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Мақалада отандық және импорттық кондитерлік бұйымдардың май қышқылдық құрамы, әсіресе транс-май 
қышқылдарының мөлшері туралы мәліметтер келтірілген.  
Зерттеу мақсаты: Кондитерлік бұйымдарда май қышқылы транс-изомерінің мөлшерін бағалау. 
Зерттеу әдісі: Майлы қышқылдарын анықтаудың көптеген әдістеріне қарамастан, кондитерлік бұйымдардың 
құрамындағы май қышқылдарын гексан арқылы қышқыл ортада экстракциялау және нәтижесі газды 
хроматографиялық талдауға негізделеді. 
Зерттеу нәтижесі: Зерттелген үлгілердегі май қышқылдары транс-изомерлерінің мөлшерінің орташа және 
медианалық көрсеткіштері Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Еуразиялық Одақтың ұсынып отырған 
көрсеткіштерінен әлдеқайда жоғары болды.  
Қорытынды: ҚР жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларынан (жүректің ишемиялық ауруы, атеросклероз, 
гипертониялық ауру) халық арасында аурушаңдық пен өлім-жітімнің көбеюінің негізгі себептерінің бірі транс-май 
қышқылдары жоғары мөлшерде кездесетін тағам өнімдерін тұтынумен байланысты деп болжауға болады.   
Түйінді сөздер: Транс-май қышқылы (ТМҚ), май қышқылдары (МҚ), кондитерлік бұйымдар,  Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы (ДДСҰ), жұқпалы емес аурулар, Кедендік Одақтың техникалық реттеуі, газды хроматографиялық әдіс.  
 
Өзектілігі: Жұқпалы емес аурулар адам 
денсаулығына және  оның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына жетекші қауіптілікті тудырады. 
Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша 
жылына өлімнің 35 миллион жағдайы жүрек-қан 
тамырлары, онкологиялық және созылмалы 
респираторлық ауруларының, сонымен қатар қант  
диабетінің әсерінен болып табылады, оның 80¿ -ы  
кіріс деңгейлері төмен және орташа елдерде жоғары 
байқалуда [1-3]. 
Дұрыс тамақтанбау жұқпалы емес аурулардың 
туындау қаупінің маңызды қауіп-қатер факторы 
болып табылады. Егер туындаған мәселелерге аса 
көңіл бөлмесек, онда дұрыс тамақтанбау басқа да 
тәуекел факторлармен ұштасып, жұқпалы емес 
аурулардың таралуын арттырады, нәтижесінде 
халықтың әр түрлі топтарының арасында 
артериялық қан қысымының жоғарылауына, 
қандағы глюкозаның артуына, қандағы липидтік 
құрамының  бұзылуына және артық 
салмақтың/семіздіктің дамуына алып келеді [4]. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау Ассамблеясының 
2010 жылғы 21 мамырда қабылданған алпыс үшінші 
сессиясының Қарарында тағам өнімдерінің бүгінгі 
ахуалы алдынғы ұрпақтың осындай жағдайларға тап 
болуынан едәуір жоғарғы айырмашылықпен 
байқалады. Қазіргі кезде бүкіл әлемнің көптеген 
нарықтарында өзінің  аса жоғары дәмділігі бойынша 
тартымдылығымен, ыңғайлылығымен және 
жаңалығымен қамтамасыз ететін тағам өнімдерінің 
және сусындардың сан алуан түрлеріне қол жеткізуге 

