлерге 
қаптау 
Қаптауға арналған автомат 

 

Температуралық режим, 
блистер сапасы, қаттаудың 
дұрыстығы (серия номері  

сақтау мерзімі), 
қаптамадағы капсула саны 

     

Қосымша парақша, 
қорапшалар  

 
5 саты 
Блистерлерді қорапшаға қаптау 
Қаптау үстелі 

 

Қаптаманың 
комплекттілігі, қаттау 
мен мөрдің дұрыстығы 
(серия номері, сақтау 

мерзімі) 
     

Қораптар, топтық 
этикеткалар 

 6 саты 
Қорапшаларды қораптарға 
салу 
Қаптау үстелі (УС - 6) 

 
Қораптағы қорапшалар 

саны, мөрдің 
дұрыстығы 

     

  Дайын өнім  Дайын өнімді 
бақылау  

 
Сурет 18 – «Цистанфит» капсулалары өндірісінің технологиялық сызбасы 

 
«Цистанфит» капсулалары өндіріс процессінің валидация жоспары 

жасалынды, кесте 23. Оның негізгі критикалық сатылары: инкапсуляциялау 
үшін массаны дайындау және инкапсуляциялау. Инкапсуляциялауға арналған 
массаны дайындауда келесідей фармако-технологиялық параметрлер зерттелді: 
біркелкілік, ылғалдық, араластыру уақыты, компоненттерді енгізу сатылары 
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және алынатын массаны араластыру жылдамдығы. Инкапсуляциялауға 
арналған массаның біркелкілігін анықтауға сынамалар әртүрлі жерінен алынды: 
жоғарыдан 3 нүкте, ортасынан 3 нүкте және төменнен 3 нүктеден уш реттен 
қайталап алынды, кесте 24. Компоненттерді енгізу сатылары жоғарыда аталған 
технологияға сәйкес жасалынды. Ингредиенттерді араластыру жылдамдығы 20 
айн/мин. 
 
Кесте 23 – «Цистанфит» капсулалар өндірісінің технологиялық процессінің 
валидация жоспары және критикалық сатылары мен параметрлері 
 

Процесс сатысы Параметрлер Регламенттеуші 
нормалар 

Бір серияда 
алынған сынақ 

алу саны  

Саты 1 
 Шикізатты 
дайындау 

Шикізат сапасы 
Пайдаланылатын 
шикізат массасы 

НТҚ сәйкес: тех. регл 
± 0.05 гк 

1 
 
1 

Саты 2  
Инкапсуляцияға 
арналған массаны 
алу  

Біркелкілік 
Ылғалдылық 
Компоненттерді енгізу 
сатысы  
Араластыру уақыты 
Араластыру 
жылдамдығы 

НТҚ сәйкес: тех. регл, 
СП 

9 
9 
1 
 
1 

әрбір 10 мин 
сайын 

Саты 3  
Инкапсуляция 

Сипаттамасы 
Идентификация 
Масса біркелкілігі 
Құрам біркелкілігі 
Сандық анықтау 
Ыдырау 
Еру 

НТҚ сәйкес: СП 

Басында, 
ортасында, 

аяғында 
9 

Саты 4 
Капсулаларды 
блистреге қаптау 

Температура 
Блистер сапасы 
Блистердегі капсула 
саны 
Қаттау  

НТҚ сәйкес: тех. регл, 
СП 

Әрбір 10 мин 
сайын 

Саты 5 
Қорапшаға қатпау 
және қаттау 

Толықтығы   
Қаттау НТҚ сәйкес: СП 10 қорап 
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Кесте 24 – 3 сериялық инкапсуляцияға арналған массаның біркелкілігі 
 

Сынама номері Полисахаридтердің сандық мөлшері, мг/г 
Серия 01А0613 Серия 02А0613 Серия 03А0613 

1.1 13,97 14,31 14,51 
1.2 13,71 14,2 14,5 
1.3 13,85 14,28 14,48 
2.1 13,87 14,22 14,37 
2.2 13,95 14,29 14,43 
2.3 13,78 14,34 14,4 
3.1 13,89 14,3 14,44 
3.2 13,72 14,28 14,53 
3.3 13,74 14,32 14,47 
4.1 13,84 14,34 14,55 
4.2 13,92 14,25 14,39 
4.3 13,88 14,27 14,42 
5.1 13,98 14,25 14,51 
5.2 13,94 14,2 14,49 
5.3 13,87 14,31 14,45 
6.1 13,76 14,19 14,39 
6.2 13,81 14,22 14,42 
6.3 13,79 14,28 14,44 
7.1 13,9 14,3 14,37 
7.2 13,84 14,25 14,45 
7.3 13,92 14,34 14,54 
8.1 13,88 14,27 14,45 
8.2 13,94 14,32 14,48 
8.3 13,75 14,24 14,34 
9.1 13,77 14,26 14,46 
9.2 13,83 14,18 14,37 
9.3 13,87 14,24 14,39 

Орташа мәні 13,85 14,27 14,45 
RSD 0,078 0,047 0,057 

 
Алынған мәліметтер негізінде бақылау карталары жасалынды, суреттер 19. 

3 серияға арналған Шухарт бақылау карталары, алынған мәліметтер 3σ 
диапазонында және регламенттелген нормалар бекіткен шекте жатқандығын 
көрсетеді. Алынған мәліметтердің салыстырмалы стандартты ауытқуы 0,5 % 
аспайды.  
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Серия 01А0613 

 
Серия 02А0613 

 
Серия 03А0613 

 
 

Сурет 19 – (Серия 01А0613, Серия 02А0613, Серия 03А0613) 
инкапсуляциялауға арналған массаның біркелкілігін бағалауға арналған 

бақылау карталары 
 

Капсуляциялау  сатысында келесі фармако-технологиялық параметрлер 
зерттелді; масса біркелкілігі, құрам біркелкілігі, сандық анықтау, еру, ыдырау. 
Капсуляциялау уақытында сынама алу басында, ортасында және аяғында 10 
данадан алынды, кесте 25.  
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Капсуланың ыдырау уақыты 5 мин аспайды, еруі 30 мин ішінде 80-85 %- 
ды, полисахаридтердің сандық көрсеткіші 2,70 - 2,95 мг/капс. аралық шегінде, 
салыстырмалы стандартты ауытқу 1 % аспайтын шекте болды. Алынған 
мәліметтер негізінде капсуланы толтыру процессі сатысының валидтілігін 
айтуға болады. 
 
Кесте 25 – 3 сериялық капсулалардың массаның біркелкілігі  
 

Сынама номері Капсула массасы, мг 
Серия 01А0613 Серия 02А0613 Серия 03А0613 

1.1 346,8 346,5 346,7 
1.2 345,5 347,1 346,3 
1.3 345,7 346,9 346,3 
1.4 346,2 346,4 346,3 
1.5 346,1 346,7 346,4 
1.6 345,6 347,2 346,4 
1.7 346,5 346,4 346,5 
1.8 345,4 346,4 345,9 
1.9 346,1 347,6 346,9 
1.10 346,8 346,3 346,6 
2.1 345,2 347,0 346,1 
2.2 346,7 346,5 346,6 
2.3 345,3 346,8 346,1 
2.4 345,5 347,3 346,4 
2.5 346,3 346,9 346,6 
2.6 346,9 346,5 346,7 
2.7 345,8 346,5 346,2 
2.8 345,8 347,4 346,6 
2.9 346,4 346,2 346,3 
2.10 346 347,1 346,6 
3.1 345,7 346,4 346,1 
3.2 345,1 346,3 345,7 
3.3 345,6 346,7 346,2 
3.4 346,6 347,4 347,0 
3.5 345 346,7 345,9 
3.6 345,2 347,3 346,3 
3.7 345,6 346,5 346,1 
3.8 346,7 346,5 346,6 
3.9 345,5 346,8 346,2 
3.10 345,6 347,6 346,6 
Орташа мәні 345,91 346,80 346,35 
RSD 0,57 0,41 0,30 
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3 сериядан алынған капсулалардың салмағының біркелкілігі және капсула 
ішіндегі массаның біркелкілігіне арнаған Шухарт бақылау карталары бойынша 
мәліметтер 3σ диапазонында және нормативті құжаттамамен, регламенттелген 
нормалармен бекітілген шектерде жатқандығын, алынған мәліметтердің 
салыстырмалы стандартты ауытқуы  1,0 % аспайтынын көрсетті, 20 сурет. 

 
Серия 01А0613 

 
Серия 02А0613 

 
Серия 03А0613 

 
 

Сурет 20 – 3 серияға арналған капсулалар масасының біркелкілігін бағалауға 
арналған бақылау карталары 

 
Жүргізілген зерттеулердің негізінде «Цистанфит» капсулаларының 

өндірісіне арналған «ФитОлеум» ЖШС кәсіпорнында тәжірибелік-өндірістік 
регламент жасалынды.  
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Жоғарыда аталған жұмыста, өндірісті лабораториялық модельден 
тәжірибелік-өндірістік модельге көшіру сәтті іске асырылды, оның дәлелдемесі 
валидациялық зерттеулер болып табылады. Алынған мәліметтер сапалы, ҚР 
МФ және сапа спецификациясы талаптарына сай өнімді тұрақты шығаруға 
болатындығын көрсетеді [135]. 

 
4.1.2 «Цистанфит» капсуласының  сапа спецификациясымен және 

стандартизациясы 
«Цистанфит» капсуласына арналған АНҚ жобасын дайындау мақсатында, 

сапа (стандарттау) параметрлерін анықтау ҚР МФ және ҚР ДС ӘДМ № 754 
бұйрығына сәйкес жасалды. Ол «ФитОлеум» ЖШС расталды, тәжірибелік - 
өндірістік партиялар шығарылды, валидациясы жасалынды, тұрақтылығы 
анықталды.    
 
Бір капсулаға сәйкес құрам, миллиграммен 

Ескертпе:* қолданыстағы басылым 
 

«Цистанфит» капсулалары қатты, түссіз, өлшемі № 1 желатинді 
капсуладан тұрады. Капсула құрамына сәйкес – сары- қоңыр түсті 
гранулалардан тұрады. Сыртқы түрі бойынша капсулалар ҚР МФ талаптарына 
сәйкес келуі тиіс. 

Идентификациялау 
5.0 сығындыны 50 мл ыстық суда Р араластыра отырып ерітеді. Сумен Р 

шыланған қағаз сүзгі арқылы сүзеді. Сүзіндіні сапалық реакцияларды жүргізу 
үшін пайдаланады. 

А. Сапалық реакциялар: 
Полисахаридтер. 10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р қосқан 

кезде, араластырғаннан кейін тұнба түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда 
болады. 

Көмірсулар. 2 мл алынған ерітіндіге 5 к. концентрацияланған хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап тұрған су банясында 15 минут бойы 
қыздырады. Қышқыл ерітіндіні әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін калий 
гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде 
мыстың шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) пайда 
болады. 

