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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі нормативтік стандарттарға 

сілтемелер қолданылған: 

МЕМСТ 6.38-90 Құжаттар жүйесін бірегейлендіру. Ұйымдастыру-

реттеушілік құжаттар сұлбасы. Құжаттарды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар. 

МЕМСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Құжаттың библиографиялық 

сипатталуы. Жалпы талаптар мен құрастыру 

ережелері. 

МЕМСТ 7.9-95 (ИСО 

214-76) 

Ақпарат, кітапханалық баспа ісі бойынша стандарттар 

жүйесі. Реферат және аннотация. Жалпы талаптар 

МЕМСТ 7.12-93 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Библиографиялық жазба. Орыс 

тіліндегі сӛздерді қысқарту. Жалпы талаптар мен 

ережелер. 

МЕМСТ 7.54-88 Ақпарат, кітапханалық және баспа ісі бойынша 

стандарттар жүйесі. Ғылыми-техникалық құжаттарда 

заттар мен материалдардың қасиеттері туралы сандық 

мәліметтерді келтіру. Жалпы талаптар. 

МЕМСТ 8.417-81 Ӛлшеу бірыңғайлығын қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесі. Физикалық шамалардың 

бірліктері. 

МЕМСТ 1770-74 Зертханалық ӛлшегіш шыны ыдыстар. Цилиндрлер, 

мензуркалар, колбалар, пробиркалар. Жалпы 

техникалық шарттар. 

МЕМСТ 2603-79 Реактивтер. Ацетон. Техникалық шарттары. 

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

сұрыптау, қаптау және белгілеу. 

МЕМСТ 4517-87 Реактивтер. Анализ барысында қолданылатын 

қосалқы реактивтер мен ерітінділерді дайындау 

әдістері.  

МЕМСТ 6709-72 Дистилденген су. 

МЕМСТ 13646-68 Дәл ӛлшеулер үшін шыны сынап термометрлері. 

МЕМСТ 17299-78 Этил спирті. Техникалық шарттары. 

МЕМСТ 23932-90 Е Зертханалық шыны ыдыстар мен құрал-жабдықтар. 

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

Түрлері, негізгі параметрлері мен ӛлшемдері. 

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

талаптар. 

МЕМСТ (ТШ) 25-11-

834-80 

Магнитті араластырғыш ММ-5. 

МЕМСТ 15.011-82 Ӛнімді жетілдіру және ӛндіріске қою жүйесі. Патентті 

зерттеулер жүргізу реті. 
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МЕМСТ (ТШ) 5955-75 Реактивтер. Бензол. 

МЕМСТ (ТШ) 2631-

0003-05807999-98 

Реактивтер. Гексан. 

МЕМСТ 7625-86 Е Этикеткалық қағаз. Техникалық шарттар 

МЕМСТ 7933-89 Е Тұтыну тарасына арналған картон. Жалпы 

техникалық шарттар 

МЕМСТ 14192-96 Жүктерді таңбалау 

МЕМСТ 17768-90 Е  Дәрілік заттар. Орамдау, таңбалау, тасымалдау және 

сақтау 

МЕМСТ 24104-88 Лабораториялық жалпылама қолдануға арналған және 

үлгі таразылар. Жалпы техникалық шарттар 

МЕМСТ 25336-82 Лабораториялық шыны ыдыстар мен қондырғылар. 

Типтері, негізгі параметрлері мен ӛлшемдері 

ӘН 09140.07-2004 Әдістемелік нұсқаулықтар. Жаңа субстанциялар мен 

дайын дәрілік құралдардың тұрақтылығын зерттеу 

және жарамдылық мерзімін анықтау  
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БЕЛГІЛІУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Ас Ацетил 

Bn Бензил 

Bz Бензоил 

δ Химиялық ығысу 

ν Толқын саны 

ГМДС Гексаметилдисилоксан 

Гц Герц 

CDCl3 Дейтерирленген хлороформ 

ДМСО Диметилсульфоксид 

ЖҚХ Жұқа қабатты хроматография 

д. Дублет 

ДҚ Дәрілік қалып 

ИҚ Инфрақызыл 

ҚОМ Қаттау, орамдау, маркілеу 

ҚР Қазақстан Республикасы 

ССБК Спин-спинді байланысу константасы 

МЕМСТ Мемлекеттік стандарт 

м Мета- 

м. Мультиплет 

м.б. Миллиондық бӛлік 

МФ Мемлекеттік фармакопея 

o Орто- 

п Пара- 

ПМР Протонды-магнитті резонанс 

рН Сутектік кӛрсеткіш 

ӚӚР Ӛсімдік ӛсуін реттегіштер 

с. Синглет 

см Сантиметр 

Тқ. Қайнау температурасы 

Тб. Балқу температурасы 

Вос Трет-бутоксикарбонил 

ТМС Триметилсилил 

ТҮ Технологиялық үрдіс 

ТШ Техникалық шарт 

УАНҚ Уақытша аналитикалық нормативтік құжат 

ЯМР Ядерлі-магнитті резонанс 

IC50 Жартылай максималды ингибирлеу концентрациясы 

МБК Минималды бактерицидтік концентрация 

MDCK Майдин-дэрби иттің бүйрек жасушалары линиясы 

CLSI Клиникалық және лабораториялық стандарттар 

Институты 

GLP Тиісті лабораториялық практика 

Vero Маймыл бүйрегінің фибробласттары 
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КІРІСПЕ 

 

Диссертациялық зерттеудің жалпы сипаттамасы. Диссертациялық 

жұмыста потенциалды биологиялық белсенді қосылыстар синтезделді және 

олардың құрылысы заманауи физико-химиялық әдістер арқылы анықталып, 

биологиялық белсенділігі сыналды. Нәтижесінде, саңырауқұлақтарға және 

паразиттерге қарсы қасиеті бар қосылыстар мен қосылыстар тобы анықталды. 

Белсенді қосылыстар арасынан жетекші қосылыс сұрыпталып, оның сапалық 

сипаттамасы жасалды, стандартталып, тұрақтылығы мен улылығы зерттелді. 

Зерттеу тақырыбының ӛзектілігі. Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-экономикалық дамуының 2014-2018 жылдарға арналған негізгі 

мақсаты мен басымдықтарына сәйкес фармацевтика саласындағы саясат 2018 

жылға қарай елдің дәрілік препараттарға қажеттілігін халықаралық сапа 

стандарттарына сәйкес дәрежеге жеткізуге бағытталған. Қойылған 

мақсаттардың іргетасы Қазақстан Республикасының фармацевтика ӛнеркәсібін 

дамыту жӛніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасы арқылы 

қаланған. 2013 – 2018 жылдары онкологиялық, туберкулезға қарсы, 

кардиологиялық, диабетке қарсы препараттар, вирусқа қарсы, 

гастроэнтерологиялық препараттар, инфузиялық ертінділер, антибиотиктер 

және мединицалық мақсаттағы бұйымдар ӛндірісі бойынша ірі жобалар іске 

асырылуда.  

Республика халқын дәрiлiк заттармен қамтамасыз ету мемлекеттiң 

маңызды мiндеттерiнiң бiрi болып табылады. Ӛз қатарында, дәрiлiк заттар 

алудың  алдын алу медицинасы мен ауруларды емдеуде маңызды рӛл атқарады. 

Ал мемлекет ақысыз дәрілік қамсыздандыруға арналған жарты бәсіре ақы-

пұлды тӛл дәрілік препараттарды сатып алуға жұмсайды. Еліміздегі 

фармацевтикалық ӛндірістердің негізгі ӛнімі дженериктер, ал жаңа авторлық 

препараттарды ӛндіру қымбат, әрі ұзақ уақыт зерттеулер мен кӛп қаражат қажет 

етеді. Сондықтан отандық жаңа дәрілік заттарды ӛндіру фармацевтика 

секторын дамытуға және Қазақстан Республикасы үшiн стратегиялық, 

әлеуметтiк және экономикалық маңызы бар.  

Қазіргі таңда инфекциялық сырқаттардың кеңінен таралуы мен 

микроағзалардың қолданыстағы антибиотиктар мен саңырауқұлақтарға қарсы 

заттарға резистенттігінің пайда болуы әр түрлі қосылыстар қатарынан жаңа 

антимикробтық агенттерді іздестіруді кӛкейкесті мәселе етіп отыр. Арилокси- 

және кейбір адамантан карбон қышқылдары туындыларының кең спектрлі 

фармакологиялық белсенділігі анықталған. Олардың антипаразитарлық, 

антирепродуктивтік, антимикробтық, фунгицидтік, тіптен радиопротекторлық 

қасиеттері анықталған. Ароматты оксипропин және адамантан туындыларына 

деген қызығушылық олардың қолжетімділіген және кең спектрлі биологиялық 

белсенділігіне негізделген. Аталмыш бағыттағы синтез жолдарын қарастыру 

жаңа жоғары белсенді дәрілік субстанцияларды жасау саласына ӛз үлесін 

қосады. 

Жұмыстың бағыты мен тақырыбы ӛзекті және заманауи тәжірибелік 

талаптарға сай таңдалған. Зерттеу нысандары ретінде арилоксипропаргил 
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аминдерді және адамантан карбон қышқылдарының пиперидинді туындыларын 

алу бастапқы заттардың қол жетімділігімен, тәжірибелік қолдану ыңғайлығы 

және биологиялық белсенділігімен, химиялық түрлендіру мүмкіндіктерімен  

негізделген. Осы қосылыстардың құрамдас синтондарының медициналық 

тәжірибеде кӛп жылдық қолданысы бұл бағыттағы зерттеулердің болашағы зор 

екендігін дәлелдейді.  

Сондықтан арилоксипропинил приперидолдар мен кейбір адамантан 

карбон қышқылдары қатарында жаңа отандық субстанцияларды химиялық 

жасау Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді саясатына жауап береді, әрі 

ұлттық және халықаралық кӛлемде маңызды болып табылады. 

Зерттеу нысандарына нафтилоксипропинил пиперидол, N-орынбасқан 

адамантанкарбонилокси пиперидин туындылары және олардың 

гидрохлоридтері мен β-циклодекстринді комплекстары жатады. 

Зерттеу заты. Ароматты ацетиленді аминдер, азот атомында әртүрлі 

орынбасқан адамантанкарбонилокси пиперидин негіздерін және олардың суда 

еритін тұздарын синтездеу, олардың құрылысын заманауи физико химиялық 

әдістердің кӛмегімен анықтау, қосылыстардың антибактериялық, фунгицидтік, 

антималяриялық, антилейшманиялық және вирустарға қарсы қасиеттерін 

анықтау. 

Жҧмыстың мақсатына арилоксипропинил пиперидол және 

адамантанкарбон қышқылы туындысынан потенциалды биологиялық белсенді 

субстанцияны химиялық жасау және ӛндіріс технологиялық сыбанұсқасын 

ұсыну жатады. 

Қойылған зерттеу мақсаттарына байланысты келесі міндеттер қойылды: 

- арилоксипропаргил және - N-орынбасқан адамантанкарбонилокси 

пиперидин туындыларын синтездеу және олардың суда ерігіш қалыптарын алу; 

- қосылыстардың құрылысын физико-химиялық әдістер арқылы дәлелдеу; 

- қосылыстардың антибактериалдық, фунгицидтік, антималяриялық, 

антилейшманиялық және вирустарға қарсы әсерін анықтау; 

- қосылыстардың биологиялық белсенділігінің құрылысына тәуелділігін 

зерттеп, арасынан жетекші қосылысты іріктеу; 

- қосылысты ӛндіру технологиялық сызба нұсқасын жасау, субстанцияны 

стандарттау және тұрақтылы мен ӛткір улылығын анықтау. 

Зерттеу әдістері: нәзікорганикалық химия әдістері (синтездеу, қайта 

кристалдау, тұндыру және жұқа қабатты хроматография), элементті анализ, ИҚ 

спектроскопия, ЯМР 
1
Н және ЯМР 

13
С спектроскопия. 

Зерттеудің әдебиет базасы мен материалдары органикалық және 

фармацевтикалық химияның, биоорганикалық химияның және басқа да 

жаратылыстану зерттеу тақырыбына байланысты 164 әдебиет кӛзін қамтиды. 

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы: 

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

адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридтері және адамантанкарбон 

қышқылының амидтері мен олардың -цикло-декстринмен комплекстары 

алғаш рет синтезделді; 
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- синтезделген қосылыстардың антибактериялық, фунгицидтік, 

антималяриялық, антилейшманиялық және вирустарға қарсы қасиеттері алғаш 

рет анықталды; 

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

хлорид тұзы стандартталып, оның тұрақтылығы мен ӛткір улылығы зерттелді . 

Теориялық маңызы. Диссертацияның тәжірибелік бӛлімінде келтірілген 

әртүрлі арилоксипропинил аминдерді және N-орынбасқан пиперидиннің 

адамантанкарбон қышқылымен күрделі эфирларын синтездеу және олардың 

гидрохлоридтерін алужайлы әдістері кейін де гетероциклдық аминдерді алуда 

қолданыс таба алады. Алынған қосылыстардың құрылысын ИҚ, ЯМР 
1
Н және 

13
С спектрометрді пайдаланып, 

1
Н протондары мен 

13
С атомдарының химиялық 

ығысуларының сигналдары мен ауытқуларын егжей-тегжейлі сипаттау, 

спектралды база мәліметтерін толықтырып, жаңа гетероциклдық аминдердің 

құрылысын анықтауға пайдалы бола алады.Фармакологиялық белсенді С- және 

N-орынбасқан пиперидиндердің бағытты молекулярлық дизайны, олардың 

құрылымдық ерекшеліктері мен құрылым-белсенділік тәуелділігі кейіннен 

жаңа, биологиялық белсенді қосылыстарды мақсатты түрде синтездеуге 

алғышарт бола алады. Осы бағыттағы синтездеу жолдарын іздестіру жаңа 

жоғары белсенді дәрілік препараттарды жасау технологиясына ӛз үлесін 

қосады. 

Тәжірибелік маңызы. Арилоксипиперидинді және 

адамантанкарбонилпиперидинді қосылыстар, оларды синтездеу жолдары, 

құрылымы мен биологиялық белсенділігі жайлы ғылыми түсініктерді жинақтау 

мен дамыту бұл бағытта одан да күрделі жүйелерді шартты құрастыру мен 

сәйкестендіру барысында қолданылуы мүмкін. Жұмыста сипатталған синтез 

жолдары мен олардың тұздарын алу әдістері осы қатардағы жаңа 

қосылыстарды алуға әдістемелік негіздеме бола алады. Биологиялық 

белсенділігі қолданыстағы фунгицидтермен шамалас қосылыстар, олардың 

негізінде отандық жаңа фармацевтикалық субстанциялар алуға нысана болуы 

мүмкін. 

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі мен негізділігі атқарылған 

жұмыстардың қазіргі уақыттағы кӛкейкесті мәселені, микроағзалардың 

қолданыстағы заттарға резистенттігі салдарынан активті қосылыстардың 

тапшылығы мәселесін шешуге бағытталып, отандық және әлемдік алдыңғы 

қатарлы зерттеу орнындарында жасалуымен және ӛнімдерінің құрылысы мен 

биологиялық белсендігі заманауи құрылғылармен зерттелуімен расталады. 

Қорғауға ҧсынылған негізгі мәліметтер: 

- жаңа фармацевтикалық субстанциялар жасау мақсатында 

арилоксипропинил пиперидолдар және адамантанкарбонилокси пиперидиндар 

синтезі және олардың суда ерігіш тұздары алынуы; 

- синтезделген заттардың құрылысының заманауи физико химиялық 

әдістердің кӛмегімен дәлелденуі; 

- синтетикалық қосылыстардың биологиялық қасиеті жайлы мәліметтер; 

- қосылыстардың биологиялық белсенділігінің құрылысына тәуелділігі; 
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- 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридін ӛндірудің 

технологиялық сызбанұсқасы; 

- 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридінің 

тұрақтылығы, улылығы жайлы мәліметтер мен сапалық спецификациясы. 

Диссертациялық жҧмыстың негізгі нәтижелері. «85 лет КазНМУ: 

достижения и перспективы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияда (Алматы 2015); «Клиническая фармация: международный опыт 

и особенности развития здравоохранения Казахстана» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияда (Алматы 2015); «Интеграция науки, 

образования и производства – основа реализации Плана нации» атты 

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

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

им. Абуали ибни Сино) жас ғалымдар мен студентердың мемлекеттік 

тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған XI ғылыми-тәжірибелік халықаралық 

қатысуымен конференциясында (Душанбе 2016); «Перспективы развития науки 

и образования» атты ХХХ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда 

(Москва 2018); «Приоритеты фармации и стоматологии – от теории к практике» 

атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған V 

ғылыми-тәжірибелік халықаралық қатысуымен конференциясында (Алматы 

2016); «Лекарственные препараты на основе природных соединений» атты 

халықаралық ғылыми конференцияда (Ташкент 2018) баяндалды.  

Диссертацияның қҧрылымы мен кӛлемі. Диссертация кіріспе, әдеби 

шолу, тәжірибелік нәтижелерді талқылаудан, қорытынды, пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады. Диссертация материалы 

компьютерлік терімнің 139 бетінен құралған, 31 кесте, 65 суретті қамтиды, 

қолданылған әдебиеттер тізімі 164 атаудан тұрады. 
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         1 БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ СУБСТАНЦИЯЛАРДЫҢ 

МАҢЫЗЫ МЕН ОЛАРДЫ АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

Диссертациялық жұмыс нәзік органикалық синтез әдісімен биологиялық 

белсенді қосылыстарды химиялық жасау, оларды ӛндіру технологиясын 

жобалау мақсатында жүргізілген арилокси- және адамантан карбон қышқылы 

туындыларының эфирлерінің молекулярлық дизайны бойынша ғылыми 

зерттеудің нәтижесін қорытындылауға негізделген. Таңдап алынған бағыттың, 

мақсат пен алдыға қойылған міндеттердің негіздемесі ретінде ғылыми және 

ғылыми-техникалық әдебиеттерге салыстырмалы сараптама жүргізілді. 

Аталмыш жұмыстың міндеттерімен байланысты осы әдеби шолуда жалпы 

инфекцияларға қарсы заттар жайлы, соның ішінде арилоксипропинил 

пиперидолдар және адамантан қосылыстары бойынша әдеби мәліметтер 

қарастырылды және толықтай сараптама жасалды. 

 

1.1 Антибактериалды препараттарды алудың заманауи мәселелері 

мен даму болашағы 

Әлемде жыл сайын 17 миллионға жуық адам инфекциялық аурулар 

салдарынан кӛз жұмады. Әлемдік денсаулық сақтау ұжымы мәліметтері 

бойынша қазіргі таңда инфекциялық аурулар жалпы ӛлім себептері ішінде 3-4 

орынды алады [1]. Осы заманда гигиенаның жоғарғы талаптарына, 

инфекциялық ауруларды емдеудің әдістері мен құралдарының кӛптігіне 

қарамастан, аталмыш аурулар тобы денсаулық сақтау мен жалпы адамзат үшін 

маңызды болып табылады. 

Ерекше қауіп пен қатер микроағзалардың резистентті штаммдарының 

таралуынан туып отыр [2]. Мәселен пенициллиннің қолданысқа енуінен 7 жыл 

ӛте сала, Staphylococcus aureus штаммдарының 50 % бұл антибиотиктің әсеріне 

тӛзімді болды, оның себебі пенициллиназа бӛліп шығаратын бактериялардың 

таралуына байланысты [3]. Содан кейін қолданысқа жаңағы ферментке тӛзімді 

метициллинді енгізген соң, оның да әсеріне тӛзімді бактериалық щтаммдар 

пайда болды. Кейін бұл штаммдарды MRSA (methicillinresistant Staphylococcus 

aureus) деп атап кетті. Олардың резистенттігі басқа механизмге байланысты – 

бактериялық жасуша нысана-ақуызды ауыстыру арқылы оның бұғаттауының 

алдын алды. Антибиотиктарға сезімталдығының тӛмендігімен қатар MRSA 

штаммдарының вируленттігі жоғары болып шықты. Сондықтан MRSA 

штаммдары қоздырған бактериемия салдарынан болған ӛлім жағдайлары 

метициллинға сезімтал Staphylococcus aureus штаммдарынан болған ӛлім 

жағдайларынан айтарлықтай кӛп анықталды [4]. 

Ерекше назар аудартатыны ол резервті антибиотиктарға тӛзімді штаммдар 

тіркелу жағдайларының жыл сайын артуы. Мәселен, ванкомицинға тӛзімді S. 

aureus штаммдары жайлы ақпараттар 2002 жылы 2 ден 2010 жылы 12-ге дейін 

артқан [5]. 

1-ші суретте антибиотиктың қолданысқа енген уақыты мен оған бұрын 

сезімтал болған штаммдардың тӛзімділігі жайлы алғашқы ақпарат түсу уақыты 

кӛрсетілген. Бұл суреттегі сызбадан байқайтынымыз, антибактериялық 
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препараттың қолданысқа енуінен бастап оған тӛзімді штаммдардың пайда 

болуына 1 жыл мен 10 жыл аралығында уақыт кетеді екен. 

 

 
 

Сурет 1 – Антибиотиктардың қолданысқа ену және оған резистентті 

штаммдардың пайда болу уақыты 

 

Сонымен, айтып кеткен жайттарға байланысты, қазіргі таңда жаңа 

антибактериалық препараттарға ӛткір қажеттілік бар екені анық. Алайда, оған 

қарамастан, жылдан жылға антибактериалық препараттардың қолданысқа енуі 

бәсеңдеп келеді, басқаша айтса, барған сайын жаңа антибиотиктардың 

тәжірибеге ену қарқыны азаюда. 

Әдеби кӛздер мен FDA (Food and drug administration) ақпараттарын зерттей 

келе, біз келесідей заңдылық байқадық, жыл сайын орта есеппен, әсер ету 

механизмі бұрын-соңды белгілі 1-2 ғана антибиотик тіркеледі екен. 2009 - 2014-

ші жылдар аралығында FDA кеңсесінде тіркелген 184 препарат ішінен, тек қана 

12% антимикробтық препараттар болған [6]. 

Жаңадан тіркеліп жатқан антибиотиктардың санының азаюы 

препараттардың бұл тобының ӛндірушілер үшін инвестициялық 

тартымдылығының тӛмендігінде. Одан бӛлек бұл жағдайға келесі факторлар да 

әсері етеді: 

- жаңа препаратты жасау мен нарыққа шығару құны ӛте жоғары. 2003 

жылдан бастап дәріні жасаушы компанияның FDA-ға тіркеуге дейінгі 

жұмыстарға жұмсайтын қаражаты шамамен 2,6 миллиард АҚШ долларын 

құрайды [7]. 

- патенттік қорғау уақыты аз – 20 жыл. Бұл уақытта препараттың 

клиникаға дейін және клиникалық зерттеуін жасау керек, одан қалса тіркеу 

керек, бұның бәрі, орта еспеппен, 10 жыл уақытты қажет етеді. Сонымен, 

фармацевтикалық компанияларда дәріні шығаруға кеткен шығынды қайтаруға, 

әрі пайда кӛруге 10-ақ жыл уақыт қалады. 

- антибактериялық препараттарды қабылдау курсы қысқа. Жүрек-

қантамыр, пульманологиялық, онкологиялық немесе басқа ауруларды емдеуге 
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қолданылатын дәрілерге қарағанда, антибиотиктарды қабылдау курсы 4 

аптадан артуы сирек. Орта есеппен антибиотиктарды қабылдау 7 – 14 күн 

жүреді. Бұл факт фармацевтикалық компаниялардың антибактериялық 

препараттарды жасауды жалғастырудан бас тартуына әкеліп соқтырады, себебі 

одан түсетін пайда мӛлшері аз. 

- антибиотиктарды резервқа қою. Жаңа антибактериялық препараттарды 

тіркеген соң, реттеуші органдар тәртіп бойынша, резистенттіліктің жылдам 

дамуын тежеу мақсатында, бұл препараттардың айналымын шектейді [8]. Бұл 

факт антибиотиктардың инвестиция құятын нысана ретіндегі жағдайын одан 

ары тӛмендетеді. 

Жоғарыда айтылған себептердің барлығы ірі фармацевтикалық 

компаниялардың жаңа антибиотик жасаудан қаймығуына себеп болады. 

 

1.2 Жаңа антибактериялық препараттарды алу басымдылықтары 

Алдыңғы бӛлімде айтылған мәселелерге қарамастан жаңа антибиотиктар 

тіркеліп жатыр. Қазіргі таңда жаңа антибактериялық препараттарды жасаумен 

шағын биотехнологиялық компаниялар айналысуда. Олар әдеттегідей АҚШ-та 

орналасқан, мысалы, Achaogen, AiCuris, Basilea, Cempra және басқа [9] 

компаниялар. 

Антибактериалды қасиеттері бар жаңа биологиялық активті заттарды 

іздестіру саласындағы негізгі үрдістерді қарастырайық. 

Жаңа синтезделген қосылыстардың скринингі – ол жаңа антибактериялық 

қосылыстарды іздестірудің ертеден келе жатқан әдісі. Бұл әдісті Ресей және 

Қазақстан ғалымдары кеңінен қолданады [10,11]. Аталмыш әдістің ӛнімділігі 

жаңа заманауи әдістерге қарағанда аз, дегенмен де қосылыстардың тұтастай 

скринингінің сӛзсіз артықшылықтары бар, олар: қосылыстардың кең ауқымын 

зерттеу мүмкіндігі, қолданылатын әдістердің қарапайымдылығы және 

қолжетімділігі, талдаудың практикалық нәтижесін тез арада алу уақыты.  

Қазіргі таңда қолданылатын жаңа антибиотиктарды іздестіру әдістерінің 

ерекшелігіне микроағзалардың геномын анализдеу барысында алынған 

мәліметтерді пайдалануды жатқызуға болады. Зерттелетін микроағзалар 

қатарында антибиотиктардың нысаналары, патогенді ауру туғызатын 

бактериялардың геномдарымен қатар антибиотиктардың негізінен белгілі 

продуценттерінің геномдары бар (мысалы актиномицеттер). 

1995 жылы Haemophilusin fluenzae геномы толығымен секвенирленді [12]. 

Жұмыс нәтижелері басылымға шыға сала Glaxo Smith Kline компаниясы жаңа 

антибиотиктардың нысаналары болуы мүмкін гендардың маңызды ақуыздарын 

анықтай бастады. Олар антимағыналық микро РНҚ-ларды және индуцибельды 

промоторлары бар плазмидаларды қолданып, гендардың экспрессияларын 

реттей отыра бактериялардың гендарының тӛмендетілген экспрессиясының 

физиологиялық кӛрінісін анализдеді. Содан кейін зерттелген генды кесіп алып 

нокаутты штаммдар алды. Алынып тасталған ақуыздың бактерияға маңызды 

екенінің кӛрсеткіші, жаңағыдай нокаутты штаммдарды культивирлеуде 

олардың ӛсімі байқалмады. 
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Жоғарыда сипатталған жұмыстар басталған соң, кӛп уақыт ӛтпей 

Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus және 

Enterococcus faecalis геномдарының толық секвенирлеу нәтижелері 

жарияланды.Әсер ету спектрі кең антибактериялық заттарды анықтау 

мақсатында жоғарыда айтылған бактериялар мен Haemophilusin fluenzae 

арасындағы аминқышқылдық ретіанағұрлым біркелкі, кӛпшілік бактерияға 

ортақ, әмбебап ақуыздар геномдар анализі арқылы ізделді. Солай 300 

консервативті ақуыздар бӛлініп алынды. Кейінгі жұмыстарда алдында сипаттап 

кеткен әдіс бойынша, олардың жоғарыда атап кеткен бактериялардың әрбір 

түріне маңызы зерттелді. Анализ нәтижесінде 300 ақуыздан, бұғаттауы 

бактериялық жасушаның ӛліміне әкелетін 160 анағұрлым маңызды ақуыздар 

сарапталды [13]. 

Сонымен, осы күндері антибактериялық қасиеті бар заттарды бағытты 

синтез жасайтындарға барлық қажетті ақпарат қолжетімді, нысана-ақуыздар 

анықталған, олар жайлы ақпарат ашық таратылымда. 

Антибиотиктарды іздеудің басқа да маңызды бағытына микроағза-

продуценттардың геномын анализдеу жатады. Нарықта кездесетін 

антибиотиктардың кӛпшілігі актиномицеттар тіршілігінің ӛнімдері болып 

табылады. Бұл қосылыстар тек қана антибактериялық препараттар болып 

қоймай, онкологиялық ауруларды емдеуде де маңызды рӛл атқарады [14]. 

Актиномицеттар геномын толықтай секвенирлеу мәліметтерін анализдеген соң, 

актиномицет геномының ӛлшемі басқа топтарға жататын бактериялардың 

геномдарының ӛлшемінен біршама үлкен екендігі анықталды. Кейінгі 

зерттеулер барысында генетикалық материалдың артықшылығы екіншілік 

метаболиттермен байланысты процесстерге қатысы бар ақуыздарды 

кодтайтыны анықталды. Сол себепті қазіргі таңда заттардың осы тобына 

ерекше назар бар. 

Актиномицеттардан бӛлек, жаңа антибактериялық препараттардың 

дәстүрлі кӛзі болып табылатын ағзалардың екінші тобына саңырауқұлақтар 

жатады. Барлық антибиотиктардың 42 % жуығы саңырауқұлақтан ӛндірілген 

[15]. Осыған орай, ағзалардың бұл тобы жаңа антибиотиктарды іздеуші 

ғалымдардың ерекше назарында. 

Аталмыш екі топ микроағзалардың екіншілік метаболиттерін зерттеу үшін 

келесі әдіс қолданыс тапқан – микроағзаның геномын арасында функциясы 

анықталмаған генді табу мақсатында анализдейді. Рестриктазалар арқылы 

табылған генды кесіп алып, осы генға қатысты нокаутты микроағза алады. 

