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Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы (ДДСҰ) 1997 жылы семіздікті жаһандық эпидемияға айналды деп 

жариялады. Бұған себеп, семіздік мәселесінің дүниежүзі бойынша кең 

таралуы. 

 ДДСҰ-ның мәліметі бойынша,  дүниежүзінде   ересек жастағы 

адамдардың  1,9 миллиарды артық салмаққа ие, оның ішінде 600 миллионнан 

астамы семіздіктен зардап шегуде. Бұл көрсеткіш, семіздіктің  таралуы 1980 

жылдан бері екі еселенгенін көрсетеді.   

Қазақстан да бұл мәселелерден алыс емес, Қазақ тағамтану академиясы 

мен Профилактикалық медицина академиясының 1995 - 1996 жылдары 

жасаған жалпы ұлттық репрезентативті зерттеулер нәтижелері бойынша 

Қазақстанда, 42% ересек адамдар артық салмаққа ( 27%) немесе семіздікке 

(15%) ие екені анықталды. Семіздіктің бұл  таралу тенденциясының  ең басты 

әлеуметтік маңыздылығы мен қауіптілігі, бұл жүрек-қан тамырлар аурулары 

(ЖҚТА) мен қант диабетіне (ҚД) негізгі қауіп факторы болып табылуында, ал 

олардың әлеуметтік қауіптілігі өз кезегінде еңбекке жарамды ересек 

адамдарда  мүгедектік пайда болуымен және  жалпы өмір сүру ұзақтығының 

қысқаруымен айқындалады.  

Дүниежүзілік ғалымдар қауымы ҚД мен ЖҚТА пайда болу қауіп - 

факторларының табиғаты жағынан бірегей екендігі туралы жаһандық 

шешімге келіп, бұл мәселенің заңды шешімі ретінде – «метаболикалық 

асқынулар қаупі» (МАҚ) түсінігін енгізді.  

МАҚ анықтау критерийлері мен оның компоненттерінің шектік 

көрсеткіштерінің жыл сайын жаңарып отыру салдарынан, МАҚ таралуы 

туралы мәліметтер біркелкі емес және әр елде әртүрлі. Ал, МАҚ таралуының 

алдын алу шараларын жүргізу қажеттілігін айқындау үшін, МАҚ таралуы 

туралы кең масштабты зерттеулер нәтижелері қажет. Сонымен қатар МАҚ 

таралуының қауіптілігі - дүниежүзі бойынша өлім деңгейінің ұлғаюының 

жетекші салдары мен  барлық себептерден болатын өлімнің 6-7% құрауында, 

оның ішінде 12-17% ЖҚТА және 30-52% ҚД салдарынан. Келтірілген 

мәліметтер негізінде, зерттеу жұмысымыздың мақсаты айқындалды.  

Диссертациялық жұмыс «Семіздіктің алдын алуға бағытталған кешенді 

жұмыстар» атты ғылыми – зерттеу жұмысының аясында орындалды (Тіркеу 

нөмері: 0112РК01585 УДК: 613.24:616-036.22-084 (574)). 

Мақсаты: ҚР оңтүстік және солтүстік өңірлерінің мысалында барлық 

республика бойынша семіздіктің және метаболикалық асқынулар қаупінің 



алдын алу шараларын күшейту қажеттігіне  ғылыми негіздеме беру.   

Міндеттер: 

1. Дене салмағы индексінің деңгейі және дене құрамы бойынша ҚР 

оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ересек халықтың арасында семіздіктің 

таралуын және динамикасын зерттеу. 

2.   ҚР оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ересек халықтың арасында 

тамақтану мен дене белсенділігі бойынша  сипаттама мен ДСИ көрсеткіші 

туралы хабардарлық дәрежесін анықтау.  

3.     ҚР оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ересек халықтың арасында IDF 

критерийлері бойынша метаболикалық асқынулар қаупінің таралуын зерттеу. 

4.    ҚР оңтүстік және солтүстік өңірлерінде халықтың тексерілген топтары 

арасында жүрек-қантамыр аурулары мен қант диабетінің таралуын зерттеу. 

5.   Құрылымында имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі 

негізінде дене салмағының өзгеруін және артық салмақ пайда болуын болжай 

алатын модельге ие БМСК медицина қызметкерлеріне метаболикалық 

асқынулар қаупін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін іс-қимыл 

алгоритмін әзірлеу. 