Әсер етуші зат 
Cistanchе salsa құрғақ экстракты  50,00  
Көмекші заттар 
20% коллидон VA-64  2,30 ЕФ* 
Бентонит 2,70 ЕФ* 
Лактоза моногидраты 170,00 ЕФ*  
Микрокристаллды целлюлоза 27,00 ЕФ*  
Капсула ішіндегісінің массасы 270,00  
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В. Жұқақабатты хроматография ҚР МФ  I, 1 т., 2.2.27 сәйкес. 
Сыналып отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 нм УК жарықта 

детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 0,80-ге 
жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы рутин мен кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-
жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы  басқа да дақтар пайда болуы мүмкін. 

Капсуланың орташа массасы және біркелкі массасы. Орташа массадан 
жеке капсуланың ауытқуы 20 капсуладан 18-де ± 10 %, 20 капсуладан 2-нде ± 
15 % аспауы қажет. (ҚР МФ I, т. 1, 2.9.5) 

Капсуланың ішіндегі заттың орташа массасы және біркелкі массасы. 
Ортақ массасы 243-тен 297 мг арасында. Орташа массадан жеке капсуланың 
ауытқуы 20 капсуладан 18-де ± 10 %, 20 капсуладан 2-нде ± 15 % аспауы қажет. 
(ҚР МФ I, т. 1, 2.9.5) 

Еру жылдамдығы. 30 мин ішінде  75 % (Q) кем емес  
Ыдырағыштығы. 15 мин көп емес 
Микробиологиялық тазалығы. Сынақ жағдайларындағы экстрактың 

микробқа қарсы әсері жоқ. 
Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының талаптарына сәйкес келуі 

тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты бактериялардың, 102 ашытқы және 

зең саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 энтеробактериялар мен кейбір 
басқа да грамтеріс бактериялардың болуына жол беріледі. 

10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 г экстракта Escherichia coli мен 
Staphylococcus aureus болмауы керек. 

Сандық анықтау. Полисахаридтер.  
Сынақ ҚР АНҚ-ға сәйкес  өлшеу әдісімен (гравиметрия) жүргізіледі. 
5,0 г құрғақ экстрактты (нақты өлшеп алынған) 50 мл ыстық суда Р ерітеді, 

сандық көлемі 250 мл өлшеуіш шыны колбаға сүзіп алады және сол ерітіндімен 
(А ерітіндісі) белгісіне дейін жеткізеді. 

25 мл алынған ерітіндіні конус пішінді центрифугалық пробиркаға құйып, 
50 мл 95% этанол Р қосады, араластырады, су банясында 30 °С температурада 
5 минут бойы қыздырады. 1 сағаттан кейін оны минутына 5000 айналым 
жылдамдықпен 30 минут бойы центрифугалайды. Тұнбаүстілік сұйықтықты 
вакууммен 13-16 кПа қалдықтық қысымда, алдын-ала 100 – 105 °С 
температурада құрғатылған ПОР-16 (2.1.2) шыны сүзгісі арқылы тұрақты 
салмағына дейін сүзіп алынады. Пробиркадағы тұнба мөлшері 15 мл Р су – 96 
% этанол Р (1:2) қоспасының көмегімен сүзгіге ауыстырылады және 10 мл 96% 
этанол Р, 15 мл ацетон Р және 15 мл этилацетат Р ерітіндісімен кезек-кезек 
шаяды. Тұнбасы бар сүзгіні ауада, содан соң 100 – 105 ºС температурада 
тұрақты салмағына дейін құрғатады. 

Құрғақ экстрактағы полисахаридтердің пайыздық мөлшері (Х) мына 
формула бойынша есептеп шығарылады: 
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Мұнда, 
m1 – сүзгінің салмағы, граммен; 
m2 – тұнбасы бар сүзгінің салмағы, граммен; 
m – өлшенген экстракт салмағы, граммен; 
W – кептірген кездегі салмақ жоғалтуы, пайызбен 
Полисахаридтер мөлшері 20%-дан кем болмауы тиіс.  

 
4.1.3 «Цистанфит» капсулаларының техника-экономикалық 

негіздемесі 
Техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) Есік қаласындағы 

«ФитОлеум» ЖШС зауытында «Цистанфит» капсулаларының өнеркәсіптік 
өндірісі жобасы үшін құрастырылды. Аталған фармацевтикалық кәсіпорынның 
цехтары түрлі дәрілік түрлерді, соның ішінде  капсулалар мен дәрілік өсімдік 
шикізатынан алынатын фармацевтикалық субстанцияларды шығаруға 
бағытталған. Бұл бір кәсіпорында белсенді субстанцияны да, соның негізіндегі 
дәрілік түрлерді де шығаруға мүмкіндік береді, бұл «Цистанфит» 
капсулаларының өзіндік құнын айтарлықтай төмендетеді. Өндірістік 
орынжайлар мен жабдықтар ДДСҰ GMP талаптарына үйлестіріледі. (GMP 
серитфикатының нөмірі №11)  

 «Цистанфит» капсулаларының өндірісінде мына жабдықтарды пайдалану 
көзделеді: электронды таразы, диірмен, виброелек, араластырғыш немесе 
миксер-грануляторы, құрғатқыш-грануляторы немесе сөресі бар құрғатқыш 
шкаф, гранулятор, опалауға арналған араластырғышы, капсулаларды толтыруға 
арналған аппараты, капсулаларды ұяшықты қаптамаға салуға арналған 
автоматы, есептеп-буып түюге арналған машинасы, дистиллятор. Аталған 
жабдықтарды басқару арнайы бақылау пульті арқылы жүзеге асырылады, бұл 
технологиялық үдерістегі дәлдіктен ауытқуларды дер кезінде түзетуге 
мүмкіндік береді. 

26 кестеде дәрілік өнімнің 1000 блистерін өндіруге кететін шығынның 
есебі жүргізілген. Шығындар өндірістік өзіндік құнынан, толық өзіндік 
құнынан және есептеп шығарылған ең төменгі сату бағасынан құралады. 

Өндірістік өзіндік құны негізгі шикізатқа, қосымша шикізат пен басқа 
өндірістік шығындарға кететін шығындардан құралады, шығындардың бұл 
түрлерінің бағалары «ФитОлеум» ЖШС 2014 ж. ақпан айындағы мәліметтеріне 
сәйкес қабылданды. 

Негізгі шикізат пен қосымша материалдар өнімнің өндірістік өзіндік 
құнының 80,47 %-ын құрайды. Басқа өндірістік шығындарға мыналар кіреді:  

− қызметкерлерге төленетін еңбекақы мен шегерімдер, олардың үлесіне 6 
%-дан астамы келеді;  

− энергия тұтынуды, амортизациялық шегерімдерді, жөндеу қоры мен 
құрамдастарынан тұратын басқа да шығындар 13 %. 
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Толық өзіндік құны төмендегі көрсеткіштерден құралады:  
− өндірістік өзіндік құны; 
− әкімшілік шығындар – 39 %; 
− коммерциялық шығындар– 20 %; 
Әкімшілік шығындарға мына салықтар кіреді: 
− қосымша құн салығы; 
− кәсіпорынның табысына салынатын салық; 
− мүлік және басқаларға салынатын  салық. 
Коммерциялық шығындарға маркетингтік зерттеулер мен жарнамаға 

кететін шығындар жатқызылады. Есептеп шығарылған ең төменгі сату бағасы – 
толық өзіндік құны мен ең төменгі табыстылығының (рентабельділігінің) 
қосындысы. Рентабельділігі толық өзіндік құнының 30 %-ын құрайды. 

1000 блистердің есептеп шығарылған ең төменгі бағасы 103201,05 теңгені 
құрады. Бір блистердің есептеп шығарылған бағасы 103,20 теңгеге тең болады. 
Қазақстан нарығына ұсынылған, осыған ұқсас шетелдік препараттардың 
бағалары, өнімнің бір бірлігі үшін 500 теңгеден асады, бұл «Цистанфит» 
капсулаларына нарықтың осы секторында қосымша артықшылық береді. 

 
Кесте 26 – «Цистанфит» капсулалары құнының экономикалық есебі  
 
А. ӨНДІРІСТІК ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 1000 блистер 
№ Атауы  Құны (теңге)   
1 Шикізат пен көмекші заттар 16 959,59  
2 Өндірісте қолданылатын қосымша материалдар  19 968,35 
БАСҚА ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР 
1 Еңбекақы  + шегерімдер 5 000,00 
2 Басқа да шығындар  8 000,00 
БАРЛЫҚ ӨНДІРІСТІК ӨЗІНДІК ҚҰНЫ  49 927,94 
Б. ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 
Өндірістік өзіндік құны   49 927,94 
Әкімшілік шығындар 39 % 19471,89 
Коммерциялық шығындар  20 % 9985,59 
БАРЛЫҚ ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ 79 385,42 
В. ЕСЕПТЕП  ШЫҒАРЫЛҒАН   ЕҢ ТӨМЕНГІ САТУ БАҒАСЫ  
Толық өзіндік құны  79 385,42 
Ең төменгі табыстылығы (рентабельділігі) 30 % 23 815,63 
ЕСЕПТЕП  ШЫҒАРЫЛҒАН  БАРЛЫҚ  ЕҢ  ТӨМЕНГІ  
БАҒАСЫ  (1000 блистер) 

103201,05 

ӨНІМНІҢ БІР БІРЛІГІНІҢ ЕСЕПТЕП ШЫҒАРЫЛҒАН  
БАҒАСЫ 

 
103,20 
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Осылайша, «Цистанфит», капсулаларының бағасының төмендігі оны 
дәрілік препараттардың арзан бағалы санатына жатқызуға және сол арқылы 
нарықта тұрғындардың аз қамтылған бөлігін қамтуға мүмкіндік береді. 

 
4.1.4 Жасалынған капсулалардың тұрақтылығын анықтау 
Зерттелетін препараттың ұзақ мерзімді зерттеулерде тұрақталығы мен 

сақталу мерзімін анықтау үшін реальды режим уақытында сапалық негізгі 
параметрлер пайдаланылды. Аталған зерттеу дәрілік заттың оптималды сақтау 
мерзімін тіркеу кезінде және тіркеуден кейінгі кезеңде де бекітуге мүмкіндік 
береді.  

Фармакопеялық әдістермен стандартталған «Цистанфит» капсулаларының 
тұрақтылығы үш тәжірибелік-өндірістік серияларында зерттелді, аталған 
сериялар ЖШС «ФитОлеум», Есік қ. және С.Ж. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ практикалық дағдылар орталығы ғылыми лабораториясымен бірлесіп 
өндірілген [41-43]. Препараттың тәжірибелік-өндірістік серияларының 
сипаттамалары 27- кестеде келтірілген. 

Дәрілік препараттың зерттеулерін сақтауға және сатуға арналған қаптау 
материалдарында жүргізілді: біріншілік қаптау – пішінді ұяшықты қаптама 
(блистер) ОСТ 64-074-91 бойынша ЭП-73 маркалы поливинилхлоридті пленка 
және алюминий фольгадан ГОСТ 745-70 немесе ТУ 48-21-270-94 бойынша, 
екіншілік қаптау – гофрленген картон қорапша ГОСТ 7376-89 бойынша. 
Препараттың температуралық сақтау режимі 25±2 °С, салыстырмалы 
ылғалдығы (RH) 60±5 %. 

