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Әлемдік деңгейде функционалдық өнімдердің шығу тегіне және пайдалануына әдеби шолу жасалды.  Жұқпалы және 
жұқпалы емес аурулардың алдын алу мақсатында, халық денсаулығын нығайтуда әлемдік тәжірибеде жаппай 
тұтынылатын тағам түрлеріне аса қажетті тағамдық нутриенттермен байыту кеңінен тараған. Халық 
тамақтануын оңтайландырумен қатар, сауықтыру мен қалпына келтіру шараларын тиімділендіруде 
функционалдық өнімдер едәуір үлесін қосады.  
Түйінді сөздер: функционалдық өнімдер, денсаулықты нығайту, қалпына келтіру, тиімді тамақтану  
 
Қазіргі кезеңде экологиялық ортаның бұзылуы, организмге қажет компоненттердің жеткіліксіз түсуі, дұрыс 
тамақтанбау, сапасы төмен азықтарды қолдану – жұқпалы емес аурулар бойынша аурушаңдық деңгейін арттырады. 
ДДҰ статистикалық мәліметтері бойынша, жыл сайын жұқпалы емес аурулардан 40 млн. жуық адам қайтыс болады, 
бұл әлемдегі барлық өлім көрсеткішінің 70% құрайды. Халықтың денсаулығына тамақтану жөнінде  әсер етуші 
фактордардың басым бөлігі  витаминдердің, микроэлементтердің тапшылығымен байланысты болып табылады. 
Әлемдік тенденцияда тағамдардың құрамында алмастырушы заттектер, бояулар мен тағамдық қоспалардың болуы, 
рафинациялау үрдісі тағам құнарлығын төмендетеді.  Бұл организмнің антиоксидантты қорғаныс жүйелері 
жұмысының бұзылуына, иммунитет тапшылығы күйлерінің дамуына және соның салдарынан организмнің 
қолайсыз экологиялық факторлардың әсеріне төзімділігінің күрт төмендеуіне әкеледі. Халық денсаулығын нығайту 
мен түрлі жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың профилактикасы үшін, жаппай тұтынылатын тағам түрлеріне 
аса қажетті тағамдық нутриенттермен байыту, әлемдік тәжірибеге сәйкес, халық тамақтануын оңтайландыруға 
үлесін қосады. Кең таралған дәнді, сүт, май, сусындар негізінде жасалған функционалдық өнімдерді тұтыну, халық 
арасындағы макро және микро нутриенттік жетіспеушілік жағдайын төмендетеді.  
Функционалды тамақтану мәселесі алғаш жапондықтардың, кейінірек американдық және еуропалық ғалымдардың 
зерттеу нәтижелері бойынша тиімді тамақтану жүйесінде 1980 жылдардың шамасында көрініс тапқан. Әлемдік 
деңгейде бұд өнімдер FOSHU - Foods for Specific Health Use (денсаулыққа арнайы қолдануға арналған тағамдар) 
атауымен белгілі. Функционалдық өнімдер санаты – бұл ағза үшін пайдасы анықталған тауарлардың жаңа буыны, 
олардың құрамында дәрумендердің, минералдардың және ақуыздардың мөлшері біршама жоғары. Мұндай өнімдер 
тұтынушылар арасында, таблеткалар мен биологиялық қоспаларды пайдаланбай-ақ денсаулықты күту мәселесінде 
жоғарғы сұранысқа ие болды. Канадалық  диетологтар қауымдастығының мамандары «Функционалдық өнімдер - 
адам денсаулығына қолайлы әсер ететін және аурулардың профилактикасы мен емдеу шараларында қолданылатын 
кез-келген тағамдық компоненттер» деп анықтама берді.  Азық-түлік туралы халықаралық ақпарат кеңесі (IFIC) 
және Солтүстік Американың Халықаралық өмір және ғылым институтының пайымдауынша, бұл өнімдердегі 
биологиялық заттардың көмегімен ағзаның жалпы жағдайын жақсартып, сауықтыруға көмектесетін 
функционалдық қызметтерге ие. Мысалы, ақуыз коктейльдері, йогурттар, жеңіл тағамдар - бұлшықеттерді қалпына 
келтірсе, ал A және D дәрумендерімен байытылған тағамдар - жүрек пен қан тамырларының қызметін сақтайды. 
Кейбір функционалды өнімдер тұтынушылардың арнайы топтары үшін белгілі бір физиологиялық қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға жасалған. Мысалы, лактозасыз сүт өнімдері – лактозаға төзімсіз адамдарға, қант 
алмастырғыштар негізінде жасалған кондитерлік өнімдер қант диабетіне шалдыққандарға арналған.  
