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ПІКІРІ 

 

Қазақстан Республикасының фармацевтика саласын дамыту мақсатында 

сапасы жоғары, эффективті, қауіпсіз, бәсекелестікке қабілетті дәрілік 

қалыптарды шығару және халықты отандық өніммен қамтамасыз ету басты 

міндеттердің бірі бөлып табылады. Соның ішінде дәрілік өсімдік шикізатын 

қолдана отырып фитопрепараттар жасау фармацевтика өндірісінің дамуына 

ықпал жасайды. Осы мақсатта Қазақстан Республикамызда көптеген 

бағдарламалар жүзеге асырылуда. Атап айта келсек сол бағдарламаның негізі 

болып саналатын ұзақ мерзімді «Қазақстан-2050» Стратегиясын, ҚР-ның 2025 

жылға дейінгі «Экономиканы әртараптандыруды жеделдету» Стратегиялық 

даму жоспарын, Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру 

Концепциясын, ҚР Президентінің «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» Жолдауын жүзеге асыруға және ел экономикасын 

нығайтуға бағытталған фармацевтика саласының ҚР экономикасындағы алатын 

орнына ескере отырып, отандық дәрілік өсімдік шикізатынан жасалған дәрілік 

препараттардың түрлерін көбейтіп, отандық фармацевтика өндірісін дамыту, 

жаңа өндіріс орындарын салу және бар өндіріс орындарын қайта қалпына 

келтіру арқылы мемлекеттің дәрілік препаратқа сұранысын қанағаттандырудың 

үлесін арттыру маңызды мәселеге айналып отыр. Жоғарыда айтылған 

мәселелерді шешу мақсатында осы  диссертациялық жұмыстың мақсаты мен 

міндеттерін белгілеуге себепші болды. 

Жоғарыда айтылған мәселелерді шешу мақсатында және бәсекелестікке 

қабілетті айқын адаптогендік, актопротекторлық қасиетке ие дәрілік қалыптың 

құрамын жасап шығару докторлық диссертацияның негізгі міндетінің бірі 

болып табылады.  

Алайда, жаңа фармацевтикалық өнім үлесін арттыру мақсатында, табиғи 

белсенді заттарды өсімдік көзердерінен көптеп алып, оларды химиялық жолмен 

молекулаларын трансформацияға ұшырату арқылы, биологялық белсенділігі 

күшейтілген белсенді заттарды алудың жолдарының терең зерттеуді және 

оларды өндіріске енгізуді талап етеді. Бұл диссертациялық жұмыстың 

тақырыбы мен мақсатың алдын ала айқындайды. 

Диссертациялық жұмыстың барысында фитоэкдистероидтардың келешегі 

зор жаңа  қосылыстары  модифицерленіп,  олардың арасынан  жетекші қосылыс  
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