 
Кесте 27 – Тәжірибелік-өндірістік серияларының жалпы сипаттамалары 
 
№ серии Серия көлемі, блистер, 

дана  
Өндірілген 

уақыты 
Зерттеу регламенті, ай 

01А0613 10 000 10.01.2014 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
02А0613 10 000 12.01.2014 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 
03А0613 10 000 14.01.2014 г. 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 

 
Препараттың тұрақтылық зерттеулерін тұрақтылық спецификациясының 

талаптарына сәйкес реалды уақытта ұзақ мерзімді зерттеу әдісімен  жүргізілді, 
себебі термолабильді табиғи текті субстанциялар және олардың негізінде 
алынған дәрілік қалыптарға тездетілген қысқа мерзімді зерттеулер 
жүргізілмейді [100]. Ұзақ мерзімді зерттеу жағдайлары дәрілік заттың 
болжамды сақтау жағдайларына максимальды келтірілген: сақтау 
температурасы  (25±2)°С, салыстырмалы ылғалдығы (60±5) %.  

Капсулалардың тәжірибелік-өндірістік серияларының тұрақтылық 
зерттеулерін жүргізуде дайын өнімнің келесі сапа көрсеткіштері: сипаттамасы, 
негізділігі, капсуланың ішіндегі заттың орташа массасы, капсуланың орташа 
массасы, ыдырағыштығы, микробилогиялық тазалығы, сандық анықтау 
бойынша жүргізілді. Тұрақтылық зерттеулерінің спецификациясы  28 кестеде. 
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Кесте 28 – Тұрақтылық зерттеулерінің спецификациясы   
 

Сапа 
көрсеткіштері 

Ауытқу нормалары Сынау әдістері 

1 2 3 
Сипаттамасы Қатты желатинді капсулалар. 

Капсула өлшемі № 1. Капсула 
құрамы – сары-қоңыр түсті 
гранулалар. 

Визуальді, ҚР МФ, 
1 т., жалпы бап 
«Капсулалар» 

Сапалық анықтау 
- полисахаридтер 
 

 
 

- көмірсулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- полифенолдар 

10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% 
этанол Р қосқан кезде, 
араластырғаннан кейін тұнба түзетін 
үлпек тәрізді ұйындылар пайда 
болады. 
2 мл алынған ерітіндіге 5 к. 
концентрацияланған хлорсутек 
қышқылын Р қосады және қайнап 
тұрған су банясында 15 минут бойы 
қыздырады. Қышқыл ерітіндіні 
әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 
дейін калий гидроксидінің Р 10% 
ерітіндісімен бейтараптандырады. 2 
мл ерітіндіге мыс-тартрат реактивін 
қосқаннан және 1 минут 
қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде 
мыстың шала тотығының кірпіш 
түстес-қызыл тұнбасы (көмірсулар) 
пайда болады. 
Жұқақабатты хроматография.  
Сыналып отырған ерітіндінің 
хроматограммасында 356 нм УК 
жарықта детекциялау кезінде әлсіз 
сары-қоңыр флуоресценциялы,  Rf  
0,53 және 0,80-ге жуық 2 дақ пайда 
болуы тиіс, олар салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы 
рутин мен кверцетин дақтарына 
сәйкес келеді. Сары-жасыл немесе 
қоңыр флуоресценциялы  басқа да 
дақтар пайда болуы мүмкін. 

АНҚ сәйкес 
сапалық реакция 
 
АНҚ сәйкес 
сапалық реакция 
 

Капсуланың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массадан жеке капсуланың 
ауытқуы 20 капсуладан 18-де ± 10 
%, 20 капсуладан 2-нде ± 15 % 
аспауы қажет. 

ҚР МФ, 1 т., 2.9.5 
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28 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 
Капсуланың 
ішіндегі заттың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массасы 243 мг - 297 мг. 
 

ҚР МФ, 1 т., 2.9.5 

Еру 
жылдамдығы: 
 

30 мин ішінде  75 % (Q) кем емес  
 

ҚР МФ, т. 2, 2.9.3, 
ЖЭСХ, ҚР МФ I, 1 
т., 2.2.29 

Ыдырағыштығы 15 мин артық емес ҚР МФ, т. 1, 2.9.1 
Микробиологиялы
қ тазалығы  

Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В 
санатының талаптарына сәйкес келуі 
тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын 
аэробты бактериялардың, 102 
ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 
102 энтеробактериялар мен кейбір 
басқа да грамтеріс бактериялардың 
болуына жол беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау 
керек,  1 г экстракта Escherichia coli 
мен Staphylococcus aureus болмауы 
керек. 

ҚР МФ, т. 1, 2.6.12 
и т. 2, 2.6.13 

Сандық анықтау: 
- полисахарид 

Капсулада 2 мг кем емес ЖЭСХ,  
ҚР МФ, 1 т., 2.2.29 

 
Тұрақтылықты зерттеудің физико-химиялық және микробиологиялық 

сынақтар комплексінің нәтижелері 29 - 31 кестелерде көрсетілген.  Нұсқаларды 
бақылау уақытының аралығы 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 ай, осы арқылы белсенді 
заттардың тұрақтылығын уақыт аралығында дәлелдеуге мүмкіндік берді. 

Стандартты жағдайда бүкіл сақталу мерзімінің барысында, біріншілік және 
екіншілік қаптамаға салынған «Цистанфит» шартты атаулы дәрілік 
препаратының құрамы уақыт барысында тұрақты, оның сапалық және сандық 
сипаттамалары регламенттелген шегінде, айтарлықтай өзгерістер жоқ. Қаптама 
препаратты сыртқы әсерлерден нық қорғайды, себебі сақтау барысында 
препараттың микробиологиялық сипаттамасы өзгермейді және фармакопеялық 
талаптарға толығымен сәйкес.  

Препараттың тұрақтылығын зерттеу нәтижелері препарат құрамындағы 
белсенді субстанцияның физико-химиялық және технологиялық 
сипаттамаларына сәйкес эксципиенттердің оптималды таңдалғандығын 
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көрсетеді. Алынған нәтижелер эксципиенттердің индифференттілігін, әсер 
етуші субстанцияның құрылымына жағымсыз әсерінің жоқтығын және дәрілік 
препараттың  тиісті терапевтикалық әсерін көрсетуге септігін тигізетінін 
куәландырады.  

Жүргізілген зерттеулер негізінде «Цистанфит» шартты атаулы дәрілік 
препаратының рациональды құрамы жасалынғандығын айтуға болады. Дәрілік 
препарат капсула қалыбында, 24 ай бойы тұрақты және осы мерзімде физико-
химиялық және биофармацевтикалық тұрақты көрсеткіштер көрсетеді. 

Ұзақ мерзімді тұрақтылық зерттеулерінің нәтижесінде келесі түйіндеме 
жасауға болады:  

- бақылау барысында (24 ай) «Цистанфит» шартты атаулы дәрілік 
препаратының сапа көрсеткіштерінде айтарлықтай ауытқулар байқалмады, бұл 
препараттың тұрақтылығын дәлелдейді. 

- тәжірибе барысында алынған нәтижелер негізінде «Цистанфит» шартты 
атаулы дәрілік препаратының сақталу мерзімі 18 ай болып саналды.  

- «Цистанфит» шартты атаулы дәрілік препаратының сақтау жағдайлары – 
«Жарықтан қорғалған, құрғақ жерде 25 °С аспайтын температурада сақтау 
керек». 

Осылайша жүргізілген зерттеулер нәтижесінде оригиналды препарат 
Сортаңды Цистанхенің құрғақ экстрактісінен алынған капсуланың 
тұрақтылығы анықталды. Ұзақ мерзімді сақтау процессін зерттеулер 
жағдайында бақыланатын сапа параметрлері бойынша айтарлықтай өзгерістер 
жоқ. Тұрақтылық спецификациясының талаптарына сапа көрсеткіштерінің 18 
айдағы нәтижелерінің сәйкестігі сақталу мерзімін 24 айға бекітуге мүмкіндік 
береді. Қазіргі күнде ұзақ мерзімді зерттеулер жалғастырылуда [136]. 
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Кесте 29 – «Цистанфит» капсуласының тұрақтылық зерттеулерінің нәтижелері 01А0613 сериясы 
 
Сақтау жағдайларына талаптар: t=25±2 °С, RH=60±5 % 
Зерттеулердің басталуы және аякталуы: 10.01.2014 ж. - 10.07.15ж. 

Айлар 

Сапа параметрі Регламенттелген нормалар 1 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы Қатты желатинді капсулалар. Капсула 
өлшемі № 1. Капсула құрамы – сары-қоңыр 
түсті гранулалар. 

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 

Идентификацилау 
- полисахаридтер 
 

 
 

- көмірсулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- полифенолдар 
 

 
10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р 
қосқан кезде, араластырғаннан кейін тұнба 
түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда 
болады. 
2 мл алынған ерітіндіге 5 к. 
концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р 
қосады және қайнап тұрған су банясында 15 
минут бойы қыздырады. Қышқыл ерітіндіні 
әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін 
калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут 
қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың 
шала тотығының кірпіш түстес-қызыл 
тұнбасы пайда болады. 
Жұқақабатты хроматография.  Сыналып 
отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 
нм УК жарықта детекциялау кезінде әлсіз 
сары-қоңыр флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 
0,80-ге жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар 
салыстыру ерітіндісінің  

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 
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29 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 хроматограммасындағы рутин мен кверцетин 

дақтарына сәйкес келеді. Сары-жасыл немесе 
қоңыр флуоресценциялы басқа да дақтар 
пайда болуы мүмкін. 

       

Капсуланың орташа 
массасы және 
біркелкі массасы  

Орташа массадан жеке капсуланың ауытқуы 
20 капсуладан 18-де ± 10 %, 20 капсуладан  
2-нде ± 15 % аспауы қажет. 

-3,42;  
+4,03 

-4,22;  
+3,53 

-3,12;  
+4,25 

-2,86; 
+4,43 

-2,56;  
+3,54 

-4,34;  
+2,85 

-4,23; 
+2,78 

Капсуланың ішіндегі 
заттың орташа 
массасы және 
біркелкі массасы  

Орташа массасы 243 мг - 297 мг. 

269,2 270,5 270,3 269,9 269,2 270,2 270,4 

Еру жылдамдығы 30 мин ішінде  75 % (Q) кем емес  97 98 98 97 98 97 97 
Ыдырағыштығы 15 мин артық емес 7:50 7:15 8:04 7:43 7:57 7:12 7:22 
Микробиологиялық 
тазалығы  

Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты 
бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 
энтеробактериялар мен кейбір басқа да 
грамтеріс бактериялардың болуына жол 
беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау керек, 1 г 
экстракта Escherichia coli мен Staphylococcus 
aureus болмауы керек. 

төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді 

Сандық анықтау: 
- полисахарид 

 
Капсулада 2 мг кем емес 2.75 2.82 2.71 2.70 3.78 3.8 3.74 
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Кесте 30 – «Цистанфит» капсуласының тұрақтылық зерттеулерінің нәтижелері 02А0613 сериясы 
 
Сақтау жағдайларына талаптар: t=25±2 °С, RH=60±5 % 
Зерттеулердің басталуы және аякталуы: 10.01.2014 ж. - 10.07.15ж. 