Нокаутты штаммды кәдімгі штаммен бірге ӛсіріп кӛреді. Содан кейін олар 

ӛскен сұйықтықты сезімтал детекторы бар хроматографиялық әдістермен 

салыстырады. Сол арқылы кәдімгі штамм ӛскен сұйықтықтың 

хроматограммасында, нокаутты штаммдікіне қарағандақосымша шыңдарды 

анықтайды. Бұл қосымша шыңдар нокаутты штаммдардан генды алып тастау 

себебінен ағзада биосинтезі бұғатталған заттарға сәйкес келеді. Кейін генді-

инженерлік әдіс арқылы қосылыстарды анықтап, олардың қасиеттерін 

зерттейді. Бұндай әдістер жайлы келесі жұмыстарда толығырақ жазылған [16, 

17]. 
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Осы бӛлімді қорытындылай келе, қазіргі кезде микроағзалардың тіршілігі 

жайлы кең ауқымды білім жиналғанын, жаңа антибактериялық препараттарды 

іздестірудің кӛптеген стратегиялары мен әдістері бар екенін айтып кетуге 

болады. Алайда, ірі фармацевтикалық компаниялардың антибиотиктарды 

жасаудан бас тартуына байланысты, жаңа антибактериялық қосылыстарды 

іздестіру саласында үлкен үміт кішігірім компаниялар мен шағын ғылыми 

топтарға артылады. 

 

1.3 Фунгицидтік препараттарды алу жолдары және медицинада 

қолданылуы 

Химиотерапия, иммунотерапия және АҚТҚ ауруларын емдеу саласындағы 

жетістіктер ӛмірді сақтауға және аурулермен күреске орасан зор үлесін тигізді. 

Бірақ, емдеудің бұндай түрлері иммундық жүйесі бұзылған науқастар санының 

артуына алып келді.Соның себебінен науқастарға саңырауқұлақтар тарапынан 

инфекциялық қауіп тӛне бастады. Қазіргі таңда саңырауқұлақтарға қарсы 

заманауи препараттардың барлығына қарамастан, бұндай инфекциядан ӛлім 

жағдайлары әліге дейін кӛп. Қатерлі ісік пен АҚТҚ сияқты ауруларға қарсы 

дәрілердің даму қарқыны саңырауқұлақтарға қарсы дәрілік терапияның 

дамуынан әлде қайда басым болып тұр. Сондықтан, жаңа фунгицидтік заттарды 

зерттеу кӛкейтесті мәселе болып тұр. Тӛменде қолданыстағы саңырауқұлаққа 

қарсы терапияда қолданатын заттар жайлы сӛз болмақ.  

Осы таңдаCandidaжәне Aspergillus сияқты инвазивті саңырауқұлақтық 

инфекциялар науқастарға елерліктей қауіп тӛндіріп тұр. Оның себебі иммунды 

жүйесі нашарлаған адамдар санының барған сайын артуында [18, 19]. 

Инвазивті саңырауқұлақтық инфекцияларды емдеу патогенді құртатын ерекше 

метаболитке негізделген. Қазіргі таңда инвазивті саңырауқұлақтық 

сырқаттармен күрестен егізінен препараттардың екі тобы қолданылады, олар 

азолдар мен эхинокандиндар. Олардан бӛлек, Амфотерицин-Бфунгицидтік 

полиенніңде қолданылуы жалғасуда, бірақ оның қосалқы әсерлері кӛп әрі 

уыттылығы жоғары [20]. Липид негізделген амфотерицин-Балынуы улылықпен 

қосалқы эффектты азайтуға бағытталған. Бірақ, ондай модификацияланған 

препараттың бағасы қымбат. Бұл жайт аталмыш дәрінің қол жетімділігін 

тӛмендетеді. 

Азолдар синтетикалық антимиктоиктардың кӛрнекі тобы болып табылады. 

Олардың қатарында ауруды жүйелі (кетоконазол, флуконазол, итраконазол) 

және жергілікті (бифоназол, изоконазол, клотримазол, миконазол, оксиконазол, 

эконазол) емдеуге қолданылатын дәрілер бар. Бұл топтағы тұңғыш дәрі 

кетоконазол алғаш рет АҚШ нарығында 1981 жылы пайда болды. Бұл қосылыс 

имидазол тасымалдағыш агент болып табылады және одан кейінгі 

фунгицидтердің әсері саңырауқұлақтың СҮР-51 ферментті жүйесі, 14 a-

деметилазамен байланысуға негізделген [21, 22]. СҮР-51 ланостениннан 

метилдік топтың алынуын катализ деп, саңырауқұлақтың стериндік 

эргостеринін синтездеу жолында негізгі фермент болып табылады. СҮР-51 

ингибирлеу саңырауқұлақтың мембраналарының бұзылуына әкеледі, 

азолқосылыстардың фунгицидтік әсері осы құбылысқа негізделген. 
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Кетоканазол бауырды зақымдау қаупіне, басқа дәрілермен байланысуына және 

адам ағзасында стероидтардың синтезделуін тежеуіне байланысты 

саңырауқұлақты инфекцияларға қарсы жүйелі клиникалық қолданыстан 

алынып тасталды. Қазір азолды фунгицидтер арсеналын флуконазол, 

вариконазол, посаконазол және исавуконазол құрайды. 

Триазолсақина жүйесі СҮР-51 байланысып, әртүрлі саңырауқұлақ 

штаммдарына ӛзгеше әсер етеді [23]. Мәселен, флуконазол C. Albicans қоса 

кӛптеген Candida микроағзаларына қатысты белсенділік кӛрсететіні белгілі. 

Алайда, флуконазолды C.glabrata, C.tropicalis немесе C. Krusei қарсы 

қолданғанда резистенттілік байқалады және қиыншылықтар туғызады [24]. Ал 

вариконазол болса кӛптеген  флуконазолға резистентті Candida штаммдарына 

қарсы белсенді. Оған қоса, флуконазол Aspergillus штаммдарына қарсы 

белсенді емес, ал вариконазолды осы инфекцияны емдеуде кеңінен 

қолданылады. Изавуконазониум сульфатына налынған изавуконазол 

фунгицидтік терапияда айтарлықтай прогресс алып келді. Бұл затты АҚШ-та 

қолдануға 2015 жылы рұқсатталынған. Изавуконазолда керекті триазолды 

сақинадан бӛлек уникалды бүйірлік тізбегі бар, бұндай ерекшелік оған 

Aspergellus штамының СҮР-51 ферменнтік жүйесіне аффиндік кӛрсетіп қоймай, 

инвазивті мукоморцикоз тудыратын зеңніңде СҮР-51 әсер етуіне себепші 

болды [25, 26]. Сонымен, азолдардың саңырауқұлақтарға қарсы кең қолданыста 

буының себебі олардың құрылысының ерекшелігінде екені мәліметілді. 

Эхинокандиндар. 1974 жылы ашылған Эхинокандин Б сол замандағы 

клиникалық қолданыстағы саңырауқұлақтарға қарсы заттардың тапшылығын 

азайтты [27]. Бұл циклды липофилді гексапептидті Aspergillus nidulans 

метаболиті ретінде бӛліп алған, кейін оның саңырауқұлақ жасушасының 

қабырғасын бұзатыны анықталды. Оның құрылысын анықтаудағы 

қиыншылықтарға, аз ерігіштігіне және, одан қалса, зиянды қосалқы әсеріне 

байланысты эхинокандин клиникалық агент ретінде қарастырылмады. 

Дегенмен, бұл зат ғалымдарды оның жартылай синтетикалық аналогтары 

капсофунгин, микафунгин және анидофунгин туындыларын алуға 

шабыттандырды [28]. 

Саңырауқұлақ жасушасының қабырғасы массасы ауыр β (1-3)-глюканды 

полимермен 1-3 немесе 1-6 байланыстары арқылы қосылған глюканды 

полимерлерден құралады. β (1-3)-глюкансинтаза ферменті глюкан-глюкан 

полимерленуіне жауап береді және эхинокандиндардың нысанасы болыпта 

былады. Капсофунгин сияқты заттар синтаза ферментін ингибирлейді, сол 

арқылы саңырауқұлақтын қабырғасын әжептеуір әлсіретеді. Олардың 

фунгицидтік әсері сол кезде болатын лизисқа байланысты. Эквивалентті 

ферменттің жоқтығы кейбір адамдарға уытты әсеретеді. Клиникалық маңызды 

эхинокандиндар құрылысы жағынан эхинокандин Б тәріздес. Олардың бәрінде 

гексапептидті орталықтың циклдық құрылысы және липофилді құйрығы бар. 

Сол құйрығы арқылы аталмыш қосылыстар саңырауқұлақтардың плазмалық 

мембраналарына байланысады.  

Осы таңда рұқсат етілген эхинокандиндардың үшеуініңде белсенділік 

спектры бір шама шектеулі, сондықтан, олар кӛбінесе инвазивті кандидоздарда 
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клиникалық қолданылады. Кандидемия мен инвазивті кандидоздан бӛлек, 

капсофунгинмен микафунгин инвазивті аспергиллезде құтқарушы терапияда 

және нейтропениясы бар науқастарды эмпирикалық емдеуде қолданылады [29]. 

Одан бӛлек, эхинокандаиндеразолға тӛзімді кандидозды инфекцияларды 

емдеуде пайдасын кӛрсетті. Саңырауқұлақтардың қосылыстардың бұл тобына 

резистенттігіне әкелетін β (1-3)-глюкан синтазаны кодтайтын гендардың 

мутациясы келесі жұмыстарда сипатталған [30-32]. Эхинокандиндар азолдарға 

қарағанда басқа дәрілермен аз әсерлеседі, сондықтан олар кандидозды 

инфекцияларға қарсы агент ретінде ана ғұрлым тартымды. 

Азолды саңырауқұлаққа қарсы қосылыстар мен эхинокандин туындылары 

инвазивті саңырауқұлақ инфекцияларын емдеуге айтарлықтай үлес қосты. 

Дегенмен, саңырауқұлақтар дамиды және олардың резистенттілік 

қалыптастыруы тек уақыт мәселесі. Қарсылықты айналып ӛтетін агенттердің 

тұрақты жасалуы ӛте маңызды, ӛйткені бізде Candidaauris сияқты жоғары 

қарсыласқан бактериялар штамдары пайда болуда [33, 34].  

Жақсартылған кинетикалық және динамикалық параметрлерді қолданып, 

жаңа мӛлшерлеу режимдерін жасауда саңырауқұлақтардан емдеуге оң әсер етуі 

мүмкін. Осы мақсатта клиникалық дамуда бірнеше агенттерді атап ӛту керек. 

Тӛменірек клиникалық зерттеліп жатқан бірнеше агенттерді атап кеткен жӛн. 

Қолданыстағы барлық эхинокандиндар күніге қабылданады. Бірақ қазіргі 

таңда клиникалық зерттеу жүргізіліп жатқан жаңатуынды CD-101 (резафунгин) 

аптасына бір рет қабылданатын дәріретінде жасалуда [35]. Резафунгиннің 

белсенділік спектры басқа эхинокандиндар сияқты, бірақ 400 мг дозаны бір 

қабылдаған соң жартылай ыдырау периоды 130 сағатқа жетеді. Мұндай дозалау 

кестесі науқастың аурудан айығуын тездете алады, осылайша денсаулық сақтау 

шығындарын азайтады. SCY-078 – ӛз тобында β (1-3)–глюкан синтазаны 

ингибирлеуші алғашқы пероралды қабылданатын тритерпен болып табылады 

және қазіргі уақытта үшіншілік жасау сатысында [36]. Соған қоса, ол Candida 

auris инфекциясын емдеуге қарсы ашық зерттелуде [37]. SCY-078 алғашқы қан 

тамыр арқылы және пероралды қабылданатын агент ретінде жасалып жатқан β 

(1-3)–глюкан синтазаны ингибирлеуші алғашқы дәрі. Сонымен қатар, 

молекулалық нысана эхинокандиндармен жабылып қалуы мүмкін болсада, 

кросс резистенттілік күтілмейді.  

T-2307 - эхинокандарға тӛзімді кандидоздық инфекцияларды емдеуге 

арналған жаңа ариламид. Бұл молекуланың құрылысы саңырауқұлақтарға және 

паразиттерге қарсы қолданылатын затпен тамидинға ұқсайды. Ол 

метохондриалды мембрана потенциялында коллапс туғызады және соған орай 

эхинокандинға және азолдарға резистентті Candidaspp, Cryptococcus neoformans 

және Aspergillus fumigatus қоса кӛптеген саңырауқұлақтық патогендарға қарсы 

белсенділік кӛрсетеді [38, 39]. 

1960 жылдардан бері саңырауқұлақтарға қарсы терапия айтарлықтай 

ӛзгерді. Амфотерицин Б 1980 жылдары азолды препараттар қолданысқа енгенге 

дейін оншақты жыл бойы инвазивті саңырауқұлақ инфекциясының негізгі емі 

болды. Кейінгі азолдарды түрлендірумен амфотерицин-Б-ның жаңа қалыптары 

саңырауқұлақтарға байланысты ауруға шалдығу мен ӛлім санын айтарлықтай 
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азайтты. Эхинокандинді енгізу инвазивті саңырауқұлақ инфекцияларымен 

байланысты нәтижелерді жақсартуға ықпал етті. Пішіндерді оңтайландыру 

фармакокинетикалық немесе фармакодинамикалық қасиеттері де ӛмір сүруді 

жақсартады.  

Дәрілік заттың құрамын жетілдірумен оның фармакокинетикалық немесе 

фармакодинамикалық қасиеттерін оңтайландыру емнің тиімділігін одан ары 

арттырды. Осы жетістіктерге қарамастан, саңырауқұлақтармен байланысты 

инвазиялық ӛлімәлігедейін жоғары, оның бірден бір себебі 

саңырауқұлақтардақолданыстағы агенттерге тӛзімділік пайда болуында. Жаңа 

агенттерді (SYC-078 және T-2307) әрі саңырауқұлақтардың жаңа нысаналарын 

(митохондриялық мембрандық потенциалды) анықтау саңырауқұлақ 

инфекцияларын табысты емдеу үшін аса маңызды. Халықтың орта жасының 

артуы және иммунитеті әлсіреген науқастардың кӛбеюі жаңа агенттерді 

іздестіру қажеттілігін тек арттырады. 

 

1.4 Вирустарға қарсы қосылыстарды алу әдісі және қолданылуы 

Эффективті вирустарға қарсы препараттарды іздеу аурулардың жоғарғы 

дәрежеде болуы және вирусты инфекциялардың кең таралуына байланысты, 

кӛбінесе ұзаққа созылған және созылмалы түрлері секілді проблемалармен 

кездеседі.  

Қазіргі кезде әлемде ауылшаруашылығындағы ӛсімдіктерге, үй 

жануарларына және де адамдарға жұғатын мыңға жуық қауіпті инфекциялық 

аурулар таралған. Сонымен қатар, әрқашан бұрын белгісіз болған инфекциялық 

аурулар туралы жаңа ақпараттар түсіп отырады.  Инфекцияларды қоздырғыш 

вирустардың ӛте жоғары генетикалық ӛзгерулеріне байланысты, мықты 

қоздырғыштардың түрлеріне дәрілерге тұрақты болып келуі терапияда 

проблема тудырып, оларды емдеуге эффективті дәрілерді талап етеді. Сонымен 

қатар, жасалып жатқан препараттар ағзаның тірі жасушаларына жоғары 

токсикологиялық қасиетке ие. Сол себептен, фармацевтика саласындағы 

жетістіктерге қарамастан, қауіпсіз және эффективті дәрілік заттарды іздеу және 

жасау ӛте актуалды болып қала бермек. Эффективті терапевтикалық заттарды 

ұлғайтудың бір жолы терапевтикалық эффектісін жоғалтқан коммерциялық 

препараттарды әр түрлі лигандалармен модификациялау.  

Осы міндеттердің шешу жолы бұрынғы белгілі қосылыстарды ӛндірістік 

технология ғылымы және ультра заманауи зерттеулер арқылы потенциалын 

ашу болып табылады.  

Осы жұмыстың мақсаты біріншілік скрининг арқылы жасуша 

культурасында цитотоксикалық белсенділігін анықтау болып табылады. Және 

де гетероорганикалық туындылардың атнивирустық және антимикробтық 

қасиеттерін анықтау.  

Тұмау – бұл, тұмау вирусымен бірге жүретін, тыныс алу жолдарының 

ӛткір инфекциялық ауруы. Бұл ауру әр кезеңде эпидемия және пандемия 

түрінде таралып отырады. Қазіргі таңда тұмау вирусының ӛзара антигенді 

спектрімен ерекшеленетін 2000 – нан астам нұсқалары белгілі. ДДҰ-ның 

мәліметі бойынша барлық инфекциялық аурулардың 9% құрай отыра,  
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вирустың барлық нұсқаларымен жер шарының 15% тұрғыны ауырады. Жыл 

сайын әлемде 500 млн-ға дейін адам ауырып, оның 2 млнға жуығы қайтыс 

болады екен. Тұмаутің ауыр болуы себепті жүрек қан-тамыр жүйесіне, тыныс 

алу жолдарына, орталық нервтік жүйеге, жүрек және тамыр ауруларына алып 

келетін, пневманияға, тархеоброхитке,  менингоэцефалитке қайтымсыз зиянға 

алып келеді.  

Тұмау және ЖРВИ эпидемияларына қарсы  комплексті шаралар кезінде 

вирустық аурулардан екі негізгі әдіс қолданылады: спецификалық 

профилактика (вакцина профилактикасы) вирусқа қарсы әсері бар тікелей және 

жанама препараттарын қолданатын спецификалық емес әдіс. 

Вакцина профилактика үлкен мӛлшерде қаржылық және ұйымдастыру 

проблемаларымен, масштабты түрде вакциналық препараттары ӛндіру, 

вирустық штамдардың тез эволюцияланып ӛзгеруі және вакциналық 

штамдардың тұрақты жаңартылу шарттары, пандемиядық алау кезінде 

вакцинаны шұғыл түрде үлкен кӛлемде дайындай алмау, екпені ұйыдастыру 

кезіндегі үлкен логистикалық проблемаларымен кездеседі.  

Сол себепті, тұмаудың эпидемиясы мен пандемиясы тек қана тұмауға 

қарсы вакциналарға негізделмеуі керек, шұғыл профилактика, тұмау терапия  

сы, ЖРВИ белең алғанда кең спектрлі препараттар қолданылуы керек. 

Пандемия кезеңінде тұмаудың жаңа антигендік құрылымымен штамы  және де 

имунитет жетіспеушілігікпен науқастар болғанда  химияпрофилактика мен 

химиятерапияның рӛлі ерекше артады (донорлы мүшелер мен сүйекті мидың 

реципиенті, АҚТҚ-жұқтырғандар, қарт адамдар және тб.). Химпрепараттарды 

пайдалану вирусты инфекциялардың алдын алудың және емдеудің бірден бір 

кӛп пайдаланылатын, қарапайым және жеткілікті түрде эффективті әдіс болып 

табылады. Эффективті тікелей және жанама әсер ететін вирустарға қарсы, 

мүмкін, синтетикалық текті ӛте кең спектрлі ӛнімдерді іздеу және зеттеу 

денсаулық сақтау саласының ӛте маңызды мақсат болып табылады. Бір 

жағынан, бақылаусыз химпрепараттарды қолдану, әсіресе тікелей әсер ететін, 

ауру адамдардың терапиясын ғана емес, алдын алу шараларын да тиімділігін 

тӛмендетеді,  дәрілік-тұрақты штамдардың тез іріктелуіне алып келеді.  

Қазіргі таңда әлемде тӛрт лицензирленген грипозға қарсы препараттар бар: 

адамантан туындысы (Амандатин, Ремантадин) нейраминидаздың 

ингибиторлары (Реленза және Тамифлю) [40]. 

Ремантадин ең бірінші рет 1963 жылы Du Pont & Co [41, 42] 

компаниясында Уильям Причард басқарған ғалымдар алды. Рематадин 

тұмаудың аладын ауын 1965 жылы жануарларда кӛрсетті, ал клиникалық 

зертеулер 1968 жылы ӛтті [43]. Советтер одағында ремантадин 1969 жылы 

Рижск ораганикалық синтез институтында Яниса Полиса және Илзе Грава  

басқарған топпен синтезделіп алынды [44].   

Адамантадин вирусқа қарсы дәрі ретінде тұмаудың А2 вирусы түріне 

эффективті болып 1967 жылы ұсынылды. Кейінірек оның паркинсонизмге 

эффективтілігі байқалды [45] . 

Препараттардың әсер ету механизмі спецефикалық репродукцияны ерте 

сатысында жоюында (жасушаға вирус енгеннен кейін және РНҚ бастапқы 



21 

транскрипциясына дейін). Әлсіз негіз бола тұра, ремантадин эндоспен рН 

кӛтеріледі, эносома мембрасымен вирусты қабықтың бірігіп кетуін бұғаттайды, 

вирустың шешініп және жасушаның цитоплазмасына вирустың генетикалық 

материалының шығуына кедергі жасайды.  Одан басқа, препараттар вирустың 

бӛлшектерінің шығуын тұмау вирусы А ғана бар М2-каналдары блокадасы 

есебінен азайтады. Сондықтан препарат вирус В ға қарсы мүлдем белсенді емес 

[46].  

2003/2004 жылдардан басталған эпидемиологиялық науқанда әлемдегі 

айналымда жүрген вирустарлың ішіндегі адамантан вирустарының штамдарына 

резистенттіліктің жоғарылау тенденциясы байқалған. Ауруларды бақылау 

орталығының мәліметі бойынша, осы препараттарға тұрақты вирустарды ң 

үлесі 1994-1995 жылдардан 0,4%-дан 2003-2004 жылдарға дейін 12,3%-ға 

ұлғайған. 2005-2006 жылдардағы тұмау науқаны кезінде А/Н3N2 вирусының 

штаммына 92,3%, А/Н1N1 штаммдарына 25% әр елдердегі науқастардан 

адамантан тобындағы препараттардың тұрақтылығы аминқышқылы 

жағдайында М2-каналының 31 генінің мутациялынуына байланысты болған 

[47, 48]. Адамантандарға резистенттілік препаратты қабылдаудың 2-4 күні 

туындайды, және бұл штаммдар науқас адамдардан беріліп ауру тудыруы 

мүмкін. Амантадин мен ремантадина арасында қарама-қарсы резистенттілік 

бар, яғни бір препаратқа тұрақты болса екіншісіне де солай болып келеді. 

Мутанттардың М2 ақуызының трансмембранды құрылысы ӛзгереді, сол 

вирустардың иондық каналы құрылысы ӛзгеруіне алып келеді. Нәтижесінде 

негізгі аминқышқылдарының қалдығы қол жетімділігі күрт шектеледі, 

химипрепараттардың карбоциклды құрамы ионды каналды қуысына енуіне 

бейімсіз болып калады, демек, протон ауысуын блокқа қоя алмайды.  

Ремантадин мен дейтифорин вирустарының резистенттілігі туралы ең 

бірінші мәлімет 1980 жылдардың басында жарық кӛрді. Дейтифорин, 

ремантадин және адапроминнің тұрақты түрлері Н1N1 және Н3N2 тұмау 

вирусына 1982 жылы Ресей мен Монголия аумағында бӛлініп алынды. Бұл 

вирустардың резистенттілігі химпрепараттардың әсерінен мутациялануына 

байланысты емес, сондай-ақ вакцинаны қолданудан да болды (иммунды 

прессинг құбылысы) [49, 50]. 

Препараттардың тұмау вирустарына тұрақтылығының пайда болу 

проблемасы вирустарға қарсы дәрілердің ӛте аз кезіндегі жағдайларда 

туындайды. Ал егер халықаралық дәрілік заттардың базасында тіркелген 

вирустарға қарсы рұқсат етілген 83 препараттың [51] бесеуі ғана тұмау 

вирусына қарсы, сондықтан тұмау вирусы арқылы туындайтын 

инфекциялармен күресу үшін жаңа эффективті прапараттарды жасау ӛзекті 

мәселе болып табылады. Сондықтан неғұрлым вирустарға қарсы, әр түрлі 

механизмда әсер ететін кӛптеген дәрілердің болуы ӛте маңызды.  

Препараттардың болшақтағы қолдану мақсатына байланысты жаңа 

жасалатын заттардың биологиялық қауіпсіздігі маңызды. Токсикологиялықты 

бағалайтын әдістер, классикалық жануарларғы жасалатын тәжірибелік 

тесттерге альтернативті, дәлірек айтсақ, биохимико-токсикологиялық 

зерттеулерде жасуша культурасын қолдану моделі кең ауқымдылығымен 
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танылып отыр. Осындай әдістердің пайда болуы этикалық проблемаларды 

шешумен қатар, тәжірибелік жануарларды жаппай қолдану және ӛлімдеріне 

байланысты, сонымен қатар бағасы мен жаңа препараттардың зерттелу 

уақытының азаюы, доклиникалық зерттеулерде маңызды. Сонымен қатар, 

адамдар мен жануарлардың анотомиясы, физиологиясы, патологиясы және 

метоболизмімінің фундоменталды  айырмашылықтарының болуына 

байланысты дәрілік препараттардың эффективтілігі мен токсикологиялық 

әсерлері жануарларды қолдану моделімен алынған мәліметтер кӛбінесе 

клиникада адекватты растауларды алмайды. Ізінше, in vitro моделінің тағы да 

бір басымдылығы  жұмысты тікелей адамның жасушасы культурасында 

жасалуы, алынған мәліметтердің адам ағзасына проекциялағанда адекватты 

болуында [52].  

Соған карамастан, in vitro-да ӛсіп шыққан жасушалар, бастапқы тіні 

иесінің метоболизмін сақтайды және де тінілік, ағзалық араласуларсыз, 

эндокриндік жүйе мен регуляторлы жүйкеге әсері ӛте шектеулі компенсаторлы 

мүмкіншіліктерге ие. Жасуша клеткаларының осы ерекшелігі жасушаның 

химиялық агентімен «таза түрде»  әсер етуін зерттеуге мүмкіндік береді, 

клеткалық және субклеткалық құрылымның ӛзгеруін анықтау, яғни толық 

организмде кӛрінбейтін немесе жоғарыдағы кӛрсетілген компенсаторлармен 

түрленетін, регуляторлы механизмдердің ерте сатысында дамитын 

токсикологиялық үрдісті (компенсация сатыс) немесе химиялық агенттердің ӛте 

тӛмен дозадағы әсерін (концентрациялар) зерттеуге мүмкіндік береді [53]. 

 

1.5 Синтетикалық биологиялық белсенді қосылыстар 

Органикалық химияның қарқынды дамуы адамзат тіршілігіне қажетті жаңа 

заттардың кӛбюімен етене байланысты. Оның басым бӛлігін фармацевтика мен 

ауыл шаруашылығына қажетті белсенділігі жоғары биологиялық заттардың 

синтезі алады. Елімізде соңғы жылдары қатерлі ісік, жүрек және инфекциялық 

аурулар артып бара жатқандықтан, жаңа белсенділігі жоғары дәрілік 

қосылыстарды зерттеудің маңызы артуда. Сол себепті осы уақытта 

органикалық химияның негізгі мақсаттарының бірі – аталған әдістерді 

жетілдіре отырып, эффективтілігі жоғары және адам ағзасына қауіпсіз 

медицинаға қажетті жаңа биологиялық белсенді  заттарды іздеу және оны 

зерттеу болып тұр.  

Қазіргі таңда жаңа синтетикалық дәрілік препараттар іздестіру негізінен 

үш бағытта жүреді: 1) белгілі биологиялық матрицаларды түрлендіру; 2) табиғи 

қосылыстар фрагменттеріне ұқсас құрылымдардың молекулалық дизайны; 3) 

жаңа синтетикалық құрылымдардың, негізінен гетероциклдер қатарының 

молекулалық дизайны. Осы бағыттарды пайдалана отырып,қазіргі органикалық 

химияның синтез саласында ӛзекті мәселесінің бірі — қолданбалы пайдалы 

қасиеттері бар жаңа қосылыстар синтездеу.  

 

1.5.1 Қҧрамында нафтил қҧрылымы бар қосылыстардың синтезі 

және биологиялық белсенділігі 
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Нафтол туындылары кең таралған қосылыстар екендігі және нафтил 

тобының кӛптеген биологиялық белсенді қосылыстар құрамында кездесетіні 

жалпы мәлім. Олардың қолданыс тапқан аумағы айтарлықтай кең 

(фармацевтика, медицина, ауыл шаруашылығы, тұрмыстық химия және т.с.с.). 

Әртүрлі функционалдық топтарды жалғау мүмкіндігіне және молекуласының 

құрылысына байланысты нафтол туындылары ауыл шаруашылығында ӛсімдік 

ӛсуін реттегіштер, фунгицид, инсектицид, гербицид ретінде, ал медицинада 

әртүрлі инфекцияларға қарсы заттар, ферменттердің ингибиторлары 

(антидепрессанттар) ретінде және т.б. қолданыс тапқан [54,55]. Сол себепті, 

қазіргі таңда кӛптеген синтетик ғалымдар әртүрлі функционал топтарға нафтил 

тобын жалғау арқылы биологиялық қасиеттері бұрын зерттелмеген қосылыстар 

синтездеп, олардың әртүрлі белсендігін тексеруде. 

Үндістан ғалымы Пракаш С. Наяк ӛз жұмысында 1-нафтил орынбасқан 

ацетогидразид пен итакон ангидридін сірке қышқылында ерітіп араластыру 

арқылы 1-(Дифенилацетил)-5-этилидентетрагидропиридазин-3,6-дион 

қосылысын алған. Кейін қосылыстың антимикробтық қасиетін дискқа 

диффузия әдісі арқылы анықтаған. Нәтижесінде бұл қосылыс 

саңырауқұлақтарға қарағанда бактерияларға қарсы жақсы белсенділік 

кӛрсеткен, оныңS. aureus штамынының ӛсімін тежеу зонасы 21.33 мм, B. 

Subtilis штамын тежеуі 19.00 мм, ал K. pneumoniae ӛсімін тежеу зонасы 20.33 

мм болған. Автор бұл қосылысты (1.1) түрлендіру арқылы жаңа 

антибактериялық агенттерді іздестіру мәнісі бар жұмыс екенін 

қорытындылаған [56]. 

 

 
 

Кляйзен-Шмидт конденсациясы арқылы алынған 2-ацетил-1-нафтол 

орынбасқан 2-гидроксихалкондар қатары Pseudomonas aeruginosa (Pa), 

Staphylococcus aureus (Sa), Aspergillus niger (An) және Aspergillus flavus (Af) 

микроағзаларына қатысты тексерілген. Нәтижесінде, нафталин сақинасында 

йод орынбасқан1-(1-гидрокси-4-иод-нафталин-2-ил)-3-(3,4,5-триметоксифенил-

фенил) пропенон қосылысы жоғары антибактериялық белсенділік танытты. 