Функционалды өнімдердің құрамына келесі ингредиенттер кіруі мүмкін: 
 В, С, Д және Е тобының витаминдері; 
 табиғи каротиноидтар; 
 минералды заттар (кальций, магний, натрий, калий, йод, темір, селен, кремний); 
 балласт заттары - целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин және пектинмен байытылған бидайдың, алма мен 
апельсиннің тағамдық талшықтары. 
 өсімдік (бидай, соя, күріш) және жануарлардан алынатын протеинді гидролизаттар; 
 қанықпаған май қышқылдары, олардың қатарына полиқанықпаған омега-3 май қышқылдары 
(докозангексаендік және эйкозапентаендік); 
 катехиндер, антоцианиндер; 
 бифидобактериялар (бифидобактериялар, лактобактерин, колибактерин, бификол препараттары).   
 Қазіргі уақытта  ғалымдардың зерттеуінше функционалдық өнімдерді 4 топқа бөліп қарастыру негізделген. 
Олар: 1.Табиғи дәнді-дақылдар; 2.Сүт өнімдері. 3.Өсімдік тектес майлар; 4.Табиғи шырындар мен сусындар. 
 Функционалды өнімдердің айтарлықтай үлес салмағы (65-70%) сүт өнімдерінің үлесіне келеді. Оларға  энпиттер, 
төмен лактоза және лактозасыз өнімдер, ацидофильді қоспалар, пробиотикалық өнімдер, диеталық қоспалар, 
ақуызсыз өнімдер; қоректік заттармен байытылған өнімдер жатады. Сонымен қатар, негізгі сүт өнімдеріне арналған 
функционалды өнімдер шартты түрде жас санаттары бойынша бөлінеді. 
2. Функционалдық өнімдердің тарихы және шығу тегі 
Алғаш рет функциналдық өнімдер тұжырымдамасы 1980-жылдардың соңында Жапонияда пайда болды. Қазіргі 
нарықта тұтынушылар арасында маңызды орын алатын, сұранысқа ие  бұл өнімдердің ұзақ тарихы бар. Қытай, 
Жапония және басқа да Азия елдерінде дәстүрлі түрде пайдасы мол тағамдар ағзаға жағымды әсер етіп, кей 



ауруларды алдын алады деп есептеген. Ал Батыс елдерінде ХХ ғасырдың басында әлемге танылған «Coca-Cola» 
бренді алғашқыда функционалдық өнім ретінде танылған. Жапонияда функционалды өнімді жасау бойынша 
алғашқы жобалар 1984 жылы басталды, ал 1987 жылға қарай бұл өнімдердің әр түрі 100-ге жуық атаулармен 
нарықта белең ала бастады. ХХ ғасырдың екінші жартысында тиімді тамақтану саласында жаңа идеялар пайда 
болды, осының нәтижесінде ғылыми түрде дәлелденген, денсаулыққа пайдасы бар тағамдар мен сусындарды 
өндіру қолға алынды. Қазіргі кезде өнімдердің ішінде ең танымалдары -  тағамдар-энергетикалық / спорттық 
сусындар, пробиотикалық сүт өнімдері, жүрек денсаулығына арналған спрэдтер және жеуге дайын дәнді дақылдар. 
Аталған өнімдерді Жапония мен Еуропа елдерінде ішек микрофлорасын қалыпқа келтіру мақсатында тұтынылса, 
АҚШ-та көп жағдайда жүрек денсаулығын жақсарту үшін пайдаланады.  
Функционалды тамақтанудың алғашқы үлгісініі бірі 1960 жылдары Unilever компаниясында қандағы холестеринді 
төмендетуге бағытталып, полиқанықпаған май қышқылдарының көп мөлшері бар спрэдтер шығарған. Бұл өнім 
алғашқыда гиперхолестеринемиясы бар науқастарға бағытталса, кейін тұтынушылар арасында сұраныс артып 
танымалдыққа ие болды. Бұл мысал  тұтынушылардың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру және шын мәнінде 
халықтың денсаулығын жақсарту мәселесінде функционалды тағам өнімдердің маңызы зор екендігін айқындай 
түсті. Көптеген Еуропа елдерінде полиқанықпаған май қышқылдарымен байытылған өнімдерінің нарықта белең 
алуын Австралия Ұлттық жүрек қоры, Нидерланды Денсаулық сақтау кеңесінің көптеген диетологтары да қолдады. 