болады. Алайда, осы тағамдарға қолжетімділік пен 
белсенді маркетинг анықталған, әсіресе, қаныққан 
майлардың жоғары мөлшерде болуы, транс-май 
қышқылдарының, қант пен тұздың кездесуі қалыпты 
салмақты сақтауға, салауатты емдәмді ұстануға 
шақырады [5-8].   
Бүгінгі танда Батыс Еуропа елдері тағам құрамынан 
транс-май қышқылдарын жою қажеттілігін түсінуде. 
Кейбір елдерде дайын өнімдердің құрамында 
олардың мөлшеріне қатаң шек қойылып бекітілді. 
2003 жылы Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы 
жалпы энергия шығынынан 1¿-ға дейін транс-
майлардың тұтыну деңгейін қысқарту қажеттілігін 
ұсынды [9].   
Транс-май қышқылдары жүрек-қан тамырлар 
жүйесінің және ісік ауруларына, диабетке шалдығу 
кауіптілілігін арттыратыны белгілі, инсулинге 
тәуелділікті жоғарылатып, липидтер алмасуының 
бұзылуы мен семіздікке әкеледі [10]. 
Соңғы уақытта барлық мемлекеттерде тағам 
өнімдерінде кездесетін май қышқылдары транс-
изомерлерінің мәселелеріне көңіл аударып отырғаны 
байқалады. Әлемдегі барлық ғалымдардың 
зерттеулерінде тамақтанудың құрылымы мен 
аурудың дамуы арасындағы байланыс дәлелденіп 
отыр. Тамақтану бойынша заманауи  зерттеулер 
трансформацияланған майларды тұтыну мен жүрек-
қантамыр ауруларының дамуы арасындағы 
байланыстың бар екенін көрсетіп отыр [11]. 
Зерттеу әдісі: Майлы қышқылдарын анықтаудың 
көптеген әдістеріне қарамастан, кондитерлік 
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бұйымдардың құрамындағы май қышқылдарын 
гексан арқылы қышқыл ортада экстракциялау және 
нәтижесінде газды хроматографиялық талдауға 
негізделді. Әдетте май қышқылдарының жалпы 
концентрациясын өлшеу үшін оттық-ионизациялық 
детектор және талдаудың ұзақтығы 60 минутты 
қамтитын хроматографиялық колонканы 
қолданумен бірге  жүргізілді. Кондитерлік 
бұйымдардың май қышқылдық құрамына талдау 
тәсілі ретінде газдық хроматографиялық әдіс 
қолданды. 
Зерттеу нәтижелері: Тағам өнімдерінде транс-
майлардың жоғары мөлшерде кездесіп, халық 
денсаулығына  теріс әсерімен байланысты ұзақ уақыт 
бойы көптеген елдерді қобалжытуда. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау Ұйымы мен дәрі-дәрмек және азық- 
түлік Басқармасының мәліметтері бойынша (Food 
and Drug Administration, АҚШ) азық – түліктер 
құрамында транс-майлардың мөлшері тағам 
рационындағы майлардың жалпы мөлшерінің 1,2 ¿ 
ғана болуы тиіс. 
Кедендік Одақтың 024/2011 техникалық 
регламентіне сәйкес (Кеден одағының 2011жылғы 9 
желтоқсандағы №883 Шешімімен бекітілген) 
тағамның майлылық  үлесінен рұқсат етілген май 
қышқылдары транс-изомерлерінің мөлшері 8,0¿ 
құрайды. 
Зерттеуге құрамында транс-май қышқылы 
қамтылған минирулеттер, кекстер, печеньелер 

