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АННОТАЦИЯ 

 

диссертации Акимбаевой Жанар Мейрамовны на тему: «Оценка практики 

лечения и клинических исходов больных артериальной гипертензией в 

сочетании с сахарным диабетом», представленную  

на соискание степени доктора философии (PhD) 

по специальности: 6D110100 –Медицина 
 

Актуальность проблемы. Хронические неинфекционные заболевания 

(ХНИЗ), к которым относятся артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет и другие являются ведущей причиной смертности 

населения в мире. Численность больных артериальной гипертензией к 2009 

году превысила  1 миллиард, а к 2015 году она достигла 1,5 миллиарда. 

Ежегодно от осложнений артериальной гипертензии умирают 7,5 млн. человек 

(ВОЗ, 2013), при этом ведущей причиной смертности среди БСК является 

инфаркт миокарда. В настоящее время в мире сахарным диабетом 2-го типа 

страдают 382 млн. людей. В 2013 году сахарный диабет стал причиной 5,1 млн. 

смертей в мире, у 175 млн. человек сахарный диабет не диагностирован, что 

составляет 46%, и, соответственно они не лечатся, что приводит к серьезным 

осложнениям (поражения сердца, глаз, почек, нижних конечностей, ранняя 

смертность).  

Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) – это 

взаимосвязанные заболевания, которые предрасполагают к возникновению 

атеросклероза и соответственно ишемической болезни сердца, мозговому 

инсульту и др. По оценочным данным, у 3 млн. американцев наблюдается 

сочетание АГ и СД. АГ встречается в 2 раза чаще у больных СД по сравнению с 

теми, кто не имеет СД (Report on hypertension in diabetes, 1994). Bakris G. (2014), 

обследовав 3500 новых случаев СД, установил  наличие АГ у 39% больных. 

Министерством здравоохранения РК в 2006 г. были утверждены протоколы 

диагностики и лечения по 70 нозологиям, в том числе артериальной 

гипертензии и сахарным диабетом. 

Цель исследования:  

Оценка практики лечения и клинических исходов больных с артериальной 

гипертензией в сочетании с сахарным диабетом до и после внедрения 

протоколов диагностики и лечения. 

Задачи:  

1. Провести сравнительный анализ смертности, инвалидности и частоты 

развития осложнений артериальной гипертензией (АГ) в сочетании сахарным 

диабетом (СД)  в ЮКО и РК до и после внедрения протоколов диагностики и 

лечения; 

2. Определить уровень приверженности врачей (кардиологов, терапевтов, 

эндокринологов) протоколам диагностики и лечения (ПДЛ) на примере 

медицинских организаций ЮКО; 
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3. Проанализировать и установить степень соответствия диагностики и 

лечения артериальной гипертензии в сочетании (АГ) с сахарным диабетом (СД) 

протоколам диагностики и лечения (ПДЛ) в ЮКО; 

4. Оценить и выявить наиболее значимые факторы, влияющие на 

больничную летальность от инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST у 

больных с артериальной гипертонией (АГ) в сочетании с сахарным диабетом 

(СД), которым проводилось чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).  

Материал и методы исследования 
Вид исследования Материалы 

исследования 

Методы 

исследования 

Количество 

Обзор литературы Базы данных мета-

анализов, 

систематических 

рандомизирован-

ных исследований, 

UBMED, Cochrain 

Data Base, 

MEDLINE и др. 

Электронный 

информационно-

аналитический 

30 мета-анализов и 40 

систематических 

рандомизированных 

исследований, 163 

источников 

литературы 

Оценка клини-

ческих исходов АГ 

в сочетании с СД 2-

го типа до и после 

внедрения ПДЛ 

База данных РЦРЗ 

МЗиСР РК 

Аналитический 

статистический 

13737 больных АГ+СД 

в ЮКО и 118131 

больных в РК за 2000-

2014 годы 

 

Анализ мнения 

врачей по 

приверженности 

использованию 

ПДЛ 

Анкеты для врачей-

терапевтов, 

кардиологов, 

эндокринологов  

Аналитический 

статистический  

106 врачей-терапевтов, 

кардиологов и 

эндокринологов  г. 