Айлар 

Сапа параметрі Регламенттелген нормалар 1 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы Қатты желатинді капсулалар. Капсула өлшемі 
№ 1. Капсула құрамы – сары-қоңыр түсті 
гранулалар. 

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес Сәйкес сәйкес сәйкес 

Идентификацилау 
- полисахаридтер 
 

 
- көмірсулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- полифенолдар 
 

 
10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р 
қосқан кезде, араластырғаннан кейін тұнба 
түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда болады. 
2 мл алынған ерітіндіге 5 к. 
концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р 
қосады және қайнап тұрған су банясында 15 
минут бойы қыздырады. Қышқыл ерітіндіні 
әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін 
калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут 
қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың 
шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы  
пайда болады. 
Жұқақабатты хроматография. Сыналып 
отырған ерітіндінің хроматограммасында 356 
нм УК жарықта детекциялау кезінде әлсіз 
сары-қоңыр флуоресценциялы, Rf  0,53 және 
0,80-ге жуық 2 дақ пайда болуы тиіс, олар 
салыстыру ерітіндісінің 
хроматограммасындағы рутин мен кверцетин 
дақтарына сәйкес келеді. Сары-жасыл немесе  

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 
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30 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 қоңыр флуоресценциялы  басқа да дақтар 

пайда болуы мүмкін. 
       

Капсуланың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массадан жеке капсуланың ауытқуы 20 
капсуладан 18-де ± 10 %, 20 капсуладан 2-нде 
± 15 % аспауы қажет. 

-4,06;  
+3,21 

-4,42;  
+3,53 

-3,12;  
+4,33 

-2,76; 
+3,54 

-4,44;  
+2,85 

-3,35;  
+2,48 

-3,28; 
+4,18 

Капсуланың 
ішіндегі заттың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массасы 243 мг - 297 мг. 
 

281,3 280,4 280,7 282,1 280,6 281,8 280,5 

Еру жылдамдығы 30 мин ішінде 75 % (Q) кем емес  98 98 97 99 98 99 97 
Ыдырағыштығы 15 мин артық емес 6:32 6:25 5:48 6:17 6:52 6:35 7:08 
Микробиологиялық 
тазалығы  

Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты 
бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 
энтеробактериялар мен кейбір басқа да 
грамтеріс бактериялардың болуына жол 
беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 г 
экстракта Escherichia coli мен Staphylococcus 
aureus болмауы керек. 

төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді 

Сандық анықтау: 
- полисахарид 

 
Капсулада 2 мг кем емес 3.82 3.84 3.89 3.9 3.85 3.81 3.86 
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Кесте 31– «Цистанфит» капсуласының тұрақтылық зерттеулерінің нәтижелері 03А0613 сериясы 
 
Сақтау жағдайларына талаптар: t=25±2 °С, RH=60±5 % 
Зерттеулердің басталуы және аякталуы: 10.01.2014 ж. - 10.07.15ж. 

Айлар 

Сапа параметрі Регламенттелген нормалар 1 3 6 9 12 18 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы Қатты желатинді капсулалар. Капсула өлшемі 
№ 1. Капсула құрамы – сары-қоңыр түсті 
гранулалар. 

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 

Идентификацилау 
- полисахаридтер 
 

 
 

- көмірсулар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- полифенолдар 
 

 
10 мл алынған ерітіндіге 40 мл 96% этанол Р 
қосқан кезде, араластырғаннан кейін тұнба 
түзетін үлпек тәрізді ұйындылар пайда болады. 
2 мл алынған ерітіндіге 5 к. 
концентрацияланған хлорсутек қышқылын Р 
қосады және қайнап тұрған су банясында 15 
минут бойы қыздырады. Қышқыл ерітіндіні 
әмбебап индикатор көрсеткіші рН 7 дейін 
калий гидроксидінің Р 10% ерітіндісімен 
бейтараптандырады. 2 мл ерітіндіге мыс-
тартрат реактивін қосқаннан және 1 минут 
қайнатқаннан кейін 10 минут ішінде мыстың 
шала тотығының кірпіш түстес-қызыл тұнбасы 
пайда болады. 
ЖҚХ. Сыналып отырған ерітіндінің 
хроматограммасында 356 нм УК жарықта 
детекциялау кезінде әлсіз сары-қоңыр 
флуоресценциялы,  Rf  0,53 және 0,80-ге жуық 
2 дақ пайда болуы тиіс, олар салыстыру 
ерітіндісінің хроматограммасындағы рутин 
мен кверцетин дақтарына сәйкес келеді. Сары-
жасыл немесе қоңыр флуоресценциялы   

сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес сәйкес 
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31 – кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 басқа да дақтар пайда болуы мүмкін.        
Капсуланың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массадан жеке капсуланың ауытқуы 20 
капсуладан 18-де ± 10 %, 20 капсуладан 2-нде 
± 15 % аспауы қажет. 

-3,32; 
+4,03 

-4,15; 
+3,26 

-3,24; 
+3,41 

-4,15; 
+3,26 

-2,88; 
+3,13 

-3,76; 
+3,45 

-3,07; 
+2,93 

Капсуланың 
ішіндегі заттың 
орташа массасы 
және біркелкі 
массасы  

Орташа массасы 243 мг - 297 мг. 
 

275,3 275,6 274,4 273,9 274,5 275,7 275,1 

Еру жылдамдығы 30 мин ішінде  75 % (Q) кем емес  99 98 98 97 98 99 97 
Ыдырағыштығы 15 мин артық емес 5:57 6:47 6:12 7:08 6:37 5:54 7:1 
Микробиологиялық 
тазалығы  

Экстракт ҚР МФ I, 1 т., 5.1.4, 3 В санатының 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
 1 г препаратта 104 аспайтын аэробты 
бактериялардың, 102 ашытқы және зең 
саңырауқұлақтарының (жиынтығы), 102 
энтеробактериялар мен кейбір басқа да 
грамтеріс бактериялардың болуына жол 
беріледі. 
10 г препаратта Salmonella болмау керек,  1 г 
экстракта Escherichia coli мен Staphylococcus 
aureus болмауы керек. 

төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді төзімді 

Сандық анықтау: 
- полисахарид 

 
Капсулада 2 мг кем емес 3.92 3.88 3.90 3.94 3.89 3.92 3.90 
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5 ЖАСАЛЫНҒАН ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ 
ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ БАҒЫТЫН ЗЕРТТЕУ  

 
5.1 Cistanche Salsa экстрактының жедел уыттылығы мен жеделдеу 

уыттылығын зерттеу 
Жасалынған дәрілік заттардың клиникаға дейінгі зерттеулері С.Ж. 

Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университетіндегі Б. Атчабаров 
атындағы фундаменталды және қолданбалы медицинаның ғылыми зерттеу 
институтында жүргізілді. Клиникаға дейінгі зеттерулер медицина 
ғылымдарының кандидаты, фармакология кафедрасының жетекшісі Сатбаева 
Э.М. жетекшілігімен жүргізілді. 

Жедел уыттылығын зерттеу барысында субстанцияның 500, 1000, 2000 
және 5000 мг/кг дозасы пайдаланылды. Жануарлардың тәжірибелік 
топтарының жалпы жағдайы төмендемеді, жүріс-тұрыс реакциялары қалыптан 
ауытқу болмады, түкті жабыны құрғақ, жылтыр, суды тұтыну бақылау тобының 
(интактты, препарат қабылдамаған) мәліметтерімен сәйкес келді. 
Экспертиментті жүргізудің барлық сатыларында жануарлар өлімі байқалмады. 
Зерттелетін субстанцияның бірреттік асқазан ішіне енгізгендегі дозасы 5000 
мг/кг асты және оларды аз уытты субстанциялар қатарына V класс 
уыттылығына жатқызуға болады.  

Жеделдеу уыттылығын зерттеу барысында субстанцияның 100 мг/кг 
дозасы пайдаланылды. Жануарлардың тәжірибелік топтарының жалпы жағдайы 
төмендемеді, жүріс-тұрыс реакциялары қалыптан ауытқу болмады, түкті 
жабыны құрғақ,  жылтыр, суды тұтыну бақылау тобының (интактты, препарат 
қабылдамаған) мәліметтерімен сәйкес келді, барлық жануарлардың соңғы дене 
салмағының динамикасы (әсіресе, интенсивті салмақ қосу зерттеудің екінші 
жартысында белгіленді) бақыланды [137].  

Тәжірибелік топтың тышқандары (препаратты 100 мг/кг мөлшерде 
қабылдаған) субстанцияны 4-апталық көпреттік асқазанішілік енгізуді жақсы 
өткізді. Патоморфологиялық зерттеулер барысында келесі сипаттамалар 
алынды: жүрек-қантамыр, бүйрек және бауыр жүйелерінде патологиялық 
өзгерістер жоқ. Бірақ, асқазанға тітіркендіргіш әсері байқалды. Бұл әсерді 
препараттың асқазандық зонд арқылы енгізілгендігімен түсіндіруге болады.  

Бақылау тобының тышқандары негізінен дене салмағынынң арттырып 
отырды, өлім тіркелмеді. Бақылау тобының тышқандары белсенді түрде 
көбейіп отырғанын атап өту керек.  Орташа дене салмағын қосу физиологиялық 
нормаларға сәйкес. Тәбет өзгермеді, патологиялық жүріс-тұрыс реакциялары 
байқалмады, түкті жабын құрғақ, жылтыр.   

Уыттылығының патоморфологиялық көріністері эвтаназиядан кейін (жеңіл 
эфирлі наркозбен декапитациялаудан кейін) тірі қалған жануарларға 
жүргізілген эксперимент соңында макро- және микроскопиялық тұрғыдан 
бағаланды.  

Эксперименттердің нәтижелері барлық зерттеу кезеңінде патологиялық 
жалпы көрсеткіштерінің өзгеру сипатының жоқтығын көрсетті. Барлық 
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топтардағы жануарлар белсенді күйінде қалған, уыттану белгілері мен тыныс 
алу, жүрек-қантамыр, орталық жүйке жүйелері тарыпынан өзгерістер тіркелген 
жоқ. Түкті жабындарының, шырышты қабықтарының жағдайы өзгеріссіз. 
Тамақ және су ішуі бұрынғыша режимде. Жануарлардың дене салмағы 
бастапқы өлшем деңгейінде қалды. Ішкі ағзаларына (бауыр, бүйрек және өкпе) 
гистологиялық зерттеу жүргізген кезде өзгерістер болған жоқ. Жануарлар 
арасында өлім жағдайы байқалған жоқ, соған байланысты LD50 анықтау 
мүмкін болмады.  