Ғылыми жаңалығы 

1. Алғаш рет Қазақстан Республикасының  оңтүстік және солтүстік 

өңірлеріндегі ересек тұрғындар арасында семіздіктің ДДСҰ белгілеген 

деңгейлер бойынша таралуы кең масштабты зерттеулер нәтижелері негізінде 

анықталып алынған мағлұматтар негізінде өңірлер өзара салыстырылды. 

2. Алғаш рет Қазақстан Республикасының  оңтүстік және солтүстік 

өңірлер тұрғындары ішінде жалпы семіздікке шалдыққан ересек халқы 

арасында, яғни ДСИ көрсеткішіне байланысты ЖҚТА мен ҚД таралу деңгейі 

анықталды.  

3. Зерттеу жұмысы негізінде Қазақстанның оңтүстік және солтүстік 

өңірлер бойынша ересек тұрғындар арасында МАҚ IDF критерийлері 

бойынша анықталып, нәтижесінде МАҚ ие халық арасында ЖҚТА таралуы 

анықталды. 

4. Алғаш рет имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде 

дене салмағының өзгерісін және артық салмақ пайда болуын болжай алатын 

модель жасалды, сонымен қатар, алынған мәліметтердің нәтижелері негізінде 

БМСК медицина қызметкерлерінің метаболикалық асқынулар қаупін дер 

кезінде анықтауға мүмкіндік беретін іс-қимыл алгоритмі әзірленді. 

Зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік құндылығы 

- Зерттеу жұмысының нәтижелері негізінде семіздік пен метаболикалық 

асқынулар қаупінің алдын алу шараларын күшейту қажеттілігі 

айқындалды. 

- Имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде дене 

салмағының өзгеруін және артық салмақ пайда болуын болжайтын 

модель жасалды. 

- БМСК деңгейіндегі медицина қызметкерлеріне арналған метаболикалық 

асқынулар қаупін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін алгоритм 



жасалды. 

- Зерттеу жұмысының нәтижелері Ұлттық салауатты тағамтану 

орталығының (ҰСТО) республика бойынша халық арасында дұрыс 

тамақтану мен салауатты өмір салты үрдісін қалыптастыру бойынша 

жүргізілетін коммуникациялық іс-шаралар жұмыстарына негіз болды. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар 

1. Қазақстанның солтүстік және оңтүстік өңірлері бойынша артық 

салмақ немесе семіздікке (ДСИ≥25 кг/м2) әр екінші тұрғын шалдыққан, 

сонымен қатар, бұл көрсеткіш соңғы онжылдықтарда, яғни, 1995 жылдан бері 

әйелдер арасында 10%, ал ерлер арасында 8%, ал 2008 жылдан бері әйелдер 

арасында 6,4%, ал ерлер арасында 4,6%  жоғарылаған. 

2. Қазақстанның солтүстік және оңтүстік өңірлер халқы арасында IDF 

критерийлері негізінде анықталған абдоминальды семіздік пен 

метаболикалық асқынулар қаупінің таралуы жоғары деңгейде және өңір мен 

жынысқа тәуелсіз артық салмақ немесе семіздікке (ДСИ≥25кг/м2) ие халықта 

МАҚ-тың таралуы қалыпты дене салмағына (ДСИ ≤25кг/м2) ие халықпен 

салыстырғанда статистикалық маңызды айырмашылықпен жоғары. 

3. Қазақстанның солтүстік және оңтүстік өңірлері бойынша ЖҚТА мен 

ҚД таралуы өңір мен жынысқа тәуелсіз артық салмақ немесе семіздікке 

(ДСИ≥25кг/м2) ие халық арасында қалыпты дене салмағына (ДСИ ≤25кг/м2) 

ие халықпен салыстырғанда статистикалық маңызды жоғары. 

4. МАҚ - тың IDF ұсынған компонентерінің әрқайсысы кездесетін халық 

арасында ЖҚТА-ның таралуы жалпы таралумен салыстырғанда жоғары, ал 

барлық  үш компоненті бірге, яғни  IDF критерийі бойынша МАҚ ие әйелдер 

мен ерлер арасындағы ЖҚТА таралуы ЖҚТА-ның жалпы таралуымен 

салыстырғанда екі есе жоғары.  

5. Имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде дене 

салмағының өзгеруі мен артық салмақ пайда болуын болжай алатын модель 

артық салмақ немесе семіздіктің және МАҚ-тың  алдын алу шараларында 

қолдану тиімді. 

Зерттеу нәтижелерін енгізу  

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің  

«Семіздіктің алдын алуға бағытталған кешенді жұмыстар» атты  ғылыми- 

зерттеу жұмысы бойынша 2012, 2013 және 2014 жылдардың есебінде 

көрінеді. 

