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Актуальность. За последние десятки лет наблюдаются изменения в 

описании здоровья, заболеваемости и смертности. Такие процессы, как 

старение, изменение образа жизни, социальное положение и др. являются 

факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

В особенности это актуально для нашей страны, где мы являемся 

свидетелями существенных колебаний смертности населения, зависимой от 

такого рода признаков как: половая принадлежность, национальная 

особенность, поведенческих факторов риска, в том числе количество 

потребляемого алкоголя, курения, психоэмоциональных стрессов, также от 

выраженности метаболических нарушений и др. По данным РЦРЗ за 2014 

год причинами высокой смертности населения являются острые сосудистые 

нарушения (инсульты, инфаркты миокарда), травматизм, онкологические 

заболевания. 

В итоге осуществления государственной программы «Саламатты 

Казахстан» наблюдается уменьшение уровня смертности по причине 

сердечно-сосудистых заболеваний начиная с 2008 года, а 

продолжительность жизни идёт на увеличение, что свидетельствует о том, 

что ожидается увеличение количества лиц старшего поколения пожилого 

возраста и идёт на возрастание проблема сочетанности нескольких 

заболеваний (полиморбидности). В рамках Государственной программы 

развития здравоохранения «Денсаулық», рассчитанной на 2016-2019 годы, 

с целью улучшения управления хроническими неинфекционными 

заболеваниями на уровне ПМСП Министерством здравоохранения РК 

внедрены программы управления заболеваниями, которые направлены на 

изменение и улучшение способов профилактики и мер борьбы с ХНИЗ 

путем повышения солидарной ответственности каждого пациента за свое 

здоровье по таким заболеваниям, как артериальная гипертензия, сахарный 

диабет и хроническая сердечная недостаточность. Определение факторов 

риска развития основных фатальных осложнений позволит провести 

обоснованную и целенаправленную профилактику развития 

заболеваемости и преждевременной смертности от изучаемых заболеваний. 

 

Цель исследования: 

Изучить факторы риска основных фатальных осложнений при 

полиморбидных состояниях у лиц с избыточной массой тела, 

проживающих в аридной зоне. 



Задачи исследования: 

1. Определить распространенность заболеваний, полиморбидных 

состояний и показатели смертности за 12-летний период. 

2. Изучить факторы риска развития заболеваний, приводящих к 

фатальным осложнениям, у проживающих в аридной зоне. 

3. Провести анализ взаимосвязи социально-демографических 

факторов и компонентов метаболического синдрома. 

4. Изучить изменения компонентов метаболического синдрома в 5- 

летней динамике в зависимости от уровня комплаентности. 

5. Разработать принципы управления полиморбидными 

состояниями, приводящими к фатальным осложнениям. 

 

Методы исследования: 

Для достижения поставленной цели проведено обсервационное 

проспективное когортное исследование на основе популяционного 

исследования, проведенного в 2003 году Шалхаровой Ж.С. в 

Туркестанском регионе Южно-Казахстанской области. 

Спустя 12 лет из изученных в 2003 году 1822 обследованных 

получили отклик от 1143 лиц, из которых было выявлено, что количество 

умерших лиц составило 166 человек, что равняется 14,5 % от общего 

количества исследованных. 

Были проанализированы карты обследования респондентов, в 

которых содержались данные по возрасту, росту, весу, ИМТ, ОТ, САД, 

ДАД, ЧСС за 2003 и 2015 годы. 

В качестве модели полиморбидных состояний были исследованы лица 

с МС, так как именно данный синдром лежит в основе развития ожирения, 

СД АГ и ИБС, которые оказались наиболее распространенными 

заболеваниями с фатальными осложнениями. В связи с этим, было 

проделано аналитическое одномоментное исследование, в рамках 

грантового проекта МОН РК по теме 

«Распространенность проявлений нейропатии у лиц с метаболическим 

синдромом» (номер государственной регистрации 0112РК00154, шифр Г- 

2012). 

Обследованы пациенты из прикрепленного контингента поликлиники 

Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави, г. 

Туркестан. Окончательная выборка пациентов составила 839 человек. Были 

проведены клинико-антропометрические методы исследования. 

 

Научная новизна исследования: 

Впервые в Казахстане исследованы показатели смертности и 

выживаемости, факторы риска развития основных фатальных осложнений 

за 12-летний период в аридной зоне. 

Впервые изучены полиморбидные состояния у лиц с избыточной 

массой тела, проживающих в аридной зоне в 12-летнем наблюдении. 

Впервые анализированы взаимосвязи между уровнем социальной, 



эмоциональной и поведенческой комплаентности и компонентами 

метаболического синдрома в 5-летней динамике. 

Практическая значимость: 

Результаты исследования могут быть использованы в практическом 

здравоохранении для проведения ранней профилактики фатальных 

осложнений на основе разработанного алгоритма ведения лиц с ССЗ и СД, 

а также сочетанных с ними состояний с целью своевременного выявления и 

применения методов вторичной профилактики и снижения показателя 

смертности в РК. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. При сравнении данных по распространенности хронических 

неинфекционных заболеваний за 2003 и 2015 годы отмечены 

превалирование сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 

типа и увеличение полиморбидных состояний в 12-летней динамике. 