 
Макроскопиялық зерттеу 
Эксперимент тобындағы жануарларды кескен кезде торакальді және 

абдоминальді қуыстардағы ішкі ағзалары түсі, консистенциясы, анатомиялық-
топографиялық параметрлері жағынан әдеттегідей болды. Жануарлардың ішкі 
ағзаларының пішіні анатомиялық тұрғыдан дұрыс болған, олардың орналасу 
қалпы анатомиялық тұрғыдан да дұрыс. Жүрегінің көлемі мен пішінінде 
өзгерістер болмаған. Жүрек бұлшықеттері қоңырқай, тығыз болды. Өкпесінің 
беткейі бозғылт-қызғылт түсті; өкпелері кеуде қуысын жарған кезде 
түсіңкіреді. Кесілген жеріндегі тіннің де түсі біркелкі бозғылт-қызғылт түсті 
болды. Өкпеден тыс бронхтарының шырышты қабығы тегіс, жылтыр бозғылт-
қызғылт түсті, қанталаулар байқалған жоқ. Асқазан бөлігінің шырышты қабығы 
бозғылт-қызғылт, жылтыр, қыртысты келген, қанталаулар, ойық жаралар 
табылған жоқ. Ас және тоқ ішектерінің шырышты қабықтары жылтыр, барқыт 
тәрізді келеді, қанталаулар, ойық жаралар байқалған жоқ. Бауырының көлемі 
мен пішіні әдеттегіше болды. Бауырының капсуласы жұқа, мөлдір болды. 
Бауыр тіні қоңыр түсті, орташа тығыз консистенциялы болды. Бүйрегінің 
көлемі мен пішіні бақылаудағыдан өзгешеленбеді, капсуласы оңай алынады. 
Ағза беткейі тегіс, біркелкі, қоңырлау-сұрғыл түсті болды. Бүйрегінің қығында 
қабыршақты және мишықты заты анық көрініп тұрды. Көкбауырының түсі 
күңгірт-шие түстес, беткейі тегіс, консистенциясы тығыздау болды.  

 
Гистологиялық зерттеу 
Зерттеудегі Cistanche salsa экстрактының барлық концентрациясын 

қабылдаған тәжірибе тобындағы тышқанның өкпесін зерттеу кезінде (21 сурет), 
альвеолярлық қуыстары бос, бронх тармағының эпителийі анық боялған. 
Декапитациядан жаңадан пайда болған бірең - сараң қанталаған жерлер 
байқалады. Қанайналым бұзылуларының белгілері анықталған жоқ.  

 Зерттеудегі Cistanche salsa экстрактының барлық концентрациясын 
қабылдаған тәжірибе тобындағы тышқандардың бүйрегін зерттеген кезде (22 
сурет), бүйрек өзекшелерінің эпителийі біркелкі боялған, ядролары 
бояғыштарды жақсы сіңіреді. Қалыпты гистологиялық құрылымы сақталған. 
Қанталаған жерлер, ісіну белгілері анықталған жоқ.  
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Бақылау тобындағы тышқанның 
өкпесі 

Тәжірибе тобындағы тышқанның 
өкпесі 

 
Сурет 21 - Тышқан өкпесінің гистологиялық структурасы 
 
    

  

Бақылау тобындағы тышқанның 
бүйрегі 

Тәжірибе тобындағы тышқанның 
бүйрегі 

 
Сурет 22 - Тышқан бүйрегінің гистологиялық структурасы 
 
Зерттеудегі Cistanche salsa экстрактының барлық концентрациясын 

қабылдаған тәжірибе тобындағы тышқандардың бауырын зерттеу кезінде (3 
сурет) гепатоциттер бояғыштарды қарқынды қабылдады, қанталаған жерлер 
жоқ, гистологиялық құрылымы бұзылмаған, арқалықтарының қалпы 
әдеттегідей. Қанайналым бұзылулары байқалмайды.  
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Бақылау тобындағы тышқанның 
бауыры 

Тәжірибе тобындағы тышқанның 
бауыры 

 
Сурет 23 - Тышқан бауырының гистологиялық структурасы 

 
Қорыта келгенде, ішкі ағзалардың макроскопиялық және микроскопиялық 

зерттеулер нәтижесі, зерттеліп отырған экстракттың барлық концентрациясын 
пероральді бір рет және 4 апта бойы қайталап енгізген кезде жануарлардың ішкі 
ағзаларында жалпы патологиялық және спецификалық деструктивтік 
өзгерістерді туғызбаған айқындайды. Бұл мәліметтер уытты әсерінің жоқтығын 
көрсетеді. 

Тәжірибелік мәліметтер Цистанхе экстрактін ГОСТ 12.1.007-76  бойынша 
қауіптілігі V классына (аз қауіпті) жататын уыттылығы жоқ препараттар 
қатарына жатады.  

  
5.2 Cistanche Salsa экстрактының қабынуға қарсы белсенділігін 

зерттеу 
Зерттеліп отырған заттың жедел экссудативтік қабынуға әсерін бағалау 

үшін егеуқұйрықтар табанының формалиндік ісіндіру әдісі қолданылды (Winter 
C. әдісінің модификациясы). Зерттеулер клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілді (Миронов А.Н. және қосалқы автор., 
2012).  

Эксперименттік зерттеулердің жүргізілуін С.Д.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ жергілікті этикалық комиссиясы мақұлдады (30.10.2014 ж. № 107 
өтінім). 

Жедел қабыну реакциясы формалиннің 2% ерітіндісінің 0,1 мл 
субплантарлық жолмен енгізу арқылы орындалды. Қабыну реакциясының 
айқындығы қабыну индукциясынан кейін 3 сағаттан соң табан көлемінің 
онкометриялық тұрғыдан өлшенуі бойынша бағаланды. Зерттеліп отырған зат 
әртүрлі концентрацияда жануарлардың асқазанына зондтың көмегімен 2 мл 
көлемінде формалинді енгізуден 1 сағат бұрын жіберіледі. Бақылау 
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топтарындағы жануарларға 2 мл тазартылған су мен салыстыру препараты 
ретінде ибупрофен жануарлардың дене салмағына сәйкес келетін дозада 
(егеуқұйрықтардың 200 гр салмағына 5мг ибупрофен есебінен) енгізілді. 
Салыстырмалы препарат - «Ибуфен», ішуге арналған суспензия, 100мг/5 мл 
(өндіруші «Медана Фарма», Польша).  

Экспериментке салмағы 200-220 г егеуқұйрықтар пайдаланылды. 
Жануарлар әрқайсысы 6 дара түрден тұратын 5 топқа бөлінді: 

1 топ –бақылау тобы (тазартылған су) 
2 топ –  референтті топ (ибупрофен)  
3 топ – тәжірибелік топ  (1:5 қатынастағы Cistanche Salsa экстракты) 
4 топ  –  тәжірибелік топ (1:10 қатынастағы Cistanche Salsa экстракты) 
5 топ  – тәжірибелік топ  (1:15 қатынастағы Cistanche Salsa экстракты). 
Нәтижелерді статистикалық тұрғыдан өңдеу StatPlus 2007 Professional 4.8.1 

бағдарламасын пайдалана отырып жүргізілді. Іріктемелер көлемінің аздығына 
байланысты екі тәуелсіз іріктемені салыстыру үшін, параметрлік емес Манна-
Уитни U-критерийі пайдаланылды. 

Cistanche Salsa экстрактының қабынуға қарсы әсері жануарлардың 
табанының көлемінің өзгеруіне қарай бағаланған, алынған мәліметтер 30 
кестеде келтірілген.  

Тәжірибелік жануарлардың 1-ші тобында табан көлемі орташа алғанда 5,6 
%-ға, 2–ші тобында – 3,7 %-ға, 3-ші топта - 2,3 %-ға, 4-ші топта  - 3,5 %-ға, 5-
шісінде – 3,7%-ға ұлғайған. Осыған байланысты, табан көлемі теріс бақылау 
тобында (тазартылған су) көбірек ұлғайып отырғаны байқалады. Cistanche Salsa 
экстрактының 1:15 қатынастағы сұйылтылымын қабылдаған эксперименттік 
топта жануарлардың табан көлемінің үлкеюі ибупрофенді қабылдаған бақылау 
тобының көрсеткіштеріне сәйкес келген. Цистанхенің 1:10 және 1:5 
қатынастағы сұйылтылған экстрактын қабылдаған жануарлар тобында табан 
көлемінің үлкею көрсеткіштері бақылау тобындағы (ибупрофен) осындай 
көрсеткіштерден артық болған. Бұл мәліметтер Cistanche Salsa экстрактысының 
қабынуға қарсы айқын әсерінің бар екендігін, ол әсері белсенділігі жағынан 
салыстыру препараты – ибупрофеннен асып түсетіндігін көрсетеді. Сонымен 
қатар, Cistanche Salsa экстрактының концентрациясы мен қабынуға қарсы 
белсенділігі арасындағы тікелей байланыстың барын айта кету керек. 
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Кесте 32 - Эксперименттік және бақылау топтарындағы табан көлемінің 
өзгерісі  
 

№ р/с 1 2 3 4 5 6 Орташа 
мәні 

Бақылау тобы  
(су) 4,76 4,65 6,82 5,81 4,76 6,82 5,6 

Референтті топ 
(ибуфен) 5,88 2,38 2,33 4,76 2,27 4,76 3,73 

Тәжірибелік топ 
(Cistanche Salsa  1: 5) 2,38 2,33 2,33 2,33 2,27 2,38 2,34 

Тәжірибелік топ 
(Cistanche Salsa  1:10) 4,88 2,33 4,65 2,33 2,27 4,65 3,52 

Тәжірибелік топ 
(Cistanche Salsa  1:15) 2,38 2,33 5,88 4,71 4,76 2,33 3,73 

 
Статистикалық әдістердің көмегімен эксперименттік және бақылау 

топтарындағы жануарларда  табан көлемінің өзгерістері талданды. Яғни бірінші 
салыстыру тобы, тазартылған су немесе ибупрофенді қабылдаған жануарлар 
болды, ал екінші салыстыру тобы жануарларды сәйкесінше, Cistanche Salsa 
экстрактының түрлі концентрациясын қабылдаған тәжірибелік топтары (3 топ) 
болды. Салыстыру нәтижелері 33 кестеде келтірілген. 

 
Кесте 33 - Эксперименттік және бақылау топтарындағы нәтижелерді салыстыру  

 
1 салыстыру тобы 2 салыстыру тобы Р мәндік деңгейі 

Бақылау (су) Cistanche Salsa 1/15 0,078 

Бақылау (су) Cistanche Salsa 1/10 0,025 

Бақылау (су) Cistanche Salsa 1/5 0,004 

Референтті (ибуфен) Cistanche Salsa 1/15 0,936 

Референтті (ибуфен) Cistanche Salsa 1/10 0,575 

Референтті (ибуфен) Cistanche Salsa  1/5 0,200 
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Осылайша, статистикалық талдау, Р=0,05 мәнділік деңгей кезінде, суды 
қабылдаған жануарлар тобы мен Cistanche Salsa 1/10 және 1/5 қатынастағы 
сұйылтылымын қабылдаған жануарлар тобы арасындағы айырмашылық нақты 
болып табылатынын (Р˂0,05), ал қалған топтардағы айырмашылықтар 
статистикалық тұрғыдан нақты болып табылмайтынын көрсетті. Бұл 1/10 және 
1/5 қатынаста сұйылтылған Cistanche Salsa қабыну көріністерін шын мәнінде 
нақты төмендететінін, яғни қабынуға қарсы айқын қасиеттерінің бар екендігін 
білдіреді.  

Cistanche Salsa экстрактысы эксперимент жағдайларында белсенділігі 
жағынан қабынуға қарсы стероидты емес дәрілік препараттардан кем түспейтін 
қабынуға қарсы әсерінің бар екендігін көрсетті, бұл оны жаңа дәрілік қалып 
жасап шығару және оны ары қарай клиникалық тәжірибеге енгізу мақсатында 
тереңірек зерттеу үшін перспективалы жоба деп есептеуге негіз бола алады.    