- Ұлттық салауатты тағамтану орталығының жұмыс барысына 

енгізілген. 

Диссертация тақырыбы бойынша басылымдар 

Диссертациялық жұмыстың мәліметтері бойынша 15 ғылыми жұмыс 

жарияланды. Оның ішінде: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

ғылыми басылымдарда – 5; Scopus мәліметтер базасына кіретін халықаралық 

басылымдарда -2; Халықаралық және шетелдік  конференцияларда – 8 

 

 



АННОТАЦИЯ 

диссертации на соискание научной степени доктора философии (PhD) 

по специальности 6D110200 – Общественное здравоохранение  

 

Аллиярова Светлана Тилепбергеновна 

«Риск ожирения и метаболического нарушения среди мужчин и женщин  

в южном и северном регионах Казахстана» 

 

Актуальность темы исследования: В 1997 году Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) было объявлено, что ожирение 

превратилось в глобальную эпидемию, причиной тому является широкое 

распространение проблемы ожирения по всему миру.  

По данным ВОЗ 1,9 млрд. взрослого населения всего мира имеют 

лишний вес, из них свыше 600 млн. человек страдают от ожирения. Согласно 

данному показателю распространенность ожирения с 1980 года увеличилась 

в два раза. 

Подобная ситуация наблюдается и в Казахстане. По результатам 

общенациональных репрезентативных исследований, проведенных в 1995-

1996 годах Казахской академией питания и Академией профилактической 

медицины  было выявлено, что 42% взрослого населенияимеют лишний вес 

(27%) или ожирение (15%). Главная социальная значимость и опасность 

подобного распространения ожирения заключается в том, что способствуя 

сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) и сахарному диабету (СД), 

ожирение приводит к возникновению инвалидности людей в 

работоспособном возрасте и сокращению продолжительности жизни.  

Мировой научной общественностью было принято глобальное 

решение, что СД и ССЗ имеют одинаковые факторы риска и возникновения, 

закономерным следствием данного решения стало появление понятия -«риск 

метаболического нарушения» (РМН).   

Однако, по всему миру сведения о распространенности РМН 

отличаются и имеются различные данные по разным странам, потому что с 

каждым годом критерий определения РМН и его граничных показателей 

меняются и обновляются.  

Опасность распространения РМН в том, что представляет собой 

ведущую причину увеличения уровня смертности и составляет 6-7% от всего 

числа смертности, в том числе,  12-17% от ССЗ и 30-52% от СД. 

На основании приведенных данных была определена цель нашей 

исследовательской работы. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-

исследовательской работы «Комплексные работы по профилактике 

ожирения» (регистрационный номер: 0112РК01585 УДК: 613.24:616-036.22-

084 (574)). 

Цель: Дать научное обоснование необходимости усиления мер 

профилактики ожирения и метаболического нарушения по всей республике 

на примере южного и северного регионов РК.  



Задачи: 

1. Изучить распространенность и динамику ожирения по уровню индекса 

массы тела и состава тела  среди взрослого населения южного и северного 

регионов РК.  

2. Определить характер питания и физической активности, а также,  

степень осведомленности о показателях ДСИ среди взрослого населения 

южного и северного регионов РК. 

3. Изучить распространенность риска метаболического нарушения по 

критериям IDF среди взрослого населения южного и северного регионов РК. 

4. Изучить распространность ССЗ и СД среди обследованных групп 

населения южного и северного регионов РК. 

5. Разработать алгоритм действий, позволяющий медицинским 

работникам первичной медико-санитарной помощи своевременно 

диагностировать риски метаболического нарушения с применением  модели, 

прогнозирующей изменения веса и появления избыточной массы тела, 

разработанной на основании метода системной динамики имитационного 

моделирования. 

Научная новизна: 

1 Впервые по уровням ожирения, установленным ВОЗ, на основе широко 

масштабных исследований будет определена распространенность ожирения 

среди взрослого населения южного и северного регионов РК и будет 

осуществлено межрегиональное сравнение полученных данных.  

2 Впервые среди взрослого населения южного и северного регионов РК, 

подверженных ожирению, будет определен уровень распространения ССЗ и 

СД во взаимосвязи с показателями ДСИ. 

3 На основании исследовательской работы по критериям IDF будет 

определен риск метаболического нарушения среди взрослого населения 

южного и северного регионов РК, в результате будет выявлена 

распространенность ССЗ среди населения, имеющего риск метаболического 

нарушения. 

4 Впервые на основании метода системной динамики имитационного 

моделирования разработана модель, прогнозирующая изменения веса и 

появления избыточной массы тела. 