Шымкента   

Ретроспективный 

аудит требованиям 

ПДЛ 

Истории болезней 

стационарного 

больного  

Аудит историй 

болезни, 

аналитический, 

статистический 

334 истории болезней 

больных АГ + СД, 

ОКЦ г. Шымкент 

Оценка управле-

ния лечением и 

больничной  

летальности от ИМ 

с подъемом 

сегмента ST у 

больных АГ+СД 

База данных РЦЭЗ Аналитический, 

статистический 

22176 пациентов с  

ИМ с подъемом 

сегмента ST +АГ+СД 

 

Научная новизна работы: 

Впервые на значительном статистически достоверном материале (свыше 

130 тыс. наблюдений) проведено исследование со сравнительным анализом 

смертности, инвалидности, частоты развития и характера осложнений у 

больных АГ в сочетании с СД (частота острого инфаркта миокарда, нарушений 

мозгового кровообращения, диабетической стопы, ретинопатии, 

макроангиопатии, стенокардии) до и после внедрения протоколов диагностики 

и лечения в ЮКО и РК.  
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Впервые в республике изучена степень приверженности врачей-

терапевтов, кардиологов и эндокринологов рекомендациям по диагностике и 

лечению больных с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с сахарным 

диабетом, изложенных в протоколах диагностики и лечения, утвержденных МЗ 

РК (2006 год) в зависимости от стажа работы, уровня квалификации (врачебной 

категории) врачей и их возраста на основе разработанной многовекторной 

оценочной анкеты.  

Впервые в РК дана оценка практики лечения, клинических исходов и 

развития осложнений у больных с артериальной гипертензией в сочетании с 

сахарным диабетом до и после внедрения протоколов диагностики и лечения. 

Впервые изучены соответствия (несоответствия) диагностики и лечения 

проводимых больным с АГ в сочетании с СД к протоколам диагностики и 

лечения, утвержденным МЗ РК. 

Впервые проанализирована и установлена положительная динамика 

клинических исходов больных АГ в сочетании с СД в ЮКО  и РК (частота 

острого инфаркта миокарда, нарушений мозгового кровообращения, 

диабетической стопы, ретинопатии, макроангиопатии, стенокардии, 

инвалидности и смертности) после  внедрения протоколов диагностики и  

лечения. 

Впервые определены соответствие высокой приверженности врачей к ПДЛ 

и высокой степени соответствия практики диагностики и лечения АГ в 

сочетании с СД и их положительное влияние на клинические исходы. 

Впервые на национальном уровне дана оценка и выявлены наиболее 

достоверно значимые факторы, влияющие на уровень больничной летальности 

от инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST у больных с артериальной 

гипертонией (АГ) в сочетании с сахарным диабетом (СД), которым 

проводилось чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). 

Практическая значимость:  

Значительное улучшение клинических исходов больных АГ в сочетании с 

СД (количество умерших и инвалидов, частота острого инфаркта миокарда, 

нарушений мозгового кровообращения, диабетической стопы, ретинопатии, 

макроангиопатии, стенокардии) после внедрения протоколов диагностики и 

лечения в Республике Казахстан и Южно-Казахстанской области обосновывает 

необходимость их дальнейшего внедрения, совершенствования на основе 

принципов доказательной медицины. 

Результаты исследований определяют необходимость контроля и 

мониторинга уровня приверженности врачей к ПДЛ для улучшения качества, 

доступности методов диагностики и лечения,  обеспечения эффективности 

проводимых лечебно-профилактических мероприятий как на уровне 

медицинских организаций, так и на уровне кардиологической и 

эндокринологической служб страны.  

Полученные достоверные данные о факторах, влияющих на уровень 

больничной летальности при остром инфаркте миокарда миокарда с подъёмом 

сегмента ST у больных с артериальной гипертонией (АГ) в сочетании с 
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сахарным диабетом (СД), которым проводилось чрескожное коронарное 

вмешательство (ЧКВ), позволят интенсифицировать экстренную 

кардиологическую помощь, сократить время доступа к ЧКВ, уменьшить 

госпитальную летальность больных, повысить качество жизни. 

Доказана целесообразность систематического обучения врачей-терапевтов, 

кардиологов и эндокринологов по вопросам диагностики и лечения АГ в 

сочетании с СД учитывая относительно высокий процент частичного 

соответствия диагностики этих заболеваний (54,5%) на примере Южно-

Казахстанской области. 

Полученные результаты диктуют необходимость широкого  внедрения, 

предусмотреть и гармонизировать ПДЛ в учебные программы резидентуры при 

подготовке терапевтов, кардиологов и эндокринологов страны. 