 
5.3 Құрамында Cistanche Salsa экстракты бар капсулалардың 

иммунотропты қасиеттерін зерттеу 
Зерттеулер  жыныстық тұрғыдан желілі емес, жетілген ұрғашы және еркек 

егеуқұйрықтарда, қолданыстағы «Эксперименттік және ғылыми мақсаттарда 
пайдаланылатын омыртқалыларды қорғау жөніндегі Еуропалық конвенция» 
талаптарына сәйкес зертханалық жануарлармен жұмыс жасау ережелерін 
сақтай отырып жүргізілді. 

Иммунитет тапшылығы гидрокортизон ацетатын (Hydrocortison-Richter, 
Будапешт–Венгрия) 250 мг/кг дозада көктамыр ішіне бір рет енгізу арқылы 
модельденді. 

Жануарлар мынадай топтарға бөлінді: интактілі, бақылау тобы (асқазан 
ішіне тазартылған су енгізілген жануарлар), референтті (профилактикалық 
мақсатта қызылкүрең тұндырмасы 1,0 мл/кг дозада екі апта бойы пероральді 
енгізілген жануарлар), тәжірибелік (алдыңғыға ұқсас сызба бойынша 
құрамында сортаңды цистанхе бар капсулалардың ішіндегісі 1,0-2,0 мл/кг 
дозалардағы 20% сулы суспензия түрінде енгізілген жануарлар).  

Потенциалды иммунотропты заттың иммундық статусы егеуқұйрықтардың 
қалыпты иммунитетінің гуморальді буынының функционалдық белсенділігіне 
әсер ету сипаты қан сарысуындағы гемаглютининдер деңгейі және 
көкбауырдағы антидене түзуші жасушалар (АЖ) мөлшері бойынша бағаланды. 
Егеуқұйрықтар тимусқа тәуелді антигенмен, атап айтқанда: қой 
эритроциттерімен (ЕБ, егеуқұйрықтардың дене салмағына 1 мл/100 г дозадағы 
3% ерітінді құрсақ ішіне, бір рет) иммунизацияланды. Иммунизациялағаннан 
кейінгі 5-ші тәулікте полистирол планшеттерде сериялық сұйылту әдісімен 
эксперименттегі жануарлардың қан сарысуындағы гемаглютининдер (ГА) 
титрлері анықталды. 

Егеуқұйрықтардың көкбауырындағы АЖ мөлшері бөгде эритроциттермен 
иммунизацияланған эксперименттегі жануарлардың лимфоидты 
жасушаларының  комплемент бар кезде эритроциттер лизисін туғызатын 
эритроциттерге қарсы антиденелерді бөліп шығару қабілетіне негізделген 
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гельдегі оқшау гемолиз әдісімен анықталды. Антидене түзуші жасушалардың 
айналасындағы макроскопиялық жолмен көзге көрінетін гемолиз 
аймақтарының саны бойынша лимфоидты ағзаға антиденелердің өндірілу 
мөлшері туралы болжам жасалды. 

Құрамында Cistanche Salsa сығындысы бар капсулалардың организмнің  
спецификалық емес резистенттілігіне әсері қандағы нейтрофилдердің 
фагоциттік белсенділігіне (НФБ) латексті тестісінде фагоциттелетін 
нейтрофилдер пайызын көрсететін фагоциттік индекс (Fi) бойынша, бір  
нейтрофилге сіңген латекс бөлшектерінің орташа санын көрсететін фагоциттер 
саны (Fu) бойынша, және фагоциттер санына айналдырылған фагоциттік 
индекс болып табылатын фагоциттік белсенділік индексі  (IFА) бойынша 
бағаланды. 

Түпнұсқалық препараттың иммунитет тапшылығы аясында иммунотропты 
қасиеттерінің жүзеге асу деңгейін анықтау кезінде капсулалардың ішіндегісі 
патология қалыптасқаннан 5 тәулік бұрын және барлық эксперимент кезеңі 
бойына енгізілген. Жалпы енгізу мерзімі 11 тәулікті құраған. Жануарларды 
иммунизациялау жоғарыда келтірілген сызба бойынша,  гидрокортизон ацетаты 
(ГК) енгізілгеннен кейін бір тәуліктен соң жүргізілді. Иммунизациялаған сәттен 
бастап 5-ші тәулікте иммунитет тапшылығының дәрежесінің анықталуына баға 
беру үшін ГА титрлері мен иммуногенез ағзаларының (тимус пен 
көкбауырдың) салмақ коэффициенттері (СК) анықталды.  

Алынған эксперименттік мәліметтер ауытқушылық статистикасы 
әдістерімен   статистикалық бағдарламаның «Statistica 6,0» стандартты 
пакетінің көмегімен өңделді. Статистикалық қорытындыларды алу үшін, Манн-
Уитнидің параметрлік емес критерийі мен Ньюман-Кейлстің параметрлік әдісі 
қолданылды. Статистикалық іріктемелерді салыстырған кезде р<0,05 мәнділік 
деңгейі қабылданды. 

«Цистанфит» капсулаларының иммундық статусы қалыпты, жыныстық 
тұрғыдан жетілмеген егеуқұйрықтар иммунитетінің гуморальді буынына әсерін 
зерттеу, препаратты енгізу қан сарысуындағы гемаглютининдер титрін 
арттырумен жүзеге асырылатындығын көрсетті. Соңғысы препараттың 
иммунитетті стимуляциялау қасиеттерін көрсетеді. Антиденелер түзуге айқын 
қабілеттілігін препарат 2,0 мл/кг дозасында жүзеге асыра алады, бұл кезде 
иммунизацияланған жануарлардың сарысуындағы титрлері айтарлықтай арта 
түседі (34 кесте).  

Көкбауырдың жасушалармен қанығу деңгейін зерттеу, дайындалған 
дозалау режимдерінде енгізілген зерттеудегі дәрілік заттың әсерінен, 
спленоциттер мөлшерінің 16%-ға артуы орын алатынын көрсетті, бұл тәжірибе 
тобында интактілі егеуқұйрықтармен салыстырғанда иммунокомпетентті 
жасушалар өнімділігінің белсендеуін көрсетуі мүмкін. Бұл кезде жүргізілген 
тәжірибелердің референтті және тәжірибелік сериялары арасындағы қолайсыз 
өзара байланыстылық назар аудартады. 
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Кесте 34 - «Цистанфит» капсулаларының иммундық статусы қалыпты 
егеуқұйрықтардың гуморальді иммунитетіне әсері 
 

 Жануарлардың 
топтары 

Дозасы 
 

ГА, Log2 титрлері, 
(Ме (LQ; Upq) 

Көкбауырдағы АЖ  
 

Интактілі −  13 (13; 13)      18022±1404 
Референтті 1,0 мл/кг  13 (13; 13)      17635±559 
 
Тәжірибелік   

1,0 мл/кг 13 (13;14) 18196±1356** 
1,5 мл/кг 13 (13;17) 20924±1355** 
2,0 мл/кг 19 (19; 20) */** 20930±1342** 

* - айырмашылықтар интактілі жануарлар тобымен салыстырмалы түрде сенімді 
** -  айырмашылықтар референтті жануарлар тобымен салыстырмалы түрде 
сенімді 
  

Иммунитет жүйесінің функционалдық жағдайының шешуші 
көрсеткіштерінің бірі ретінде қан нейтрофилдерінің  фагоциттік белсенділігін 
талдау, өсімдіктерден алынған биологиялық белсенді заттар кешенінің 
негізінде әзірленген дәрілік затты 1,0 - 2,0 мл/кг дозаларда екі апта бойы енгізу 
фагоциттік индекс пен фагоциттер санының нақты артуына ықпал ететінін және 
тәжірибелердің интактілі сериясымен салыстырғанда сәйкесінде IFA 
индекстерінің 17-29%-ға артуымен жүзеге асатындығын көрсетті. Сонымен 
қатар референтті препарат Fi мен Fu артуына орташа үрдіске ие екендігін 
көрсетеді, бұл интегралдық көрсеткіш мәндерінің нақты 26%-ға артуымен 
білінеді (35 кесте).  

 
Кесте 35 - «Цистанфит» капсулаларының иммундық статусы қалыпты 
егеуқұйрықтардың қанындағы нейтрофилдердің фагоциттік белсенділігіне әсері 
 
 Жануарлардың 

топтары 
Доза  Көрсеткіштер  

Fi Fu IFА 
Median (Q25-Q75) Mean ± St.er. А, %  

Интактная – 69,5 (63-73) 2,86 (2,61-3,38) 209,33(9,22 
 

- 

Референтті 1,0 
мл/кг 

86,5 (70-91) * 3,13 (2,88-3,43) 264,17±9,22* 26,2 

Тәжірибелік  1,0 
мл/кг 

85,1 (84-86)* 2,92  
(2,88-2,94)* 

244,84±8,66* 17,2 

1,5 
мл/кг 

85,5 (84-87)* 2,93  
(2,88-2,95)* 

245,50±7,31* 17,3 

2,0 
мл/кг 

87,0 (75,0-88,0) 3,10 (2,78-3,73) */** 270,00±24,32*/** 29,0 

* - айырмашылықтар  интактілі жануарлар тобымен салыстырмалы түрде сенімді 
** -  айырмашылықтар  референтті жануарлар тобымен салыстырмалы түрде сенімді 

 
Осылайша, аталған тәжірибелер сериясының нәтижелері, зерттеліп 

отырған түпнұсқалық құрамы жоғары деңгейлі дәрілік зат дені сау жануарлар 
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иммунитетінің гуморальді және жасушалық буындарын стимуляциялау 
қабілетін жүзеге асырады деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді.   

Өсімдіктен алынған препараттың иммунитет тапшылығы бар 
егеуқұйрықтардағы иммунотропты әсеріне қатысты мәліметтер  36 және 37 
кестелерде келтірілген. Алынған нәтижелер, гидрокортизон ацетатын бақылау 
тобындағы жануарларға енгізу патологиялық жағдайдың дамуымен 
білінетіндігін көрсетеді, бұл ГА титрлерінің айтарлықтай төмендеуімен білінеді 
және көкбауыр мен тимус СК азаюына айқын бейімділікпен қатар жүреді. 
Соңғысы  гидрокортизонның жоғары дозаларының цитоуытты әсерінің 
айтарлықтай заңды түрдегі нәтижесі болып табылады.  

Құрамында сортаңды цистанхе сығындысы бар зерттеудегі затты 
профилактикалық түрде енгізу жануарлардағы иммундық реактивтіліктің 
қалпына келуіне ықпал етеді. Түпнұсқалық препараттың  антителогенез 
тілігіндегі тиімділігі ГА титрлерінің интактілі топтағы егеуқұйрықтардағы 
деңгейіне  қатысты сақталуымен білінеді. Сонымен қатар дозасын 2 мл/кг дейін 
арттыру эксперимент жағдайында зерттеліп отырған бағалау көрсеткішінің 
мәніне оң әсерін тигізеді. 