алынды. Азық – түліктердің осы тобын халықтың 
көпшілік  санаты сүйсіне қолданады. Кондитерлік 
бұйымдар мейрамдар мен күнделікті өмір салтының 
айрықша бөлігі. Дәстүрлі кондитерлік өнімдер 
құрамында көп мөлшерде сахароза, қаныққан майлар 
кездеседі, энергетикалық құндылығы жоғары және 
тағамдық құндылығы салыстырмалы түрде төмен.  
Баршамызға мәлім, кондитерлік бұйымдарды өндіру 
үшін көп мөлшерде майлар (өсімдік және жануар), 
негізінен какао-майы, кокос, пальмалы ядролық, сары 
майлар, кондитерлік майлар және т.б.қолданылады.  
Кондитерлік өнімдерді өндіруде табиғи өсімдік 
майларының қоспаларын қолданған абзал. Бірақ 
майлардың құрамындағы көпқанықпаған  май 
қышқылдары кондитерлік бұйымдардың сақталу 
мерзімін төмендетеді. Сондықтан кейбір өндірушілер 
өз өнімдерінің құнын төмендету үшін 
гидрогенизацияланған өсімдік майларын белсенді 
қолданады. Қазіргі таңда ұнды кондитерлік 
бұйымдарды дайындау барысында какао майының 
алуан түрлі алмастырушылары кең ауқымда 
қолданылады.  
Зерттелген рулеттердің сынамаларында ТМҚ май 
қышқылдық құрамының жалпы үлесінен ТМҚ 
мөлшері 11,45¿ құрады. Ал 100 гр. өнімдегі ТМҚ 
мөлшері 10,39 көрсетсе, өнімдегі жалпы майлардың 
үлесінен ТМҚ 10,81¿ болды (1–сурет). 

 
Сурет 1 - Минирулеттер құрамындағы ТМҚ деңгейі 

 
Сонымен қатар, зерттелген сынамалардан 
печеньелердегі  жалпы май қышқылынан ТМҚ 
мөлшері 41,51¿ құрады. Ал 100 грамм өнімде ТМҚ 

47,02 болса,  өнімдегі жалпы майлардың үлесінен 
ТМҚ 10,15¿ болды (2–сурет). 

0

2

4

6

8

10

12

7,33 7,97

11,45

0

4,3
3,58

10,39

0

2,81

0,99

10,81

0

Процент ТЖК к общему 
количеству ЖК (%,Mass)

Содержа-ние ТЖК в пробе 
продукта (г./100 г)

Процент ТЖК к общему 
количеству жира в продукте (%)



 

245 Вестник КазНМУ №4-2016 

 
Сурет 2 - Печеньелердің құрамындағы ТМҚ деңгейі 

 
Печеньенің барлық зерттелген үлгілері ТМҚ жоғары 
пайыздық мөлшерімен ерекшеленді.  
Қорытынды. Зерттеу барысында алынған барлық 
мәліметтер болашақта көрсетілген тағам өнімдерінің 
тұтынуын төмендету мақсатында бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы трансмай қышқылдарының адам 
ағзасына жағымсыз  әсері туралы халық арасында 
ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жүргізуге негіз 
бола алады. Соңғы зерттелген ғылыми мәліметтерге 
сәйкес, зат алмасудың, әсіресе, ағзадағы май алмасу 
үрдісінің  бұзылыстарына транс-майлар әсер ететіні 
дәлелденіп отыр. Сонымен бірге,  Harvard School of 
Public Health зерттеулерінің мәліметтері транс-
майларды аздаған мөлшерде тұтынудың өзі (2¿) 
жүрек-қан тамыр ауруларының және жүректің 
ишемиялық ауруының дамуына әкеліп соқтырады.  

Біздің зерттеуіміздің мәліметтері бойынша ТМҚ 
жоғары пайыздық мөлшері және зерттелген 
сынамалардағы сандық мөлшері алаңдатып отыр. 
Зерттелген үлгілердегі май қышқылдары транс-
изомерлерінің мөлшерінің орташа және медианалық 
көрсеткіштері Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
мен Еуразиялық Одақтың ұсынып отырған 
көрсеткіштерінен әлдеқайда жоғары болды. Бұл 
жағдайлар майлы өнімдердің құрамына арнайы 
мақсатта қосылған майлардың әсерінен болуы 
мүмкін. Осыған орай, ҚР жүрек-қан тамыр жүйесінің 
ауруларынан (жүректің ишемиялық ауруы, 
атеросклероз, гипертониялық ауру) халық арасында 
аурушаңдық пен өлім-жітімнің көбеюінің негізгі 
себептерінің бірі транс-май қышқылдары жоғары 
мөлшерде кездесетін тағам өнімдерін тұтынумен 
байланысты деп болжауға болады.   
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Д.А. СУКЕНОВА, Г.Н. СЕРЖАНОВА, А.Н. ҚОЖАХМЕТОВА 
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТРАНС-ИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

В НЕКОТОРЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ 
 
Резюме: В статье приведены данные исследования по содержанию транс-изомеров жирных кислот в  кондитерских 
изделиях отечественного и импортного производства.  
Цель: Оценка содержания транс-изомеров жирных кислот в кондитерских изделиях. 
Методы исследования: Несмотря на существование множества методов определения жирных кислот, все 
известные методы основаны на экстракции жирных кислот из кондитерских изделии гексаном в кислой среде и 
последующем газохроматографическом анализе экстракта. 
Результаты исследования: По данным нашего исследования, высокое процентное содержание ТЖК и его 
количественное содержание в исследованных кондитерских изделиях вызывает обеспокоенность. Медианные и 
средние показатели содержания трансизомеров жирных кислот в исследованных пробах значительно превышали 
рекомендуемые показатели ВОЗ и Евразийского экономического союза.  
Заключение: В этой связи, можно предположить, что основной причиной высокой заболеваемости и смертности 
населения РК от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая 
болезнь) является высокое содержание в продуктах питания трансизомеров жирных кислот.  
Ключевые слова: Транс-жирные кислоты (ТЖК), жирные кислоты (ЖК), кондитерские изделия,  Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), неинфекционные заболевания, Технический Регламент Таможенного Союза, 
газовя хроматография.  
 

 
D.A. SUKENOVA, G.N. SERZHANOVA, A.N. KOZHAKHMETOVA 

EVALUATION OF TRANS FATTY ACID ISOMERS ІN SOME CONFECTIONERIES 
 
Resume: The article presents research data on the content of fatty acids trans-isomer in confectionery products in domestic 
and foreign production. 
Рurpose: Evaluation of trans fatty acids in confectionery products. 
Methods: Although there are many methods of determining the fatty acid, all known methods are based on fatty acids of the 
confectionery product extraction with hexane in an acidic medium and subsequent gas chromatographic analysis of the 
extract. 
Results: According to our study, a high percentage of ENG and its quantitative content in the studied confectionery concern. 
Median and average content of trans fatty acids in the investigated samples is significantly higher than the WHO 
recommended indicators and the Eurasian Economic Union. 
Conclusion: In this connection, we can assume that the main cause of high morbidity and mortality of the population of 
Kazakhstan from cardiovascular diseases (coronary heart disease, atherosclerosis, hypertension) is a high content of trans 
fatty acids food products. 
Keywords: Trans-fatty acids, confectionery, The World Health Organization (WHO), noninfectious, diseases, Technical 
Regulations of Customs Union, gas chromatography.  
 

 

 

1М.К. АМРИН, 1А.Е. ЕРЖАНОВА, 1А.А. БАЙМУХАМЕДОВ 
1А.Е. БУХАРБАЕВА, 1А.А.ДАБАРОВ 

2С.Б. КУЛОВ, 2 Н.О. ХАМИТОВА, 3М.К. КАЗИЕВА 
4Б.Ж. АИМОВА 

1Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,  
кафедра общей гигиены и экологии 

2Курмангазинская центральная районная больница 
2Балкудукская сельская больница, 

4Суюндукская сельская больница 
 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНЕ  
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА «АЗГЫР» 

 
 
УДК 616-036.88/-053.1/.2:621.039.58 

 
Показатели младенческой смертности отражают очень сложные демографические процессы. На нее оказывают 
влияние многие биологические, социальные, медицинские факторы. 
В сельских населенных пунктах, в непосредственной близости от полигона «Азгыр» регистрируется высокая 
младенческая смертность, которая превышает показатели по Курмангазинскому району в 1,2 раза, Атырауской 
области – в 1,3 раза. Основными причинами младенческой смертности являются перинатальная патология, 
врожденные аномалии развития, болезни органов дыхания. 
Ключевые слова: ядерный полигон, младенческая смертность 
 