5 А также, по результатам полученных данных разработан алгоритм 

действий, позволяющий медицинским работникам первичной медико-

санитарной помощи своевременно диагностировать риски метаболического 

нарушения. 

Практическая и теоретическая ценность исследовательской работы: 

 На основании результатов исследования определена необходимость 

усиления мер профилактики ожирения и метаболического нарушения. 

 Алгоритм действий медицинских работников первичной медико-

санитарной помощи по диагностике риска метаболического нарушения 

разработан на основе простых и удобных методов.  

 На основании имитационного моделирования разработана модель 

прогнозирующая изменения веса и появления избыточной массы тела. 



 Результаты исследовательской работы включены в коммуникационные 

мероприятия по формированию у населения навыков правильного питания и 

здорового образа жизни, которые проводятся Национальным центром 

здорового питания (НЦЗП).  

Положения, выносимые на защиту 

1 На сегодняшний день каждый второй житель северного и южного 

регионов Казахстана имеет избыточный вес или ожирения (ДСИ≥25 кг/м2), а 

это в свою очередь говорит о том, что за последние десятилетия 

распространенность лишнего веса и ожирения увеличилась: с 1995 года 

среди женщин  на 10%, а среди мужчин – на 8%; с 2008 года среди женщин  - 

на 6,4%,а среди мужчин -  на 4,6%.  

2 Результаты исследований распространенности сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета в южном и северном регионах Казахстана 

показывают, что по сравнению с группами людей не имеющих лишний вес 

(ДСИ≤25кг/м2) в группах людей, имеющих лишний вес и ожирение 

(ДСИ≥25кг/м2) количество людей с данными заболеваниями больше со 

статистически значимым различием. 

3 А также, независимо от региона и пола, по сравнению с населением с 

нормальной массой тела у жителей с ДСИ ≥25 кг/м2, т.е. имеющих лишний 

вес или ожирение, распространенность риска метаболического нарушения 

была выше со статистически значимым различием. 

4 Независимо от пола и региона распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний  увеличивается вместе с присутствием каждой из 

компонент метаболического синдрома по критерию  IDF. А при присутствии 

всех трех компонент, распространенность сердечно-сосудистых заболеваний 

среди людей, подверженных риску метаболического нарушения, 

увеличивается в два раза выше, чем среди всех обследованных людей. 

5 Модель, разработанная на основании метода системной динамики 

имитационного моделирования и прогнозирующая изменения веса и 

появления избыточной массы тела, является эффективной при профилактике 

ожирения, лишнего веса, а также, рисков метаболического нарушения. 

Внедрение результатов исследования  

 Представлено в отчетах за 2012, 2013 и 2014 годы Министерства 

образования и науки РК по научной-исследовательской работе 

«Комплексные работы по профилактике ожирения».   

 Включено в процесс работы Национального центра здорового питания.  

Публикации по теме диссертации 

По сведениям диссертационной работы было опубликовано 15 научных 

работ. В том числе, в изданиях, рекомендуемых Министерством образования 

и науки РК -5; международных изданиях, входящих в базу данных Scopus – 2; 

международных и иностранных конференциях -8. 
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The relevance of research topic: In 1997, the World Health Organization 

(WHO) announced that obesity has become a global epidemic and reason is the 

broad spread of obesity worldwide. 

According to WHO, 1.9 billion adults around the world are overweight, of 

which more than 600 million people suffer from obesity. According to this 

indicator, the prevalence of obesity since 1980 has doubled. 

A similar situation is observed in Kazakhstan. As a result of nationwide 

representative surveys conducted in 1995-1996, the Kazakh Academy of Nutrition 

and the Academy of Preventive Medicine found that 42% of the adult population 

are overweight (27%) or obese (15%). 

The main social significance and danger of such spread of obesity lies on 

contribution to cardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM), 

furthermore obesity leads to disability of people of working age and to reduction of 

life expectancy. 

The global scientific community has been made a global solution that 

diabetes and cardiovascular disease share the same risk factors and the occurrence, 

as natural consequence of this decision was the emergence of the concept - "the 

risk of metabolic disorders" (RMD). 

 However, worldwide data on the prevalence of RMD are different and data 

differs from country to country, because the criteria for determining the RMD and 

the boundary parameters are changed and updated every year. 

Distribution Risk of RMD is a leading cause of mortality and constitutes 6-

7% of the total number of deaths, including 12-17% from cardiovascular disease 

and 30-52% from diabetes. 

On the basis of these data the goal of our research work has been defined. 