Результаты исследования позволяют оценить, улучшить качество и 

эффективность службы внутреннего аудита медицинской организации, 

влияющая на качество клинической работы учреждения. 

Результаты по оценке приверженности врачей к ПДЛ и оценка в целом 

практики диагностики и лечения позволяют оценить  и улучшить 

содержательно  качество образовательных программ,   уровень и 

эффективность преподавания клинических дисциплин, установить наиболее 

востребованные направления в до и постдипломной подготовке врачей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Внедрение протоколов диагностики и лечения артериальной 

гипертензии в сочетании с сахарным диабетом в 2006-2014 гг. обеспечило 

значительное улучшение клинических исходов (снижение смертности и  

инвалидности, а так же ее осложнений), повышению качества жизни больных. 

2. Высокий уровень приверженности врачей-терапевтов, кардиологов и 

эндокринологов Южно-Казахстанской области в сочетании с высокой степенью 

соответствия практики лечения к протоколам диагностики и лечения больных 

артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом, обеспечило 

повышение качества оказания специализированной медицинской помощи и 

улучшение клинических исходов. 

3. Уровень больничной летальности из-за STEMI с ЧКВ достоверно 

определяется длительностью сроков превышающих 60 мин с момента 

госпитализации больного до проведения ЧКВ, возраста старше 60 лет и  более 

коротким периодом госпитализации после ЧКВ. 

Публикации по теме диссертации: 

По результатам исследования опубликовано и принято к печати 13 

научных работ, из них 3 статьи - в журналах, рекомендованных Комитетом по 

контролю в сфере науки МОН РК, 1 публикация - в материалах 

Республиканской научно-практической конференции, 3 публикации - в 

международных конференциях, 3 публикации в материалах зарубежных 

конференций, а так же 3 статьи в зарубежных журналах, имеющих импакт 

фактор, входящий в базу данных SCOPUS. 
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6D110100 – Медицина саласы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін 

алу үшін тапсырған Әкімбаева Жанар Мейрамқызының «Қант диабетімен 

үйлестікте артериялы қан қысымы көтерілетін науқастарды емдеу тәжірибесі 

мен клиникалық нәтижелерін бағалау» тақырыбындағы диссертациясының 

 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Мәселенің өзектілігі: Артериялық қан қысымының көтерілуі, жүректің 

ишемиялық ауруы, қант диабеті және басқалары жататын, созылмалы жұқпалы 

емес аурулар (СЖЕА) әлем халықтарының қазаға душар болуының басты 

себебі болып табылады. Артериялық қан қысымының көтерілуіне шалдыққан 

науқастардың саны 2009 жылға қарай 1 миллиардтан асты, ал 2015 жылға қарай 

1,5 миллиардқа жетті. Жыл сайын артериялық қан қысымы көтерілуінің 

асқынуынан 7,5 млн адам өлімге душар болады (БДҰ, 2013), сонымен бірге 

БСР арасында өлімге әкеліп соқтырудың басты себебі миокард инфакты болып 

табылады. Қазіргі уақытта 2-типті қант диабетіне әлемде 382 млн. адам 

шалдыққан. 2013 жылы қант диабеті әлемдегі 382 5,1 млн. өлімге себепші 

болды, 175 млн. адамға қант диабеті диагнозы қойылмаған, бұл 46%-ды 

құрайды, және де сәйкесінше олар емделмейді, бұл қауіпті асқынуларға 

(жүректің, көздің, бүйректің, аяқтардың зақымдануына, жастай өлімге) әкеліп 

соқтырады. 

Артериялық қан қысымының көтерілуі (АҚК) және қант диабеті (ҚД) – бұл 

өзара байланыста болатын ауру түрлері, олар атеросклероздың және сәйкесінше 

жүректің ишемиялық ауруының, ми инсультының және т.б. пайда болуына 

итермелейді, Бағалау деректері бойынша, американдықтардың 3 млн-ында АҚК 

мен ҚД үйлесімі байқалады. АҚК ҚД жоқ адамдармен салыстырғанда ҚД бар 

науқастарда екі есе жиірек кездеседі (Report on hypertension in diabetes, 1994). 

Bakris G. (2014) ҚД-нің 3500 жаңа оқиғасын зерттей отырып, қант диабетіне 

шалдыққандардың 39%-ында АҚК бар екендігін анықтады. ҚР Денсаулық 

сақтау министрлігі 2006 ж. 70 дерт бойынша, оның ішінде артериялық қан 

қысымының көтерілуі мен қант диабеті бойынша диагностика мен емдеудің 

хаттамаларын бекітті. 