2. Среди изученных конфаундинг-факторов в развитии сочетаний 

сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, в особенности в 

развитии сахарного диабета, особое место занимает индекс массы тела. 

3. Лицам с низким уровнем комплаентности свойственны более 

высокие значения клинико-метаболических показателей, в отличие от лиц 

со средним и высоким уровнями комплаентности, при этом отмечается 

тенденция к ухудшению клинико-метаболических показателей в 5-летней 

динамике. 

4. Полиморбидность сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 

диабета 2 типа диктуют необходимость учета выявленных в 

диссертационном исследовании факторов риска в реализации программы 

управления заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной 

помощи. 

 

Сведения о публикациях: 

По материалам диссертационной работы опубликованы 15 научных 

работ, из них 6 в изданиях, рекомендованных Комитетом по надзору и 

аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

РК; 1 – в издании, индексированном в информационных базах Scopus, 1 – в 

издании, индексированном в информационных базах Thomson Reuters, 7 

тезисов в научных конференциях и конгрессах, в том числе 2 в зарубежных 

конгрессах и научных конференциях. 

 

Выводы: 

1. Согласно 12-летнему наблюдению основная доля по 

заболеваемости и смертности приходится на сердечно-сосудистые 

заболевания, сахарный диабет 2 типа и их сочетания. Так, сочетание 

артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного 

диабета в среднем - в 7 раз, гипертензии и диабета – в 4,6 раз повышают 



риск наступления летального исхода жителей. В ходе анализа смерти от 

причин, связанных непосредственно с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями выявлено, что превалирует сочетание артериальной 

гипертензии и сахарного диабета, которые в свою очередь повышают риск 

наступления смерти в 8,7 раза, ишемической болезни сердца – в 2,7 раз. 

2. Выявлены статистически значимые различия по клинико- 

антропометрическим параметрам среди исследуемых лиц с наличием 

сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и без них. У лиц с 

избыточной массой тела в 4,5 раз (ДИ: 1,58;12,83), с ожирением в 11,5 раз 

(ДИ: 4,21;31,24) повышается риск развития сахарного диабета, по 

сравнению с лицами с нормальной массой тала. Риск развития 

ишемической болезни сердца у лиц с ожирением выше в 3,04 раза 

(ДИ:1,27;7,27), чем у лиц в сравниваемой группе. Риск развития 

артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца выше 

приблизительно в 3 раза (ОР=2,83, ДИ:1,05;7,61 у лиц с избыточной массой 

тела в сравнении с лицами, у которых индекс массы тела в норме. 

Относительный риск артериальной гипертензии и диабета в 3,31 раз 

(ДИ:1,09;10,03) выше у лиц с избыточной массой тела и в 9,28 раз 

(ДИ:3,28;26,20) выше, по сравнению с лицами с нормальной массой тела. 

3. Мультивариабельный анализ показал наличие линейных 

зависимостей между социально-демографическими показателями и 

компонентами метаболического синдрома: ассоциации выявлены между 

возрастом и наличием метаболического синдрома, распространенностью 

артериальной гипертензии, гипертриглицеридемией и гипергликемией, а 

также между уровнем образования и абдоминальным ожирением. 

4. Более неблагоприятные клинико-метаболические показатели 

компонентов метаболического синдрома отмечаются у лиц с низкой 

комплаентностью, при этом отмечается тенденция к ухудшению клинико- 

метаболических показателей в 5-летней динамике. 

5. Высокие риски фатальных осложнений, обусловленные 

социально- демографическими, клинико-метаболическими и 

поведенческими факторами полиморбидности сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета диктуют необходимость учета этих 

факторов при реализации программы управления заболеваниями на уровне 

первичной медико-санитарной помощи, обеспечив их тщательный 

мониторинг в рамках объединенного регистра больных с сочетанием 

артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа и включением 

мониторинга комплаентности в мобильные приложения. 

 

Практические рекомендации: 

1. В рамках программы управления заболеваниями на уровне 

первичной медико-санитарной помощи обеспечить интеграцию регистров 

больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа с 



объединением пациентов с сочетанием вышеуказанных заболеваний для 

проведения углубленной программы управления заболеванием. 

2. При разработке мобильных приложений в рамках программы 

управления заболеваниями у больных артериальной гипертензией и 

сахарным диабетом 2 типа включить обязательный опросник и мониторинг 

уровня социальной, эмоциональной и поведенческой комплаентности. 

3. Проводить политику по пропаганде здорового образа жизни и 

снижению веса для профилактики развития фатальных осложнений при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 

4. При полиморбидных состояниях обеспечить эффективную работу 

мультидисциплинарной команды при лечении пациентов с сердечно- 

сосудистыми заболеваниями. 