Оның Pseudomonas aeruginosa микроағзасының ӛсімін тежеу зонасы 24 мм 

болды, ал Staphylococcus aureus тежеуі 30 мм болды, бұл тіптен бақылау 

сынамасы стрептомициннан (28 мм) асып түсті. Автор күрделі қосылыстың 

нафталин сақинасына галоген тобын жалғау оның антибактериялық 

белсенділігін арттыратынын атап кеткен [57]. 
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А. Риффель бастаған Бразилия ғалымдары 1,4-нафтохинондардың жаңа 12 

қосылысын синтездеп (1.4), антимикробтық қасиетін дискқа диффузия әдісі 

арқылы грамм оң және грамм теріс бактерияларға қатысты зерттеген. 

Нәтижесінде 5-амино-8-гидрокси-1,4-нафтохинон қосылысы ең белсенді 

қосылыс болып анықталған. Ол 50 мкг/мл концентрацияда стафилококк және 

стрептококк бактерияларының ӛсімін 20 мм аймақта  ингибирлеген. Белсенді 

қосылыстардың ең аз ингибиторлық концентрациясы S. aureus штамына қарсы 

30-дан 125 мкг/мл аралығында анықталған. Жұмысын қорытындылай келе, 

автор аталмыш қосылыстың антибиотиктық терапияда болашағы бар екенін 

мәлімдеді [58]. 

 

 
 

Хинолондар бактериялық ДНҚ синтезін ингибирлап, оның ДНҚ-гиразасын 

және IV-тип топоизомеразасын ыдратуға қатысады. Соның салдарынан 

бактерияның ӛлімі тез арада орын алады. Осыған негізделіп, құрамында 

мочевина бар пирохинолондар N-метил-6-гидрокси-4-оксо-пиридо[2,3-h] 

хинолин-3-карбонил хлоридіне сусыз метанол ортасында нафтилорынбасқан 

мочевина қосу арқылы алынған. Кейін қосылыстың микробқа қарсы 

белсенділігі диффузиялық әдіс арқылы грамм оң бактериялар (Bacillus subtilis 

ATCC 6633 және Staphylococcus aureus ATCC 9144) және екі грамм теріс 

бактериялар (Escherichia coli ATCC 25922 және Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027) қатысты анықталған. Фунгицидтік қасиеті Candida albicans ATCC 10231 

саңырауқұлағына қатысты зерттелді. Қосылыс белсенділігі зерттеу 

сынамасының 100 мкг/мл және 50 мкг/мл концентрациясында агар 

тақтайшаларында микроағзалардың ӛсімін тежеу арақашықтығы арқылы 
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бағаланды. Стандартты сынама ретінде бактерияларға қатысты 

ципрофлоксацин және гатифлоксацин алынды, ал саңырауқұлаққа қарсы 

стандартты препарат ретінде флуконазол алынды. Нәтижесінде, 1-метил-6-

гидрокси-3-(N
3
-нафтилмочевина)карбонил-4-оксо-пиридо[2,3-H]хинолин 

қосылысының (1.8) антимикробтық қасиеті әлсіз болып шықты [59]. 

 

 
 

1.5.2  Қҧрамында пиперидин қҧрылымы бар қосылыстардың синтезі 

және биологиялық белсенділігі 
Құрамында пиперидин сақинасы бар қосылыстар химиясы саласында 

қарқынды зерттеулердің арқасындаосы қосылыстарды синтездеу, 

физикохимиялық қасиеттері және олардың фармакологиялық белсенділігі 

туралы айтарлықтай нәтижелер алынды. Қазақстандық ғалымдардың 

азотқұрамдас гетероциклдар, әсіресе пиперидондар қатарынан дәрілік заттарды 

қарқынды іздестіруінің нәтижесінде кӛптеген биологиялық қосылыстар 

анықталды, мысалы анальгетикалық [60-63], жергілікті анестетикалық [64, 65], 

аритмияға қарсы [64, 66], спазмолитикалық [67] және туберкулезға қарсы [68]. 

Шетелдік әдебиеттен γ-пиперидондардың in vitroадамдық плацентарлы 

ароматазасының ингибиторы екені белгілі.Ал 3,5-бис(арилиден)пиперидин-4-

ондар қатерлі ісікке қарсы қасиетке ие [69, 70]. 2-Арилпиперидин-4-ондар 

тахикинин антагонистары мен индолизидинді алкалоидтарды синтездеуде 

маңызды интермедиаттар ретінде қолданылған [71]. 

«А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары Институты» акционерлік 

қоғамында пиперидин-4-ондар негізінде ӛсімдік ӛсуін жеделдететін 

«Фоспинол» және «Акпинол» препараттары жасалып, ауылшаруашылық 

қолданысқа енгізілген [72, 73]. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ университеті 
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химиялық факультетінің химиктерінің жұмыстарында γ-пиперидон 

туындыларының биологиялық белсендігі жайлы жазылған [74, 75]. 

Пиперидин туындылары және олардың аналогтары, кӛбінесе 

фармакологиялық белсенді болып келеді. Ал оларды түрлендіру арқылы 

алынатын қосылыстардың биологиялық белсенділігі мен әсер ету механизмы 

бастапқы заттан ӛзгеше болуы мүмкін.  

Пиперидин құрылымының кӛптеген орталық жүйке жүйесіне әсер ететін 

қосылыстар құрамына кіретіні жалпы мәлім. Трамадол кодеиннің 4-фенил 

пиперидиннің аминоциклогексанолды туындысы, кодеиннің аналогы болып 

келеді. Оның тыныштандырғыш әсері норадреналиннің кері ұстасуын 

ингибирлеуінде және жұлында серотониннің бӛлуін арттырып, оның кері 

ұстасуын азайтуында. Содан қалса, оның м-опиоидты рецептормен байланысуы 

морфиймен салыстырғанда 6000 мәрте кем. Алайда, трамадолдың метаболиті 

одан 200 есе белсенді,сол сепепті трамадол рецептуралық дәрі есебінде 

қолданыс тапқан [76-79]. 

Реформатский реактивтерінің 2-оксихромен туындыларының кӛміртегі-

кӛміртегі екілік байланысына қосылатыны бұрыннан белгілі [80]. 1-

бромциклокарбон қышқылының метилді эфирі мен мырышты 2-оксихромен-3-

карбон қышқылдарының эфирлері және амидтерімен, және 3-ацилхромен-2-

ондармен әрекеттестіру арқылы алынған Реформатский реактивтерінен түзілген 

қосылыстар анальгетикалық әсер кӛрсетті (1.9-1.12) [81]. 

 

 

 

2,6-диарилпиперидинтуындыларыныңқатарында (1.13, 1.14) орталықтан-

дырылған әсер ететін бір қатар анальгетикалық заттар алынған. Сыналған 

қосылыстар арасында анальгетикалық әсері «Промедолдан» 2-4 есе артық 

қосылыстар табылған [82]. 

 

 
 

2,6-дифенилпиперидин-4-онды түрлендірудің ең алғашқы жұмыстарының 

бірі Ә.Б.Бектұров атындағы химия ғылымдары Институтында ҚазКСР-нің 
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еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ ССР Ғылым Академиясының корреспондент-

мүшесі, химия ғылымдарының докторы, профессор Азербаев И.Н. басшылығы 

мен жасалған [83, 84]. Осы зерттеулердің нәтижесінде синтетикалық әдістер 

жасалды, 2,6-дифенил-4-этинилпиперидол-4қосылыстарының химиялық 

түрленулері зерттелді және 2,6-дифенил-3-метил-4-этинилпиперидол-4 

стереоизомерлерінің кеңістіктік құрылымы талқыланды. Омаров Т.Т. 2,6-

дифенил-4-пиперидон негізіндегі бициклононандардың конформационды 

әсерлері егжей-тегжейлі зерделенді [85, 86]. Пралиев К.Д. және 

қызметкерлерімен 1-метил-2-(2-фурил)-6-фенил-4-пиперидон және оның 

ацетилен спирті синтезделді [87]. 

Бір сатылы Манних конденсациясы реакциясын қолдану арқылы Үндістан 

ғалымдары түрлі бактериалды штамдарға қарсы жоғары антибактериалды және 

фунгицидті белсенділік кӛрсеткен 2,6-диарильді алмастырылған γ-

пиперидондар мен олардың туындыларының кең ауқымын алды [88-99]. 

Зерттеу нәтижелері бойынша 2,6-диарильді алмастырылған пиперидин-4-заттар 

мен олардың туындылары арасында антимикробтық препараттарды іздеу 

орынды. 

Құрамына натрий этилаты қатысында 2-циано-2-циклоалкилиден 

ацетамидтерді этилцианоацетатпен немесе диэтилмалонатпен әрекеттестіру 

арқылы алынған гетероциклінің 4-ші орнында спирокӛміртегі атомы бар 

спиропиперидинді фрагмент кіретін қосылыстардың да аналгетикалық қасиеті 

бар екені зерттелген [100]. Осы бағыттағы жұмыстарда спиропиперидин-2,6-

дион туындыларының анальгетикалық әсерінің этанолды препарат натрий 

метамизолынан басым екені кӛрсетілген [101].  

 

 
n = 1, 2; R = H, Me; Ar = Ph, 4-BrC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeOC6H4, 3,4-(MeO)2C6H3 

 

Пиперидинді дәрілік препараттар қатарында Haloperidolum белсендігі ең 

басым нейролептиктер қатарында [102]. Ол тыныштандырғыш әсер кӛрсетіп, 

антигипертензивті қосылыстар, барбитураттар, наркотиктар, антидепрессанттар 

және анальгетиктардың әсерін тежейді. Аталмыш зат орталық a-

норадренергиялық рецепторлар мен орталық дофаминергиялық рецепторларды 

ерекше күшті тежейді. Пиперидин туындыларының бірден-бір ӛкілі 

Тrifluperidolum 1.162, оның нейролептикалық және каталептикалық қасиеті 

ерекше. Тырысқақтыққа және құсқысы келгендерге оңтайлы әсер етеді [103]. 

Кӛптеген алкалоидтар мен дәрілік заттар құрамында пиперидин сақинасы 

кездеседі, сондықтан пиперидинді туындыларына химик-синтетиктардың 

қызығушылығы үлкен, осы қосылыстарға мысал ретінде келесі қосылыстарды 

кӛрсетуге болады: 1.150– 1.156 [104-108]. 
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Осы кезде, алкалоидты пипериннен (1.2) құралған пиперидин кӛптеген 

биологиялық маңызды әсерлерге ие екендігі мәлім. Пипериннің қара бұрыштың 

дәміне жауап беретіні, бұрыш құрамындағы басқа да кӛптеген заттардың 

биотиімділігіне оң әсер ететіні дәлелденген, мысалы, куркумин, [109] 

теофиллин және пропранолол [110]. Әдедиеттердегі in vitro және in vivo 

зерттеулер пиперин (1.2) метаболизмге қатысатын, арилгидрокарбонды 

гидроксилаза мен этилморфин-N-деметилаза секілді ферменттерді 

ингибирлейтінін [111], және де трипсин, липаза мен дисахаридаза сияқты 

асқорыту үрдісіне қатысатын кӛптеген ферменттердің әсер ету қабілетін 

арттыратынын кӛрсетті [112, 113]. Үнді темекісінен (Lobelinum) бӛлініп 

алынған лобелин фармацевтикалық қызықты пиперидинді алкалоид (1.3) болып 

есептеледі [114]. Тыныс алу жүйесін қоздыру әсерінің себебінен, ол бронхит, 

демікпе және ӛкпенің қабынуы сияқты кеселдерді емдеуде сәтті қолданыс 

тапқан [115]. Лобелин адамның орталық жүйке жүйесінде ацетилхолиннің 

никотинді рецепторларының антагонисті есебінде әсер кӛрсетеді, ол және 

психостимулянттарды шамадан тыс пайдалануды емдеу үшін зерттелген [116]. 

Пиперидин қосылыстарының арасында 3-пиперидон маңызды аралық ӛнім 

болып есептеледі, себебі оны басқа функционал топтарға (1.16-1.22) түрлендіру 

жеңіл [117-120]. Мысал есебінде 4-карбоэтокси-3-пиперидонның таңдамалы α-

антагонист RO3203546 пиримидинонға түрленуін және 2-метил-3-

пиперидонның 2-ацетилпирролидинге қайта топтасуын атап кетуге болады 

[121]. 

 

 
 

Осындай кең ауқымды биологиялық қасиеттеріне байланысты, пиперидин 

туындыларын синтездеудің кӛптеген жолдары жасалған, кӛп жағдайда, жаңа 

қосылыстар табиғи шикізаттан бӛлініп алынған пиперидинқұрамды 
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алкалоидтарды және олардың туындыларын синтездеу барысында алынады 

[122-127]. 

 

1.5.3 Қҧрамында адамантан қҧрылымы бар қосылыстардың синтезі 

және биологиялық белсенділігі 
Адамантан туындылары физиологиялық белсенді қосылыстар ретінде ХХ 

ғасырдың 70-ші жылдарынан бері кең тәжірибелік қолданысқа ие. 

Адамантанның молекуласы – кристалдық торында молекулааралық байланыс 

күші әлсіз және бет ауданы аз жоғарысимметриялық молекула. Үшциклды 

кӛміртектер арасында адамантан ең тұрақтысы, себебі оның барлық кӛміртегі 

атомдарының байланыстары тетраэдрлық бағытталған және нақты орындары 

бар. Адамантанның биологиялық белсендігі оның симметриялығына, мықты 

кӛміртектік қаңқасына байланысты, себебі олар адамантанға биологиялық 

мембраналар арқылы оңай ӛтіп кету қабілетін береді. Сол себепті органикалық 

қосылыстарды адамантил радикалын жалғау арқылы түрлендіру қосылыстың 

биологиялық белсендігін ӛзгертеді, кӛбіне арттырады. Қазіргі таңда 

адамантанның 1000 астам туындылары синтезделген. Фармакологиялық зерттеу 

нәтижесінде олардың арасынан психотроптық, иммунотроптық, вирустарға 

қарсы, антикалептикалық, аллергияға қарсы әсері күшті қосылыстар табылған. 

Адамантан туындылары арасынан бауырдың ферментативті жүйесіне әсер 

ететін қосылыстар табылған.  

1964-1965 жылдары 1-аминадамантанның (амантадин қосылысының 

халықаралық патенттелген аты) вирусқа қарсы қасиетісипатталған алғашқы 

мақалалар жарық кӛрді [128]. ХХ ғасырдың 60-шы жылдарының 

аяғындаамантадин тұмауды болдырмау мақсатында вирусқа қарсы дәрі 

есебінде, сондай-ақ Паркинсон ауруына қарсы дәрі ретінде қолданыстапқан 

[129]. 

Адамантан туындыларының вирусқа қарсы [130], бактерияларға қарсы 

[131, 132] және қабынуға қарсы [133] белсендігі бар екені және орталық жүйке 

жүйесін [134] және 11β-HSD1 [135] ингибирлейтінқасиеті бар екені белгілі. 

Адамантанды қолданудың маңызды салаларының бірі - вирустарға қарсы 

және нейротроптық қасиеті бар дәрілік заттарды синтездеу. Адамантанның 

маңызды туындыларының біріне 1,3-диметиладамантан-5-ол жатқызуға 

болады, себебі ол 1-амино-3,5-диметиладамантанды алуға синтон ретінде 

қолданылады. Соңғысы Альцгеймер және басқа да орталық жүйке жүйесі 

бұзылуын бастапқы стадияларда емдеуге эффективті «Мемантин» дәрісінің 

әсер етуші заты болып табылады [136]. 

Биологиялық белсенді гетероциклдік қосылыстар құрамына адамантан 

құрылымын енгізу олардың фармакологиялық қасиетін ӛзгертеді. Әртүрлі N-

құрамды пиперидин, морфолин, пирролидин [137, 138], диазиридин және 

пергидроазепин [139, 140] сияқты гетероциклдардан тұратын адамантанды 

туындыларды синтездеу жұмыстары әдебиеттерде кездеседі. 

Әдеби мәліметтерге қарасақ 1,3-диметиладамантан-5-олды алу 1,3-

диметиладамантанды бромдауға және түзілген 1-бром-3,5-диметиладамантанды 
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кейін бейорганикалық және органикалық қышқылдар қатысында гиролиздауға 

негізделген [141].  

Қолданыстағы маңызын және жоғарыда аталған әдістің кемшіліктерін 

ескере отырып, 1,3-диметиладамантан-5-олды металкомплексты 

катализаторлар қатысында жаңа «бірреакторлы» алу әдісі ұсынылған. 1,3-

диметиладамантанды спиртке айналдыру үшін СВrCL3-H2O-[Mn], мұнда 

Mn=Mn(CH3CO2)3x4H2O, Mn2(CO)10, Mn(acac)3 жүйесі қолданылған [142]. 

 

 
[1,3-диметиладамантан]:[Mn(acac)3]:[H2O]:[Py] = 100:125:5:6000:200 

 

Сонымен, әдеби шолуды нәтижелей келгенде, аталмыш бӛлімде 

қарастырылған нафталинды, пиперидинді және адамантанды қосылыстар мен 

олардың туындылары маңызды биологиялық белсенді қосылыстар қатарына 

жататыны мәлім болды. 

Жалпы алғанда, жүргізілген әдеби шолудан келесідей қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді:  

1 Пиперидин, нафталин және адамантан топтарының фрагменттері бар 

органикалық қосылыстар қатарынан фармацевтика мен ауылшаруашылығы 

үшін тиімділігі жоғары жаңа қосылыстарды іздестіру саласындағы зерттеулер 

ӛзекті және болашаұқты жұмыс болып табылады.  

2 Ғылыми-зерттеу жұмысының ажырамас сатысы қосылыстыңсезімтал 

химиялық құрылысын зерттеу мәселелерімен, оның физика-химиялық 

сипаттамаларымен және биологиялық белсенділігі мен етене байланысты 

биологиялық қасиеттері әйгілі қосылыстардың бағытталған синтезі болып 

табылады. 

3 Қазіргі заманда тиімділігі жоғары жаңа биологиялық белсенді заттарды 

іздестіру оларға қойылатын талаптардың жоғары болуымен қатар жүреді: 

белсенділігінің жоғары болуы, уыттылығыныңтӛмен болуы, жанама әсерлерінің 

аз болуы, сондай-ақ олардың ӛндірісі тиімді және қоршаған ортаға қауіпсіз 

болуы керек. 
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2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 

 

2.1 Зерттеу материалдары 

Реакцияның жүру барысы, аралық және мақсатты қосылыстардың 

тазалығы және Rf мәндері маркісі «Silufol UV-254» және GF254 силикагель жұқа 

қабатты тақтайшаларда анықталды. Заттардың ИҚ спектрлері «Nicolet 5700 FT-

IR» спектрометірінде KBr таблеткаларында және KBr тақтайшалары арасында 

түсірілді. Алынған қосылыстардың  ЯМР  
1
Н және 

13
С спектрлері сутек 

ядроларында жұмыс жиілігі 400 МГц. болатын JEOL компаниясының «JNM-

ECA400» спектрометірінде түсірілді. Реактивтер А.Б. Бектұров атындағы химия 

ғылымдары институтының қоймасынан алынды және Sigma-Aldrich 

мекемесінен сатып алынды.  

 

2.2 Зерттеу әдістері 

Бұл тарауда арилоксипропинил пиперидол және адамантанкарбон 

қышқылы туындыларын алу реакциялары және олардың биологиялық 

белсендігін анықтау әдістері кӛрсетілген. 

 

2.2.1 Ароматты оксипропаргил қосылыстарын синтездеу әдістемелері 

мен қҧрылысы  

2-(проп-2-инилокси)нафталин (2.3) 
Кері салқындатқыш, механикалық араластырғыш, термометр және 

тамшылатқыш воронкамен жабдықталған үшмойынды колбаға14,4 

г (0,10 моль) β-нафтол салынып, 150 мл ацетон қосылды, оған сулы 

моншаны 55-60 
0
С дейін жеткізіп, араластыру барысында 20,7 г 

(0,15 моль) поташ салынды. Реакциялық қоспа30 минут интенсивті 

араластырылды. Содан кейін реакциялық қоспаға 17,8 г (0,12 моль) 

бромды пропаргилдің толуолдағы 80% ерітіндісі баяу тамшылатып 

қосылды. Кейін қоспа бӛлме температурасында ЖҚХ бойынша нафтол толық 

аяқталғанша (қажеттіліктуындаған жағдайда тағы да бромды пропаргил қосуға 

болады), 7-8 сағат бойы араластырылды. Реакция біткен соң, ацетон вакуумда 

айдалып, қалған қалдық 100 мл сумен шаймаланды, сосын эфирмен 

экстракциялап (3х50 мл), кейінэкстракт қайтадан сумен жуылып, құрғақ 

поташпен кептірілді. Эфирді айдаған соң, қалдық гександа қайта кристалданды. 

Нәтижесінде кристалл түрінде 12,9 г2-нафтоксипропин алынды (шығым 

70,5%), Тб. 58-60 
0
С болды. 

1,5-ди(проп-2-инилокси)нафталин (2.3) 
Кері салқындатқыш, механикалық араластырғыш, 

термометр және тамшылатқыш воронкамен 

жабдықталған үш мойынды колбаға 15,6 г (0,10 моль) 1,5-

нафтодиол салынып, 150 мл ацетон қосылды, оған сулы 

моншаны 55-60 
0
С дейін жеткізіп, араластыру барысында 

20,7 г (0,15 моль) поташ салынды. Реакциялық қоспа 30 

минут интенсивті араластырылды. Содан кейін реакциялық қоспаға 35,6 г (0,24 

моль) бромды пропаргилдің толуолдағы 80 пайыздық ерітіндісі баяу 
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тамшылатып қосылды. Кейін қоспа бӛлме температурасында ЖҚХ бойынша 

нафтол толық аяқталғанша (қажеттілік туындаған жағдайда тағы да бромды 

пропаргил қосуға болады), 7-8 сағат бойы араластырылды. Реакция біткен соң, 

ацетон вакуумда айдалып, қалған қалдық 100 мл сумен шаймаланды, сосын 

эфирмен экстракциялап (3х50 мл), кейін экстракт қайтадан сумен жуылып, 

құрғақ поташпен кептірілді. Эфирді айдаған соң, қалдық гександа қайта 

кристалданды. Нәтижесінде кристалл түрінде 18,7г 1,5-ди(проп-2-

инилокси)нафталин шығым 80,0% шығыммен алынды. 

 

2.2.2 Манних реакциясы арқылы арилоксибутинил морфолинді 

синтездеу әдістемелері мен қҧрылысы 

1,5-бис(4-морфолинобут-2-инилокси)нафталин(2.8) 
Кері салқындатқыш, магнитті 

араластырғыш, тамшылатқыш 

воронка және термометрмен 

жабдықталған үшмойынды 

дӛңгелек түпті колбаға 0,1 г параформ салынды және 20 мл құрғақ диоксан 

құйылды, ол ерігенше араластырып қайнатылды, сосын 50 
0
C дейін 

салқындатылған ерітіндіге 0,35 г морфолин және жаңа дайындалған каталиттік 

мӛлшердегі CuCl (10% моль) мен 0,4 г 1,5-ди(проп-2-инилокси)нафталиннің 10 

мл диоксандағы ерітіндісі тамшылата қосылды. Реакциялық қоспа 3-4 сағат 

араластырылды. Реакция барысы жұқа қабатты хроматография (ЖҚХ) 

кӛмегімен бақыланды. Реакция біткен соң, еріткішті айдап алып, стандартты 

әдістеме бойынша қалдықты 20 мл сулы аммиакпен араластырып шайқайды 

және бензолмен экстракциялайды, қалған қалдықтың тазалығын ЖҚХ арқылы 

анықтайды. Шаймалаған бензолды тӛмен қысымда айдап, май тәріздес ӛнім 

алады. 

 

2.2.3 Фаворский реакциясы кӛмегімен ароматты оксипропаргил 

аминдерді синтездеу әдістемелері және қҧрылысы 

1-пропил-4-[3-(нафт-2-илокси)проп-1-инил]пиперидин-4-ол (2.20) 

Кері салқындатқыш, магнитті араластырғыш, тамшылатқыш 

воронка және термометрмен жабдықталған үшмойынды 

дӛңгелек түпті колбаға 2,9 г (16 ммоль) 2-(проп-2-

инилокси)нафталин және 100 мл эфир құйылды, сосын оған 2,7 

г (48 ммоль) КОН қосылып, 30 минут бойы бӛлме 

температурасында араластырылды. Кейін 20 мл эфирда еріген 

1,8 г (16 ммоль) 1-пропилпиперидин-4-он тамшылатып 

қосылды. Реакция барысы ЖҚХ арқылы бақыланып тұрды. 

Реакция аяқталғаннан кейін, қоспаны 50 мл сумен ыдыратып, эфирмен 

экстракциялады (5х25 мл), эфирлі экстракттарды біріктіріп, поташпен кептірді. 

Эфирді айдап алған соң қалдықты 8/2 мл қатынасындағы гексан/бензол 

қоспасымен бірнеше рет қайта кристалдады. Нәтижесінде 4,1 г (шығым 87,6%) 

ӛнім ақ ұнтақ түрінде алынды, балқу температурасы 99-101
0
С болды. 
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1,5-ди(3-(1-метил-4-гидроксипиперид-4-ил)проп-2-инилокси)нафталин 

(2.12) 

Кері салқындатқыш, магнитті 

араластырғыш, тамшылатқыш 

воронка және термометрмен 

жабдықталған үшмойынды дӛңгелек 

түпті колбаға 2,0 г ұнтақтәріздес 

техникалық КОН салынды, кейін 15 

мл эфир құйылып, реакциялық қоспаға 0,5 г 10 мл эфирда еріген 1,5-ди(проп-2-

инилокси)нафталин қосылды. 30 минуттан соң 10 мл эфирда еріген 0,39 г 1-

метилпиперидин-4-он тамшылатып қосылды. Реакция барысы ЖҚХ арқылы 

бақыланып тұрды. Реакция аяқталғаннан кейін, қоспаны 15 мл сумен мұзбен 

салқындпту арқылы ыдыратады. Эфирді айдап алған соң, сулы қалдықты 5х20 

мл эфирмен экстракциялайды, сосын экстрактты поташпен кептіреді. Эфирді 

айдау нәтижесінде 0,53 г (шығым 52,0%) ӛнім ұнтақ түрінде алынды.  

 

2.2.4 Нафтоксипропаргил пиперидолдар ацетатының синтезі 

1-пропил-4-[3-(нафт-2-илокси)проп-1-инил]-пиперидин-4-ол 

ацетат(2.15) 
Кері тоңазытқыш және механикалық 

араластырғышпен жабдықталған үш мойынды 

дӛңгелек түпті колбаға 4.1 г пиперидол 5 г поташ 

және 40 мл бензол құйылып, 60-65
о
С-қа дейін сулы 

моншада 1 сағат бойы араластырылды. Кейін 

реакциялық қоспаны суыта отырып, 1 г хлорлы ацетил қосып тағы 1 сағат 

араластырылды. Реакция біткен соң 30 мл су қосып 30 минут араластырылды. 

Органикалық бӛлігін бӛлгіш воронка арқылы бӛліп алып, поташпен кептіріп, 

фильтрлеп, еріткішті айдағанда, май тәріздес ӛнім түзілді, шығымы 95% болды. 

 

2.2.5 Ароматты ацетилендік аминдердің гидрохлоридін алудың 

жалпы әдісі 

Нафтилоксибутинил- және пропаргиламиндердің белгілі мӛлшері 100 мл 

эфирде ерітіліп, араластырылды, кейін соған pH 2-ге дейін тұз қышқылының 

эфирлі ерітіндісі тамшылатып қосқылғанда, аминдердің гидрохлориді тұнбаға  

түсті. Тұнба фильтр қағазында сүзгіленіп, эфирмен шайылып, кептірілді.Сонда 

мақсатты гидрохлоридтер алынды. 

 

2.2.6 Адамантанкарбон қышқылы екіншілік пиперидолдарының 

кҥрделі  эфирлерінің синтезі 

1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридін алу 
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2,2 г (0,0115 моль) 1-бензил-4-гидроксипиперидиннің 

хлороформдағы ерітіндісіне 6,85 г (0,0345 моль) 

адамантанкарбонилхлоридтың хлороформда ерітілген 

ерітіндісі баяу тамшылатып қосылды. Реакция барысында 

жылу бӛлінді және реакциялық қоспаның түсі ӛзгерді. 

Реакциялық қоспа бӛлме тампературасында 24 сағат 

ұсталды. Реакцияның жүру барысы ЖҚХ бойынша 

қадағаланды. Түскен тұнба фильтрлеп алынып, диэтил эфирімен бірнеше рет 

жуылды. Тұнба сүзіп алынып, тазарту мақсатында изопропил спиртінен 

қайтакристалданды. 

Нәтижесінде 3,99г (89,1% теориялықтан) 1-бензил-4-адамантанкарбонил 

оксипиперидин гидрохлориді алынады, Тбалқу144-146
0
С, Rf 0,88 (Al2O3, элюент – 

бензол:диоксан – 4:1). 

Қалған 3 адамантанкарбон қышқылы пиперидолдарын алу жоғарыда 

сипатталған әдіс бойынша жүргізілді. Олардың атауы, құрылымдық 

формуласы, Rf мәні, шығымы және балқу температурасы тӛменде 1 кестеде 

келтірілген. 

 

Кесте 1 – Адамантанкарбонил пиперидиндер мен олардың сипаттамалары 

 

Атауы 
Құрылымдық 

формуласы 
Rf мәні Шығымы Тбалқу, 

0
С 

1 2 3 4 5 

1-метил-4-

адамантанкарбонил-

оксипиперидин 

гидрохлориді 

 

0,84 55,15 % 200-203 

1-пропил-4-

адамантанкарбонил-

оксипиперидин 

гидрохлориді 

 

0,81 81,1 % 200-203 

1-гидроксиэтил-4-

адамантанкарбонил-

оксипиперидин 

гидрохлориді 

 
 

0,85 75,71 % 148-150 
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2.2.7  Адамантанкарбон қышқылының амидтерінің синтезі 1-(4-

адамантанкарбониламид)пиперидин алу 
Хлоркальцийлі түтікшесі бар кері тоңазытқыш, тамшылатқыш воронка 

және магнитті араластырғышпен жабдықталған екі мойынды дӛңгелек түпті 

колбаға 20 мл абсолютті бензолдағы 1 г (0,0117 моль) пиперидин құйылды. 