Зерттеу мақсаты:  

Қант диабетімен үйлестікте артериялы қан қысымы көтерілетін 

науқастарды диагностикалау мен емдеу хаттамалары енгізілгенге дейінгі және 

кейінгі емдеу тәжірибесі мен клиникалық нәтижелерін бағалау. 

Міндеттері:  

1. ОҚО мен ҚР-нда диагностикалау мен емдеу хаттамалары енгізілгенге 

дейінгі және кейінгі қант диабетімен (ҚД) бірге үйлестікте артериялы қан 

қысымы көтерілетін (АҚК) науқастардың өлімге, мүгедектікте душар болуын 

және асқынуының даму жиілігін салыстырмалы түрде талдау; 

2. ОҚО медициналық ұйымдарынан мысалдар келтіре отырып, 

диагностикалау мен емдеу хаттамаларын дәрігерлердің (кардиолог, терапев, 

эндокринолог) ұстану деңгейін анықтау; 
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3. ОҚО-нда қант диабетімен (ҚД) бірге үйлестікте артериялы қан қысымы 

көтерілуін (АҚК) диагностикалау мен емдеудің диагностикалау мен емдеу 

хаттамаларына сәйкестік деңгейін анықтау және талдау жүргізу; 

4. Пункциялық коронарлық араласу (ПКА) жүргізілген, қант диабетімен 

(ҚД) бірге үйлестікте артериялы қан қысымы көтерілетін (АҚК) науқастарда ST 

сегментін көтере отырып, миокард инфарктынан ауруханалық қазаға ұшырауға 

әсер ететін барынша маңызды факторларды анықтау және бағалау.  

 

Материал және зерттеу тәсілдері 
Зерттеу түрі Зерттеу 

материалдары 

Зерттеу тәсілдері Саны 

Әдебиеттерге шолу Мета-

талдаулардың, 

жүйелі  

рандомизацияланға

н зерттеулердің,   

UBMED, Cochrain 

Data Base, 

MEDLINE және 

т.б. деректер қоры. 

Электронды 

ақпараттық-

аналитикалық  

30 мета-талдау және 40 

жүйелі  

рандомизацияланған 

зерттеулер, 163 

әдебиет көздері 

ДЕХ енгізілгенге 

дейін және кейін 2-

ші типті ҚД-мен 

үйлестікте АҚК 

клиникалық 

нәтижелерін 

бағалау 

 

ҚР ДжӘДМ РДДО 

деректер қоры 

 

 

Аналитикалық 

статистикалық 

2000-2014 жылдарда 

ҚР-нда 118131 және 

ОҚО-нда 13737 

АҚК+ҚД бар 

науқастар 

ДЕХ пайдалануды 

ұстану бойынша 

дәрігерлердің 

пікірін талдау 

 

Терапевт, 

кардиолог, 

эндокринолог-

дәрігерлерге 

арналған сауалнама 

Аналитикалық 

статистикалық  

Шымкент қаласының  

106 терапевт, 

кардиолог және и 

эндокринолог- 

дәрігерлері  

ДЕХ талаптарына 

ретроспективті 

тексеру  

Стационарлық 

науқас 

ауруларының 

тарихы  

Аурулардың 

тарихтарын 

тексеру, 

аналитикалық, 

статистикалық 

Шымкент қ. ОКО, 

АҚК + ҚД 

науқастарының 334 

ауру тарихтары 

АҚК + ҚД 

науқастарында ST 

сегментін көтере 

отырып, МИ-нан 

емдеуді басқару 

мен ауруханалық 

өлімді бағалау  

РЭДО деректер 

қоры 

Аналитикалық, 

статистикалық 

АҚК + ҚД + ST 

сегментін көтерген, 

МИ бар 22176 пациент  

 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы. 
Алғаш рет бірқатар статистикалық сенімді материалдарда (130 мыңнан 

астам байқау) ҚР мен ОҚО-нда диагностикалау мен емдеудің диагностикалау 
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мен емдеу хаттамалары енгізілгенге дейін және кейін ҚД-мен бірге үйлестікте 

АҚК науқастардың өлім-жітімге, мүгедектікке шалдығуы, асқынулардың 

дамуы мен сипатының жиілігіне (миокардтың жедел инфарктының, мидағы қан 

айналымы бұзылуының, диабеттік қадамның, ретинопатияның, 

макроангиопатияның, стенокардияның жиілігі) салыстырмалы түрде талдау 

жасай отырып, зерттеу жүргізілді. 

