
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің "Биологиялық қауіпсіздік 

проблемаларының ғылыми-зерттеу институты" РМК 

ғалымдары әзірлеген COVID-19 коронавирустық инфекциясына қарсы 

QazVac (QazCovid-in) алғашқы отандық вакцинасы туралы  

ҚЫСҚАША АҚПАРАТ 
 

SARS-CoV-2-ге қарсы алғашқы отандық QazCovid-in (ресми атауы) 

(QazVac (саудалық атауы) вакцинасы 

Әзірленген жылы – 2020 жылғы сәуір-мамыр 

Вакцинаның құрамы – VERO жасуша өсіндісінде алынған 

(Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған), формальдегидпен 

инактивтелген, 4-ші дәрежелі тазалаудан өткен, құрамында 

иммуностимулятор (адъювант) алюминий гидроксиді бар (Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы рұқсат еткен) тұтас вирионды SARS-CoV-2 вирусы 

Вакцинаның дозасы – 0,5 мл    

Енгізу әдісі – бұлшықет ішіне (қолдың дельтоидты бұлшықетіне)  

Енгізу жиілігі – 21 тәулік аралықпен екі рет 

Вакцинаны үлестіріп құю – 1 доза (0,5 мл), 2 доза (1,0 мл), 3 доза (1,5 

мл), 5 доза (2,5 мл)    

Сақтау температурасы – плюс 2-8 °C 

Тасымалдау шарттары – плюс 2-8 °с температуралық режимін сақтай 

отырып, көліктің барлық түрлерімен 

Клиникалық сынақтар – QazVac отандық вакцинасына клиникалық 

зерттеулер жүргізілді, I-фаза – Алматы қ.44 еріктіде; II фазасы – Алматы қ. 

200 еріктінің; III фазасы – Алматы қ. және Тараз қ. 3000 еріктінің 

қатысуымен. Клиникалық зерттеулердің I және II фазаларының нәтижелері 

бойынша отандық инактивтелген QazVac (QazCovid-in) вакцинасы толық 

қауіпсіздігін дәлелдеді, вакцина коронавирустық инфекцияға қарсы тұрақты 

иммунитетті қалыптастырады. Қазіргі уақытта отандық QazVac вакцинасын 

клиникалық зерттеудің III фазасын жүргізу нәтижелері Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінде мемлекеттік сараптамадан 

өтуде. Сараптама бойынша ресми қорытынды әлі алынған жоқ. 

ДДҰ тіркеу – 2020 жылғы 15 мамырда отандық инактивтелген QazVac 

вакцинасы ДДҰ ресми сайтында кандидаттық вакцина ретінде тіркелді 

Қазақстанда тіркеу – 18 ай мерзімге уақытша тіркеу 

Өндіріс – сәуір айынан бастап "СК-Фармация" ЖШС хабтарына QazVac 

отандық вакцинасының 300 мың дозасы жөнелтілді 

Артықшылықтары – вакцинадағы ақуыздардың толық жиынтығынан 

тұратын толық вирионды инактивацияланған вирус жоғары антитерациялық 

жауап пен SARS-CoV-2-ге, сондай-ақ вирустың басқа штамдарына қарсы 

тұрақты иммунитеттің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 

QazVac вакцинасын жеткізу әдістері күрделі тоңазытқыш қондырғыларды 

қажет етпейді, тоңазытқышта плюс 2-8 градус температурада 

тасымалданады. 

 