Сосын ерітіндіге бӛлгіш воронка кӛмегімен алдын-ала 20 мл абсолютті 

бензолда еріген 1,17 г (0,0059 моль) адамантанкарбонилхлорид қосылды. 

Реакциялық қоспа бӛлме температурасында 1 сағат бойы араластырылы. 

Реакцияның жүру барысы ЖҚХ арқылы қадағаланды. Пиперидин 

гидрохлоридінің түзілуі ақ тұнбаның қарқынды түсуінен кӛрінді. Реакция 

аяқталған соң тұнба Шот фильтрінде сүзіліп, сүзінді ерітінді су ағынды 

насостың вакуумында роторлық айдағышта концентрацияланды. Сонда қалған 

майтәріздес қалдық біраз тұрған кезде кристалданды. Нәтижесінде ақ кристалл 

түрінде 0,61 г (теориялыққа шаққанда 61%) 1-(4-адамантанкарбониламид) 

пиперидин алынды, оның Тбалқу = 90-91 
0
С, Rf   мәні 0,87 (Al2O3,  элюент – 

бензол:диоксан-3:2) болды. 

Қалған 4 адамантанкарбон қышқылының амидтері жоғарыда сипатталған 

әдіс бойынша алынды. Олардың атауы, құрылымдық формуласы, Rf мәні, 

шығымы және балқу температурасы тӛменде 2 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 2 – Адамантанкарбониламидтер мен олардың сипаттамалары 

 

Атауы 
Құрылымдық 

формуласы 

Rf 

мәні 
Шығымы 

Тбалқу, 
0
С 

1 2 3 4 5 

1-(4-адамантан-

карбониламид) 

пиперидин 
 

0,87 61,0 % 90-91 

1-(4-адамантан-

карбониламид) 

морфолин 
 

0,86* 78,74 % 119-120 

1-(4-адамантан-

карбониламид) 

тиоморфолин 

 

0,77* 53,0 % 108-109 
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2 Кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 

     

1-(4-адамантан-

карбониламид) 

фенилпиперазин 

 

0,78** 76,38 % 132-133 

1-(4-адамантан-

карбониламид) 

дифенилметилпи

перазин 
 

0,78** 71,88 % 120-121 

*Rf мәні элюент бензол:диоксан – 3:2 қатынаста есептелді 

 

1-(4-адамантанкарбониламид)пиперидиннің -цикло-декстринмен 

комплексын алу 

10 мл этил спиртіндегі 0,2 г (0,00081 моль) 1-(4-адамантан-

карбониламид)пиперидиннің ыстық ерітіндісі мен 30 мл ыстық дистилденген 

судағы 0,92 г (0,00081 моль)     -циклодекстрин ерітінділерін араластырылды. 

Қоспа кептіргіш сӛреге салынып, 50-55 
0
С температурада этанол мен су 

буланды. Нәтижесінде 86,61% шығыммен 0,97 г 1-(4-адамантанкарбониламид) 

пиперидиннің -циклодекстринмен қосынды комплексы алынды. 

Қалған 4 қосылыстың -циклодекстринмен комплекстары осы кӛрсетілген 

әдістеме арқылы алынады. Олардың атауы және алынған мӛлшері тӛменде 3 

кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 3 –Адамантанкарбонил амидтердің -циклодекстринмен комплекстары 

мен олардың сипаттамалары 

 

Атауы Шығымы 

1-(4-адамантанкарбониламид) морфолин 90,09 % 

1-(4-адамантанкарбониламид) тиоморфолин 94.0 % 

1-(4-адамантанкарбониламид) фенилпиперазин 79.69 % 

1-(4-адамантанкарбониламид) дифенилметилпиперазин 95.89% 

 

2.2.8 Қосылыстардың биологиялық қасиетін CLSI стандарты 

бойынша анықтау 

Зерттеу жұмыстары АҚШ, Миссиссипи университеті, табиғи 

қосылыстарды зерттеудің ұлттық орталығында анықталды. 
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2.2.8.1 Қосылыстардың антимикробтық қасиетінin vitro сериалы 

сҧйылту әдісі арқылы анықтау 
Микроағзалардың барлығы типті культуралардыңАмерикандық 

топтамасынан алынды (Манассас қаласы, Вирджиния штаты), олар:Candida 

albicans ATCC 90028, Cryptococcus neoformans ATCC 90113 жәнеAspergillus 

fumigatus АТСС 204305 саңырауқұлақтары және methicillin-resistant S. aureus 

ATCC 33591 (MRS), Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 және VREАТСС 700221 

бактериялары. Барлық ағзалар CLSI (бұрынғысы NCCLS) әдістерінің жетік 

нұсқаларын қолданып тексерілген. A. fumigatus басқа барлық ағзалардың ӛсімі 

ортаның оптикалық тығыздығын ӛлшеу арқылы анықталған [143, 144].A. 

fumigatus [145] ағзаларының ӛсімі 5% Аламар кӛк™  (Biosource International, 

Камарильо қаласы, Калифорния штаты) бояуы қосылған ортаны қолдану 

арқылы анықталды.  

ДМСО-да ерітілген үлгілерді 20% ДМСО/физиологиялық ерітіндіде 

сұйылтып, екі экземплярда (10 мкл) жазық түпті 96 шұңқырлы микропланшетқа 

салады.  

Инокулятты инкубациялық сорпадағы микробтар суспензиясының 

OD630келтіру арқылы алады. Инкубациялық ортаның құрамы келесідей: Candida 

spp. үшін RPMI 1640/0,2 % декстроза/0,03 % глутамин/MOPS рН=6,0 (Cellgro), 

C. neoformans үшін декстрозалы Сабуро, E. Coli жәнеP. aeruginosa үшін катион 

реттелген Мюллер-Хинтон (Difco) рН=7,3 ортасы, А. Fumigatus үшін 5% 

Аламар Кӛк/RPMI 1640 (0,2% декстроза, 0,03% глутамин, 0,165 M MOPS-пен 

буферленген, рН=7,0 қоспасы). Нәтижесінде мӛлшері 200 мкл мақсатты 

инокулалар алынды: Candida spp. және  C. Neoformans: 1.5Х103 КТБ/мл, 

Staphylococcus spp., E. Coli., P. Aeruginosa: 2.7X104 КТБ/мл. Тесттік 

сынамалардың соңғы концентрациясы ДМСО концентрациясы 1/100 деңгейін 

құрады. Әрбір анализге стандартты сынамалар салынды, бактерияларға 

Ципрофлоксацин, ал саңырауқұлақтарға Амфотерицин Б мен Флуконазол 

алынды (ICN Biomedicals, Огайо штаты). 

Барлық микроағзалар 530 нм толқын ұзындығында, Биотек Powerwave XS 

(Bio-Tek Instruments, Вермонт)немесе 544ex/590em (А. fumigatus үшін) Polarstar 

Galaxy (BMG Lab Technologies, Германия) құрылғылары арқылы 

инкубациялауданбұрын және кейін есептелген: Candidaspp. 35°С, 16-20 сағат 

аралығында, С. neoformans 35°С температурада 70-74 сағат бойы жәнеА. 

fumigatus 35 °С температурада 46-50 сағат зерттелген. IC50 мәнін (сынамаға 

қатысты микробтар ӛсімінің 50% ингибирлейтін концентрация) XLfit 4,2 (IDBS, 

Аламеда, Калифорния) программалық жүйесінің 201 моделін қолданып 

есептеген. 

Біріншілік анализ кезіндеүлгілер бір тесттік концентрацияда(50 мкг/мл) екі 

экземплярда зерттелді, мұнда ингибирлеу пайызы сынақтың ӛсіміне қатынас 

ретінде есептелді. Кемінде бір тест-ағзаның ӛсімін 50% астам тежеген үлгі 

келесі екншілік зерттеуге алынды.  
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Екіншілік анализде біріншілік анализден ӛткен қосылыстар екі 

экземплярдан үш тестілік концентрацияда зерттелді (5 есе сұйылтылған). 

ДМСО-да 20 мкг/мл ерітілген үлгілер, 200, 40, 8 мкг/мл концентрацияда 

зерттеледі. Ал ДМСО-да 2 мкг/мл ерітілген үлгілер 20, 4, 0,8 мкг/мл 

концентрацияда зерттелді. 

Үшіншілік анализге IC50 ≤ 7 мкг/мл болған таза қосылыстар, екі есе 

сұйылтылған дубликаттарда қайталап зерттелді (5 есемен салыстырғанда): 20, 

10, 5 ... мкг/мл. 

 

2.2.8.2 Қосылыстардың антималяриялық қасиетінin vitro анықтау 

әдісі 

Қосылыстардың антималяриялық қасиеті хлорохинге сезімтал (D6) және 

хлорохин әсеріне тұрақты (W2) Plasmodium falciparum (тропикалық) 

малярияштаммдарына қатысты, ЛДГ плазмодий белсенділігін бағалау арқылы 

Маклер және Хинрикс [146] әдістеріне сәйкес анықталды. P. falciparum 

(тропикалық) D6 немесе W2 штаммдарымен инфекцияланған эритроциттер 

суспензиясы (200 мкг/мл, RPMI 1640 ортасында 2% паразитемии мен 2% 

гематокрит қосылған, 10% адам сарысуы және 60 мкг/мл амикацинмен 

қосылған) 10 мкл сериялы-сұйылтылған үлгілер (синтезделген қосылыстар) 

құйылған 96-шұңқырлы планшетқа салынды. Планшет 90% азот(N2), 5% оттегі 

(O2) және 5% кӛмірқышқыл газы (CO2) қоспасы бар модульдік инкубациялық 

камераға 37°С температурада 72 сағатқа салынды. ЛДГ паразитарлық 

белсенділігін 20 мкл инкубациялық қоспа мен 100 мкл Malstat (Флоу Инк, 

Портленд, Орегон штаты) реагентін араластыру арқылы бӛлме 

температурасында 30 минут ұстау арқлы анықтайды. Кейін зерттеу нысанына 

20 мкл 1:1 қатынастағы NBT/PES (Сигма, Сент Луис, Миссури штаты) 

қоспасын қосып, планшетті қараңғыда 1 сағат бойы инкубациялайды. Содан 

соң реакциялық қоспаны 100 мкл 5 % сірке қышқылын қосу арқылы тоқтатады 

және 650 нм-да оптикалық тығыздығын ӛлшейді. Бақылау агенттері есебінде 

Хлорохин және Артемизинин алынды. 

IC50 мәндері микроағзалардың ӛсімінің тежелу қисықтарын XLfit 4,2 

компьютерлік бағдарламасымен санау арқылы есептелді. Қосылыстардың in 

vitro цитотоксикалығы сүтқоректі жануардың жасушаларында анықталды, осы 

арқылы малярияға қатысты селексивтілік индексы саналды (SI). Сынақ 96-

шұңқырлы планшеттарда ӛңделген ұлпаларда жасалды. Vero жасушалары 

(маймыл бүйрегінің фибробласттары) 96-шұңқырлы планшетта 25000 

жасуша/шұңқыр тығыздықта 1 тәулік бойы ӛсірілді. Шұңқырлырға 

концентрациясы әр түрлі сынамалар қосылып, жасушалар қосымша 48 сағат 

ӛсірілді. Жасушалардың ӛмір сүргіштігі нейтралды қызыл әдіс бойынша 

анықталады [147]. Бақылау үлгісі ретінде Артемизинин және Хлорохин 

алынды.   

 

2.2.8.3 Қосылыстардың антилейшманиялық қасиетінin vitro анықтау 

әдісі 
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Қосылыстар visceral leishmaniasis кеселін тудыратын Leishmania donovani 

қарапайымдысының ӛсімін тежеу қабілетін анықтау мақсатында зерттеуден 

ӛтті. ЛЕМ зерттеуде барлық қосылыстар (2 және 20 мг/мл) 40, 8.0 және 1.6 

мкг/мл концентрацияда тестіленіп, олардың IC50 және IC90 (сынамаға қатысты 

қарапайымдылардың 90% ингибирлейтін концентрациясы) мәндері анықталды. 

Барлық IC50 және IC90 мәндері XLFit қисықтарын санау бағдарламасы арқылы 

есептелді. Бақылау үлгілері есебінде Пентамидин және Амфотерицин Балынды. 

 

2.2.9 Қосылыстардың биологиялық қасиетін GLP стандарты 

бойынша анықтау 

Зерттеу жұмыстары Алматы қаласында "Инфекцияға қарсы препараттар 

ғылыми орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсiпорнында жасалды.  

Жұмыс кезінде Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 

ұлттық орталығы  Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу 

институтының жасушалық лабороториясында алынған моноқабатты 

тасымалданатын жасуша культурасы MDCK (Madin Darby Canine Kidney 

тұқымдас итінің бүйрек жасушасы ) алынды. 

Жұмыста АҚШ-тағы АТСС коллекциясынан алынған A/Swine/Lowa /30 

(H1N1) тұмау вирусыныңштаммы қолданылды. Вирусты тасымалданатын 

культура жасушасы MDCK-да 72 сағат бойы, 35 
0
С- та кӛбейтілді. 

Культуралдық сұйықтықта вирустың титрі 10
7,7

ТЦД50/мл құрады.  

Тұмау вирусының инфекциялық титрі шекті сұйылту әдісімен MDCK 

жасушаларының культурасында титрлеу арқылы анықталды. Тұмау вирусының 

болуы гемагглютинация әдісі арқылы анықталды. Вирустың инфекциялану 

титрі Рид және Менч әдісі арқылы анықталды [148]. Вирустардың 

гемагглютинирлеуші белсендігі 0,75% адам эритроцитінің суспензиясын 

қолданып, стандартты әдіс арқылы анықталды. 

Жасушалық культураларды пассивтендіру және сақтау. 

Ӛмірсүруге қабілетті жасушалардың санын анықтау үшін 20,0 мкл 

мӛлшердегі жасушалық суспензия кӛлемі 1,5 мл «Eppendorf» пробиркасында 

трипан кӛктің 20,0 мкл 0,4% ерітіндісімен араластырылды. 20,0 мкл қоспаны 

гемоцитрометрдің қақпағы бар шынысына салды. Кейін жасушалар саналды. 

Тірі жасушалар проценті келесі формула (1) арқылы анықталды: 

 

Тірі жасушалар саны = 
        

 
(1) 

 

мұнда N1 – 4 үлкен шаршылардағы боялмаған жасушалар саны; 

  N – 4 үлкен шаршылардағы жасушалардың жалпы саны. 

 

Криопробирка ішіндегісі ӛсім ортасы бар матрасшаға тасымалданды. Олар 

37
0
С, 5% СО2 ортасында инкубацияланды. MDCK жасушаларының 

культурасын 10% феталды сарысу және антибиотиктерді қосып 

культивациялады. 
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Бірқабатты культураларды культивирлеу келесідей жасалды: сіңіргіш орта 

құйып алынады, кӛпқабатты фосфатты-тұзды ерітіндімен немесе Хэнкс 

ерітіндісімен жуылады, 0,25% ЭДТА-трипсин ерітіндісімен жуылып, жасушалы 

кӛпқабатты шығарылады. Бӛлінген жасушалық суспензияны байыппен 

стерильді құтыға құйып, жасуша 125 g 10 минут центрифугаланады. 

Центрифугалау біткен соң супернатанат құтыдан алынады. Жасушалық 

тұнбасы бар құтыға 1-5 мл сіңіру ортасы салынып, жасушалардың саны 

гемоцитометрде келесі формуланы (2) қолдана отырып есептелді: 

 

С1=N/4×2×10
4
(2) 

 

    мұнда С1 – жасушаның бастапқы концентрациясы,  

N – 4 үлкен квадраттағы боялмаған жасушалардың жалпы саны; 

2 – бӛлу факторы; 

10
4
 – гемоцитометрге арналған түрлену коэффиценті. 

Жасушалар 4×10
4 
тығыздықта жайылады. 

 

2.2.9.1 Қосылыстардың MDCK жасушаларына in vitro 

цитотоксикалығын анықтау әдісі 

Зерттелу заттарының in vitro цитотоксикалығын бағалауды МТТ-тестті 

қолдана отырып жүргіздік. Жасушаларды 96-айлы планшетке 2,5×10
5 

концентарцияда 1 мл жайдық. Планшеттарды 37 
о
С және 5% СО2  термостатта 

инкубацияладық. 24 сағаттан соң айлы планшеттен ӛсуін ортаны шығарып және 

зерттелетін заттың концентрациясы бар DMEM ортасын 200 мкл-дан салып 

отырамыз. Теріс бақылаулы айларға 200 мкл-дан толық емес сіңіргіш DMEM 

ортасын саламыз.  

72 сағаттан соң затты ортаны айлыдан шығарып және 200 мкл жаңа 

сіңіргіш ортаны және 50 мкл МТТ жұмыс ерітіндісін құйып, 37 
о
С- та 

планшетті 4 сағат бойы инкубирлейміз. Инкубациялау уақыты ӛткен соң 

тұнбаланған сұйықтықты шығарамыз. Әрбір айлылығына 100 мкл-дан DMSO 

енгізді. Айлылықтардың оптикалық тығыздығын микропланшетті ридер Tecan 

Sunrise RC.4 (Австрия) негізгі сүзгіштің толқын ұзындығы 540 нм және 

референс-сүзгіш – 620 нм кезінде ӛлшенді. Нәтижелерін келесі фолмуланы 

қолдану арқылы есептедік (3)-(5): 

- Кері бақылаудың оптикалық тығыздығын (Y ) орташа арифиметикалық 

мәндерін келесі формуламен жүргізілді (3):  

 








n

i
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nn
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Y

1

i
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1

,   (3) 

мұнда 1
y  – әрбір нысан тобының оптикалық тығыздығының ӛлшемі;  

n  – топтағы нысандарың саны; 

- зерттелетін заттың әрбір концентрациясының тірі қалған жасушалардың 

әрбір қайталанатын пайызын келесі формуламен есептедік (4): 
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Ӛмірге қабылетті жасушалардың пайызы 
(4) 

 

мұнда iY  – әрбір топқа арналған оптикалық тығыздық ӛлшемінің нәтижесі;  

  NCY  –  кері бақылауға арналған оптикалық тығыздықтың (Y ) ортақ 

арифиметикалық мәні; 

- зерттелетін заттың әрбір концентрациясының тірі қалған жасушалардың 

әрбір қайталанатын пайызын келесі формуламен есептедік (4);  

- ЦТК50 (50% жасушалар ӛлімі болған кездегі зат концентрациясы) әрбір 

зерттелетін зат үшін келесі формуламен анықтаймыз (5): 

 

    112

21

1
50

50
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     (5) 

 

мұнда, 1Х  – 50 % кӛп тірі қалған жасушалар;  

      2Х  – 50 % аз тірі қалған жасушалар;  

     1Мх  – 50 % кӛп тірі қалған жасушалар затының концентрациясы;  

     2Мх  – 50 % аз тірі қалған жасушалар затының концентрациясы. 

 

2.2.9.2 Қосылыстардың А тҧмау вирусына әсерін анықтау әдісі 
Зерттелуші заттың in vitro тәжірибесінде вирусқа қарсы әсерін анықтау 

терапевтикалық схема бойынша А/Swine/Iowa/30 (H1N1)  тұмау вирусына  

MDCKмоделінде анықталды [149].  

 Жасушалық суспензияны 96-шұңқырлы планшетке келесідей 

концентрацияда 2,5×10
5
 жасуша/мл бір шұңқырға 100,0 мкл. Жасуша 

культурасы бар планшетті толық кӛп қабат түзілгенше 37 °С және 5,0% СО2-та 

инкубацияладық. Жасуша культурасын залалдау үшін 100 ЗТ/0,2 мл дозасында 

қолдандық. 

Терапевтикалық белсенділігін анықтау үшін ЗТ-тің алты концентрациясы 

алып, ½ ЦТК50 мәнінен бастап екі еседен сұйылта отырып анықтадық. Тиісті 

планшет айлықтарына 200 мкл вирус сұйылтушысын салып отырдық. Оң және 

теріс ЗТ бақылаулы айлығына 200 мкл сіңіргіш зат DMEM салынды. 

Вирустарды адсорбциялау үшін планшеттерді 37°С-та 1 сағат инкубация 

жасадық.  

Инкубация біткен соң айлылықтың ішіндегісін алып, оған 200 мкл соңғы 

сұйылтылған зерттелуші затты саламыз. Кері бақылаушы айлылыққа 200 мкл-

дан DMEM ортасын саламыз.  Оң бақылаулы айлылыққа 200 мкл-дан 

сұйылтылған сынама вирусты саламыз. Планшетті 72 сағат бойына СО2-

инкубаторында 37°С және 5,0% СО2-де инкубация жасаймыз. Барлық 

зерттеулер бес реттен қайталанып жасалынды.  

%100
NC

i

Y

Y
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Тұмау вирусына қатысты заттың терапевтикалық белсенділігін 

гемаглютинация реакциясының вирустың инфекциялық қалдығының титрін 

тӛмендету нәтижесінде анықтадық [150].  

 

2.2.9.3 Қосылыстардың антимикробтық белсендігін in vitro анықтау 

әдісі 

Зерттеу сіңіргіш сұйық ортада екіреттік сериялық сұйылту әдісі арқылы 

жасалды. Бактерияға қарсы белсенділігін анықтау үшін Мюллер-Хинтон 

сорпасы, ал фунгицидттік қасиетін анықтау үшін – Сабуро сорпасы 

қолданылды. Антибиотик сезімталдылығын зерттейтін орталар CLSI-мен 

стандартталып ұсынылған [151-153].  

«Eppendorf» пробиркасына 0,5 мл сіңіргіш орта құйылды. Пробирканың 

бірінші қатарына 0,5 мл зерттелуші үлгі салынды. Араластырып, сұйылтылған 

ЗТ тобы екі реттік сұйылту арқылы дайындалды. Әр қатарда тӛрт бақылау 

пробиркасы болды: бақылаушы орта, еріткішті бақылау (теріс бақылау немесе 

этанолға әсерлі бақылау және жасушалардың ӛміршеңдігіне арналған әр түрлі 

концентрациядағы ДСМО), оң бақылау (салыстыру препараты) және 

культураның ӛсуін бақылау. Орта бақылауынан басқа пробиркалардың бәріне 

0,05 мл-ден зерттелуші микроағзалардың тест-штаммдары салынды. 

Бактериялармен егілген үлгілер 37 ± 1 °С-та 18-24 сағат бойынша 

инкубацияда тұрды. Инкубация уақыты біткен соң, Петри табағынан тығыз 

сіңіргіш тығыз орта шығарып алынды. Екпесі бар табақтар термостатқа  37 ± 1 

°С-та 18-24 сағатқа инкубацияға қояйылды.  

С. albicans үлгілерінің инкубациясы 22 ± 1 °С-та 48-72 сағат бойы 

жасалды. Инкубация уақыты біткен соң, Петри табағынан тығыз сіңіргіш орта 

шыгарып алынды. Екпе салынған табақша термостатқа  21 ± 1 °С-та 48-72 

сағатқа инкубацияға қойылды. 

Барлық зерттеулер үш мәрте қайталанды. 

Нәтижелерді бағалау микроағзалардың ӛсуі сіңіру ортаның тығыз бетіндегі 

кӛрінгендерімен есептелді. Минималды бактерицидті концентрация есебінде 

қосылыстың микроағзалардың ӛсуін толық тоқтатқан ең аз концентрациясы 

алынды. Минималды бактеристатикалық концентрация есебінде қосылыстың 

микроағзалардың ӛсуін тоқтатқан ең аз концентрациясы алынды. 

Тест-штаммдарының суспензиясы физиологиялық ерітіндіде дайындалды 

(0,9 %-ды натрий хлоридінің судағы ерітіндісі) 

Микроағзаларға керек концентрациядағы суспензияны дайындау үшін 

оптикалық тығыздықты ӛлшеуге арналған DEN-1 (Латвия) денситометрі 

қолданылды.  

Оптикалық тығыздықты 5 мл физиологиялық ерітіндісі бар пробиркада 

ӛлшеді. Бактериологиялық қасықпен біртектес зерттелу тест-штамы, қатты 

сіңіру ортасында ӛскен таяқшалардан алынды, ол басқа пробиркаға салынып 

біркелкі консистенцияға келгенше ерітілді (бұлыңғырлық): бактерияларға – 0,5 

МакФарландтан, саңырауқұлақтарға – 2,5, зерттелу тест-микроағзаларына 

1,5×10
8
 КОЕ/мл концентрациясына сәйкес келеді. Микроағзалардың 

суспензиясынан 1,5×10
8
КОЕ/мл сұйылту үшін бактерияларға 1,5×10

6 
КОЕ/мл, 
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ал саңырауқұлақтарға 5×10
6 
КОЕ/мл: 9,9 мл физиологиялық ерітіндіге стерильді 

тамшуырмен 0,1 мл дайындалған концентрациясы 1,5х10
8
 КОЕ/мл бактериялық 

суспензиядан құйылды. Бактериялық суспензия 15-30 минут бойында 

қолданылды. 

Антибактериялық белсенділігін зерттеу барсында салыстырмалы препарат 

ретінде жартылайсинтетикалық антибиотик, әр түрлі инфекциялық ауруларға 

қолданылатын, Sigma Aldrich, АҚШ-та ӛндірілген амипициллин алынды. 

Фунгицидтік белсенділігін зерттеу барысында салыстыру препараты  

триазол тобына жататын саңырауқұлақтарға қарсы синтетикалық, кандидоз 

және кейбір микоздардың алдын алу және емдеуге арналған, «Вертекс», 

Ресейде ӛндірілген Флуконазол алынды. 

 

2.2.9.4 Нәтижелерді статистикалық әдістерді қолдану арқылы 

интерпретациялау 

Сандық зерттеулер арқылы жасалған нәтижелер Microsoft Office Excel 

бағдарламасы арқылы ӛңделді. Алынған нәтижелерді кестелік және графикалық 

суреттер алу үшін Microsoft Office Excel бағдарламасы қолданылды.  

Теріс және оң бақылауларға және зерттеліп жатқан заттың әрбір 

концентрациясындағы тірі қалған жасушаның пайызы орташа квадраттық ( StD ) 

ауытқулар арқылы есептелді (6): 
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i       (6) 

 

мұнда  iY  – әрбір нысан тобының оптикалық тығыздығы ӛлшемінің нәтижесі;  

   n – топтағы нысанның саны;  

   Y  - оптикалық тығыздықтың ортақ арифиметикалық мәні. 

 

2.2.9.5 Нәтижелерді статистикалық ӛңдеу әдісі 

Жасалған сандық зерттеулер нәтижелері бірфакторлы дисперсиондық 

анализі One-Way ANOVA әдісі бойынша ӛңделді, келесі ӛңдеу қолданбалы 

пакет бағадарламасы GraphPad Prism 5 арқылы жүргізілді. 

 

2.2.10 Субстанциясының ӛткір улылығын анықтау әдісі 

Субстанцияның ӛткір улылығы ҚазҰМУ вивариында ӛсірілген дені сау, 

жыныстық жетілген аталық және аналық тышқандарғаанықталды. Олар зерттеу 

алдында 14 күндік карантин тәртібінде ұсталды. Тышқандардың жалпы саны – 

30 дана, салмақтары – 18-24 г, олар 5 тышқаннан 6 топқа бӛлінді. 

Субстанция суда ерітілді. Ерітінді жануарлардың асқазанына арнайы 

зондпен жабдықталған шприц арқылы енгізілді. Енгізілген ерітіндінің мӛлшері 

0,5 мл мӛлшерден кӛп болмады. Субстанция ерітіндісін қабылдамастан 

бұрынжәне одан кейін тышқандар4 сағат бойы тамақ қабылдамады. Улану 

дәрежесі статистикалық әдістемелер арқылы саналды (пробит анализдің Кербер 

әдісі)[154] 



44 

3 ҚОСЫЛЫСТАРДЫ СИНТЕЗДЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ МЕН 

ҚҦРЫЛЫСЫН ДӘЛЕЛДЕУ 

 

Бұл бӛлімде қосылыстардың қалай синтезделгені, құрылысының 

дәлелденуі және ӛнімдердің физико-химиялық қасиеттері жайлы мәліметтер 

келтірілген. 

 

3.1 Ароматты оксибутинил аминдердің синтезі мен олардың 

қҧрылысын дәлелдеу 

Бастапқы 2-(проп-2-инилокси)нафталин 2.3 синтезі 2-нафтол 2.1 мен 

бромды пропаргилдің 2.2 ацетон ортасында, поташ қатысында әрекеттесуі 

арқылы жүзеге асырылды. 

 

 
 

Реакция барысы жұқа қабатты хроматография әдісі арқылы бақыланып 

тұрды. Реакция жұқа қабатты хроматограммада (элюент – бензол) тек 2-(проп-

2-инилокси)нафталиннің дағы қалғанша жүргізілді. Реакция толық аяқталған 

соң, ацетон роторды буландырғышта айдап алынып, ӛнім қайта кристалдау 

арқылы таза күйде бӛліп алынды. 

2.3-(проп-2-инилокси)нафталин қосылысының ИҚ спектрынан да С≡С 

байланысына тән жұтылу жолақтарын 2039 см
-1 

мәнінде бақылаймыз. Ал 

бастапқы 2-нафтолдың гироксил тобына сәйкес келетін жолақтың жоғалуы 

реакцияның толық жүргеніне дәлел болады. 

Синтезделген нафтоксипропиндердің құрылысы ЯМР 
1
Н және 

13
С 

спектроскопия арқылы дәлелденді. Мәндері 4 кестеде келтірілген. Ацетилендік 

байланыстың терминалды протоны сәйкесінше 2.78 және 2.62 м.б. облысында 

резонациялайды, ал оларға сәйкес кӛміртектер ЯМР 
13

С спектрында 79,1 және 

78,6 облысында резонациялайды. 

 

Кесте 4 – 2.3 қосылысының ЯМР 
1
Н және 

13
С спектр мәндері 

 

№ 

Қос. 
ЯМР 

1
Н, м.б. ЯМР 

13
С, м.б. 