The thesis is accomplished with in the framework of research work 

"Comprehensive work on the prevention of obesity."(Registration number: 

0112RK01585 UDC: 613.24: 616-036.22-084 (574)). 

The purpose of the study: To provide a scientific rationale for necessity of 

improving measures in prevention of obesity and metabolic disorders throughout 

the country on the example of the southern and northern regions of Kazakhstan. 

The tasks of the study: 

1. To study the prevalence and dynamics of the obesity by level of body mass 

index and body composition of the adult population of the southern and northern 

regions of Kazakhstan. 



2. To determine the nature of the diet and physical activity, as well as awareness of 

the BMI indicators among adult population of the southern and northern regions of 

Kazakhstan. 

3. To study the prevalence of the risk of metabolic disorders by IDF criteria among 

adult population of the southern and northern regions of Kazakhstan. 

4. To examine the spread of cardiovascular diseases and diabetes among surveyed 

population of the southern and northern regions of Kazakhstan. 

5. To develop an action algorithm which allows primary health care medical 

workers to diagnose the risk of metabolic disorders with the use of model 

predicting weight change and the emergence of overweight, developed on the basis 

of system dynamics simulation method. 

Scientific novelty: 

1. For the first time based on wide-scale studies will be determined the 

prevalence of obesity by classes of obesity, established by WHO, among adult 

population of the southern and northern regions of Kazakhstan and inter-

comparison of the data will be carried out. 

2. For the first time among adult population of the southern and northern 

regions of Kazakhstan, who are prone to obesity will be determined by the 

prevalence of cardiovascular disease and diabetes in association with indicators of 

BMI. 

3. The risk of metabolic disorders among adult population of the southern and 

northern regions of Kazakhstan will be determined on the basis of research on the 

IDF criteria , as a result the prevalence of cardiovascular disease will be defined 

among population that are at risk of metabolic disorders. 

4. For the first time on the basis of the system dynamics simulation method 

the model will be developed to predict weight change and the emergence of 

overweight. 

5. Moreover, according to findings an algorithm of actions will be developed 

for diagnosing the risk of metabolic disorders for medical workers of primary 

health care. 

Practical and theoretical value of the research work: 

• Based on the results of the study there will be determined the need to 

improve prevention of obesity and metabolic disorders. 

•The algorithm for health workers of primary health care will be developed 

for the diagnosis of the risk of metabolic disorders on the basis of simple and 

convenient techniques. 

• The model that identifies the body weight change and appearance of 

excessive body weight will be developed on the basis of simulation program. 

• The results of the research work are included to the communication 

activities on the formation of the skills of proper nutrition and healthy lifestyle of 

the population, which are conducted by the National Center of healthy food 

(NCHF). 

The regulations for the defense 

1.As of today every second resident of the northern and southern Kazakhstan 

is overweight or obese (DSI≥25 kg / m2), and this, in turn, shows that over the past 



decade, the prevalence of overweight and obesity has increased: since 1995 among 

women by 10% and among men by 8%; since 2008 among women by 6.4%, while 

among men increase was 4.6%. 

2. The results of the research on prevalence of cardiovascular disease and 

diabetes in the southern and northern regions of Kazakhstan showed that an 

amount of people with stated diseases higher with a statistically significant 

differencein the groups of people with overweight and obesity (BMI≥25kg /m2) in 

comparison with groups of people that do not have the extra weight (BMI ≤25kg 

/m2). 

3. Besides, regardless of region or gender, compared with population with 

normal weight residents with BMI ≥25 kg / m2, i.e. with overweight or obesity, the 

prevalence risk of metabolic disorders was higher with a statistically significant 

difference. 

4. Regardless of gender or region the spread of cardiovascular disease 

increases with the presence of each IDF components.  Meanwhile the presence of 

all three components, i.e.by IDF criteria the spread of cardiovascular disease 

among people at risk of metabolic disorders, increased by two times than among 

all examined individuals. 

5. The model developed on the basis of system dynamics simulation method 

that predicts change in weight, is effective in the prevention of obesity, weight 

loss, as well as the risk of metabolic disorders. 

Implementation of research results 

• Presented in the reports on 2012, 2013 and 2014 of the Ministry of 

Education and science for scientific research work "Comprehensive work on the 

prevention of obesity." 

• Included in the process of work of the National Center of healthy nutrition. 

Publications on the subject of the dissertation 

According to the dissertation work 15 scientific papers have been published. 

In particular, 5 in the editions recommended by the Ministry of education and 

science; 2 international publications included in the Scopus database and 8 

international and foreign conferences. 

 