Республикада алғаш рет, әзірленген көпвекторлы бағалау сауалнамасының 

негізінде, дәрігерлердің еңбек өтіліне, біліктілік деңгейіне (дәрігерлік 

санатына) және олардың жасына қарай терапевт, кардиолог және 

эндокринолог-дәрігерлердің қант диабетімен үйлестікте артериялық қан 

қысымы көтерілетін (АҚК) науқастарды ҰР ДМ бекіткен диагностикалау мен 

емдеу хаттамаларында айтылған, диагностикалау мен емдеу жөніндегі 

нұсқаулықтарды ұстану деңгейі зерттелді. 

Қазақстанда алғаш рет, диагностикалау мен емдеу хаттамалары 

енгізілгенге дейін және кейін қант диабетімен үйлестікте артериялық қан 

қысымы көтерілетін науқастарды емдеу тәжірибесіне, клиникалық 

нәтижелеріне және асқынулардың дамуына баға берілді. 

Алғаш рет қант диабетімен үйлестікте артериялық қан қысымы көтерілетін 

(АҚК) науқастарға жүргізілген диагностикалау мен емдеудің ҚР ДМ бекіткен 

диагностикалау мен емдеу хаттамаларына сәйкестігі (сәйкес еместігі) зерттелді. 

Алғаш рет ҚР мен ОҚО-нда қант диабетімен үйлестікте артериялық қан 

қысымы көтерілетін (АҚК) науқастардың клиникалық нәтижелеріне 

(миокардтың жедел инфарктының, мидағы қан айналымы бұзылуының, 

диабеттік қадамның, ретинопатияның, макроангиопатияның, стенокардияның, 

мүгедектік пен өлім-жітімнің жиілігі) талдау жүргізілді және диагностикалау 

мен емдеу хаттамалары енгізілгеннен кейінгі жағымды динамикасы анықталды.  

Алғаш рет дәрігерлердің ДЕХ-н жоғары деңгейде ұстанушылық сәйкестігі 

және ҚЗ үйлестікте АҚК диагностикалау мен емдеу тәжірибесінің жоғары 

дәрежедегі сәйкестігі мен олардың клиникалық нәтижелерге оң әсері 

анықталды.  

Алғаш рет ұлттық деңгейде, пункциялық коронарлық араласу (ПКА) 

жүргізілген, қант диабетімен (ҚД) үйлестікте артериялық қан қысымы 

көтерілетін (АҚК) науқастарда ST сегментін көтере отырып, миокард 

инфарктінен ауруханалық қазаға ұшырау деңгейіне айрықша анық әсер етуші 

маңызды факторлар анықталды және баға берілді.  

Тәжірибелік маңыздылығы.  

Қазақстан Республикасы мен Оңтүстік Қазақстан облысында 

диагностикалау мен емдеу хаттамалары енгізілгеннен кейін ҚД-мен үйлестікте 

АҚК науқастардың клиникалық нәтижелерінің айтарлықтай жақсаруы (қаза 

болғандар мен мүгедектердің саны, жедел миокард инфарктінің, мидағы қан 

айналымы бұзылуының, диабеттік қадамның, ретинопатияның, 

макроангиопатияның, стенокардияның жиілігі) дәлелді медицина қағидалары 

негізінде олардың одан әрі енгізілуінің, жетілдірілуінің қажеттілігін дәлелдейді. 
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Зерттеу нәтижелері медициналық ұйымдар тұрғысынан, сондай-ақ, 

еліміздің кардиологиялық және эндокринологиялық қызметі тұрғысынан да 

диагностикалау мен емдеу тәсілдерінің қолжетімділігін, сапасын арттыру, 

өткізілетін емдеу-алдын алу іс-шараларының тиімділігін қамтамасыз ету үшін 

ДЕХ-н дәрігерлердің ұстану деңгейін бақылау және қадағалау қажеттілігін 

анықтайды.  