Функционалды 

топ 
≡CH OCH2 ArH ≡CH C≡ Ar-Ci 

2.3 2,62 4,86 7,25-7,84 75,7 78,6 155,6 
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1,5-ди(проп-2-инилокси)нафталин (2.5) қосылысы да жоғарыдай 

сипатталған пропаргилдеу әдісі арқылы жүзеге асырылды. Нәтижесінде 

аталмыш қосылыс жоғары шығыммен алынды. Синтезделген заттың тазалығы 

ЖҚХ арқылы анықталды, ал құрылысы спектралды әдістерді қолдану арқылы 

дәлелденді. 

 

 
 

2.8 қосылысының 
1
Н, 

13
С, COSY және HMQC ЯМР спектрлері 2-7 

суреттерде келтірілген.  

Манних реакциясының классикалық жағдайларында 2.5 қосылысын 

параформ (2.6) және морфолинмен (2.7) диоксан ортасында, жаңа дайындалған 

мыс (І) хлориді қатысында әрекеттестіру арқылы май тәріздес манних негізі, 

1,5-бис(4-морфолинобут-2-инилокси)нафталин2.8 қосылысы алынды. Оның 

құрылысы ИҚ, ЯМР 
1
Н және 

13
С спектроскопия арқылы дәлелденді. 

 

 
 

Ӛнімнің ИҚ- спектріндегі ~ 3020 см
-1

 аймағында ацетилендік сутектің 

тербелісіне тән жолақтың кӛрінбеуі реакцияның дұрыс жүргеніне кепілдік 

береді 
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Сурет 2 – 2.8 қосылысының 
1
Н ЯМР спектрінің моделі 

 

 
 

Сурет 3 – 2.8 қосылысының 
1
Н ЯМР спектрі 
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Сурет 4 – 2.8 қосылысының 
13

С ЯМР спектрінің моделі 

 

 

 
 

Сурет 5 – 2.8 қосылысының 
13

С ЯМР спектрі 
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Сурет 6 – 2.8 қосылысының COSY ЯМР спектрі 

 

 

 
 

Сурет 7 – 2.8 қосылысының HMQC ЯМР спектрі 
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Фаворский реакциясы. Алынған 2-нафтоксипропинді 2.3 1-

пропилпиперидин-4-онмен Фаворский реакциясы жағдайында калий 

гидроксидінің үш есе кӛп мӛлшерін қосып, эфир ортасында әрекеттестіру 

арқылы 1-пропил-4-[3-(нафт-2-илокси)проп-1-инил]пиперидин-4-ол қосылысы 

2.10 алныған. 

 

 
 

Бұл қосылыс 2.10 87,6% шығыммен балқу температурасы 99-101
0
С 

болатын кристалл түрінде алынды.  

Ацетилендік пиперидолдың құрылысы ИҚ, ЯМР 
1
Н және 

13
С спектрлері 

негізінде дәлелденген. 2.10 қосылысының 
1
Н және 

13
С ЯМР спектрлері 8-11 

суреттерде келтірілген. 

Қосылыстың ПМР спектрінда неғұрлым күшті ӛрістегі сигналдар (0,69; 

1,23 и 2,40 м.б.) N-пропилді радикалдың метилді және метиленді протондарына 

сәйкес келеді. Пиперидин циклының эквивалентті протондары 1,52-1,64 (Н-3,5) 

және 1,93-2,01 м.б. (Н-2,6) жиілігінде сигналдар береді. 4.92 м.б. 

жоғарыинтенсивті сигналды С-13 атомының CH2 тобының протондарына 

жатқызуға болады. Ароматты жүйенің протондары ӛрістің әлсәз аймағында 

сигналдар береді (7.15-7.79 м.б.). 

Кӛміртекті спектрде пропил-радикал атомдары 12.32 (С-9), 20.21 (С-8) 

және 56.26. м.б. (С-7) резонациялайды. Химиялық ығысуы 50.14 м.б. сигналын 

пиперидин сақинасының С-2, 6 симметриялық атомдарына сәйкестендіруге 

болады. Пара-орындағы С-4 атомы 59.9 м.б. аймағында сигнал береді. Sp-

Гибридтелген С-11 және С-12 атомдары сәйкесінше 108.47 және 79.71 м.б. 

резонациялайды. Конденсирленген ядролар жүйесінің кӛміртегі атомдарына 

әлсіз ӛрісте резонациялау тән (119.21-155.56 м.б.). 
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Сурет 8 – 2.10 қосылысының 
1
Н ЯМР спектрінің моделі 

 

 

 

 
 

Сурет 9 – 2.10 қосылысының 
1
Н ЯМР спектрі 
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Сурет 10 – 2.10 қосылысының 
13

С ЯМР спектрінің моделі 

 

 

 
 

Сурет 11 – 2.10 қосылысының 
13

С ЯМР спектрі 
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1,5-ди(3-(1-метил-4-гидроксипиперид-4-ил)проп-2-инилокси)нафталин 

қосылысы (2.12) да Фаворский реакциясы арқылы алынды.  

 
 

Қосылыс52% шығыммен алынған. Ӛнімді тазалау үшін гексаннан қайта 

кристалдау қолданылған.  

Қосылыстың ИҚ спектрында гидроксил топтарының валенттік тербелісіне 

сәйкес келетін 3400-3500 см
-1

 аймағында кеңейтілген сіңіру жолақтарының 

болуы және үштік байланысқа сәйкес 2100 см
-1

 аймағында қарқындығы әлсіз 

шыңдардың болуы мақсатты диацетилендік гликоль түзілгеніне кепілдік береді. 

Келесі 5 кестеде қосылыстың ЯМР спектрлері жинақтап кӛрсетілген.  

 

Кесте 5 –1,5-ди(3-(1-метил-4-гидроксипиперид-4-ил)проп-2-инилокси)нафталин 

(2.12) қосылысының 
1
Н ЯМР спектр мәндері 

 

Қосылыс А тип 

спектр 

ПМР,δ, м.б. 

O–

CH2 

N–R (СН3) CH2(цикл) 

 

ОН Нафтил сақинасы 

протондары 

С
2,6

H С
3,7

H С
4,8

H 

1 

e
1
 5,0 2,03 1,59-2,32 2,46 7,06 

д 

7,4 т 7,72 

д 

c
2
 4,91 2,31 1,99-2,10 2,92 6,94 7,20 7,80 

 

Кесте 6 –1,5-ди(3-(1-метил-4-гидроксипиперид-4-ил)проп-2-инилокси)нафталин 

қосылысының 
13

С ЯМР спектр мәндері 

 

Қосылы

с 

А тип 

спект

р 

О–

CH2 
СС СС C  CH2(цик

л) 

 

N–R (СН3, 

СН2СН2СН3, 

СН2Ph) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 e
1
 56,73 78,47 92,32 65,09 40,50; 

40,71 

 46,16 

c
2
 58,40 80,41 90,13 66,99 35,48; 

50,17 

45,83  

Қосылы

с 

Нафтил сақинасының кӛміртегі атомдары 

А тип 

спект

р 

С
1
С

5
 С

2
С

6
  С

3
С

7
 С

4
С

8
 С

9
С

10
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6 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 e
1
 153,2

3 

107,57 125,91 114,75 126,67 

c
2
 147,7

0 

109,35 125,38 114,52 124,85 

Ескерту: 

e – тәжірибе арқылы алынған спектр мәндері 

c - «MestReNova» компьютерлік бағдарламасымен болжанған спектр мәндері 

 

Диацетилендік гликольдің 
1
H ЯМР спектрінің 2.46 - 3.58 м.б. аймағында 

гидроксил топтарының протондарына сәйкес кеңейтілген синглеттер болуы, 

циклды кетондардың карбонильді тобына 1,5-ди (проп-2-инилилокси) 

нафталиннің нуклеофильді қосылғанын білдіреді.  

Қосылыстың 
13

С спектрының 61.34 – 68.52 м.б. аймағындағы сигналдар 

қаныққан азотты циклдың тӛртіншілік кӛміртегі атомдары бар екенін білдіреді. 

4-(3-(нафталин-2-илокси)проп-1-ин-1-ил)-1-пропилпиперидин-4-ил ацетат 

қосылысы (2.15)алкоголиздеудің классикалық жағдайында бастапқы 

пиперидолды (2.13) хлорлы ацетилмен 2.14 әрекеттестіру арқылы алынған. 

Түзілген ӛнімдер бағаналы хроматография арқылы тазаланды. Нәтижесінде 

мақсатты қосылыс 94,3 % шығыммен алынды. 

 

     2.15 қосылысының 
1
Н, 

13
С, COSY және HMQC ЯМР спектрлері мен COSY 

корреляциясы 12-17 суреттерде келтірілген. 

Объектінің бір ӛлшемді спектрінде анағұрлым күшті ӛріс сигналдары 

(0,68, 1,20 және 2,41 м.б.) N-пропил радикалының метил және метилен 

топтарының протонына сәйкес келеді. Пиперидин сақинасының эквивалентті 

протондары 1,86 және 2,04 м.б. жиілікте сигналдар береді. 1.92 м.б. 

аймағындағы жоғары қарқындылық сигналы C-27-дегі CH3-тобының 

протондарына жатады. Ароматты жүйенің протондары әлсіз аймақ ӛрісінде 

сигналдар береді (7.15-7.81 м.б.). 

Кӛміртекті спектрде пропил радикалының атомдары 12,23 (С-9), 20,10 (С-

8) және 59,64 м.б. аймағында резонациялаған (С-7).21.98 м.б. ығысуы бар 

сигналды C-27 атомына жатқызуға болады. Симметриялық түрде орналасқан 

пиперидин сақинасының С-2,6 және С-3,5 атомдары сәйкесінше 49,56 және 

36,71 м.б. резонациялайды. Пара-орында тұрған С-4 атомы 73.65 м.б. сигнал 

береді. Sp-гибридтелген С-11 және С-12 атомдары сәйкесінше 86.92 және 82.84 

м.б. резонациялайды.Конденсацияланған ядролар жүйесінің кӛміртегі 
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атомдарына әлсіз ӛріс аймағындағы (108.65-155.43 м.б.) резонациялар тән. 

Жиілігі ең жоғары сигнал (169.12 м.б.) С-25 карбоксил атомына сәйкес келеді. 

 

 
 

Сурет 12 – 2.15 қосылысының COSY корреляциясының сызбасы 

 

 
 

Сурет 13 – 2.15 қосылысының 
1
Н ЯМР спектрінің моделі 
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Сурет 14 – 2.15 қосылысының 

1
Н ЯМР спектрі 

 

 

 
Сурет 15 – 2.15 қосылысының 

13
С ЯМР спектрінің моделі 
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Сурет 16 – 2.15 қосылысының 

13
С ЯМР спектрі 

 

 
 

Сурет 17 – 2.15 қосылысының COSY ЯМР спектрі 
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3.2 Пиперидиндердің адамантанкарбонилокси туындыларының 

синтезі 

Ӛз кезеңіндеанестезиялық заттар ретінде кең қолданыс тапқан табиғи кӛзді 

(кокаин, скополамин,атропин және тағы басқалар) екіншілік гамма-

пиперидинді спирттардың күрделі эфирлерінің, соған қоса, құрылымы ұқсас 

синтетикалық дәрілердің (эйкаин) жоғары фармакологиялық белсендігі,біраз 

жылдар ӛтсе де,аталмыш топ туындыларына деген қызығушылықтың 

әлсіремеуінің негізгі себептерінің бірі болып қала береді. Пиперидин 

туындыларының екіншілік спирттары химиясының жоғары қарқынмен дамуы 

академик И.Н. Назаровтың жұмыстарынанбасталады [155], осы уқытқа шейін 

біршама уақыт ӛтсе де, ол ӛзінің ауқымдылығын жоғалтқан жоқ.  

Осы таңда пиперидондарды алудың қолжетімділігі мен қарапайымдылығы 

[156-158] физиологиялық белсенді пиперидиндердіңжаңа әртүрлі орынбасқан 

туындыларын [159, 160] синтездеуге жол ашады. 

 

3.2.1 Адамантанкарбон қышқылының екіншілік пиперидолдарының 

кҥрделі  эфирлерінің синтезі 
Пиперидин туындыларының қатарынан жаңа биологиялық белсенді 

қосылыстаралуды мақсат етіп, [1-метил-, 1-пропил-, 1-гидроксиэтил-, 1-бензил-

]-пиперидин-4-ондарды(2.16-2.19) изопропанолда натрийборгидридпен 

тотықсыздандыру арқылы жақсы шығыммен сәйкес екіншілік спирттер (2.20-

2.23) алынды. 

Пиперидиндердің адамантил туындылары қатарында жаңа дәрілік 

субстанцияларды алу мақсатында [1-метил-, 1-пропил-, 1-гидроксиэтил-, 1-

бензил-,]-4-гидроксипиперидинді адамантанкарбонил хлоридпен ацилдеу 

арқылы сәйкес күрделі эфирлер алынды. Ацилдеу хлороформда жүргігізілді, 

сондағы пиперидол:ацилдеуші агент қатынасы 1:3 етіп алынды. 

 

 
 

Ацил туындысы (2.24-2.27)-нақты балқу нүктесі бар, жақсы 

кристалданатын зат, оның құрамы мен құрылымы элементтік талдау және ИҚ-

спектроскопиямен расталды, ал даралығы жұқа қабатты хроматография арқылы 



58 

расталды. Күрделі эфирдің ИҚ спектрында 1721-1724 см
-1

 аймағында күрделі 

эфирлік карбонилдің интенсивті жолағы кӛрінеді.  

Қосылыстардың физико-химиялық константалары келесі 7 кестеге 

жинақталған. 

 

Кесте 7 - Адамантанкарбон қышқылының екіншілік пиперидолдарының және 

олардың күрделі эфирлерінің шығымдары мен физика-химиялық 

сипаттамалары (2.20-2.27) 

 

Қос

ылы

с 

Шығымы, 

% 
Rf 

Тбалқу, 

С 

ИҚ спектр, см
-1

 Брутто-

формула 

OH C=O 

(күрд.эф.) 

2.20 95,18 0,11 майлы зат 3400 ‒ C6H13NO 

2.21 91,5  0,19  майлы зат  3348 ‒ C
8
H

17
NO 

2.22 92,4  0,21  майлы зат  3376 ‒ C
7
H

15
NO

2
 

2.23 99,5 0,24 майлы зат 3600 ‒ C12H17NO 

2.24 55,15 0,84 200-203 ‒ 1721 C17H28ClNO2 

2.25 81,1 0,81 200-203 ‒ 1723  C19H32ClNO2 

2.26 75,71 0,85 148-150 ‒ 1724  C18H30ClNO3 

2.27 45,24 0,87 203-205 ‒ 1722 C23H32ClNO2 

 

[1-метил-, 1-пропил-, 1-гидроксиэтил-, 1-бензил-]-4-гидроксипиперидин 

гидрохлоридтерінің құрылысы ЯМР 
1
Н және ЯМР 

13
С спектроскопия арқылы 

дәлелденді. (2.24-2.27) Қосылыстардың ЯМР спектрлары 18-38 суреттерде 

келтірілген. 

  2.24 қосылысының ЯМР спектрларының анализі 

2.24 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен HMQC 

корреляциясы 18-23 суреттерде келтірілген. 

Қосылыстың 
1
Н ЯМР спектрында адамантанның протондары спектрдың 

күші басым бӛлігінің 1.63 (6Н, Н-20, 22, 24) және 1.92 (3Н, Н-19, 21, 23) м.б. 

аймағында жуандалған  синглеттер түрінде кӛрінген. Адамантанның Н-18, 25, 

26 қалған протондары пиперидин циклының Н-3ах, 5ах протондарымен 

қосылып, 1.75-1.80 м.б. сегізпротонды мультиплет түрінде кӛрінген. Пиперидин 

Н-3еq және 5еq протондары 2.07-2.13 м.б. екіпротонды мультиплет түрінде 

резонациялаған.Пиперидиннің Н-2ах, бах және Н-2еq мен 6 еq протондары 

сәйкесінше 2.95-3.08 және 3.23-3.31 м.б. екіпротонды мультиплет түрінде 

резонациялайды. Пиперидин циклының Н-4 протоны 4.74-4.89 м.б. 

бірпротонды мультиплет түрінде резонациялады. 2.60-2.70 м.б. аймағында Н-28 
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метилдік протондар үшпротонды мультиплет түрінде кӛрінді. Н-27 тӛртіншілік 

протон 11.12-11.21 м.б. аймағында бірпротонды мультиплет кӛрсетті. 

Қосылыстың ЯМР 
13

С спектрында адамантан фрагментінің кӛміртек 

сигналдары келесі аймақтарда кӛрінді: 27.83 (С-19, 21, 23), 36.39 (С-20, 22, 24), 

38.68 (С-18, 25, 26) и 38.76 (С-17) м.б. С-28 метилді кӛміртегі 47.87 м.б. кӛрінді. 

Пиперидин циклы ядросының кӛміртегі сигналдары келесі аймақтарда кӛрінді: 

27.07 (С-3, 5), 49.20 (С-2, 6) және 63.62 (С-4) м.б. Химиялық ығысуы 176.11 м.б. 

аймағындағы сигнал С-15 карбонильді атомға сәйкес келеді.  

Қосылыстың құрылысы одан бӛлек, гетероядролық әсерлесу табиғатының 

спин-спинді байланысуын анықтайтын екіӛлшемді ЯМР НМQC спектроскопия 

әдісі арқылы да дәлелденді. Молекуладағы байқалатын корреляциялар 

тӛмендегі суретте сызықтар арқылы кӛрнекті келтірілген. Протондардың 

кӛміртегі атомдарымен бүрсі байланыс арқылы әсерлесуі қосылыста кездесетін 

жұптар үшін 
1
Н-

13
С НQMC спектроскопиясы арқылы табылды: Н

20,22,24
-С

20,22,24 

(1.64, 36.45), Н
18,25,26

-С
18,25,26 

(1.80, 38.68), Н
19,21,23

-С
19,21,23 

(1.92, 27.80), Н
3ах,5ах

-С
3,5 

(1.80, 27.26), Н
3eq,5eq

-С
3,5 

(2.09, 27.80), Н
2ax,6ax

-С
2,6 

(3.06, 48.88), Н
2eq,6eq

-С
2,6 

(3.23, 

49.23), Н
28

-С
28

(2.62, 42.48), Н
4
-С

4 
(4.89, 63.63). 

 
 

Сурет 18 – 2.24қосылысының HQMC корреляциясы 
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Сурет 19 – 2.24 қосылысының 
1
Н спектрінің моделі 

 
 

Сурет 20 – 2.24 қосылысының 
1
Н спектрі 

 



61 

 
 

Сурет 21 – 2.24 қосылысының 
13

С спектрінің моделі 

 
 

Сурет 22 – 2.24 қосылысының ЯМР 
13

С спектрі 
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Сурет 23 – 2.24 қосылысының HQMC спектрі 

 

  2.25 қосылысының ЯМР спектрі анализі 

2.25 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен COSY және 

HMQC корреляциялары 24-30 суреттерде келтірілген. 

Протондық спектрдағы күштіӛрістік сигнал (0.84 м.б., 3Н) пропил 

орынбасарының метилдік тобына сәйкес келеді. Метилендік топтар 1.74 және 

2.87 м.б. сигналдар береді. Пиперидин циклындағы метилендік топтырдың 

эквиваленттік Н-3,5 және Н-2,6 протондарына химиялық ығысулары 1.62, 1.92 

и 2.97, 3.33 м.б. аймағындағы сигналдар сәйкес келеді. Метин С-4 атомының 

протоны 4.89 м.б. резонациялайды. 1.62-2.20 м.б. аймағындағы резонациялар 

адамантан фрагментінің протондарына сәйкес келеді.  

Кӛміртегі спектрындағы пиперидин сақинасының метилендік атомдар 

26.89 және 47.49 м.б. резонациялайды. С-4 тӛртіншілік атом 64.26 м.б. 

аймағында сигнал береді. Пропил радикалының кӛміртегі атомдары 11.51, 17.13 

және 57.00 м.б. аймағында резонациялайды. Химиялық ығысулары 27.83-40.64 

және 49.80 м.б. болатын сигналдар адамантан жүйесінің кӛміртегі атомдарына 

сәйкес келеді. 176.05 м.б. аймағындағы әлсізӛрісті сигнал күрделіэфирлық 

топтың карбонилдік кӛміртегі атомына сәйкес келеді. 
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Сурет 24 – 2.25 қосысылысының 

COSY корреляциясы 

Сурет 25 –2.25 қосылысының HMQC 

корреляциясы 

 

 

 
 

Сурет 26 – 2.25 қосылыстың ЯМР 
1
H спектрі 
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Сурет 27 – 2.25 - Қосылыстың ЯМР 
13

С спектрі (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 28 – 2.1.26 - қосылыстың COSY спектрі (10) 

 

 

 

 

 

 

Сурет 29 – 2.25 - Қосылыстың HQMC спектрі 
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Сурет 30 – 2.25 - қосылыстың HMQC спектрі (10) 

 

    2.26 қосылысы ЯМР спектрінің анализі 

2.26 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен корреляциясы 

31-36 суреттерде келтірілген. 

Қосылыстың 
1
Н ЯМР спектрында Н-14-22 адамантан протондары және Н-

3, 5 пиперидин протондарының сигналдары бірінің үстіне бірі қабаттасып 

протондық интеграциялық интенсивтілігі 27Н болатындай 1.63-2.21 м.б. 

аймақта кең мультиплет түрінде кӛрінді. Қалған Н-2, 6 пиперидиндік протондар 

да Н-7 метилендік протондармен қабаттасып 3.07-3.39 м.б. мультиплет түрінде 

резонациялады. Н-8 метилендік протондар, Н-4 пиперидиндік протон және Н-9 

гидроксилдік топтың протоны 4.36, 4.90 және 11.12 м.б. кеңейтілген синглеттар 

түрінде резонациялады. Н-23 тӛртіншілік протон спектрдың ең әлсізӛрісті 

11.47-11.61 м.б. аймағында бірпротонды мультиплет түрінде кӛрінеді. 

Қосылыстың 
13

С спектрында адамантан фрагментінің кӛміртегі атомдары келесі 

ығысу аймақтарында кӛрінді: 27.78 (С-15, 17, 19), 36.37 (С-16, 18, 20), 38.65 (С-

14, 21, 22) және 38.77 (С-13) м.б. Гидроксиэтил тобының кӛміртегі атомдары 

54.46 С-7) және 59.22 (С-8) м.б. аймағында кӛрінді. 29.79 (С-3, 5), 47.73 (С-2, 6) 

и 64.51 (С-4) м.б. аймағында пиперидин циклының кӛміртегі ядролары 

кӛрінеді. Химиялық ығысуы 176.50 м.б. аймағында ығысу сигналы С-11 

карбонил атомына сәйкес келеді.  

Қосылыстың құрылысы одан бӛлек, гетероядролық әсерлесу табиғатының 

спин-спинді байланысуын анықтайтын екіӛлшемді ЯМР НМQC спектроскопия 

әдісі арқылы да дәлелденді. Молекуладағы байқалатын корреляциялар 

тӛмендегі суретте сызықтар арқылы кӛрнекті келтірілген. Протондардың 
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кӛміртегі атомдарымен бүрсі байланыс арқылы әсерлесуі қосылыста кездесетін 

жұптар үшін 
1
Н-

13
С НQMC спектроскопиясы арқылы табылды: 

1
H-

13
CHMQC 

қосылыста кездесетін жұптар үшін: Н
16,18,20

-С
16,18,20

(1.64, 36.45), Н
14,21,22

-

С
14,21,22

(1.80, 39.26), Н
15,17,19

-С
15,17,19

(1.93, 28.42), Н
3,5

-С
3,5 

(1.79, 30.33),  Н
2,6

-С
2,6 

(3.19, 48.29), Н
7
-С

7
(3.31, 54.95), Н

8
-С

8 
(4.36, 59.84), Н

4
-С

4 
(4.91, 64.51).  

 

 
 

Сурет 31 –2.26 қосылысының HMQС корреляция 

 

 
 

Сурет 32 – 2.26 қосылыстың ЯМР 
1
Н спектрінің моделі 
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Сурет 33 – 2.26 қосылыстың ЯМР 
1
Н спектрі 

 

 

 
 

Сурет 34 – 2.26 қосылысының ЯМР 
13

С спектрлі моделі 
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Сурет 35 – 2.26 қосылысының ЯМР 
13

С спектрі 

 

 
 

Сурет 36 – 2.26 қосылысының HQMC спектрі 
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2.27 қосылыстың ЯМР спектінің анализі 

        2.27 қосылысының 
1
Н, 

13
С және COSY ЯМР спектрлері 37-39 суреттерде 

келтірілген. 

1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридінің 
1
Н ЯМР 

спектрінің күштіӛрістік аймақта (1.58-1.96 м.б.) конденсирленген жүйенің 

эквиваленттік протондары резонациялайды. Пиперидин сақинасының 

симметриялы орналасқан протондары 2.14 (Н-3, 5) және 2.89-3.25 м.б. (Н-2, 6) 

жиілігінде сигналдар береді. Азотты циклдың метин тобының протоны 4.88 м.б. 

резонациялайды. 4.29 м.б. аймағындағы сигнал Н-7 метилен протондарына 

сәйкес келеді. Бензол сақинасының сутекті атомдары 7.41-7.63 м.б. аймағында 

кӛрінеді. 

1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлоридінің 
13

C 

спектрінде конденсацияланған ядролардың сигналы келесі аймақтарда кӛрінеді: 

27,82 (С-19,21,23); 36,40 (С-20,22,24); 38,71 (С-18,25,26) және 49,64 м.д. (С-7). 

Химиялық ығысулардың келесі мәндері пиперидин жүйесінің кӛміртегі 

атомдарының сигналдарына сәйкес келеді: δ(С-3,5)=26,82; δ(С-2,6)=46,77м.б.; 

δ(С-4)=64,10 м.б. 

С-7 метилен атомы 59.01 жиілікте резонациялайды. Ароматты 

сақиналардың эквивалентті атомдары 129.12 және 132.37 жиілігінде 

резонациялайды. С-19, С-11 және С-8 атомдарының сигналдарына 129.94 және 

129.27 м.б. ығысулар сәйкес келеді. Ең жоғарыжиілікті сигнал (175.89 м.б.) С-

15 карбоксил атомына сәйкес. 

 

 
 

Сурет 37 – 2.27 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрі 
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Сурет 38 – 2.27 қосылысының ЯМР 
13

С спектрі 

 

 

 
 

Сурет 39 – 2.27 қосылысының COSY спектрі 
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3.2.2 Адамантанкарбон қышқылы амидтерінің синтезі 

Амин:ацелдеуші агент қатынасы – 2:1 етіп, қоспаны кері тоңазытқыш және 

хлоркальцийлі түтікше арқылы салқындата отырып, абсолютті бензол 

ортасында аминдерді адамантанкарбонил хлоридпен Шоттен-Бауман бойынша 

ацилдеді.  

 

 

 

Реакциялық қоспаны 1 сағат бойы араластырып тұрады. Реакция жүрісін 

жұқа қабатты хроматография бойынша тексеріп тұрды. Бастапқы аминнің 

тұнбаға түскен гидрохлоридін сүзіп алады, қалған ерітіндіні құрғақ қалдық 

қалғанша буландарады, сонда қалған майтәріздес қалдық реакция ӛнімдері – 

амидтерге сәйкес келеді. Тұра келе олар ақ түсті затқа кристалданды.  

Синтездеп алынған қосылыстардың индивидуалдығы және құрылысы жұқа 

қабатты хроматография, элементтк анализ мәндері, ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С және ИҚ 

спектрлары арқылы дәлелденді. Тӛменде 8 кестеде шығым, Rf мәндері, 

элементтік анализ және ИҚ спектроскопия мәліметтері кӛрсетілген. 
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Кесте 8 – Адамантанкарбон қышқылының амидтерінің шығымдары мен 

физика-химиялық сипаттамалары (2.33-2.37) 

 

Қосы-

лыс 

Шығымы, 

% 
Rf 

Тбалқу, 

С 

ИҚ спектр, см
-1

 
Брутто-

формула C-H C=O 

(күрд.эф.) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.33 61,0 0,87 90-91 2899,0 1615,8 C16H25NO 

2.34 78,74 0,86 119-120 2903,5 1628,1 C15H23NO2 

2.35 53 0,77 108-109 2901,5 1625,4 C15H23NOS 

2.36 76,38 0,78 132-133 2903,1 1613,3 C21H28N2O 

2.37 71,88 0,78 120-121 2905,4 1628,0 C29H38N2O 

 

Амидтердің (2.33-2.37) түзілуінің бастапқы және негізгі дәлелі ИҚ 

спектрінің деректері болып табылады, онда 3500-3300 см
-1

аймақта N-H жұтылу 

жолағы жоғалады және 1610-1650 см
-1

 аймақта амид тобының карбонилінің 

интенсивті жұту жолағы кӛрінеді, оған қоса 2850-3000 см
-1

 аймағында 

қаныққан метилен тобының тербелісін кепілдейтін жұтылым кӛрінеді. 

 

 
Сурет40 – 2.33 қосылысының ИҚ спектрі 
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Сурет 41 –2.34 қосылысының ИҚ спектрі 

 

 
Сурет 42 – 2.35 қосылысының ИҚ спектрі 
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Сурет 43 – 2.36 қосылысының ИҚ спектрі 

 

 
Сурет 44 – 2.37 қосылысының ИҚ спектрі 

 

2.35 қосылысының ЯМР спектрлі анализі 

        2.35 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен корреляциясы 

45-50 суреттерде келтірілген. 
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Қосылыстың 
1
Н ЯМР спектрында адамантан протондарының сигналдары 

спектрдың ең күштіжолақты бӛлігінде 1.69-1.71 м.б. (Н-20, 22, 24) аймағында 

алтыпротондық мультиплет түрінде және екі үшпротонды синглет ретінде 

кӛрінді - 1.93 (Н-10,17,18) пен 2.00 (Н11, 13, 15) м.б. Гетероциклдың Н-2,6 және 

Н-3,5 протондары сәйкесінше 2.56-2.59 м.б. және 3.88-3.90 м.б. аймағында 

тӛртпротонды мультиплет түрінде резонациялады. 