Препараттың әсеріне  көкбауыр мен тимустың СК өзгерістерінің алдын алу 
да кіретінін ескеру керек. Осылайша, препаратты зерттеліп отырған дозалар 
ауқымында қолдану аясында коэффициенттер мәндері бақылау тобымен 
салыстырмалы түрде қалпына келтіріледі.  

 
Кесте 36 - «Цистанфит» капсулаларының иммунитет  тапшылығы бар 
егеуқұйрықтардың қан сарысуындағы ГА титрлеріне әсері   
 

Жануарлардың топтары Дозасы  ГА, Log2 титрлері 
(Ме (Q25–Q75) 

1 серия 
Интактілі – 8 (6; 9) 

Бақылау тобы –   4 (3; 5) * 
Референтті 1,0 мл/кг        6 (5; 7) */** 

Тәжірибелік 1,0 мл/кг        6 (5; 7) */** 
1,5 мл/кг        6 (5; 7) */** 
2,0 мл/кг           6 (5,5; 7,5) ** 

* - айырмашылықтар  интактілі жануарлар тобымен салыстырмалы түрде сенімді 
**- айырмашылықтар  референтті жануарлар тобымен салыстырмалы түрде 
сенімді 

     
Осылайша, алынған мәліметтерді талдау, құрамында цистанхенің құрғақ 

сығындысы бар капсулаларды қолдану, дені сау жануарларда да, иммунитет 
тапшылығы жағдайындағы егеуқұйрықтарда иммундық жауапты күшейту 
арқылы жүзеге асатындығына көз жеткізуге мүмкіндік береді. 
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Кесте 37 - Иммунитет тапшылығы бар егеуқұйрықтардағы иммуногенез 
ағзаларының салмақ коэффициенттерінің динамикасы  
 

Жануарлардың 
топтары 

Дозасы  Салмақ  коэффициенттері  
Көкбауырдың Тимустың 

Интактілі –         0,70±0,09 0,26±0,01 
Бақылау тобы – 0,35±0,05*  0,05±0,01* 

Референтті 1,0 мл/кг 0,41±0,06*  0,07±0,01* 
Тәжірибелік 1,0 мл/кг 0,40±0,04*  0,06±0,01* 

1,5 мл/кг 0,49±0,10*       0,10±0,01*/** 
2,0 мл/кг 0,47±0,12*         0,12±0,02*/** 

* - айырмашылықтар  интактілі жануарлар тобымен салыстырмалы түрде сенімді 
** -  айырмашылықтар  референтті жануарлар тобымен салыстырмалы түрде 
сенімді 
      

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері иммундық статусы қалыпты 
егеуқұйрықтарда профилактикалық қолдану жағдайындағы құрамы 
түпнұсқалық препараттың иммунитетті стимуляциялаушы әсерінің 
айқындығын көрсетеді. 

Жануарлардағы иммунитет тапшылығының эксперименттік моделінде 
препарат тимус пен көкбауырдың салмақ коэффициенттері өзгеруінің алдын 
алу арқылы, сондай-ақ антителогенезді қалпына келтіру арқылы иммунитетті 
түзеу қасиеттерін танытады [138]. 
 

5.4  Cistanche salsa жыланбұтағының ауыруды басу белсенділігі  
Зерттеуге Webster желілі (20-25 г, екі айлық) швейцария тышқандары 

алынды (Vital Brazil, Niterói, Бразилия институтынан алынған). Жануарларды 
асырау стандартты жағдайда жүргізілді (ақшыл-күңгірт цикл 12 сағат, 22 ± 2°С 
және 70-80% ылғалдылықтағы режимде жүргізілді. Ерікті түрде (ad libitum) 
тамақ пен су берілді). Жануарларға эксперименттерді бастағанға дейін 12 сағат 
бұрын дәрінің сіңірілуін бақылау үшін тамақтың орынына тек су берілді. 
Зертхана жағдайларындағы акклиматизация әр тест алдында кемінде 1 сағат 
жүргізілді. Барлық хаттамалар жануарлардағы эксперименттік ауыруды 
зерттеуге арналған этикалық стандарттар жөніндегі нұсқаулық бойынша 
жүргізілді және Эксперименттегі жануарларды бақылау жөніндегі Ұлттық 
кеңесте (CONCEA) қабылданған, Биомедициналық ғылымдар институты 
(UFRJ), Жануарларды зерттеу жөніндегі Этикалық Комитет, DFBCICB015-04 
нөмірлі / 16 бекіткен қағидалар мен нұсқаулар басшылыққа алынды. Барлық 
эксперимент хаттамалары жеңіл фазасы кезінде жасалды. Бір топтағы 
жануарлардың ең төменгі және CONCEA ережелеріне сәйкес саны сақталды. 
Әр эксперименттің соңында тышқандар кетаминнің / ксилазиннің өте жоғары 
дозасымен өлтіріледі. 
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Екіншілік электронды эмиссионды (CSHE) зерттеуде 10, 30 және 100 мг/кг 
концентрациясында бағаланды. Экстракт 100 мг / мл кезіндегі бастапқы 
ерітіндісін алу үшін диметилсульфоксидте (DMSO, Fisher Biotech) ерітілді. 
Фосфатты-тұзды буфер түрлі дозаларын алу үшін сұйылтқыш ретінде 
пайдаланылды. Құрамында Cistanche salsa жыланбұтақтарының 10, 30 және 100 
мг / кг су-этанол экстрактісі алынды. Стандартты дәрілік заттар бір табанға 2,5 
мг / кг морфин (фосфатты-буферлік тұзды ерітіндіде сұйылтылған, Merck), 200 
мг / кг ацетилсалицил қышқылы (0,9% физиологиялық ерітіндіде 5 М натрий 
гидроксидімен ерітілген Sigma Aldrich) және 10 нмоль капсаицин болды. Saline 
plus DMSO (экстрактты өңдеу кезіндегі концентрацияда) теріс бақылау тобына 
берілді. Емдеу сынағының барлық әдістері (сыналып отырған экстракт пен 
стандарттар) пероральды жолмен енгізілді. Тек капсаицин ғана табанның 
астына инъекция жолымен енгізілді. 

Формалиннен туындаған қатты ауырсыну белгілері 
Тышқандардың оң жақ артқы аяғының табан аумағын өңдегеннен 

(Cistanche salsa су-этанол экстрактісі немесе 200 мг / кг ацетилсалицил 
қышқылы немесе 2,5 мг / кг морфин) соң, 60 минуттан кейін формалиннің 2,5% 
ерітіндісі (37% формальдегид) енгізілді (20 л) [141]. Жануарлар мөлдір шыны 
камераға жеке-жеке орналастырылды, секундтарға созылған уақыт ішінде олар 
формалин инъекциясынан кейін табандарын тілімен жалаған, мәліметтері екі 
бөлек кезеңде, бастапқы нейрогендік ауыруды сезіну фазасында (инъекциядан 
кейін 0-5 минуттан соң) және кейінгі – қабынумен жүретін (инъекциядан кейін 
15-30 минуттан соң) ауыруды сезіну фазасында тіркелді және талданды. 

Капсаицин туғызатын ноцицепция 
Бұл тестке кейбір өзгертулер енгізу арқылы Sakurada Т. және оның 

әріптестерімен сипаттаған әдіске негізделіп жасалған [142]. Тышқандардың оң 
жақ артқы аяғының табан аумағын (бір табанға 1,6 г) өңдегеннен (Cistanche 
salsa су-этанол экстрактісі немесе бір табанға 10 нмоль капсазепин) кейін бір 
сағаттан соң капсаицин (20 л) C18H27NO3 (Galena, Campinas, SP) енгізілді. 
Жануарлар шыны камераға жеке-жеке орналастырылды және табанының 
зақымдану уақытынының ұзақтығы капсаицин инъекциясынан кейін 0 және 5 
минут аралығында тіркелді және талдау жүргізілді. 

Глутамат туғызатын ноцицепция  
Бұл тесттегі әдіс Beirith А. және оның әріптестерінің  ғылыми еңбектерінде 

сипатталған [143]. Тышқандардың оң жақ артқы аяғының табан аумағын 
өңдегеннен (Cistanche salsa немесе морфиннің 2,5 мг / кг гидроэтанолды 
экстрактісі) кейін бір сағаттан соң фосфатты-тұзды буфердағы (20 л) 
глутаматтық ерітінді (1-глутамин қышқылы, Sigma-Aldrich, 3,7 нг / лапа) 
енгізілді. Жануарлар жеке-жеке шыны камераға орналастырылды және 
табанының зақымдану уақытының ұзақтығы (секунд) глутамат инъекциясынан 
кейінгі 0 мен 15 минут арасында тіркелді және содан соң талданды. 

Статистикалық талдау 
Химиялық мәліметтер бес эксперименттің орташа стандартты ауытқуы  

±SD ретінде келтірілген. Барлық фармакологиялық эксперименттік топтар 
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кемінде алты тышқаннан құралды. Біржақты дисперсия талдауы (ANOVA), 
содан соң Dunnett тестін топтар арасында статистикалық маңыздылықты көру 
үшін GraphPad Prism 5.0. программасы пайдаланылды. Р мәндері 0,05-тен аз (р 
<0,05) болған кезде маңызды болып есептелді. 

Cistanche salsa су-этанол экстрактісінің хроматограммасы 16 суретте 
көрсетілген. 9 кестеде фенолды қосылыстардың анықтамасы олардың 
хроматограммада ұстауға арналған сәйкесінше уақыттарымен бірге көрсетілген. 

Формалиннен туындайтын қатты ауырсыну сезіміне CSHE әсері 
Формалин индукциялаған қатты ауырсыну сезімін тестілеу кезінде, CSHE  

тестінің нейрогендік ауыру фазасы ретінде белгілі алғашқы фазасы кезіндегі 
табан зақымдануын 10, 30 және 100 мг / кг-ге төмендетуге қабілетті болды және 
нәтижесі сәйкесінше 60, 77 және 58% құрады. Бұдан өзге, олар тестінің екінші 
фазасы кезінде туындаған қабынудан болатын ауыру сезімін азайту үшін де 
тиімді, қабынудан болатын ауыру сезімін пайыздық тежелуі сәйкесінше 42, 46 
және 62% құрады (23 сурет). Морфин (2,5 мг / кг) мен ацетилсалицил қышқылы 
(200 мг / кг) келесі нәтижелерді көрсетті: алғашқы және екінші фазалары үшін 
сәйкесінше 55% / 33% және 31% / 54%. 

 

 
 
Сурет 23 – Формалин-индуцирленген тышқанға CSHE әсері.  Жануарларды 

алдын-ала CSHE 10 мг / кг, 30 мг / кг немесе 100 мг / кг (п.о.), ацетилсалицил 
қышқылымен 200 мг / кг (п.о.), морфинмен 2,5 мг / кг (п.о.) немесе (DMSO) 
тасушымен өңделген. Нәтижелер орташа ± S.D. (n = 6) мәнде көрсетілген. 