Пункциялық коронарлық араласу (ПКА) жүргізілген, қант диабетімен (ҚД) 

үйлестікте артериялық қан қысымы көтерілетін (АҚК) науқастарда ST 

сегментін көтере отырып, жедел миокард инфарктінен ауруханалық қазаға 

ұшырау деңгейіне әсер етуші факторлар туралы алынған сенімді деректер 

төтенше кардиологиялық көмектің қанқындылығын арттыруға, ПКА-ға 

қолжетімділік уақытын қысқартуға, науқастардың госпитальдік қазаға 

ұшырауын азайтуға, өмір сүру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Оңтүстік Қазақстан облысын мысалға келтіре отырып, осы аурулар 

(54,5%) диагностикасының ішінара сәйкестігінің салыстырмалы түрде пайызы 

жоғары екендігін ескере отырып, ҚД үйлестікте АҚК диагностикалау мен 

емдеу мәселелері бойынша терапевт, кардиолог және эндокринолог-

дәрігерлерді жүйелі түрде оқытудың пайдалы екендігі дәлелденді.  

Алынған нәтижелер елімізде терапевт, кардиолог және эндокринологтарды 

даярлау кезінде резидентураның оқу бағдарламасына ДЕХ-н кеңінен енгізу, 

ескеру және үйлестіру қажеттігін ұсынады. 

Зерттеу нәтижелері мекеменің клиникалық жұмысының сапасына әсер 

ететін медициналық ұйымның ішкі тексеріс қызметінің сапасы мен тиімділігін 

арттыруға, бағалауға мүмкіндік береді.  

Дәрігерлердің ДЕХ-н ұстануын бағалау бойынша алынған нәтижелер мен 

тұтас алғанда, диагностикалау мен емдеу тәжірибесін бағалау оқыту 

бағдарламаларының маңызды сапасын, клиникалық пәндерді оқыту деңгейі мен 

тиімділігін бағалауға және арттыруға, дәрігерлерді дипломға дейінгі және 

дипломнан кейінгі даярлық кезінде ерекше қажетті бағыттарды анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Қорғауға шығарылған ойлар. 

1. 2006-2014 жылдарда қант диабетімен (ҚД) үйлестікте артериялық қан 

қысымы көтерілуін (АҚК) диагностикалау мен емдеу хаттамаларының енгізілуі 

клиникалық нәтижелердің (өлім-жітім мен мүгедектіктің, сонымен қатар оның 

асқынуларының азаюы) айтарлықтай жақсаруын, науқастардың өмір сүру 

сапасының артуын қамтамасыз етті. 

2. Оңтүстік Қазақстан облысының терапевт, кардиолог және 

эндокринолог-дәрігерлерінің ДЕХ-н ұстануының жоғары деңгейінің қант 

диабетімен үйлестікте артериялық қан қысымы көтерілуін диагностикалау мен 

емдеу хаттамаларына емдеу тәжірибелерінің жоғары дәрежеде сәйкес келуімен 

үйлестікте болуы мамандандырылған медициналық көмек көрсету сапасының 

артуын және клиникалық нәтижелердің жақсаруын қамтамасыз етті. 

3. ПКА-мен STEMI салдарынан ауруханалық қаза болу деңгейі науқас 

ауруханаға жатқызылған сәттен бастап ПКА жүргізілгенге дейін өтетін 60 
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минуттан асатын мерзімнің ұзақтығымен, 60 жастан асқандығымен және ПКА-

дан кейінгі ауруханаға жатқызудың кішірек кезеңімен нақты анықталады. 

Диссертация тақыры бойынша жарияланымдар. 

Зерттеу нәтижелері бойынша 13 ғылыми жұмыс, олардың ішінде 3 мақала 

– ҚР БжҒМ Ғылым саласын бақылау жөніндегі комитеті ұсынған журналдарда, 

1 жарияланым – Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдарында, 3 жарияланым – халықаралық конференцияларда, 3 

жарияланым шетелдік конференциялар материалдарында, сонымен бірге 3 

мақала SCOPUS деректер базасына енген, импакт факторы бар шетелдік 

журналдарда жарық көрді және басуға қабылданды. 
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ANNOTATION 

 
Of PhD Dissertation by Akimbayeva Zhanar Meyramovna titled 'Evaluation of 

Treatment Practice and Clinical Outcomes in Patients with Arterial Hypertension in 

Combination with Diabetes Mellitus', Speciality 

6D110100 (Medicine) 
 

Actuality of the problem: Chronic non-infectious diseases (CNID) including 

arterial hypertension, coronary artery disease, diabetes mellitus, etc. are the leading 

cause of population mortality worldwide. By 2009, the number of patients with 

arterial hypertension exceeded 1,000,000,000, and reached 1,500,000,000 by 2015. 