Қосылыстың 
13

C спектрында адамантан фрагментінің кӛміртегі 

сигналдары28.53 (С-11, 13, 15), 36.64 (С-12, 14, 16), 39.20 (С-10, 17, 18) және 

41.92 (С-9) м.б. кӛрінген.Гетероциклдық сақинаның кӛміртегілік ядролары 

сәйкесінше 27.85 (С-2, 6) және 48.08 (С-2, 6) м.б. кӛрінген.Химиялық ығысуы 

175.92 м.б. сигналы С-7 карбонил атомына сәйкес келеді. 

Қосылыстың құрылысы одан бӛлек, гетероядролық әсерлесу табиғатының 

спин-спинді байланысуын анықтайтын екіӛлшемді ЯМР НМQC (
1
Н-

13
С) 

спектроскопия әдісі арқылы да дәлелденді. Молекуладағы байқалатын 

корреляциялар тӛмендегі суретте сызықтар арқылы кӛрнекті келтірілген. 

Протондардың кӛміртегі атомдарымен гетероядролық байланыс арқылы 

әсерлесуі қосылыста кездесетін жұптар үшін 
1
Н-

13
С НQMC спектроскопиясы 

арқылы табылды:Н
12,14,16

-С
12,14,16

(1.67, 36.64), Н
10,17,18

-С
10,17,18

(1.93, 39.19), 

Н
11,13,15

-С
11,13,15

(2.00, 28.53), Н
2,6

-С
2,6

(2.59, 28.00), Н
3,5

-С
3,5 

(3.90, 48.30). 

 

 

 
 

 

Сурет 45 – 2.35 қосылысының HQMC корреляциясы 
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Сурет 46 – 2.35 қосылысының 
1
Н спектрлі моделі 

 

 
 

Сурет 47 – 2.35 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрі 
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Сурет 48 – 2.35 қосылысыныңЯМР 
13

С спектрлі моделі 

 

 
 

Сурет 49 – 2.35 қосылысының ЯМР 
13

С спектрі 

 



78 

 
 

Сурет 50 – 2.35 қосылысының HQMC спектрі 

 

  2.36 қосылысының ЯМР спектрлі анализі 

2.36 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен 

корреляциясы 51-56 суреттерде келтірілген. 

Қосылыстың 
1
Н ЯМР спектрында адамантан протондарының сигналдары 

спектрдың ең күштіжолақты бӛлігінде 1.69-1.75 м.б. (Н-18, 20, 22) аймағында 

алтыпротондық мультиплет түрінде және 2.01-2.04 м.б. (Н-16, 21, 23, 24) 

жетіпротонды мультиплет ретінде кӛрінді.Пиперазин гетероциклының Н-2,6 

және Н-3,5 протондары сәйкесінше 3.14-3.17 м.б. және 3.85-3.88 м.б. аймағында 

тӛртпротонды мультиплет түрінде резонациялады. Н-10 ароматтық протондар 

6.96 м.б. дублет болып (
1
Н, 

3
J 7.8 Гц), Н-8, 12 – 6.90 м.б. триплет болып (2Н, 

3
J 

7.3 Гц) және Н-9, 11 – 7.25-7.29 м.б. (2Н) мультиплет болып резонациялаған. 

Қосылыстың 
13

C спектрында адамантан фрагментінің кӛміртегі 

сигналдары 28.56 (С-17, 19, 21), 36.72 (С-18, 20, 22), 39.19 (С-16, 23, 24) және 

41.76 (С-15) м.б. кӛрінген. Пиперазин гетероциклдық сақинасының кӛміртегі 

ядролары 45.105 (С-2, 6) және 50.08 (С-2, 6) м.б. кӛрінеді. Ароматты 

кӛміртектер 116.70 (С-8, 12), 120,95 (С-10), 129.39 (С-9, 11) және 150.59 (С-7) 

м.б. резонациялады. Химиялық ығысуы 175.87 м.б. сигналы С-13 карбонил 

атомына сәйкес.  

Қосылыстың құрылысы одан бӛлек, гетероядролық әсерлесу табиғатының 

спин-спинді байланысуын анықтайтын екіӛлшемді ЯМР НМQC (
1
Н-

13
С) 

спектроскопия әдісі арқылы да дәлелденді. Молекуладағы байқалатын 

корреляциялар тӛмендегі суретте сызықтар арқылы кӛрнекті келтірілген. 

Протондардың кӛміртегі атомдарымен гетероядролық байланыс арқылы 

әсерлесуі қосылыста кездесетін жұптар үшін 
1
Н-

13
С НQMC спектроскопиясы 
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арқылы табылды: 
1
H-

13
C HMQC қосылыста кездесетін жұптар үшін: Н

18,20,22
-

С
18,20,22

(1.72, 36.72), Н
16,23,24

-С
16,23,24

(2.01, 39.18), Н
17,19,21

-С
17,19,21

(2.04, 28.52), Н
2,6

-

С
2,6 

(3.17, 50.04), Н
3,5

-С
3,5 

(3.88, 45.07), Н
10

-С
10 

(6.90, 120.96), Н
8,12

-С
8,12 

(6.97, 

116.60), Н
9,11

-С
9,11 

(7.27, 129.38). 

 

 
 

Сурет 51 – 2.36 қосылысының HQMC корреляциясы 

 

 
 

Сурет 52 – 2.36 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрлі моделі 

 



80 

 
 

Сурет 53 – 2.36 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрі 

 

 
 

Сурет 54 – 2.36 қосылысының ЯМР 
13

С спектрлі моделі 
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Сурет 55 – 2.36 қосылысының ЯМР 
13

С спектрі 

 

 
 

Сурет 56 – 2.36 қосылысының HQMC спектрі 

 

 

 

 



82 

2.37 қосылысының ЯМР спектрлі анализі 

2.37 қосылысының 
1
Н, 

13
С және HMQC ЯМР спектрлері мен HMQC 

корреляциясы 57-62 суреттерде келтірілген. 

Қосылыстың 
1
Н ЯМР спектрінде адамантан протондарының сигналдары 

спектрдың ең күштіӛрісті бӛлігінің 1.62-1.70 м.б. (Н-25, 27, 29) аймағында 

алтыпротонды мультиплет, 1.94 м.б. (Н-23, 30, 31) аймағында алтыпротонды 

синглет және 1.98 м.б. аймағында (Н-24, 26, 28) үшпротонды синглет түрінде 

кӛрінді. Пиперазин гетероциклыныңН-2, 6 және Н-3, 5 протондары сәйкесінше 

2.36 және 3.68 м.б. кеңейтілген тӛртпротонды синглет түрінде резонациялаған. 

Метин протоны Н-7 4.17 м.б. кеңейтілген бірпротонды синглет түрінде кӛрінді. 

Н-9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 ароматты протондар 7.18-7.40 м.б. 

аймағында онпротонды мультиплет түрінде кӛрінді. 

Қосылыстың 
13

С адамантан фрагментіның кӛміртегі сигналдары 28.49 (С-

24, 26, 28), 36.67 (С-25, 27, 29), 39.09 (С-23, 30, 31) және 41.69 (С-22) м.б. 

кӛрінген. Пиперазин гетероциклдық сақинасының кӛміртегі ядролары 45.49 (С-

3, 5) и 52.47 (С-2, 6) м.б. кӛрінді. С-7 метин кӛміртегісі 76.37 м.б. 

резонациялады. Ароматты кӛміртектер 127.23 (С-11, 19), 127.96 (С-9, 13, 17, 

21), 128.73 (С-10, 12, 18, 20) және 142.46 (С-8, 16) м.б. резонациялады. 175.77 

м.б. химиялық ығысуы бар сигнал С-14 карбонилдік атомға сәйкес келеді. 

Қосылыстың құрылысы одан бӛлек, гетероядролық әсерлесу табиғатының 

спин-спинді байланысуын анықтайтын екіӛлшемді ЯМР НМQC (
1
Н-

13
С) 

спектроскопия әдісі арқылы да дәлелденді. Молекуладағы байқалатын 

корреляциялар тӛмендегі суретте сызықтар арқылы кӛрнекті келтірілген. 

Протондардың кӛміртегі атомдарымен гетероядролық байланыс арқылы 

әсерлесуі қосылыста кездесетін жұптар үшін 
1
Н-

13
С НQMC спектроскопиясы 

арқылы табылды: Н
25,27,29

-С
25,27,29

(1.67, 37.20), Н
23,30,31

-С
23,30,31

(1.94, 39.69), 

Н
24,26,28

-С
24,26,28

(1.99, 29.11), Н
2,6

-С
2,6 

(2.37, 52.97), Н
3,5

-С
3,5 

(3.69, 46.07), Н
7
-

С
7
(4.18, 76.91), Н

9,10,11,12,13,17,18,19,20,21
-С

9,10,11,12,13,17,18,19,20,21
(7.27, 129.28). 

 

 
 

Сурет 57 – 2.37 қосылысының HMQC корреляциясы 
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Сурет 58 – 2.37 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрінің моделі 

 

 

 
 

Сурет 59 –2.37 қосылысының ЯМР 
1
Н спектрі 
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Сурет 60 – 2.37 қосылысының ЯМР 
13

С спектрлі моделі 

 

 
Сурет 61 – 2.37 қосылысының ЯМР 

13
С спектрі 
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Сурет 62 – 2.37 қосылысының HMQC спектрі 

 

 

Кесте 9 – амидтердің (2.33-2.37) 
13

С ЯМР спектрлеріндегі кӛміртегі 

атомдарының химиялық ығысу мәндері 

 

Қосылыс Химиялық ығысулар (CDCl3), δ, м.б. 

С-2 С-3 С-4 С-5 С-6 Адамантил С=О С-Ph 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.33 46,48 26,41 24,86 26,41 46,48 С9 41,72; 

C10,18,1739,11;  

С11,13,15 28,61;  

С12,14,16 36,75; 

175,53  

2.34 46,21 26,57  24,33 46,12 С9 41,83; 

C10,18,1739,17;  

С11,13,15 28,56;  

С12,14,16 36,71; 

 

175,68  

2.35 27,85 48,08  48,08 27,85 С9 41,92;  

C10,18,1739,20;  

С11,13,15 28,52;  

С12,14,16 36,64; 

175,92  
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9 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.36 50,08 45,10  45,10 50,08 С15 41,76; 

C16,23,2439,19; 

C17,19,21 28,55; 

C18,22,20 36,72;  

175,87 С9 150,59;  

C8,12 116,70;  

C9,11 129,39;  

C10 120,95; 

2.37 52,47 45,49  45,49 52,47 С22 41,69; 

C23,30,31 39,09; 

C24,26,28 28,49; 

C25,27,29 36,67;  

175,77 дифенил 

C8,16 142,46; 

C9,13,17,21 

127,96; 

C10,12,18,20 

128,73; C11,19 

127,23; 
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4 ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ ЖӘНЕ 

ҚҦРЫЛЫМ-БЕЛСЕНДІЛІК ТӘУЕЛДІЛІГІ 

 

4.1 Қосылыстардың биологиялық қасиетін CLSI стандарты бойынша 

анықтау 

Синтезделіп, құрылысы дәлелденген 9 қосылыстың биологиялық 

қасиеттеріАҚШ, Миссиссипи университетінің табиғи ӛнімдерді зерттеудің 

ұлттық орталығында зерттелді. Зерттеу дүниежүзілік коммерциялық емес 

ұжымклиникалық және лабораториялық стандарттар Институты (CLSI) 

ұсынған стандарттар бойынша жасалды.Зерттеу алдын қосылыстарға келесідей 

шарттық шифрлар берілді (кесте 10). 

 

Кесте 10 –АҚШ, Миссиссипи университетінде зерттелген қосылыстар 

 

№ Құрылымдық формуласы мен атауы Шифр, № 

1 2 3 

1.  

 
1-пропил-4-[3-(нафт-2-илокси)проп-1-

инил]-пиперидин-4-ол ацетат гидрохлориді 

D-5, 2.15*HCl 

2.  

 
1,5-ди(3-(1-метил-4-гидроксипиперид-4-

ил)проп-2-инилокси) нафталин 

гидрохлориді 

D-7, 2.12*2HCl 

3.   
1,5-бис(4-морфолинобут-2-

инилокси)нафталингидрохлориді 

 

 

 

D-8, 2.8*2HCl 
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10 кестенің жалғасы 

  

1 2 3 

4.  

 
1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидин 

гидрохлориді 

F-7, 2.27 

5.  
 

1-пропил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидина 

гидрохлориді 

F-12, 2.25 

6.  

 
1-(4-адамантанкарбониламид)пиперидин 

F-13, 2.33 

7.  + β-ЦД 

1-(4-

адамантанкарбониламид)пиперидиннің-

циклодекстринмен комплексі 

F-14, 2.38 

8.  

 
1-(4-адамантанкарбониламид)морфолин 

F-15, 2.34 

9.  
+ β-ЦД 

1-(4-адамантанкарбониламид) морфолиннің 

-циклодекстринмен комплексі 

F-16, 2.39 
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4.1.1 Қосылыстардың сериялық сҧйылту әдісі арқылы анықталған 

антибактериялық қасиеті 

Синтезделіп, құрылысы анықталған қосылыстар АҚШ, Миссиссипи 

Университетінде in vitro 5 түрлі бактерияларға қатысты сыналды. Нәтижесінде, 

қосылыстар арасынан айтарлықтай антибактериялық қасиет анықталған жоқ. 

 

4.1.2 Қосылыстардың сериялық сҧйылту әдісі арқылы анықталған 

фунгицидтік қасиеті 
Антибактериялық қасиеттерімен қатар қосылыстардың фунгицидтік 

қасиеттері 3 түрлі саңырауқұлақтарға қатысты анықталды. Белсенді 

қосылыстардың нәтижелері тӛменгі 11 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 11 – Қосылыстардың in vitro фунгицидтік қасиеті, IC50 (мкг/мл) 

 

Зат шифры Candida 

albicans 

Aspergillus 

fumigatus 

Cryptococcus 

neoformans 

1 2 3 4 

F-7 >20 >20 <0.8 

F-12 >20 >20 4.4 

Флуконазол <0.1 >100 0.76 

АМФБ 0.11 0.36 0.44 

 

Саңырауқұлақтарға қарсы ең жойқын әсер кӛрсеткен қосылыс F-7 болды. 

Оның Cryptococcus neoformans штаммына қатысты ІС50 мәні 0.8 мкг/мл тӛмен 

болды. Одан бӛлек F-12 қосылысы да Cryptococcus neoformans штаммына ІС50 

мәні 0.8 мкг/мл тең жақсы әсер кӛрсетті. Бұдан адамантанның амидті 

туындыралына қарағанда пиперидинді туындыларының биологиялық 

белсендігі басым екенін мәлімдеуге болады. Оның себебі пиперидин сақинасы 

мен адамантан циклдарының қосарласып әсер етуінде деп пайымдауға болады. 

Айта кетерлік жайт, құрылым-қасиеті арасындағы тәуелділікке келсек, азот 

атомында бензил орынбасқан адамантанкарбонил приперидин қосылысының 

белсендігі азот атомында пропил орынбасқанға қарағанда артық болды. Оның 

себебі бензил радикалындағы бензол сақинасының электрофилдік қасиетінде 

болуы керек. Қорытындылай келгенде, Cryptococcus neoformans 

штаммдарының адамантанкарбонилокси приперидин қосылыстарына сезімтал 

екені анықталды. 

 

4.1.3 Қосылыстардың антималяриялық қасиеті жәнеVero 

жасушаларына цитотоксикалығы 

Арилоксипропаргил пиперидолдар мен адамантанкарбонил пиперидиндар 

мен амидтары хлорохин сезімтал (D6) және хлорохин тұрақты (W2) P. 

falciparum (тропикалық) штаммдарына қарсы in vitro зерттелді. Малярияға 

қарсы қасиетімен бірге қосылыстардың Vero жасушаларына (маймыл 

бүйрегінің фибробласттары) цитотоксикалық әсері анықталды. Бұл зерттеу 
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қосылыстардың улылығын анықтау үшін жүргізілді. Алынған нәтижелер келесі 

12 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 12 – Қосылыстардың in vitro антималяриялық қасиеті, селективтілік 

индексы мен цитотоксикалығы, IC50 (мкг/мл) 

 

Зат коды P falciparum 

D6 IC50 

µg/mL 

P 

falciparum 

D6 SI 

P falciparum 

W2 IC50 

µg/mL 

P falciparum 

W2 SI 

VERO IC50 

µg/mL 

1 2 3 4 5 6 

D-7 1.70 >2.8 4.11 >1.2 >4.76 

D-8 4.46 1 2.36 >2 >4.76 

Хлорохин 0.016 >14.8 0.21 >1.1 >0.24 

АРТ 0.07 >31.9 0.006 >38.9 >0.24 

 

Бұл зерттеу нәтижесінде қомақты нәтижелер алынды. Дәлірек айтсақ, 

арилоксибутинил морфолин гирохлориді (D-8) хлорохин сезімтал штаммдарға 

әсер етсе, арилоксипропаргил пиперидол гидрохлориді (D-7) хлорохинға 

тӛзімді штаммдарға басым әсер етті.. 

Ал қалған қосылыстар зерттеу сезімталдығы шегіндеелерліктей 

белсенділік кӛрсетпеді. 

Қосылыстардың цитотоксикалығын талқыласақ, барлық заттардың VERO 

жасушаларына қатысты IC50 мәні 4.76 мкг/мл жоғары болды, яғнибұл заттар 

4.76 мкг/мл тӛмен концентрацияда жасушаларға улы әсер кӛрсетпеді.  

 

4.1.4 Қосылыстардың антилейшманиялық қасиеті 
Зерттеу қосылыстарды ңлейшмания қарапайымдыларын ингибирлеу 

қабілетін анықтау мақсатында жасалды. Нәтижесінде қосылыстардың 

қарапайымдылардың 50 пайызы мен 90 пайызын ингибирлейтін ең тӛменгі 

концентрациялыры (ІС50 және ІС90) мкг/мл ӛлшемінде анықталды. Бақылау 

үлгілері ретінде пентамидин (ПЕНТ) мен амфотерицин Б алынды (АМФБ). 

Зерттеу нәтижелері келесі 13 кестеде келтірілген. 

 

Кесте 13 – Қосылыстардың in vitro антилейшманиялық қасиеті IC50 және ІС90 

(мкг/мл) 

 

Зат коды T. brucei IC50 T. brucei I 

C90 

L. donovani 

Promastigot IC50 

L. donovani 

Promastigot IC50 

1 2 3 4 5 

D-7 9.08 >10 >10 >10 

D-8 7.55 8.79 >10 >10 

F-7 4.33 8.42 5.79 >10 

ПЕНТ. 1.51 3.99 >10 >10 

АМФБ <0.08 0.15 >10 >10 



91 

Барлық қосылыстар арасында ең жоғары белсенділікті F-7 үлгісі кӛрсетті. 

Оның L donovani Promastigot паразитіне қатысты ІС50 және ІС90 мәні 5.79 

болды. 

Ескере кететін жайт, қосылыстар негізінен T. Brucei штаммдарына әсер 

етті. Ол микроағзаға да қатысты ең белсенді қосылыс F-7 болды.Қалған D-7 

және D-8 қосылыстарының IC50 мәндері сәйкесінше 9.08 және 7.55 мкг/мл 

болды.Сӛйтіп, қосылыстар арасында адамантан және пиперидин сақиналары 

бар үлгілер қалғандарына қарағанда артық антилейшманиялық қасиет кӛрсетті. 

 

4.2 Қосылыстардың биологиялық қасиетін GLP стандарты бойынша 

анықтау 

Қосылыстардың биологиялық қасиеттері "Инфекцияға қарсы препараттар 

ғылыми орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсiпорнында «Разработка оригинальных отечественных 

инновационных фармацевтических субстанций (лигандов), обладающих 

противоинфекционной активностью» деп аталатын ҚР Білім және Ғылым 

Министрлігінің гранттық жобасын орындау барысында анықталды. 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ– Еуразиялық 

экономикалық одақтағында (ЕЭО) GLP, GMP және GСР халықаралық 

стандарттар бойынша инновациялық дәрілік заттардың әзірлеулері, ғылыми 

зерттеулері және ӛндіруімен айналысатын жалғыз ұйым. 

Бұл зерттеулерге тапсырғанда қосылыстарға АҚШ-та зерттелген 

шифрлардан бӛлек «АІР» атты шифрлар берілді. 

Сынаққа 9 қосылыс берілді, олардың құрылысы, АҚШ-та зерттелген 

шифрлары, инфекцияға қарсы орталықта зерттелген шифрлары және нӛмірі 

келесі 14-ші кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 14 – Инфекцияларға қарсы препараттар ғылыми орталығында зерттелген 

қосылыстар 

 

№ Құрылымдық формуласы мен атауы Шифр, № 

1 2 3 

1 
 

 

C23H32NO2Cl 

1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидиннің 

гидрохлориді 

AIP-1 (F-7), 2.27 
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14 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

2 
 

C17H28NO2Cl 

1-метил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидинмен 

гидрохлоиді 

AIP-3, 2.24 

3  
 

C19H32NO2Cl 

1-пропил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидинмен 

гидрохлориді 

AIP-4 (F-12), 2.25 

4 + β-ЦД 

 

C60H100NO38Cl 

1-гидроксиэтил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидиннің- 

циклодекстринмен гидрохлорид комплексі 

AIP-7, 2.26 

5 

+ β-ЦД 

 

C58H95NO36 

1-(4-адамантанкарбониламид)пиперидина  

-циклодекстринмен комплексі 

 

 

AIP-8 (F-14), 2.38 
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14 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 

6 
+ β-ЦД 

 

C57H93NO37 

1-(4-

адамантанкарбониламид)морфолиннің-

циклодекстринмен комплексі 

AIP-9 (F-16), 2.39 

7 
+ β-ЦД 

 

C57H93NO36S 

1-(4-адамантанкарбониламид) 

тиоморфолиннің-циклодекстринмен 

комплексі 

AIP-10, 2.40 

8 

+ β-ЦД 

C63H98N2O36 

1-(4-адамантанкарбониламид) 

фенилпиперазиннің-циклодекстринмен 

комплексі 

AIP-11, 2.41 

9 + β-ЦД 

C70H104N2O36 

1-(4-адамантанкарбониламид) 

дифенилметилпиперазиннің-

циклодекстринмен комплексі 

AIP-12, 2.42 
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4.2.1 Зерттелуші қосылыстардың цитотоксикалылығы in vitro жасуша 

сызығын MDCK анықталуы 

Дәрілік заттардың қауіпсіздігі жаңадан жасалған қосылыстардың 

қасиеттерін зерттеуде ең бірінші маңыздылыққа ие. Ең жоғарғы 

концентрацияда ӛте тӛмен цитотоксикалық қасиеттерін зерттеу 

гетероорганикалық туындыларды тоғыз заттың цитотоксикалық әсері зерттелді 

(AIP-1, AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-8, AIP-9, AIP-10, AIP-11, AIP-12) және 

референтті зат Римантадин. Культивирлеу шарттарына вирустардың ӛте 

сезімтал болып келуіне байланысты токсикологиялығын анықтау үшін тұмау 

вирусы моделінде арнайы бейімделген, екпелі моноқабатты жасуша культурасы 

– MDCK қолданылды. 

Зерттелуші препараттың токсикологиялық әсерін сандық бағалау МТТ-

тестін пайдалану арқылы жүргізілді. Мәліметтерді тіркеуді қосылыстарға әсері 

72 сағат ӛткен соң жасай бастадық. Алынған мәліметтер негізінде ЦТК50 мәні 

есептелді. Зерттеліп жатқан заттардың цитотоксикалық әсері 15 кестеде 

келтірілген.  

 

Кесте 15 – Зерттелуші заттардың цитотоксикалық әсері MDCK жасуша 

культурасы моделінде бағаланды 

 

Қосылыс атауы Қосылыс концентрациясы мг/мл 

1 2 

AIP-9 12,27 

AIP-8 1,64 

AIP-10 0,7 

AIP-11 0,122 

AIP-7 0,11 

AIP-3 0,052 

Римантадин 0,046 

AIP-12 0,029 

AIP-4 0,02 

AIP-1 0,011 

 

Зерттеліп жатқан гетероорганикалық туындылардың ішінен MDCK 

жасушасында ең аз токсикологиялығын кӛрсеткен AIP-9 және AIP-8 

қосылыстар. 
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Сурет 63– MDCK жасушасы культурасына қатысты ЗТ токсикологиялық 

қатары 

 

Гетероорганикалық туындыларының молекуласы құрамында хлор 

атомының болуы, күткендей, жасушалардың культурасына қатысты 

токсикологиясы жоғарылайды. 

Одан басқа, гетероорганикалық туындыларының молекуласы құрамында 

кӛміртекті қаңқаның (метилді топ) кӛбейюі де токсикологиялықты 

жоғарылатады. 

 

4.2.2 In vitro тәжірибесінде зерттелетін препараттардың вирусқа 

қарсы белсенділігін зерттеу 

Бекітілген жұмыс жоспары бойынша алдағы тәжірибелерде зерттеліп 

жатқан заттардың вирусқа қарсы қасиеті тұмау вирусы моделінде анықталды.  

Референтті зат ремантадин басымдылықпен клиникалық практикада 

терапевтикада қолданылған, гетероорганикалық туындылардың вирустарға 

қарсы белсенділігін сол препараттың терапевтикалық сызбасы бойынша 

енгіземіз.  

Зерттеліп жатқан заттың терапевтикалық белсенділігін емдеу үшін MDCK 

жасуша культурасына тұмау вирусының штаммы А/Swine/Iowa/30 (H1N1) на 

100 ИД/0,2 мл, дозада белгіленген концентрацияда енгіздік. Терапевтикалық 

белсенділігін анықтау үшін ЗТ-тің алты концентрациясы алып, ½ ЦТК50 

мәнінен бастап екі еседен сұйылта отырып анықтадық. Мәліметтерді тіркеуді 

қосылыстарға әсері 72 сағат ӛткен соң жасай бастадық. Заттың терапевтикалық 

белсенділігін тұмау вирусына қатысты гемоглютинации реакциясындағы 

қалдық вирусының инфекционнық титрін ӛлшеу арқылы анықтадық. 

Зерттелуші заттың салыстырмалы әсерін бағалауды коммерциялық римантадин 

препараты арқылы кӛрсеттік (16 кесте). 

12,27 

1,64 
0,7 

0,122 0,11 0,052 0,046 0,029 0,02 0,011 
0

2

4

6

8

10

12

14

Қосылыс концентрациясы, мг/мл 

Концентрация мг/мл 
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Кесте 16 – Зерттеліп жатқан заттың терапевтикалық белсенділігін бағалау 

натижесі А/Swine/Iowa/30 (H1N1) тұмау вирусы моделінде кӛрсетілді 

 

Зерттелетін 

заттардың аты 

Концентрация, 

мг/мл 

ГАЕ титрі,  

log2 ± StD 

ПК арналған 

ГАЕтитрі, log2 ± StD 

1 2 3 4 

AIP-1 

0,0055 5,8 ± 0,5 

7,0 ± 0 

0,0028 6,8 ± 0,5 

0,0014 7,0 ± 0 

0,0007 7,0 ± 0 

0,00034 7,0 ± 0 

0,00017 7,0 ± 0 

AIP-3 

0,0260 6,6 ± 0,6 

7,0 ± 0 

0,0130 6,8 ± 0,5 

0,0065 7,0 ± 0 

0,0033 7,0 ± 0 

0,0016 7,0 ± 0 

0,0008 7,0 ± 0 

AIP-4 

0,0100 6,8 ± 0,5 

7,0 ± 0 

0,0050 7,0 ± 0 

0,0025 7,0 ± 0 

0,0013 7,0 ± 0 

0,00063 7,0 ± 0 

0,00031 7,0 ± 0 

AIP-7 

0,055 6,6 ± 0,6 

7,0 ± 0 

0,028 7,0 ± 0 

0,014 7,2 ± 0,5 

0,007 7,0 ± 0 

0,0034 7,0 ± 0 

0,0017 7,0 ± 0 

AIP-8 

0,820 7,0 ± 0 

7,0 ± 0 

0,410 7,0 ± 0 

0,205 7,0 ± 0 

0,103 7,0 ± 0 

0,0513 7,0 ± 0 

0,0256 7,0 ± 0 

AIP-9 

6,14 7,0 ± 0 

7,0 ± 0 

3,07 7,0 ± 0 

1,53 7,0 ± 0 

0,77 7,0 ± 0 

0,38 7,0 ± 0 

0,19 7,0 ± 0 



97 

16 кестенің жалғасы  

 

1 2 3 4 

AIP-10 

0,350 6,6 ± 0,6 

7,0 ± 0 

0,175 6,8 ± 0,5 

0,088 7,0 ± 0 

0,044 7,0 ± 0 

0,0219 7,0 ± 0 

0,0109 7,0 ± 0 

AIP-11 

0,061 6,6 ± 0,6 

7,0 ± 0 

0,031 7,0 ± 0 

0,015 7,0 ± 0 

0,008 7,0 ± 0 

0,0038 7,0 ± 0 

0,0019 7,0 ± 0 

AIP-12 

0,0145 7,0 ± 0 

7,0 ± 0 

0,0073 7,0 ± 0 

0,0036 7,0 ± 0 

0,0018 7,0 ± 0 

0,0009 7,0 ± 0 

0,0005 7,0 ± 0 

Римантадин 

0,023 5,0 ± 0 

7,0 ± 0 

0,012 5,0 ± 0 

0,006 5,0 ± 0 

0,003 5,0 ± 0 

0,0014 5,0 ± 0 

0,0007 5,0 ± 0 

 

Тәжірибелердің жүру барысында кӛрсетілгендей, AIP-1 деген қосылыс 

тұмау вирусының дамуын тек 1,2 log2 ең жоғарғы концентрациясында 0,0055 

мг/мл тоқтатты. Гемагглютенация реакциясының басқа да титр 

концентрацияларында вирус тӛмендемеді, бұл осы қосылыстың вирусқа қарсы 

белсенділігінің жоқ екендігін білдіреді.  