2005 жылы МЕСТ 52349-2005 «Тағамдық азық-түлік. Тағамдық функционалдық өнімдер. Терминдер мен 
анықтамалар» стандарты жасалған. Осы стандартқа сәйкес функционалдық тағам өнімдері— тамақпен байланысты 
туындайтын аурулардың қауіптерін төмендетуге,  бағытталып,  дені сау барлық жас топтарының тағам 
рационының құрамында кездесіп, жүйелі тұтынуға арналған тағам түріне жатады. 
Тұынушылар арасында функционалды тамақтануға деген қызығушылықтың артуы халықтың өз денсаулығына 
қамқорлығы мен жауапкершілігінің артуының нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар, сұраныстың артуына 
себеп болған бірнеше факторлар анықталды: 
 медициналық қызмет көрсету құнының өсуі; 
 орташа өмір сүру жасының қарқынды өсу мәселесі, әсіресе батыс елдерінде; 
 халықтың өз денсаулығына деген жауапкершілікті сезіндіруді қолдауға  бағытталған мемлекет саясаты; 
 денсаулықтың жалпы жағдайын және кейбір ағзада орын алатын дисфункциялар кезінде тағамдық заттардың 
тиімділігі жөнінде жасалған ғылыми зерттеулер мен жаңашылдықтар; 
Қазіргі уақытта функционалды өнімдер тамақ өнімдерінің жалпы көлемінің шамамен 5%-н құрайды. Сарапшылар 
функционалдық өнімдер дәстүрлі профилактикалық дәрі-дәрмектерді 40-50% ауыстырады деп санайды. 
3. Функционалдық өнімдердің әлемдік нарықтағы орны 
Салауатты тамақтанудың әлемдік индустриядағы өсу қарқыны тамақ өнеркәсібінің даму қарқынынан кем түспейді. 
Global Industry Analysts, Inc. Зерттеу тобы  функционалды тағам өнімдері мен сусындардың әлемдік нарығына 
зерттеу жүргізді. Зерттеу нәтижелері бойынша функционалды тамақ пен сусындардың жаһандық нарығы 2024 
жылға қарай 195 миллиард доллардан асады деп болжануда. Бұл аурулардың алдын алуды, өмір сүру ұзақтығын 
арттыруды және денсаулықты жақсартуды қамтамасыз ететін қосымша функционалды компоненттері бар тамақ 
өнімдері мен сусындарға тұтынушылардың назарының артуына байланысты деген қорытынды жасалды. 
Функционалдық өнімдер нарығының әлемдік деңгейінің 39,2%-ы Жапонияға, 32,1% - ы АҚШ-қа, қалғаны бес Еуропа 
елдеріне (Испания, Италия, Германия, Франция және Ұлыбритания) -28,1% тиесілі. Функционалды өнімдердің 
әлемдік нарығында наубайханалар мен сүт өнімдері басым, бұл 72,9% құрайды. Жапонияда функционалды тамақ 
өнімдерінің жалпы санының 45 - тен астамы асқазан-ішек жолдарының қалыпты жұмысын қолдайды 
Олигосахаридтер, сүт қышқылы және бифидобактериялар және тағамдық талшықтар осы санаттағы негізгі 
белсенді ингредиенттер болып табылады. Одан кейін қан айналымында жоғары холестерин / триглицеридтері бар 
адамдарға жағымды әсер ететін 21% тағамдар келеді. Оларға соя ақуыздары, пептидтер, тағамдық талшықтар, 
диацилглицерин және өсімдік стеролы / станолы кіретін тағамдар жатады. Сарапшылардың пікірінше, фитнеске 
әуес балаларға арналған өнімдер, өмірдің бірінші жылындағы балалардың тамақтануы, өсімдіктерге негізделген 
сусындар  (кокос суы, үйеңкі суы, қайың суы, Кактус суы, артишок суы және т.б.)  нарық сегментінде аса 
танымалдыққа ие емес. Алайда бұл өнімдерге сұраныс соңғы жылдары айтарлықтай өсті, бұл нарықтың өсуіне 
көмектеседі. 
Еуропа елдерінің ішінде Германия функционалды өнімдер нарығының үлкен көлеміне ие. Неміс Ет өнеркәсібі 
Одағының мәліметтері бойынша Германияда 500 ет өңдеу кәсіпорны тек био өнімдер шығарады, соның арқасында 
көптеген кәсіпорындар шұжықтар мен ет өнімдерінің дәстүрлі ассортиментін кеңейтеді. Био-өнімдерді өндіру 
кезінде синтетикалық бояғыштарды, дәмді күшейткіштерді, концерванттарды, хош иістендіргіштерді және 
тұрақтандырғыштарды қолдануға жол берілмейді.  