Every year, complications of arterial hypertension cause deaths in 7,500,000 people 

(WHO, 2013), and the leading cause of mortality in circulatory diseases is 

myocardial infarction. Presently, 382,000,000 people have diabetes mellitus type 2 

worldwide. In 2013, diabetes mellitus caused 5,100,000 deaths worldwide, 

175,000,000 people (46%) have non-diagnosed diabetes mellitus, and consequently, 

they are not treated, which causes serious complications (heart, ocular, renal, lower 

extremity damages, early mortality).  

Arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus (DM) are interdependent 

diseases which predispose to atherosclerosis and consequently coronary artery 

disease, stroke, etc. It is estimated that 3,000,000 Americans have combination of AH 

and DM. In patients with DM, AH is 2 times as frequent as in patients without DM 

(Report on hypertension in diabetes, 1994). Having had studied 3,500 new cases of 

DM, Bakris G. (2014) detected AH in 39% of patients. In 2006, the Ministry of 

Health of the Republic of Kazakhstan approved diagnostic and treatment protocols 

for 70 nosologies including arterial hypertension and diabetes mellitus. 

Research goal:  

Evaluation of treatment practice and clinical outcomes in patients with arterial 

hypertension in combination with diabetes mellitus before and after implementation 

of the diagnostic and treatment protocols. 

Objectives:  

1. To conduct comparative analysis of mortality, disability, and frequency of 

complications of arterial hypertension (AH) in combination with diabetes mellitus 

(DM) in South Kazakhstan Region and the Republic of Kazakhstan before and after 

implementation of the diagnostic and treatment protocols; 

2. To determine how physicians (cardiologists, therapists, endocrinologists) 

comply with the diagnostic and treatment protocols (DTP's), based on medical 

organisations of South Kazakhstan Region; 

3. To analyse and determine conformity of diagnostics and treatment of arterial 

hypertension (AH) in combination with diabetes mellitus (DM) with the diagnostic 

and treatment protocols (DTP's) in South Kazakhstan Region; 

4. To evaluate and identify the most relevant factors which influence in-hospital 

lethality caused by ST elevation myocardial infarction in patients with arterial 
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hypertension (AH) in combination with diabetes mellitus (DM) after percutaneous 

coronary intervention (PCI).  

Materials and methods 
Research Research materials Research methods Numbers 

References Databases of meta-

analyses, systematic 

randomised studies, 

UBMED, Cochrain 

Data Base, 

MEDLINE, etc. 

Electronic 

information 

analysis 

30 meta-analyses and 40 

systematic randomised 

studies, 163 references 

Evaluation of 

clinical outcomes of 

AH + DM type 2 

before and after 

implementation of 

the DTP's 

Database of the 

Republican Centre 

for Healthcare 

Development, 

Ministry of Health of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Statistical analysis 13,737 AH+DM patients 

in SKR, and 118,131 

patients in the RoK in 

2000-2014 

 

Analysis of 

physicians' views on 

DTP compliance 

Therapist, 

cardiologist, 

endocrinologist 

questionnaires 

Statistical analysis  106 therapists, 

cardiologists, 

endocrinologists from 

Shymkent   

Retrospective audit 

of DTP requirements 

Inpatient medical 

histories 

Medical history 

audit, statistical 

analysis 

334 medical histories of 

AH+DM patients, 

Shymkent Regional 

Cardiology Centre 

Evaluation of 

treatment 

management and in-

hospital lethality 

caused by ST 

elevation MI in 

AH+DM patients 

Database of the 

Republican Centre 

for Electronic 

Healthcare 

Statistical 

analysis 

22176 patients with ST 

elevation MI +AH+DM 

 

Scientific novelty: 

For the first time a significant statistically reliable material (over 130,000 

observations) was used to conduct a research including comparative analysis of 

mortality, disability, frequency, and nature of complications in patients with AH in 

combination with DM (frequency of acute myocardial infarction, compromised 

cerebral circulation, diabetic foot, retinopathy, macroangiopathy, angina pectoris) 

before and after implementation of the diagnostic and treatment protocols in SKR and 

the RoK.  