Қалған сегіз гетероорганикалық туындылар (AIP-3, AIP-4,AIP-7, AIP-8, 

AIP-9, AIP-10, AIP-11, AIP-12) А/Swine/Iowa/30 (H1N1) штаммына қарсы 

MDCK жасуша культурасы моделінде ешқандай терапевтикалық сенімді 

статистика кӛрсетпеді. Гемагглютинация реакциясында вирус титрі еш 

ӛзгеріссіз қалды және оң салыстырмалы бақылаумен бірдей болды. Дәл осы 

кезде коммерциялық римантадин препараты барлық зерттелген 

концентрациясында репродукцияны тұмау вирусының 100 инфекциялық 

дозасында 2 log2 жойды. 
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4.2.3 Зерттелуші гетероорганикалық туындылардың in vitro 

тәжірибесінде микробқа қарсы белсенділігін зерттеу 

Жаңа гетероорганикалық туындылардың мінездемесін жан-жақты бағалау 

үшін микробқа қарсы белсенділікті зерттеудің ұқсас жұмыстар келтірілді. 

Зерттеу нысаны ретінде музей культуралары қолданылды: S. aureusATCC 6538-

Р, E. coliATCC 8739 және C.albicansATCC 10231. Нысандарды таңдау кезінде 

қолдануға бекітілген грамм оң, грамм теріс микроағзалар, сондай-ақ 

саңырауқұлақтар алынды.  

AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-9 деп шифрланған гетероорганикалық туындылар 

суда жақсы ериді. Осыған байланысты базалық концентрациялары 

физиологиялық ерітіндіде дайындалды. AIP-1, AIP-2 және AIP-8, AIP-10, AIP-

11, AIP-12 деп шифрланған гетероорганикалық туындылар суда ерімейді, сол 

себептен еріткіш ретінде этил спирті мен DMSO қолданылды.  

AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-9 үлгілерінің антибактериялық және фунгицидтік 

белсенділіктері зерттеуінің натижелері 17-18 кестелерде кӛрсетілген. 

 

Кесте 17 – Үлгілердің минималды  бактерицидтік концентрациясын S.Aureus 

ATCC 6538-P  культурасында бақылау 

 

Концентрация, мкг/мл 
Тест-штамм S. aureus ATCC 6538-P 

AIP-3 AIP-4 AIP-7 AIP-9 AMP 

1 2 3 4 5 6 

2000 - - + - - 

1000 + + + + + 

500 + + + + + 

250 + + + + + 

125 + + + + + 

62,5 + + + + + 

31,25 + + + + + 

15,6 + + + + + 

7,8 + + + + + 

3,9 + + + + + 

2 + + + + + 

1 + + + + + 

0,5 + + + + + 

0,25 + + + + + 

0,125 + + + + + 
Ескерту: 1. AMP – ампициллин 

               2. «+» – ӛсім байқалуы 

               3. «-» – ӛсімнің байқалмауы 

               4. «*» – бактериостатикалық әсері 

 

AIP-3, AIP-4, AIP-9 қосылыстары белсенділігінің анализі және салыстру 

препараты – амипициллин, E.coli ATCC 8739 штаммына катысты 2000мкг/мл 
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концентрацияда бактерецидті қасиетке ие. Гетероорганикалық қосылыс AIP-7 

бактерицидтік және бактеристатикалық қасиет кӛрсеткен жоқ. 

 

Кесте 18 – C.albicans ATCC 10231 культурасына қатысты минималды 

фунгицидтік концентрациясында бақылау 

 

Концентрация, мкг/мл 
Тест-штаммC.albicans ATCC 10231 

AIP-3 AIP-4 AIP-7 AIP-9 Fluc 

1 2 3 4 5 6 

2000 - - + - + 

1000 - - + + + 

500 - - + + + 

250 + + + + + 

125 + + + + + 

62,5 + + + + + 

31,25 + + + + + 

15,6 + + + + + 

7,8 + + + + + 

3,9 + + + + + 

2 + + + + + 

1 + + + + + 

0,5 + + + + + 

0,25 + + + + + 

0,125 + + + + + 
Ескертулер: 1. Fluc – флуконазол 

                      2. «+» – ӛсімнің байқалуы 

                      3. «-» – ӛсімнің байқалмауы 

 

18 кестеде үлгілердің фунгицидтік белсенділігі туралы мәлімеметтер 

саңырауқұлақтарға қарсы  препарат салыстырмалы кӛрсетілген. AIP-3, AIP-4 

үлгілері 500 мкг/мл концентрациясында кӛрсетті. AIP-9 қосылысы тек қана ең 

максималды концентрацияда 2000 мкг/мл фунгицидті белсенділікке ие. AIP-7 

қосылысы және салыстырмалы препарат  C.albicans ATCC 10231 қатысты 

фунгицидті белсенділік кӛрсетпеді.  

6 гетероорганикалық қосылыстардың AIP-1, AIP-2, AIP-8, AIP-10, AIP-11 

және AIP-12 суда нашар ерулеріне байланысты, бұларға антимикробты және 

фунгицидті белсенділіктері бӛлек жүргізілді. Еріткіш ретінде DMSO (19 - 21 

кестелер) этанол (22-24 кестелер) қолданылды, және де оң бақылаушы рӛлін 

атқарды. Антимикробтық белсенділігінің салыстырмалы бақылауы 

коммерциялық препаратқа қатысты болды.  

Зерттеу әдісіне байланысты, зерттелуші препараттың базалық 

концентрациясы 2000 мкг/мл  аспау керек [161]. DMSO еріткішінің зерттелу 

үлгісіне әсерін бағалау үшін зерттелуші қосылыстың базалық концентрациясын 

ұлғайттық. Тексерілген қосылыстар AIP-8, AIP-10, AIP-11 және AIP-12 ішінен 

минималды бактерицидті концентрациясы 1250 мкг/мл және 
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бактериостатикалық белсенділігінің концентрациясы 625 мкг/мл құрады (19 

кесте). 

 

Кесте 19 - S.aureus ATCC 6538-P культурасына қатысты минималды 

бактероцидті концентрациясын бағалау  

 

Концентрация, 

мкг/мл 

Тест-штамм S. aureusATCC 6538-P 

AIP-8 AIP-10 AIP-11 AIP-12 AMP 

DMSO 

Тиімді

лігі  

Концентра-

ция, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10000 - - - - ** - 50 

5000 - - - - ** + 25 

2500 -
 

- -
 

- - + 12,5 

1250 +
*
 -

 
+

*
 +

*
 + + 6,25 

625 + +
*
 + +

 
+ + 3,125 

312 + + + + + + 1,6 

250 + + + + + + 0,8 

156 + + + + + + 0,4 

78 + + + + + + 0,2 

39      + 0,1 

20 + + + + + + 0,05 

10 + + + + + + 0,025 

5 + + + + + + 0,0125 

2,5 + + + + + + 0,0063 

1,25 + + + + + + 0,0031 
Ескертулер: 1. AMP – ампициллин 

                     2. «+» – ӛсім байқалуы 

                     3. «-» – ӛсім байқалмауы 

                     4. «*» – бактериостатикалық әсері 

                     5. «**» – препарат осы концентрацияда тексерілмеді 

 

20 кестеден кӛрініп тұрғандай, барлық гетероорганикалық қосылыстар 

актимикробтық белсенділікті ішек таяқшаларына кӛрсетті.  E. coli ATCC 8739 

культурасына қатысты ең жоғарғы концентрация 5000 мкг/мл антимикробты 

белсенділікті AIP-8, AIP-11 және AIP-12 қосылыстары кӛрсетті. Антимикробты 

белсенділік сұйытылған ерітіндіде де бар деп айта аламыз, ӛйткені 

антимикробтық әсер қосылыстарға еріткіш есебінен келген деуге болады.  AIP-

10 антимикробты белсендігін 1250 мкг/мл концентрациясында кӛрсетті. 

Кестеде «+» символының үстінде жұлдызшамен кӛрсетілген концентрация, 

қосылыстардың бактериостатикалық концентрациясына сәйкес келеді, яғни 

қосылыстың бұл концентрациясында бактериялардың ӛсімі тоқтайды. 
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Кесте 20 – E. coli ATCC 8739 культурасына қатысты минималды бактерицидтік 

концентрациясын бағалау 

 

Концентра

ция, 

мкг/мл 

Тест-штамм E. coliATCC 8739 

AIP

-8 

AIP-

10 

AIP

-11 

AIP

-12 

A

M

P 

DMSO 

Тиімділігі  Концентра-

ция, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10000 - - - - ** - 50 

5000 - - - - ** - 25 

2500 + - + + - + 12,5 

1250 + - + + + + 6,25 

625 + + + + + + 3,125 

312 + + + + + + 1,6 

250 + + + + + + 0,8 

156 + + + + + + 0,4 

78 + + + + + + 0,2 

39 + + + + + + 0,1 

20 + + + + + + 0,05 

10 + + + + + + 0,025 

5 + + + + + + 0,0125 

2,5 + + + + + + 0,0063 

1,25 + + + + + + 0,0031 
Ескертулер:   1. AMP – ампициллин 

                        2. «+» – ӛсім байқалуы 

                        3. «-» – ӛсім байқалмауы 

                        4. «**» – осы концентрацияларды препарат тексерілмеді 

 

21 кестеден кӛрсетілгендей зерттелуші қосылыстар ішінен, DMSO да 

ерітілген, ең жоғарғы фунгицидтік белсенділік кӛрсеткен AIP-10 улгісі болды, 

оның C.albicans ATCC 10231 қатысты МБК - 625 мкг/мл болды. AIP-8, AIP-11 

және AIP-12 қосылыстары салыстырмалы препаратпен бірдей фунгицидтік 

белсенділік 1250 мкг/мл кӛрсетті.  

 

Кесте 21 – C.albicans ATCC 10231 культурасына қатысты минималды 

фунгицидті концентрациялары бағаланды 

 

Концентраци

я, 

мкг/мл 

Тест-штамм C.albicans ATCC 10231 

AIP-8 AIP-10 AIP-11 AIP-12 Fluc 

DMSO 

Тиімділігі  Концентра-

ция, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10000 - - - - ** - 50 

5000 - - - - ** - 25 
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21 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2500 - - - - - + 12,5 

1250 - - - - + + 6,25 

625 + - + +
 

+ + 3,125 

312 + + + + + + 1,6 

250 + + + + + + 0,8 

156 + + + + + + 0,4 

78 + + + + + + 0,2 

39 + + + + + + 0,1 

20 + + + + + + 0,05 

10 + + + + + + 0,025 

5 + + + + + + 0,0125 

2,5 + + + + + + 0,0063 

1,25 + + + + + + 0,0031 
Ескертулер:   1. Fluc – флуконазол 

                        2. «+» – ӛсім байқалды 

                        3. «-» – ӛсім байқалмауы 

                        4. «**» – осы концентрацияларды препарат тексерілмеді 

 

22-24 кестелерінде гетероорганикалық қосылыс AIP-1 тестілеуінің 

нәтижелері кӛрсетілген, еріткіш ретінде 96% этанол қолданылды.  

 

Кесте 22  – S.aureus ATCC 6538-P культурасына қатысты AIP-1 минималды 

бактерицидті концентрациясы бағаланды 

 

Концентрация, 

мкг/мл 

Тест-штамм S. aureusATCC 6538-P 

AIP-1 AMP 
Этанол 

Тиімділігі Концентрация, % 

1 2 3 4 5 

2000 - - - 96 

1000 - + - 48 

500 - + + 24 

250 - + + 12 

125 - + + 6 

62,5 -
 

+ + 3 

31,25 +
*
 + + 1,5 

15,6 + + + 0,75 

7,8 + + + 0,375 

3,9 + + + 0,188 

2 + + + 0,094 

1 + + + 0,047 

0,5 + + + 0,026 
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22 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

0,25 + + + 0,013 

0,125 + + + 0,006 

0,062 + + + 0,003 
Ескертулер:  1. AMP – ампициллин 
                       2. «+» – ӛсім байқалуы 
                       3. «-» – ӛсім байқалмауы 
                       4. «*» - бактериостатикалық әсері 

 
22 кестеде кӛрсетілгендей, AIP-1 қосылысы 62,5 мкг/мл 

концентрациясында ең жоғарғы бактерицидттік белсенділікті стафиококка 
қатысты кӛрсетті, ал бактериостатикалық эффектісі 31,25 мкг/мл кезінде 
байқалды.  

23 кестеде E.coli ATCC 8739 штаммына қатысты акнтимикробты 
белсенділігі кӛрсетілген. AIP-1 қосылысы 62,5 мкг/мл концентрациясында 
микроағзаларды толықтай жойды және бактериостатикалық эффектісі 31,25 
мкг/мл кезінде байқалды. 
Кесте 23 - E. coli ATCC 8739 культурасына қатысты AIP-1 минималды 
бактерицидтік концентрациясына бағаланды 

 

Концентрация,  
мкг/мл 

Тест-штамм E. coliATCC 8739 

AIP-1 AMP Этанол 

Тиімділігі Концентрация, % 

1 2 3 4 5 

2000 - - - 96 

1000 - + - 48 

500 - + + 24 

250 - + + 12 

125 - + + 6 

62,5 -
 

+ + 3 

31,25 + + + 1,5 

15,6 + + + 0,75 

7,8 + + + 0,375 

3,9 + + + 0,188 

2 + + + 0,094 

1 + + + 0,047 

0,5 + + + 0,026 

0,25 + + + 0,013 

0,125 + + + 0,006 

0,062 + + + 0,003 
Ескертулер:  1. AMP – ампициллин 
                       2. «+» – ӛсім байқалуы 
                       3. «-» – ӛсім байқалмауы 
                       4. «*» - бактериостатикалық әсері 
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Кесте 24 –  C.albicans ATCC 10231 культурасына қатысты AIP-1 қосылысының 

минималды фунгицидтік концентрациясын бағалау 

 

Концентрация,  

мкг/мл 

Тест-штаммC.albicans ATCC 10231 

AIP-1 Fluc 
Этанол 

Тиімділігі Концентрация, % 

1 2 3 4 5 

2000 - + - 96 

1000 - + - 48 

500 - + + 24 

250 - + + 12 

125 - + + 6 

62,5 - + + 3 

31,25 + + + 1,5 

15,6 + + + 0,75 

7,8 + + + 0,375 

3,9 + + + 0,188 

2 + + + 0,094 

1 + + + 0,047 

0,5 + + + 0,026 

0,25 + + + 0,013 

0,125 + + + 0,006 

0,062 + + + 0,003 
Ескертулер:  1. Fluc – флуконазол 

                       2. «+» – ӛсім байқалуы 

                       3. «-» – ӛсім байқалмауы 

 

AIP-1 фунгицидттік белсенділікке зерттеу кӛрсеткендей, қосылыс 

коммерциялық препарат флуконазолға қарағанда жоғары әсер кӛрсетті. AIP-1 

қосылысының МБК мәні 62,5 мкг/мл құрады.  

Сондықтан, гетероорганикалық туындыларды in vitro тәжірибесінде 

жүргізілген микробиологиялық зерттеулерде суда еритін AIP-3, AIP-4, AIP-7, 

AIP-9 қосылыстарын келесі резистентті музей және клиникалық штаммдарға 

зерттеулерге жібереміз: AIP-3, AIP-4 қосылыстарын C.albicans қоздырғышына 

қарсы күрес үшін. 

Суда ерімейтін қосылыстардың ішінен AIP-1 ең жоғарғы белсенділікті 

музей микроағзаларына 62,5 мкг/мл  концентрациясында кӛрсетті.   

Айта кету керек, AIP-10 қосылысы да антимикробты қасиетке ие. 1250 

мкг/мл концентрациясында S.aureus АТСС 6538-Pжәне  E.coli АТСС 8739 

культураларың ӛсуін тоқтатты, ал C.albicans ATCC 10231 культурасын 625 

мкг/мл концентрацияда жойды. 

Гетероорганикалық туындылар AIP-1, AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-8, AIP-9, 

AIP-10, AIP-11, AIP-12 жасушалардың MDCK сызығында in vitro 

цитотоксикалық зерттеулері жүргізілді.  
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Гетероорганикалық туындылар AIP-1, AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-8, AIP-9, 

AIP-10, AIP-11, AIP-12 in vitro терапевтикалық белсенділгі А/Swine/Iowa/30 

(H1N1) штаммына қатысты зерттелді. Кӛрсетілгендей, AIP-1 максималды 

зерттелген концентрацияда – 0,0055 мг/млтұмау вирусын 1,2 log2да жойды.  

Қалған гетероорганикалық туындылар (AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-8, AIP-9, 

AIP-10, AIP-11, AIP-12) зерттелген концентрацияларда жасуша MDCK 

культурасында вирус штаммына А/Swine/Iowa/30 (H1N1) қарсы статистикалық 

сенімді терапевтикалық белсенділік кӛрсетпеді.  

Гетероорганикалық туындылар (AIP-3, AIP-4, AIP-7, AIP-8, AIP-9, AIP-10, 

AIP-11, AIP-12) микробқа қарсы (микробқа қарсы және фунгицидті) 

invitroзерттеулер музей тест-штамдарына жүргізілді.  

Суда ерімейтін гетероорганикалық туындылардың ішінен тәжірибеге 

алынған музей микроағзаларға 62,5 мкг/мл концентрациясында жоғарғы 

белсенділікті кӛрсеткен AIP-1 қосылысы кӛрсетті.  

AIP-10 қосылысы да антимикробты қасиетке ие. 1250 мкг/мл 

концентрациясында S.aureus АТСС 6538-P және E.coli АТСС 8739 

культураларың ӛсуін тоқтатты, ал C.albicans ATCC 10231 культурасын 625 

мкг/мл концентрацияда жойды. 

Сонымен, биологиялық қасиеттерін анықтау нәтижесінде 17 қосылыстың 

ішіндегі ең белсендісі F-7 немесе AIP-1 етіп шифрланған қосылыс болды. Ол 

антилейшманиялық, антибактериялық, вирусқа қарсы және әсіресе 

саңырауқұлаққа қарсы ӛте жақсы белсенділік кӛрсетті. Сондықтан бұл қосылыс 

кейінгі технологиялық және токсикологиялық зерттеулерге жетекші қосылыс 

ретінде таңдап алынды. 
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5 F-7 СУБСТАНЦИЯСЫН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕН ОНЫҢ 

САПАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 

 

F-7 жетекші қосылыстың технологиялық және токсикологиялық 

параметрлерін анықтау үшін оны кӛп мӛлшерде 3 серияда синтездеу қажет 

болды. Сол себепті оны алудың химиялық сызбасы, одан кейін технологиялық 

және аппараттық сызбалары жасалды. 

 

5.1 F-7 субстанциясын алудың химиялық сызбанҧсқасы 

 

Синтездің химиялық сызбасы Ҥрдіс сипаттамасы 

 
45.24% І шаққанда 

І. 3 г (0,0157 моль) 1-бензил-4-

гидроксипиперидиннің хлороформдағы 

ерітіндісі мен 3,43 г (0,0173 моль) 

адамантанкарбонилхлоридтің 

хлороформдағы ерітінділерін араластырады. 

Сол кезде реакциялық қоспаның әлсіз қызуы 

байқалады. Қоспаны түнге қалдырып кетеді.     

ІІ. 1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидин 

гидрохлориді тұнбаға түседі. Алынған тұзды 

фильтрлеп, диэтил эфирмен шаймалайды. 

Изопропанолдан қайта кристалдайды.  

Шикізат қҧрамы:  

1. 1-бензил-4-гидроксипиперидин; 

2. адамантанкарбонилхлорид; 

3. Хлороформ; 

4. Диэтил эфирі; 

5. Изопропанол. 

 

5.2 F-7 субстанциясын алудың технологиялық сызбасы және оған 

арналған қондырғы 
F-7 субстанциясын алудың технологиялық үрдісі кӛмекші жұмыстар мен 

негізгі сатылардан және олардың операцияларынан тұрады. Оны алудың 

технологиялық және аппаратуралық сызбалары 64-65суреттерде берілген.  
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1-бензил-4-гидроксипиперидин;
Адамантанкарбонилхлорид;
Хлороформ;
Диэтил эфирі;

Изопропанол.

1-кезең
Шикизаттарды 

дайындау

Таразы, өлшеуіш ыдыс

Салмағы,
Көлемі,

НҚ сәйкестігі

Шиқизаттар, аралық 

өнімдер, материалдар
Бақылау нүктелері

Температура,
Уақыт

2-кезең
Реакцияны жүргізу

Араластырғыш 

қондырғысы бар реактор

1-бензил-4-гидроксипиперидин;
Адамантанкарбонилхлорид;
Хлороформ;
Диэтил эфирі;

Изопропанол.

4-кезең
Өнімді бөліп алу

Уақыт
3-кезең

Тұнбалау

Ыдыс

Сүзгінің тесіктер өлшемі,
Уақыт

4,1-кезең
Тұнбаны сүзу

Шыны сүзгісі, ыдыс

Температура,
Уақыт,

рН

4,2-кезең
Сүзбені шаймалау

Қондырғы ыдыс
Диэтил эфирі

Температура,
Уақыт

4,3-кезең
Қайта кристалдау

Қондырғы ыдыс
Изопранол

Технологиялық 

кезеңдер

5-кезең
Қаттау, орамдау, маркілеу

Салмағы

5,2-кезең
Қаттау

Толтыру машинасы

Маркілеу дұрыстығы

5,3-кезең
Орамдау, Маркілеу

Орамдау стелі
Сәуле өткізбейтін қағаз

Су температурасы,
Кептіру температурасы,

Флакондар және 
қақпақтар тазалығы

5,1-кезең
Флакондарды жуу 

және кептіру

Жуу машинасы

Флакон,
Қақпақ

Дайын өнімді бақылауДайын өнім

Сүзгінің тесіктер өлшемі,
Уақыт

4,4-кезең
Өнімді сүзу

Шыны сүзгісі, ыдыс

Температура, 
уақыт

4,5-кезең
Өнімді кептіру

Кептіргіш

 
 

Сурет 64– F-7 субстанциясын ӛндірудің технологиялық сызбасы
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Сурет 65 – F-7 субстанциясын ӛндірудің аппаратуралық сызбасы 



109 

1. Кезең. Шикізаттарды дайындау.  

Технологиялық үрдісті дайындауды ең алдымен кӛмекші жұмыстардан 

бастаймыз. Яғни бӛлмені дайындаймыз, жұмыс істейтін үстел үстін тазалап 

жуып, 95% спиртпен сүртіп шығады. Бӛлмені желдетіп, барлық тазалау 

шараларын (еденді, барлық шаң тұратын беткейлерді шаңнан тазалу) 

жүргізіледі. Персоналдың, қызмет киімдердің тазалығы тексеріледі. 

Қондырғылардың жарамдығы мен тазалығы тексеріледі. 

Шикізаттар қондырғыға ендіруге дайындалады, олардың НҚ сәйкестігі 

тексеріледі. Кӛмекші заттар мен материалдар дайындалады. 

2. Кезең. Реакцияны жүргізу.  

Шикізаттар қондырғыға салынады. Реакциялық қоспа араластырылады.  

3. Кезең. Тұнбалау. 

Реакциялық қоспа тұндырылады. 

4. Кезең. Өнімді бөліп алу. 

4,1. Кезең. Тұнбаны сүзіп алу. 

4,2. Кезең. Сүзбені шаймалау. 

Сүзбені диэтил фирмен шаймалайды. 

4.3. Кезең. Қайта кристалдау. 

Ӛнімді изопропанолда қайта кристалдайды. 

4.4. Кезең. Өнімді сүзу. 

Ӛнімді изопропанолдан сүзіп алады. 

4.5. Каезең. Өнімді кептіру. 

Ӛнімді кептіргіш қондырғыда кептіреді. 

Ӛнімнің сапасына бақылау жүргізіледі. 

5.Кезең. Қаттау, орамдау, маркілеу. 

5.1. Кезең. Флаконды жуу және кептіру. 

5.2. Кезең. Қаттау. 

5.3. Кезең. Орамдау маркілеу. 

МЕСТ 30288-95 сәйкес винт мойынды сәуле ӛткізбейтін шыны бӛтелкеге 

субстанцияны салып, 6-09-5311-87 ТЖ сәйкес қақпақпен жабылуы керек. 

Ыдыстарды сыртынан МЕМСТ 4665-62 сйкес сәуле ӛткізбейтін қағазбен 

орайды. Бӛтелкелерге таңбаланған этикеткаларды жабыстырады. 

Дайын ӛнім алынады. 

Сонымен, 1-бензил-4-адамантанкарбонилоксипиперидин гидрохлориді (F-

7) қосылысы синтездеу, құрылысын дәлелдеу, биологиялық белсенділігін 

анықтау, стандарттау, тұрақтылығын, ӛткір улылығын анықтау кезеңдерінен 

ӛтіп, оны субстанция ретінде ӛндіру технологиясы жасалды. 
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5.3 F-7 қосылысын кӛп мӛлшерде синтездеу және стандарттау 

Жасалған биологиялық зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, F-

7қосылысы кейінгі кӛп мӛлшерде синтездеуге және стандарттауға жетекші 

молекула ретіндесарапталды. 

F-7 қосылысының синтезі екі сатыда жүзеге асырылды. Алынған қосылыс 

диэтил эфирмен шаймаланып, изопропанолда қайта кристалдау 

арқылытазартылды. 

F-7 қосылысының сапалық спецификациясы Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік Фармакопеясы талаптарына сәйкес анықталды. Субстанцияның 

сапа сипаттамасына тӛменде келтірілген кӛрсеткіштер кіруі керек. 

Субстанцияға «F-7» шарттық атауы қойылды. 

Сипаттамасы. Ақ немесе аққа жақын түсті кристалдық ұнтақ. 

ҚР МФ І, т. 1, «Субстанция» жалпы мақаласының талаптарына сәйкес 

келуі керек. 

Ерігіштігі. 1 г субстанция 10-30 мл су мӛлшерінде және 1-10 мл 96% этил 

спиртінде еруі керек.ҚР МФ, т. 1, 1.3, 1.4-1 кесте. 

Идентификация. Зерттеу инфрақызыл аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия әдісі арқылы жасалды, ҚР МФ І, т. 1, 2.2.24. 

Субстанцияның калий бромиды таблеткасында түсірілген ИҚ спектрында 

1721-1724 см
-1

 аймағында күрделі эфирліккарбонил тобының С=O валенттік 

тербелісіне сәйкес интенсивті жолақ болуы тиіс. 

Зерттеу ультрафиолет және кӛрінетін аймақтағы абсорбциялық 

спектрофотометрия әдісі арқылы жасалды, ҚР МФ І, т. 1, 2.2.25. 

S. ерітіндісі. 1 г субстанцияны кӛміртегі диоксидінен таза дистилденген 

суда ерітіп, сол еріткішпен 100 мл дейін жеткізеді. 

S ерітіндісінің ультрафиолет жұтылым спектрі 250 -280 нм аймағында 

260±2 нм толқын ұзындығында максимум кӛрсетуі тиіс. 

Зерттеу жұқа қабатты хроматография әдісі арқылы жасалды, ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.27. 

Зерттелетін ерітінді. 20 мг субстанцияны Р метанолда ерітеді және 

ерітінді кӛлемін сол еріткішпен 10 мл дейін жеткізеді. 

Салыстыру ерітіндісі. 20 мг F-7(стандартты үлгі) СҮ Р метанолда 

ерітіп,сол еріткішпен 10 мл дейін жеткізеді. 

Хроматографиялық пластинканың старт сызығына зерттелетін ерітінді мен 

салыстыру ерітіндісінен 20 мкл тамызады. Пластинканы мұздай сірке қышқылы 

Р-су-бутанол Р(17:17:66)еріткіштер жүйесі бар камераға салады. Еріткіштер 

фронты пластинканың ¾ ӛткенде, оны камерадан шығарып, ауада кептіреді 

және толқын ұзындығы 225 нм УФ-астында кӛреді. 

Зерттелуші ерітінді хроматограммасында салыстыру ерітіндісінің 

хроматограммасындағы дақпен орналасуы мен мӛлшері сәйкес дақ болуы тиіс. 

20 мг жуық субстанцияны 1 мл метанолда Р ерітеді және 1 мл су қосады. 

Алынған ерітінді хлоридтерге(а) реакциясын береді (ҚР МФ І, т. 1, 2.3.1).  

Балқу температурасы. Балқу температурасы – лездік балқу әдісі арқылы 

анықталды.ҚР МФ, т. 1, 2.2.16. 

Балқу температурасы 204
0
С маңайында болуы керек. 
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Ерітіндінің сапалық кӛрсеткіштері. Зерттеуді ҚР МФ І, т. 1, 2.2.1 сәйкес 

жүргізеді. 

S ерітіндіci мӛлдір болуы тиіс. 

Зерттеуді ҚР МФ І, т. 1, 2.2.2, ІІ әдіске сәйкес жүргізеді. 

S ерітіндісінің түсі Y1 салыстыру ерітіндісінен интенсивті болмауы тиіс. 

Зерттеуді ҚР МФ І, т. 1, 2.2.3 сәйкес жүргізеді. 

S eрітіндінің рН мәні 4.0-5.5 аралығында болуы тиіс. 

Ілеспе қоспалар. Анықтауды жұқа қабатты хроматография әдісімен 

жүргізеді, жұқа қабат негізінде GF254 P силикагелін қолданады. 

Зерттелетін ерітінді. 0.15 г субстанцияны метанолда Р ерітіп, сол 

еріткішпен ерітінді кӛлемін 5 мл жеткізеді. 

Салыстыру ерітіндісі (а). 7.5 мг 1-бензил-4-

адамантанкарбонилоксипиперидинuидрохлоридін Р метанолда Р ерітеді және 

сол еріткішпен кӛлемін 100 мл дейін жеткізеді. 

Хроматографиялық пластинканың старт сызығына 10 мкл зерттелуші 

ерітіндіні және 10 мкл салыстыру ерітіндісін тамызады. Пластинканы сірке 

қышқылы Р – су Р – метанол Р – хлороформ Р (2:7:36:52) ерітінділер жүйесі 

бар камераға салады. Еріткіштер фронты старт сызығынан 15 см аралықта 

кӛтерілгенде пластинканы шығарып, ауада 15 мин кептіреді, сосын оған жаңа 

дайндалған калий феррицианид Р және темір (ІІІ) хлориді РІ ерітінділерінің 

бірдей кӛлемін жақсылап бүркиді.  

Зерттелетін ерітінді хроматограммасындағы Rf мәні негізгі дақтың Rf 

мәнінен үлкен дақтың интенсивігі салыстыру ерітіндісіндегі (а) дақтан аз болуы 

тиіс (0,3%).  

Микробиологиялық тазалығы немесе стерилдігі. Зерттеуді ҚР МФ І, т. 

1, 2.6.12 талаптарына сәйкес жүргізеді. 