Глутаматтан туындайтын ноцицепцияға CSHE әсері 
Глутаматтан туындаған CSHE тілімен жалауды тексерілген үш 10, 30 және 

100 мг / кг дозаларында сәйкесінше 76, 81 және 53%-ға азайтты (24 сурет). 2,5% 
морфин 76%-ға төмендеуіне алып келді. 
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Сурет 24. Глутамат ноцицепциясынан 
туындаған тышқандарға CSHE әсері. 
Жануарларды алдын-ала CSHE 10 мг / 
кг, 30 мг / кг немесе 100 мг / кг (п.о.), 
морфинмен 2,5 мг / кг (п.о.) немесе 
(ДМСО) тасушымен өңделді. 
Нәтижелер орташа ± S.D. (n = 6) 
мәнде көрсетілген. 

Сурет 25. Капсаицин ноцицепциясынан 
туындаған тышқандарға CSHE әсері. 
Жануарларды алдын-ала CSHE 10 мг / 
кг, 30 мг / кг немесе 100 мг / кг (п.о.), 
морфинмен 2,5 мг / кг (п.о.) немесе 
(ДМСО) тасушымен өңделді. 
Нәтижелер орташа ± S.D. (n = 6) мәнде 
көрсетілген.  

 
Капсаициннен туындайтын ноцицепцияға CSHE әсері  
CSHE ауыру сезіміне TRPV1-рецепторлар арқылы ықпал ететін немесе 

етпейтіндігін тексеру үшін, ол капсаициннен туындаған ауыру үлгісінде 
сыналды. Бұл үлгі арқылы жүретін ауырсыну сезімін басу әсері CSHE үшін 
сәйкесінше 76, 79 және 81% дозаларындағы үш сынақта зерттелді (25 сурет). 
Капсазепин бір табанға 10 нмоль дозасы 60%-ға азаюына алып келді. 

Cistanche salsa су-этанол экстрактісінен жалпы алғанда барлығы он 
фенилпропаноидтік глюкозид бөлініп алынды. Эхинакозид (10,98 мг / г), 
аксеозид (9,44 мг / г) және тубулозид В (7,94 мг / г) идентификацияланған 
негізгі қосылыстар болды. Аталған зерттеудің фармакологиялық нәтижелері 
бойынша, формалинмен жүргізілген тестте байқалғандай, CSHE нейрогендік 
ауырсыну белгілері мен қабынуға қарсы  тиімді құрал болып табылады. Бізге 
белгілі мәліметтер бойынша, Cistanche salsa ауырсыну сезімін басатын әсеріне 
қатысты тестілу бұрын зерттелмеген. 2002 жылы Cistanche deserticola (Lin et al., 
2002) пайдаланып жүргізілген зерттеу, бұл өсімдіктің жалпы ауырсыну, 
формалин және табанның ісінуі сияқты үлгілерді талдауда ауырсыну сезімін 
басатын және қабынуға қарсы белсенділік танытқанын көрсетті. Белсенді 
экстрактілердің негізгі құрамдастарын зерттеуге әрекет жасалмаса да, олар 
бутанол экстрактісі мен сулы қабатты белсенді деп есептеді. Бұл еріткіштердің 
Cistanche salsa құрамынан анықталған фенилпропаноидік гликозидтерге сәйкес 
келетін қарама-қарсылық масштабында екендігі таңқаларлық жағдай емес. 
Бұдан өзге, Лин мен оның әріптестері, Cistanche deserticola экстрактілерінің 
ауыруға қарсы әсері апиындық рецептордағы қосылыстың әсерімен 
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байланысты емес немесе иммундық жүйемен байланысты емес екендігін 
анықтады. 

Зерттеу барысында фенилпропаноидке бай экстракт, формалинмен 
жүргізілген тестінің екі фазасында да белсенділік танытты. Байқалған 
белсенділігі іс жүзінде қандай-да бір ықтимал моторлық өзгерісінен емес, 
зерттеліп отырған фармакологиялық нысанадан туындаған, мұны ротарод 
тестінен (қимыл-қозғалыс үйлесімі мен төзімділікке жүргізілетін тест) көруге 
болады. Формалинмен жүргізілген тест нәтижелері нейрогендік ауырудың, 
сондай-ақ, қабыну медиаторларынан туындаған ауырудың да ықтималдығын 
көрсетті. Бастапқыда ауырудың нейрогендік жолын зерттеуге шешім 
қабылдады. 

Бұрын зерттелген басқа түрлеріндегі мұндай қосылыстар апиындық 
рецептор белсенділігін танытпағандықтан, глутамат пен капсаицин сияқты 
басқа үлгілерді тестілеуге шешім қабылдадық. Глутамат барлық шеткері және 
орталық жүйке жүйесіндегі  ауырудың  модуляциялануында маңызды рөл 
атқаратын қоздырғыш нейротрансмиттер болып табылады. Бұл әсеріне лиганд-
негізді ионотропты глутаматтық рецепторлар (iGluRs) мен метаботропты 
глутаматтық рецепторлар түрткі болады. IGluR N-метил-d-аспартат (NMDA) 
және -амино-3-гидрокси-5-метилизоксазол-4-пропион қышқылына (AMPA) 
бөлуге болады (Kolber, 2015). Зерттеулер, NMDA және AMPA рецепторлардың 
кетаминмен және каинатпен антагонизмі кезінде, сәйкесінше, ауыру сезіміне 
қарсы әсері байқалатынын көрсетті. Дегенмен, аталған рецепторларға 
бағытталған антагонистер әлі күнге дейін елеулі жағымсыз әсер туғызған жоқ, 
және осы себепті, осы рецептор түрткі болатын дәрінің жағымсыз әсері аз 
болады деген үмітпен, жаңа зерттеу mGluRs маңына шоғырландырылады. 
CSHE тестілеу нәтижелері аталған емнің глутаматтан туындаған ауыруды 
азайту үшін тиімді болғанын көрсетті. Алайда, бұл әсерінің ионотроптық 
және/немесе метаботроптық рецепторлардың көмегімен жүзеге асатын-
аспайтындығы әлі күнге дейін белгісіз. Морфин глутаматергиялық беріліске 
әсер ететін қолжетімді препараттардың бірі болып табылады [144]. 

Әдебиеттерде, глутамат рецепторының белсенділігінің артуы TRPV1 
жауабын күшейтеді деген мәліметтер бар [145]. Осы себепті, CSHE үшін 
байқалатын әсері, TRPV1-ге қатысты белсенділігімен байланысты болуы және 
міндетті түрде глутаматтық рецепторларға тікелей жауап беруі арқылы жүрмеуі  
мүмкін.  

Бұл зерттеудің келесі сатысы адгезиялаушы агент ретінде TRPV1 
рецепторының агонисі болып табылатын капсаицинді пайдаланып табанға тест 
жүргізу болды. Нәтижелері, CSHE ауыруды TRPV1 рецепторы арқылы 
азайтатынын көрсетті. CSHE жағдайында, тексерілген әдістемелердің 
барлығында дерлік біз, 30 мг / кг дозасы 100 мг / кг дозасына қарағанда 
жақсырақ нәтижелерге жеткенін байқай алдық. Бұл ерітіндінің тұндырылған 
қосылыстарға алып келетін қанығуымен және биожетімді дәрілер мөлшерінің 
тиімді азаюымен байланысты болуы мүмкін. Қазақстандық CSHE экстрактісі 
үшін белгіленген химиялық құрамының нақты бекітілуі маңызды қадам болды, 
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өйткені оның құрамындағы негізгі компоненттер, өздерінің ауыру сезіміне 
қарсы / қабынуға қарсы әсерлерін дәлелдеп қойған.  

Мысалы, эхинакозид эхинацеяның ауырсынуға қарсы әсеріне жауапты 
белсенді түрлердің бірі ретінде анықталды [146]. Бұдан өзге, Шаповаль мен 
оның әріптестері [147] жүргізген алдыңғы зерттеуде, Stachytarpheta cayennensis 
көмегімен дайындалған этанол экстрактісіндегі негізгі белсенді түрлердің бірі 
ретінде актеозид аталды, ол табанның ісінуі және пластиналар пайдаланылған 
үлгілер бойынша бағаланды. Backhouse пен әріптестері [148] де формалинмен 
жүргізілетін тестіні қоса, ауырсынуды бағалаудың бірнеше үлгісін пайдалана 
отырып, актеозидті Buddleja globosa белсенді қосылысы деп есептеген. Жаңа 
құрамдары қазіргі кезде актеозидтің ауырсыну сезіміне қарсы әсерінің 
тұрақтылығын арттыру және ұзарту үшін заманауи білімді пайдаланып 
әзірленуде [149]. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Сортаңды цистанхе жыланбұтағының ББЗ жекелеген топтарына 
фитохимиялық талдау жүргізілді және «Сандық мөлшерін» стандарттау 
критерийі таңдап алынды Соның ішінде Cistanche salsa жыланбұтақтарында 
ЖЭСХ/МС талдау нәтижелері бойынша фенолдық сипаттағы 10 зат 
(эхинакозид (1097,9 мг/100г), актеозид (943,5 мг/100г) басым түсті) 
идентификацияланды.  

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

Cistanche salsa жыланбұтақтарының құрғақ, сұйық және қою 
көмірқышқылды экстракттарын 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».  

Cistanche salsa жыланбұтақтарының құрғақ сығындысының негізінде 
«Цистанфит» шартты атаулы капсула түріндегі дәрілік қалып алынды. 
Капсуланың рационалды құрам ретінде - цистанхенің құрғақ экстракті, лактоза 
моногидраты, МКЦ, 20 % коллидон VA-64, бентонит таңдалынды. Капсула 
құрамы сары қоңыр түсті грануляттардан тұрады, капсула ішіндегі құрамның 
орташа массасы 270,0 мг ± 10 %, капсуланың ішіндегі құраммен бірге орташа 
массасы – 350,0 мг ± 10 % құрайды. «Цистанфит» шартты атаулы капсулалары 
ҚР МФ сәйкес стандартизацияланды.  

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 тәжірибелік-өнеркәсіптік сериялары 
жасалды. 

Техника- экономикалық негіздемеге сәйкес «Цистанфит», капсулаларының 
бағасының төмендігі оны дәрілік препараттардың арзан бағалы санатына 
жатқызуға болатыны анықталды. 

Cistanchе salsa жыланбұтақтардан алынған фитопрепараттарға АНҚ 
жобалары дайындау мақсатында, әр дәрілік құралдың 3 сериясы бойынша сапа 
(стандарттау) параметрлерін анықтау жүргізілді.  

Микротолқынды экстракциялау әдісімен алынған сортаңды цистанхе 
жыланбұтағындағы эхинакозидті ЖЭСХ әдісімен анықтаудың аналитикалық 
әдістемесінің валидациясы жасалынды.  
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Валидация көрсеткіштерінің нәтижелері, зерттеліп отырған әдістеменің   
спецификалылығына, тұрақтылығына, дұрыстығына жүргізілген тестілердің 
шарттарын қанағаттандыратынын, зерттеліп отырған аналитикалық аймақтағы 
желілік тәуелділігімен, түзелетін дәлдігімен және алынған нәтижелерінің 
ұқсастығымен сипатиталатынын көрсетті.  

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, ауру сезімін басатын, антиоксиданттық және иммунитетті 
түзейтін белсенділігін анықтауға мүмкіндік берді. Токсикометриялық сынақтар 
жасалған дәрілік заттарды уыттылықтың V класына жатқызуға мүмкіндік берді. 
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