For the first time in the Republic, the research was conducted to study 

compliance with guidelines on diagnostics and treatment of patients with arterial 

hypertension (AH) in combination with diabetes mellitus (DM) contained in the 

diagnostic and treatment protocols approved by the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan (2006) among therapists, cardiologists, and endocrinologists, 

depending on professional experience, qualification (medical category) of physicians 

and their age, based on a developed multifactorial questionnaire.  
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For the first time in the Republic of Kazakhstan, the practice of treatment, 

clinical outcomes and development of complications in patients with arterial 

hypertension in combination with diabetes mellitus before and after implementation 

of the diagnostic and treatment protocols were evaluated. 

For the first time, conformity (non-conformity) of diagnostics and treatment of 

AH+DM patients with the diagnostic and treatment protocols approved by the 

Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan was studied. 

For the first time, positive changes in clinical outcomes in AH+DM patients in 

SKR and the RoK (frequency of acute myocardial infarction, compromised cerebral 

circulation, diabetic foot, retinopathy, macroangiopathy, angina pectoris, disability, 

and mortality) following implementation of the diagnostic and treatment protocols 

were analysed and established. 

For the first time, the physicians' high compliance with the diagnostic and 

treatment protocols and high conformity of AH+DM diagnostics and treatment 

practice were established, together with their positive effect on clinical outcomes. 

For the first time at the national level, the most relevant factors influencing in-

hospital lethality caused by ST elevation myocardial infarction in patients with 

arterial hypertension (AH) in combination with diabetes mellitus (DM) after 

percutaneous coronary intervention (PCI) were evaluated and identified. 

Practical relevance:  

Significant improvement of clinical outcomes in patients with AH in 

combination with DM (number of deaths and disabilities, frequency of acute 

myocardial infarction, compromised cerebral circulation, diabetic foot, retinopathy, 

macroangiopathy, angina pectoris) following implementation of the diagnostic and 

treatment protocols in the Republic of Kazakhstan and South Kazakhstan Region 

justifies their further implementation, improvement based on the principles of 

evidence-based medicine. 

The results of the research show the necessity of control and monitoring of 

physicians' compliance with the diagnostic and treatment protocols in order to 

improve quality, accessibility of diagnostic and treatment methods, make treatment 

and prevention measures effective at the level of both medical organisations and 

cardiology and endocrinology services of the country.  

The obtained reliable data on factors influencing in-hospital lethality caused by 

acute ST elevation myocardial infarction in patients with arterial hypertension (AH) 

in combination with diabetes mellitus (DM) after percutaneous coronary intervention 

(PCI) will make it possible to intensify urgent cardiological care, facilitate access to 

PCI, reduce in-hospital lethality among patients, improve quality of life. 

The appropriateness of systematic training of therapists, cardiologists, and 

endocrinologists in AH+DM diagnostics and treatment has been shown, taking into 

account relatively high percentage of partially conforming diagnoses of these 

diseases (54.5%), based on South Kazakhstan Region. 

The obtained results suggest the necessity of broad implementation, inclusion 

and harmonisation of the diagnostic and treatment protocols in educational 
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programmes for residents as training therapists, cardiologists, and endocrinologists in 

the country. 

The results of the research make it possible to evaluate, improve quality and 

effectiveness of internal audit of a medical organisation effecting quality of clinical 

activities of the institution. 

The results of the evaluation of physicians' compliance with the diagnostic and 

treatment protocols and evaluation of diagnostics and treatment practice in general 

make it possible to evaluate and improve quality of contents of educational 

programmes, level and effectiveness of teaching clinical disciplines, to identify the 

most important domains in pre- and postgraduation medical training. 

Propositions: 

1. The implementation of the AH+DM diagnostic and treatment protocols in 

2006-2014 significantly improved clinical outcomes (by having reduced mortality 

and disability and its complications) and patients' quality of life. 

2. High compliance with the AH+DM diagnostic and treatment protocols among 

therapists, cardiologists, and endocrinologists of South Kazakhstan Region in 

combination with high conformity of the treatment practice with the protocols 

improved quality of specialised medical care and clinical outcomes. 

3. A level of in-hospital lethality caused by STEMI with PCI is reliably 

determined by intervals exceeding 60 min between hospitalisation and PCI, age over 

60 and a shorter period of hospitalisation after PCI. 

Relevant publications: 

Based on the results of the research, 13 scientific articles have been published 

and prepared for publication, including 3 in journals recommended by the Committee 

for Control of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan, 1 in the materials of the Republican Research and Practice Conference, 3 

in international conferences, 3 in materials of foreign conferences, and 3 in foreign 

journals having an impact factor included in the SCOPUS database. 

 

 