Субстанция ҚР МФ І, т. 1, 5.1.4, 2 категория талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

Ӛмір сүруге бейім аэробты микроағзалардың жалпы саны 1 г субстанцияда 

10
2
 кӛп емес 

1 г субстанцияда Pseudomonas aeruginoza және Staphylococcus aureus 

болмауы тиіс. 

Кептіргендегі масса шығыны немесе су. Зерттеу ҚР МФ І, т. 1, 2.2.32 

талаптарына сай жүргізілуі қажет. 

1.000 г субстанцияны кептіргіш шкафта 100-105 
0
С кептіреді. Масса 

жоғалуы0.5% кӛп болмауы керек. 

Сандық анықтау. Зерттеупотенциометрлік титриметрия әдісімен 

жүргізіледі, ҚР МФ І, т. 1, 2.2.20. 

0.200 г субстанцияны 70 лм 96% спиртта Р ерітеді, сосын 0.1 М этанолды 

натрий гидроксидімен потенциометрлік титрлейді. Есепке титрлеу 

қисығындағы потенциалдың екі секірмесі аралығындағы титрант мӛлшерін 

алады. 

0.1 М этанолды натрий гидроксидінің 1 мл мӛлшері 40.35 мг C24H34ClNO2 

сәйкес. 

Орамдау. МЕСТ 30288-95 сәйкес винт мойынды сәуле ӛткізбейтін шыны 

бӛтелкеге 10 г субстанция салып, 6-09-5311-87 ТЖ сәйкес қақпақпен жабылуы 
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керек. Ыдыстарды сыртынан МЕМСТ 4665-62 сйкес сәуле ӛткізбейтін қағазбен 

орайды. Бӛтелкелерге таңбаланған этикеткаларды жабыстырады.   

Таңбалау. Жапсырмада ӛндіруші елді, ӛндіруші кәсіпорынды, оның мекен 

жайын, субстанция атауын қазақ, орыс және латын тілдерінде, субстанция 

массасын, серия номерін, ӛндірілген мерзімін, жарамдылық мерзімін және 

сақтау жағдайларын кӛрсетеді. Тасымалдаушы таңбалау МЕМСТ 14192-96 

сәйкес жүргізіледі. 

Тасымалдау. МЕМСТ 17768-90 сәйкес жүргізіледі. 

Сақтау мерзімі. 1,5 жыл. 

Антимикробтық зат. 

 Ескерту. Бұл уақытша 

Аналитикалық нормативті құжат 

жобасында келтірілген реактивтер ҚР 

МФ І, т. 1,4. сипатталған. 

 

 

5.4 F-7 субстанциясын стандарттау, тҧрақтылығын және сақтау 

мерзімін анықтау 

Ә.Б.Бектұров атындағы химия ғылымдары институтында F-7 

қосылысының спецификация талаптарына сай үш синтез сериясы алынды. 

Субстанция тұрақтылығы келесі жағдайларда анықталды: ұзақ мерзімді, нақты 

уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5%, 

сынаудың бірінші жылы әрбір 3 айда, ал екінші жылы әрбір 6 айда екі жыл, 

содан кейінгі уақытта жыл сайын зерттелді [162-164]. 

Cубстанцияның физика-химиялық, биологиялық және микробиологиялық 

зерттеулер нәтижесінде алынған сипаттамалары оның тұрақтылық 

спецификациясы негіздеріне алынды. Бұл сипаттамалар тӛмендегі 25кестеде 

кӛрсетілген. Сапа кӛрсеткіштерінің тізімі ғылыми тұрғыдан негізделген, осы 

кӛрсеткіштердің тұрақтылығы ӛнімнің қауіпсіздігі, сапасы, әсерінің 

тиімділігіне кепілдік береді және келесі кӛрсеткіштерден тұрады: сипаттамасы, 

ерігіштігі, балқу температурасы, ерітіндісінің рН мәні, микробиологиялық 

тазалығы, сандық анықтаулары. Үлгілер бойынша зерттеу нәтижелері № 26, 

27,28 кестелерде берілген, ал микробиологиялық тазалығы нәтижелері 

№29,30,31 кестелерде берілген. 

 

Кесте 25 – F-7 субстанциясының сапалық спецификациясы 

 

Сапа кӛрсеткіштері Ауытқу нормалары Зерттеу әдістері 

1 2 3 

Сипаттама Ақ немесе аққа жақын түсті 

кристалдық ұнтақ  

ҚР МФ, т. 1, 

«Субстанциялар» 

жалпы мақала 

Ерігіштігі Суда ериді (1:30), 96% спиртта 

жақсы ериді (1:10). 

ҚР МФ, т. 1, 1.3, 

1.4-1 кесте 
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25 кестенің жалғасы 

1 2 3 

Идентификация: 

- 1-бензил-4-

адамантанкарбонил

окси-пиперидиннің 

гидрохлориді 

Субстанцяның калий бромиды 

таблеткасында түсірілген ИҚ 

спектрында 1721-1724 см
-1

 

аймағында күрделі эфирлік 

карбонил тобының С=О 

байланысына сәйкес интенсивті 

жолақ болуы тиіс.  

S. ерітіндісі. 1 г субстанцияны 

кӛміртегі диоксидінен таза 

дистилденген суда ерітіп, сол 

еріткішпен 100 мл дейін жеткізеді. 

S ерітіндісінің ультрафиолет 

жұтылым спектрі 250 -280 нм 

аймағында (260±2) нм толқын 

ұзындығында максимум кӛрсетуі 

тиіс 

 Инфрақызыл 

аймақтағы 

абсорбциялық 

спектрофото-

метрия, ҚР МФ І, 

т. 1, 2.2.24 

 

 Ультрафиолет 

және кӛрінетін 

аймақтағы 

абсорбциялық 

спектрофото-

метрия, ҚР МФ І, 

т. 1, 2.2.25 

хлоридтерге 

реакция 

Зерттеу ерітіндісі 

хроматограммасының Rf мәні 

салыстыру ерітіндісі Р 

хроматограммасының Rf мәніне 

сәйкес болуы тиіс. 

ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.27 

 

Субстанция хлоридтерге (а) реакция 

беруі тиіс 

ҚР МФ І, т. 1, 2.3.1 

(а) 

- Балқу 

температурасы 

Ұнтақтың балқу температурасы 203-

205
0
С маңайында болуы тиіс.  

Балқу 

температурасы – 

лездік балқу әдісі. 

ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.16 

Ерітіндісінің 

сапалық 

кӛрсеткіштері: 

- Мӛлдірлігі 

 

 

 

 

 

S ерітіндісі сумен Р салыстырғанда 

мӛлдір болуы тиіс немесе 

опалесценция дәрежесі І салыстыру 

суспензиясынан аспауы керек 

 

 

 

ҚР МФ І, т. 1, 2.2.1 

Түсі S ерітіндісінің түсі Y1 салыстыру 

ерітіндісінен интенсивті болмауы 

тиіс 

ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.2, ІІ әдіс 

- рН S ерітіндісінің рН мәні 4.0 мен 5.5 

аралығында болуы керек 

ҚР МФ І, т. 1, 2.2.3 
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25 кестенің жалғасы 

  

1 2 3 

Ілеспе қоспалар: 

 

 

 

- 1-бензил-4-

гидрокси 

пиперидин (А 

қоспасы) 

Анықтауды жұқа қабатты 

хроматография әдісімен жүргізеді, 

жұқа қабат негізінде GF254 

силикагелін қолданады. 

0.3% кӛп емес 

Салыстыру ерітіндісі (а). 

 

 

ЖҚХ, ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.27 

- анықталмаған 

бірлік қоспа 

0.2% кӛп емес 

 

 

- Микробиологиял

ық тазалығы немесе 

стерилдігі 

Субстанция ҚР МФ І, т. 1, 5.1.4, 2 

категория талаптарына сәйкес келуі 

тиіс 

Ӛмір сүруге бейім аэробты 

микроағзалардың жалпы саны 1 г 

субстанцияда 10
2
 кӛп емес 

1 г субстанцияда Pseudomonas  

ҚР МФ І, т. 1, 

2.6.12 , 2.6.13 

 aeruginoza және Staphylococcus 

aureus болмауы тиіс 

 

Кептіргендегі масса 

шығыны немесе 

ылғалдылығы 

0.5% кӛп болмауы керек. 1.000 г 

субстанцияны кептіргіш шкафта 

100-105 
0
С кептіреді 

ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.32 

Сандық анықтау 0.200 г субстанцияны 70 мл 

96%этилспиртінде Р ерітеді, сосын 

0.1 М этанолды натрий 

гидроксидімен потенциометрлік 

титрлейді. 

0.1 М этанолды натрий 

гидроксидінің 1 мл мӛлшері 40.35 мг 

C24H34ClNO2сәйкес. 

Потенциометрлік 

титриметрия 

әдісімен 

жүргізіледі, ҚР 

МФ І, т. 1, 2.2.20. 

 

Белсенділігі  Фунгицидтік зат.  

Орамдау МЕСТ 30288-95 сәйкес винт 

мойынды сәуле ӛткізбейтін шыны 

бӛтелкеге субстанцияны салып, 6-

09-5311-87 ТЖ сәйкес қақпақпен 

жабылуы керек. Ыдыстарды 

сыртынан МЕМСТ 4665-62 сйкес 

сәуле ӛткізбейтін қағазбен орайды. 

Бӛтелкелерге таңбаланған 

этикеткаларды жабыстырады.   

УАНҚ сәйкес 

   



115 

25 кестенің жалғасы 

  

1 2 3 

 Таңбалау Жапсырмада ӛндіруші елді, 

ӛндіруші кәсіпорынды, оның мекен 

жайын, субстанция атауын қазақ, 

орыс және латын тілдерінде, 

субстанция массасын, серия 

номерін, ӛндірілген мерзімін, 

жарамдылық мерзімін және сақтау 

жағдайларын кӛрсетеді.   

Тасымалдаушы таңбалау ГОСТ 

14192-96 сәйкес жүргізіледі. 

УАНҚ сәйкес 

 Тасымалдау МЕМСТ 17768-90 сәйкес МЕМСТ 17768-90 

 Сақтау  Температура 25
0
С аспауы керек   УАНҚ сәйкес 

 Сақтау мерзімі  18 ай УАНҚ сәйкес 
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Кесте 26 – F-7 субстанциясының ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері  
 

Кӛрсеткіштері Зерттеу 
әдістері 

Спецификация: ауытқу нормалары Мерзімдері (айлар) 
Серия А.10.2016 

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

Сипаттамасы  ТШ Ақ түсті кристалды ұнтақ  + + + + + + 

Ерігіштігі ҚР МФ, т. 
1, 1.3, 1.4-1 
кесте 

1 г субстанция 10 -30 мл су мӛлшерінде және 1-10 мл 
96% этил спиртінде еруі керек. + + + + + + 

Негізділігі ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.24 
 

Субстанцяның калий бромиды таблеткасында 
түсірілген ИҚ спектрында 1721-1724 см

-1
 аймағында 

күрделі эфирлік карбонил тобының С=О 
байланысына сәйкес интенсивті жолақ болуы тиіс. 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.25 

S ерітіндісінің ультрафиолет жұтылым спектрі 250 -
280 нм аймағында 260±2 нм толқын ұзындығында 
максимум кӛрсетуі тиіс 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.27 

Зерттеу ерітіндісі хроматограммасының Rf мәні 
салыстыру ерітіндісі Р хроматограммасының Rf 
мәніне сәйкес болуы тиіс. 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 
1, 2.3.1 (а) 

Субстанция хлоридтерге (а) реакция беруі керек 
+ + + + + + 

Балқу 
температурасы  

ҚР МФ I, 1 
т., 2.2.5 

203-205 
0
С маңайында болуы керек 

203 203.5 203.5 203.5 204.0 204.0 

Мӛлдірлігі  ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.1 

S ерітіндісі мӛлдір болуы тиіс 
 

+ + + + + + 

рН  ҚР МФ І, т. 
1, 2.2.3 

S ерітіндісінің рН мәні 4.0 пен 5.5 аралығында болуы 
тиіс 

5.0 4.8 4.6 4.8 4.5 4.5 

Ескерту:    Кӛрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5% ;«+» сәйкес келеді 
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Кесте 27 – F-7 субстанциясының ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері  

 

Кӛрсеткіштері Зерттеу 

әдістері 

Спецификация: ауытқу нормалары Мерзімдері (айлар) 

Серия Ә.10.2016 

1 3 6 9 12 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы  ТШ Ақ немесе аққа жақын түсті кристалдық ұнтақ   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Ерігіштігі ҚР МФ, т. 1, 

1.3, 1.4-1 

кесте 

1 г субстанция 10 - 30 мл суда және 1-10 мл 

96% этил спиртінде еруі керек. + + + + + + 

Негізділігі ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.24 

Субстанцяның калий бромиды таблеткасында 

түсірілген ИҚ спектрында 1721-1724 см
-1

 

аймағында күрделі эфирлік карбонил 

тобының С=О байланысына сәйкес 

интенсивті жолақ болуы тиіс. 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.25 

S ерітіндісінің ультрафиолет жұтылым 

спектрі 250 -280 нм аймағында 260±2 нм 

толқын ұзындығында максимум кӛрсетуі тиіс 
+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.27 

Зерттеу ерітіндісі хроматограммасының Rf 

мәні салыстыру ерітіндісі Р 

хроматограммасының Rf мәніне сәйкес болуы 

тиіс. 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 

1, 2.3.1 (а) 

Субстанция хлоридтерге (а) реакция беруі 

тиіс 
+ + + + + + 
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27 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Балқу 

температурасы  

ҚР МФ I, 1 

т., 2.2.5 

203-205 
0
С маңайында болуы тиіс 

203.5 203.5 204.0 204.0 204.5 204.5 

Мӛлдірлігі  ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.1 

S ерітіндісі мӛлдір болуы тиіс 

 
+ + + + + + 

рН  ҚР МФ І, т. 

1, 2.2.3 

S ерітіндісінің рН мәні 4.0 мен 5.5 

аралығында болуы керек 
4.5 4.5 4.6 4.7 4.9 4.3 

Ескерту: 

Кӛрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5 % ;«+» сәйкес келеді 

 

Кесте 28 – F-7 субстанциясының ұзақ мерзімді сынау режиміндегі зерттеу нәтижелері  

 

Кӛрсеткіштері  Зерттеу 

әдістері 

Спецификация: ауытқу нормалары Мерзімдері (айлар) 

Серия Б.10.2016 

1 3 6 9 12 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сипаттамасы  ТШ Ақ түсті кристалды ұнтақ  + + + + + + 

Ерігіштігі ҚР МФ, т. 1, 

1.3, 1.4-1 кесте 

1 г субстанция 10 - 30 мл су мӛлшерінде және 

1-10 мл 96% этил спиртінде еруі керек 
+ + + + + + 

Негізділігі ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.24 

Субстанцяның калий бромиды таблеткасында 

түсірілген ИҚ спектрында 1721-1724 см
-1

 

аймағында күрделі эфирлік карбонил тобының 

С=О байланысына сәйкес интенсивті жолақ 

болуы тиіс 

+ + + + + + 
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28 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.25 

S ерітіндісінің ультрафиолет жұтылым спектрі 

250 -280 нм аймағында 260±2 нм толқын 

ұзындығында максимум кӛрсетуі тиіс 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.27 

Зерттеу ерітіндісі хроматограммасының Rf 

мәні салыстыру ерітіндісі Р 

хроматограммасының Rf мәніне сәйкес болуы 

тиіс 

+ + + + + + 

 ҚР МФ І, т. 1, 

2.3.1 (а) 

Субстанция хлоридтерге (а) реакция беруі 

керек 
+ + + + + + 

Балқу 

температурасы  

ҚР МФ I, 1 т., 

2.2.5 

203-205
0
С маңайында болуы тиіс 

204.0 204.5 204.0 204.0 204.0 204.5 

Мӛлдірлігі  ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.1 

S ерітіндісі мӛлдір болуы тиіс 
+ + + + + + 

рН  ҚР МФ І, т. 1, 

2.2.3 

S ерітіндісінің рН мәні 4.0мен 5.5 аралығында 

болуы тиіс 
4.5 4.6 4.7 4.5 4.1 4.2 

Ескерту: Кӛрсетілген уақытта 25±2ºС температура және салыстырмалы ылғалдылық 60±5% ; «+» сәйкес келеді 
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Кесте 29 –F-7 субстанциясының микробиологиялық тазалығына жасалған 

зерттеулер нәтижесі 

 

 

Кӛрсеткіштер  

 

Серия 

 

Зерттеу 

әдістері  

Специфика

ция: ауытқу 

нормалары 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1г 

бактерия-

лардың 

жалпы саны  

А
. 
1
0

. 
2
0

1
6
 

ҚР МФ 

І, 1т., 

5.1.4 

категори

я 2., 

2.6.12, 

2.6.13. 

1г 10
3
 аспау 

керек 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 

10КО

Е аз 

2. 1г ашытқы 

және зең 

саңырауқұла

қтарының 

жалпы саны 

1г 10
2
 аспау 

керек  

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барл

ық 

сына

ма-

ларда 

болма

ды 

 

3. 

Pseudomonas 

aeruginoza 

1 г болмауы 

керек  

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барл

ық 

сына

ма-

ларда 

болма

ды 

4. 

Staphylococc

us aureus 

1г болмауы 

керек 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барл

ық 

сына

ма-

ларда 

болма

ды 
Ескерту:  Микробиологиялық тазалыққа бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа сынау 

режимінде 6 айда және бақылау 9 айдан соң жасалды 
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Кесте 30 –F-7 субстанциясының микробиологиялық тазалығына жасалған 

зерттеулер нәтижесі  

 

 

Кӛрсеткішт

ер  

 

Серия 

 

Зерттеу 

әдістері  

Специфика

ция: ауытқу 

нормлары. 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1.1г 

бактерия-

лардың 

жалпы саны  

Ә
. 
1
0

. 
2
0

1
6
 

ҚР МФ 

І, 1т., 

5.1.4 

категори

я 2., 

2.6.12, 

2.6.13. 

1г 10
3
аспау 

керек 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 

10КО

Е аз 

2. 1г 

ашытқы 

және зең 

саңырауқұл

ақтарының 

жалпы саны 

1г10
2
 аспау 

керек  

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барлы

қ 

сынам

а-

ларда 

болма

ды 

 

3. 

Pseudomona

s aeruginoza 

1 г болмауы 

керек 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлы

қ 

сынам

а-

ларда 

болма

ды 

     

4. 

Staphylococ

cus aureus 

1г болмауы 

керек 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлы

қ 

сынам

а-

ларда 

болма

ды 
Ескерту:  Микробиологиялық тазалыққа бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа сынау 

режимінде 6 айда және бақылау 9 айдан соң жасалды 
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Кесте 31 –F-7 субстанциясының микробиологиялық тазалығына жасалған 

зерттеулер нәтижесі  

 

 

Кӛрсеткіште

р  

 

Сери

я 

 

Зерттеу 

әдістері  

Специфика-

ция: ауытқу 

нормалары 

Мерзімі (айлар) 

0 6 9 

1.1г 

бактерия-

лардың 

жалпы саны  

Б
. 
1
0

. 
2
0
1

6
 

ҚР МФ І, 

1т., 5.1.4 

катего-

рия 2., 

2.6.12, 

2.6.13. 

1г 103аспау 

керек 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 10КОЕ 

аз 

1г 

10КОЕ 

аз 

2. 1г ашытқы 

және зең 

саңырауқұла

қтарының 

жалпы саны 

1г102 аспау 

керек  

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

3. 

Pseudomonas 

aeruginoza 

1 г болмауы 

керек  

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

4. 

Staphylococc

us aureus 

1г болмауы 

керек 

 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 

Барлық 

сынама-

ларда 

болмады 
Ескерту:  Микробиологиялық тазалыққа бақылау ұзақ мерзімді тұрақтылыққа сынау 

режимінде 6 айда және бақылау 9 айдан соң жасалды 

 

Жоғарыда келтірілген 25-31 кестелердегі қалыпты жағдай режиміндегі 

тұрақтылыққа зерттеу нәтижелері сыналған субстанция үлгілерінің сапа 

кӛрсеткіштері мен микробиологиялық тазалығы тұрақты екенін кӛрсетеді. 

Келтірілген нәтижелерде сапа кӛрсеткіштерінің ауытқулары субстанцияның 

уақыт ӛте келе айтарлықтай ӛзгерістерге ұшырамағандығын кӛрсетті, яғни F-7 

субстанциясының сапасына жасалған тұрақтылық спецификациясы ауытқу 

нормаларына сай келді. 

Қорытындылай келгенде, шартты сақтау мерзімін 18 айдан кӛп деп 

есептеуге болады. 
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6 F-7 СУБСТАНЦИЯСЫНЫҢ ӚТКІР УЛЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ 

 

Эксперимент жасамастан бұрын жануарлар екі апталық карантиннан ӛтті 

және виваридің қалыпты рационында бағылды.  

Ӛткір улағыштық ақ аналық және аталық тұқымсыз тышқандарға (массасы 

18-25 г) зерттелді. Ӛткір зерттеулерде әр доза 5 жануарға еңгізілді. 

Субстанцияны енгізу үшін, F-7 жылы дистилденген суда ерітілді. Бірінші 

берілген доза субстанцияның тышқан массасына шаққанда 500 мг/кг 

мӛлшерден басталды. Оларға аш қарынға пероралды арнайы зонд (конюля) 

арқылы 500 мг/кг мӛлшерінде субстанция ерітіндісі енгізілді, мұнда барлық 

жануарлар аман қалды. Сосын субстанция ерітіндісі, еріген субстанция 

массасын тышқан массасына шаққанда 2000, 3000 және 5000 мг/кг мӛлшерде, 

енгізілді. Субстанцияны енгізгеннен кейін 2 сағат бойы интоксикация 

клиникасы ұдайы бақыланды, кейін бақылауды әр жұмыс күнінің соңында 

жүргізіп тұрды. Кейінгі бақылау мерзімі ӛткір улағыштық үшін 14 тәулік болды 

және бақылау тобындағы жануарлармен салыстырылды. Бақылау барысында 

жануарлардың қалып-күйі (дем алысының жиілігі мен тереңдігі, 

ұйықышылдығы, реакциясының бәсеңдеуі, қимыл координациясы, құлақ және 

құйрық цианозы, тырысуы, су мен жем қабылдауы, дене массасының ӛзгерісі, 

зәр шығару жиілігі, фекалдық масса мӛлшері мен консистенциясы, тактилдік, 

аурулық, дыбыстық және сәулелік және т.б. тітіркендіргіштерге реакциясы) 

бағаланып тұрды. 

Зерттеуді нәтижелесек, сынақ барысында жалпы кӛрсеткіштердің 

патологиялық сипаттағы ӛзгерістері байқалмады. Субстанция ерітіндісін 

қабылдаған жануарлардың кейбірінде алғашқы уақытта қозғалысы бәсеңдеп, 

бұрышқа тығылып бүрісіп отыруы байқалды, бірақ 2-3 сағаттан кейін жалпы 

жағдайы қалпына келіп, тамақ, су қабылдауы, тәбеті нормаға келді. Тышқандар 

массасының айтарлықтай ӛзгерісі байқалмады. Жүн қабаты мен шырышты 

қабатында ӛзгерістер байқалмады. Зерттелетін қосылысты жануарларға 3000 

мг/кг және 5000 мг/кг дозада пероралді енгізгенде жануарларда әлсіздік,  

қозғалысының бұзылысы, мазасыздық байқалды, жануарлардың 100% тірі 

қалды. Келесі күні жануарлардың жағдай қалыпты болды. Тамақтануы, 

қозғалысы қалыпты. 10 күн ішінде жануарладың ӛлімі тіркелмеді. Нәтижесінде 

жануарлардың жартысы ӛлетін доза LD50 мәнін 5000 мг/кг дозасына дейін 

анықтау мүмкін болмады. 

Сонымен, ӛткір улылықты зерттеу нәтижесінде F-7 субстанциясының 

пероралды қабылдағандағы LD50 мәні 5000 мг/кг және одан тӛмен дозада 

анықталмады, яғни бұл қосылысты МемСТ 12.1.007-76 бойынша 4-ші класс, 

улылығы аз қосылыстар қатарына жатқызуға болады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қорыта келгенде, потенциалды биологиялық белсенді арилоксипропаргил 

пиперидол және адамантан карбон қышқылы туындыларын Манних, 

Фаворский және күрделі эфир алу реакциялары кӛмегімен синтездеу, 

құрылысын заманауи физико-химиялық әдістер кӛмегімен дәлелдеу, ӛнімдердің 

антимикробтық, антипаразитарлық, антивирустық қасиеттерін анықтау және 

жетекші қосылыстың улылығын анықтау әрі оны ӛндірудің фармацевтикалық 

технологиясынжасаубойынша атқарылған диссертациялық жұмыс 

нәтижелерінен келесідей қорытындылар жасаймыз: 

1. Арилоксипропаргил және адмантан карбон қышқылдарының 17 

туындысы синтезделді, олардың арасында 11 қосылыс жаңа, бұрын-соңды 

әдебиеттерде сипатталмаған. Биологиялық белсенділігін анықтау үшін олардың 

суда ерігіш гидрохлорид тұздары мен β-циклодекстринмен кешендері алынды. 

2. Қосылыстардың құрылысы ИҚ, 
1
Н және 

13
С ЯМР спектроскопиясы және 

элементтік анализ сияқты физико-химиялық әдістер арқылы дәлелденді. 

Арилоксипропинил туындыларының кӛміртекті спектрінде пропил-радикал 

атомдары 12.32 (С-9), 20.21 (С-8) және 56.26. м.б. (С-7) аймағында 

резонациялады. Адамантан фрагменті бар қосылыстардың 
1
Н ЯМР спектрында 

адамантанның протондары спектрдың күші басым бӛлігінің 1.63 (6Н, Н-20, 22, 

24) және 1.92 (3Н, Н-19, 21, 23) м.б. аймағында жуандалған  синглеттер түрінде 

кӛрінді. Барлық ӛнімдердің балқу температурасы нақты болды. 

3. D-7,D-8 және F-7 шифрлі қосылыстарTryponosomabruseiлейшмания 

қоздырғышына қарсы белсенді болды, олардың паразит штаммдарын жартылай 

ингибирлеу концентрациясы (IC50) 7.55, 9.08 және 4.33 мкг/мл болды. Малярия 

штаммдарына тек құрамында 1,5-бис-нафталин фрагментінің гетероциклды 

туындылары ғана әсер етті.Ал F-7 шифрлі қосылысы 

Cryptococcusneoformansсаңырауқұлағына жартылай ингибирлеу 

концентрациясы 0.8 мкг/мл мәнінен кем дәрежеде белсенді болды. 

4. Қосылыстардың фунгицидтік белсенді болуына құрылысында адамантан 

тобы мен бензил сақинасының пиперидин циклы арқылы қосарласуы әсер 

ететіні болжанды.F-7 қосылысыныңS. aureusбактерияларына қатысты МБК 62.5 

мкг/мл болды, ал C. albicansсаңырауқұлақ штаммдарына қатысты минималды 

бактерицидтік концентрациясы 62.5 мкг/мл мәнде әсер етті. F-7 (AIP-1) 

фунгицидттік белсенділікке зерттеу кӛрсеткендей, қосылыс коммерциялық 

препарат флуконазолға қарағанда басым әсер кӛрсетті.  

5. F-7 қосылысын ӛндірудің шикізатты дайындау; реакцияны жүргізу; 

тұнбалау; ӛнімді бӛліп алу; қаттау, орамдау, маркілеу – 5 кезеңнен тұратын 

технологиялық сызбанұсқасы жасалды.Ӛнім стандартталды. F-7 субстанциясы 

бір жарым жыл аралығында (25±2) 
0
С температурада және салыстырмалы 

ылғалдылық (60±5)% болған жағдайда тұрақтылық кӛрсетті. Тышқандарға 

жасалған зерттеулер нәтижесінде субстанция улылығы тӛмен қосылысқа 

жатқызылды. F-7 субстанциясын тышқан массасына шаққанда 5000 мг/мл 

дозада енгізгенде жануар ӛлімі болған жоқ. 
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Қойылған тапсырмалардың толықтай орындалғандығын, яғни зерттеу 

нысандары мен химиялық реакцияларды таңдаудан бастап, мақсатты 

ӛнімдердің кеңістіктік құрылысын дәлелдеу және биологиялық белсенділігі 

жайлы мәліметтері сияқты кӛзделген фармакологиялық әсерлі қосылыстарды 

бағытты синтездеу, кӛзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін қойылған 

стратегиялық және тактикалық амалдардың дұрыстығын жұмыстың нәтижелері 

дәлелдейді. 

Алынған нәтижелер келесідей мақсатта қолданыс таба алады:  

- Арилоксипропинил пиперидол және адамантан карбон қышқылы 

туындылaрының биoлoгиялық бeлceндi жaңa туындылaрын aрнaйы мaқcaттaрдa 

пaйдaлaну үшiн; 

- гeтeрoциклдeрдiң жaңa фaрмaкoлoгиялық бeлceндi қocылыcтaрын 

iздeстіру жәнe oлaрдың құрылыcы мeн биологиялық қacиeттeрi бoйыншa 

рecпубликaлық, хaлықaрaлық кoнфeрeнциялaрдa ғылыми басылымдар мeн 

прeзeнтaциялaр aрқылы ғылыми мәлiмeттeр қoрынкӛбейту үшiн; 

- алынған бeлceндi қocылыcтaр нeгiзiндe жaңa дәрiлiк заттар жacaу 

мaқcaтымeн тереңдетілген химикo-тeхнoлoгиялық жәнe мeдика-биoлoгиялық 

зeрттeулeр жасау үшiн. 

Патенттік және ғылыми әдебиеттерге сараптама арилоксипропинил 

пиперидол және адамантан карбон қышқылы туындыларының биологиялық 

белсенділігінің кең спектрі осы топ қосылыстарына деген қызығушылықтың 

артуының басты себебі болып табылады. Арилоксипропаргил пиперидиндер 

мен адамантан карбонқышқылы қатарында антимикробтық, антипаразитарлық 

және басқа да биологиялық қасиеттері бар қосылыстарды синтездеу және 

фармамцевтикалық әзірлеу, болашағы зор әрі маңызды жұмыс екеніне кӛзіміз 

жетті. 
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