4. Функционалдық тағамдық өнімдер жұқпалы емес созылмалы ауруларды алдын-алу құралы  
ХХ ғасырдың соңында ғалымдар көптеген эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижесі бойынша, қазіргі әлемде кең 
таралған жүрек-қан тамырлары, қант диабеті, семіздік, артериялық гипертония және т. б. сияқты жұқпалы емес 
аурулардың дамуында теңгерімсіз және сапасыз тамақ өнімдері маңызды рөл алатынын дәлелдеді. Соған орай, 
тиімді тамақтану физикалық және рухани денсаулықты сақтаудың, созылмалы аурулардың пайда болу қаупін 
азайтудың тиімді құралы ретінде қарастырыла бастады. Ғалымдардың деректеріне сәйкес, ағзаны өмірлік 
қажеттіліктерімен  толық қамтамасыз ету үшін тағам құрамында өсімдік, жануар және микроб тектес 20 мың түрлі 
маңызды компоненттер болуы қажет. Бұл ретте функционалдық өнімдердің рөлі таптырмас шешім болып 
табылады. Адам ағзасындағы ерекше маңызды функцияны өсімдік текті өнімде кездесетін антиоксиданттар 
орындайды, мысалы, полифенолдар, аскорбин қышқылы, бетацианиндер, каротиноидтар, токоферолдар және т.б. 
Бұл заттектер  өсімдік өнімдерінің есебінен адам ағзасына ене отырып, ақуыз молекулаларын, ДНҚ-ны, жасуша 
мембраналарының компоненттерін әртүрлі созылмалы патологияларда пайда болатын зақымданудан және 
инактивациядан қорғайды.  



Функционалдық өнімдердің жұқпалы емес аурулардың алдын-алу мәселесі бойынша көптеген зерттеулер 
нәтижесінде пайдаланылатын биоактивті қосылыстар мен қабыну аасындағы байланысқа көп назар аударған. 
Қабыну  - бұл әртүрлі жедел немесе созылмалы патологиялық жағдайлардың, соның ішінде дерматогелиоз, қант 
диабеті және қатерлі ісік ауруларының негізгі себебі. Қабыну реакциясы транскрипция факторлары мен қабынуға 
қарсы цитокиндердің белсенділенуіне ықпал етеді, бұл инсулиннің сигнализациясын тежеумен және жүрек-тамыр 
оқиғаларының жоғары қаупімен байланысты. Осылайша, антиоксидантты және қабынуға қарсы қасиеттері бар 
дәмдеуіштер мен шөптердің биоактивті тағамдық қосылыстарын қолдану арқылы канцерогенезге немесе жүрек-
тамыр ауруларына әкелуі мүмкін қабынудың алдын алуға болады.  
Қиыр Шығыс мемлекеттерінің зерттеушілері кеңінен қолданылатын биоактивті ингредиенттердің созылмалы 
аурулардың алдын-алуға және емдеуге көмектесетін аутофагияны қалай күшейтетінін зерттеді.  Аутофагия – бұл 
организмнің өзін-өзі тазарта алу қасиеті. Бұл эукариот жасушаларындағы аберрант компоненттерді (ескі тіндер, 
дұрыс қалыптаспаған ақуыздар, зақымдалған органеллалар)  жоятын эволюциялық консервативті жасушалық 
процес.  Организмнің функционалды қызметін сақтау мақсатында аталған компаненттерден арылып, оларды 
алмастыратын жаңа жасушалармен қамтамасыз ету керек. Көптеген созылмалы аурулар метаболикалық 
процестердегі проблемалармен байланысты, оларда аутофагия маңызды рөл атқарады. Организмдегі аутофагиялық 
процестің  жоғарылауы созылмалы ауруларды емдеуде пайдалы болуы мүмкін. Зерттеу бойынша төменде 
көрсетілген 4 тағамдық компонент аталған аутофагиялық процесті жиілету арқылы ағзаны созылмалы аурулардан 
сақтандыруға және де емдеу барысында қолайлы әсері бар деп есептейді. Олар: 
Ресвератрол (RSV) -бұл полифенол, плеиотропты қасиеттері бар өсімдік қосылысы. Ол жидектерде, жаңғақтарда, 
жүзімде кездеседі. RSV антиоксидантты, қабынуға қарсы және нейропротекторлық қасиеттерге ие. 
Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Бұл қосылыс антиоксиданттық қасиеттерімен танымал. EGCG инсулинге 
сезімталдықты, липидтер алмасуын және қабыну реакцияларын реттеп қана қоймайды, сонымен қатар 
нейропротекцияны қамтамасыз етеді. Көк шай құрамында кездеседі. 
Куркумин антиоксидантты және қабынуға қарсы қасиеттерінен басқа, аутофагияға көмектеседі және адамның 
эндотелий жасушаларын тотығу әсерәнен қорғайды. Бірнеше зерттеулер куркуминнің метаболикалық ауруларды 
емдеудегі маңыздылығын көрсетті. 
Трегалоза (Trehalose). "Бұл саңырауқұлақтарда, ашытқыларда және ұқсас микроорганизмдерде кездеседі. 
Трегалоза ақуыз денатурациясының алдын алу арқылы жасушалардың тұтастығын сақтауға көмектеседі. Трегалоза 
тіпті жоғары концентрацияда да зиянсыз болғандықтан, ғалымдар оны созылмалы ауруларды емдеудің ықтимал 
құралы ретінде қарастырады. 
Қазақстанның бірқатар өңірінде қолайсыз радиациялық және  экологиялық қолайсыз аймақтар анықталған. Осы 
жағдайға байланысты радиопротекторлық пен детоксикациялық әсер көрсетуге қауқары бар, жаңа жеміс-көкөніс 
консервілерін өндіру қолға алынған. Өнімдердің құрамындағы  кальций мен калий стронций-90 мен цезий- 137 
антагонисті  болғандықтан, осы мақсатта тиімді функционалдық өнімдер қолдануды ғылыми негіздеудің маңызы 
зор.  
Қазақ тағамтану академиясының ғалымдары құрамында пектині, токоферол, каротині мол асқабақ, сәбіз, шырғанақ 
негізінде әзірленген жеміс пен көкөністі өнімдерді зияндылығы жоғары кәсіпорындар жұмысшыларында зерттеп, 
қолдануға ұсынған. Осындай бірқатар заманауи тексерілген, еліміздің түрлі атмосфералық ластануларынан 
қорғануға, денсаулықты сақтауға едәуір көмегін тигізетін функционалдық өнімдерді  ғылыми негіздеу өзектілігін 
жоғалтпайды.   
Қорытынды 
Көптеген елдер салауатты өмір салтын және ағзаға пайдалы заттектермен байытылған өнімдерді өндіруді 
мемлекеттік деңгейде қолдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) сарапшылары функционалдық 
өнімдерді «денсаулық сақтау өнімдері» деп атайды және ХХІ ғасырда бұл өнімдер жалпы азық-түлік өндірісінде ең 
үлкен көлемді алады деп сенеді. Сол себепті тұтынушылардың қауіпсіздігі мақсатында функционалдық өнімдер 
туралы ақпараттану дәрежесі мен тұтыну деңгейін бағалаудың маңызыдылығы жоғары. Осы бағытпен 
сарапшылардың пікірінше, функционалды тамақ пен сусындар нарығы тек болашақта өсетін болады. 
GranfViewResearch сарапшылары бұл санат 2025 жылға қарай жылдық 7,9% өсімді көрсетеді деп болжайды.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
Резюме: Проведен литературный обзор происхождения и использования функциональных продуктов на мировом 
уровне. В целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, укрепления здоровья населения в 
мировой практике широко распространено обогащение наиболее востребованными нутриентами пищевых 
продуктов массового потребления. Наряду с оптимизацией питания населения огромный вклад в эффективность в 
оздоровительных мероприятий вносят функциональные продукты. 
Ключевые слова: функциональные продукты, укрепление здоровья, восстановление, рациональное питание 
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EFFECTIVENESS OF FUNCTIONAL PRODUCTS IN THE PREVENTION OF NONINFECTIOUS DISEASES AMONG THE 

POPULATION (LITERARY REVIEW) 
 

Resume: A literature review of the origin and use of functional products at the world level is conducted. In order to prevent 
infectious and noninfectious diseases and promote public health, it is widely used in the world practice to enrich mass-
consumption food products with the most popular food nutrients. Along with optimizing the nutrition of the population, 
functional products make a significant contribution to the effectiveness of health and recovery measures. 
Keywords: functional products, health promotion, recovery, rational nutrition 

 