5. Пациентам в возрастной категории 60-74 лет с заболеваниями 

органов дыхания, мочеполовой системы и 45-59 лет с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта проводить меры профилактики сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған Садыкова 

Асел Даулетбаевнаның «Факторы риска основных фатальных осложнений 

при полиморбидных состояниях у лиц с избыточной массой 

тела, проживающих в аридной зоне» диссертациялық 

жұмысының 

 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Соңғы жылдарда денсаулықтың, 

аурудың және өлімнің сипаттамасында өзгерістер болды. Қартаю, өмір 

салтының өзгеруі, әлеуметтік жағдайлар және т.б. сияқты үрдістер 

созылмалы инфекциялық емес ауруларының дамуына әкелетін қауіп 

факторлары болып табылады. 

Бұл біздің елімізде, әсіресе, өлім-жітімнің елеулі ауытқуына куә 

болады: жыныс, ұлттық сәйкестік, тұтынылатын алкоголь мөлшерін қоса 

алғанда, мінез-құлықтың қауіп факторлары, темекі шегу, психо-

эмоционалдық стресс және метаболизмнің ауырлық дәрежесі 

бұзушылықтар және т.б. 2014 жылы ДДРО деректері бойынша, жиі өлімге 

әкелетін қан тамырлық бұзылыстар (инсульттер, миокард инфарктісі), 

жарақаттар, онкологиялық аурулар болып табылды. 

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

нәтижесінде 2008 жылдан бастап жүрек-қан тамырлары ауруларына 

байланысты өлім-жітімнің төмендеуі байқалады, ал өмір сүру ұзақтығы 

артып келеді, бұл егде жастағы адамдар санының ұлғаюы және мәселенің 

артуы бірнеше ауруларды үйлестіру (полиморбидтік). Денсаулық сақтауды 

алғашқы медициналық-санитариялық деңгейде созылмалы жұқпалы емес 

ауруларды басқаруды жетілдіру мақсатында 2016-2019 жж. арналған 

«Денсаулық» Мемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасы 

шеңберінде Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

профилактикалық әдістер мен шараларды өзгертуге және жақсартуға 

бағытталған ауруды емдеу бағдарламалары енгізіліп артериялық 

гипертония, қант диабеті және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі сияқты 

аурулардағы  әрбір науқастың денсаулығы үшін ортақ жауапкершілігі. 

Негізгі өлімге әкеліп соғатын асқынулардың дамуына қауіп факторларын 

анықтау, зерттелетін аурулардан ауру мен ерте өлімнің дамуын ақылға 

қонымды және мақсатты түрде алдын алуға мүмкіндік береді. 

 

Зерттеу мақсаты: 

Аридтік аймақта тұратын артық салмақтағы адамдардағы 

полиморбидті жағдайларда негізгі өлім-жітімді асқынулардың қауіпті 

факторларын зерттеу. 

 

Зерттеудің мақсаты: 

1. 12 жылдық кезеңде аурулардың, полиморбидтің жағдайлары мен 



өлім-жітімнің таралуын анықтау. 

2. Аридтік аймақта өмір сүретін адамдарда асқынуларға әкелетін 

ауруларды дамытудың қауіпті факторларын зерттеу. 

3. Әлеуметтік-демографиялық факторлар мен метаболикалық 

синдромның құрамдас бөліктерінің өзара байланысын талдау. 

4. Метаболикалық синдромның құрамдас бөліктеріндегі өзгерістердің 

сәйкестіктің деңгейіне байланысты 5 жылдық динамикада зерттеу. 

5. Өлімге әкелетін асқынуларға әкелетін полиморбидті жағдайларды 

басқару принциптерін әзірлеу. 

 

Зерттеу әдістері: 

Осы мақсатқа жету үшін Шалхарова Ж.С. Оңтүстік Қазақстан 

облысының Түркістан ауданында 2003 жылы халықты зерттеуге 

негізделген бақылаушы проспективті когортты зерттеуі жасалған. 

12 жыл өткеннен кейін зерттелген 1822 адамнан 1143 зерттеуге 

алынған, оның ішінде қайтыс болғандардың саны 166, яғни 

зерттелгендердің жалпы санының 14,5% -ын құрады. 

2003 жыл мен 2015 жыл аралығында респонденттердің талдау 

карталары арқылы, олардың жасы, бойы, салмағы, артық салмағы, БА, 

СҚҚ, ДҚҚ және жүрек соғу жиілігі туралы деректері алынды. 

Полиморбидті жағдайлардың моделі ретінде метаболизмдік синдромы 

бар адамдар зерттелді, себебі семіздік, қант диабеті, гипертония және 

коронарлық артерия аурулары дамуына негізделген синдром болып 

табылады, ол өлімтал асқынулары бар ең таралған аурулардың бірі болды. 

Осыған байланысты ҚР БжҒМ гранттық жобасының шеңберінде 

Метаболизмдік синдромы бар адамдардағы нейропатия көріністерінің 

таралуы» (Мемлекеттік тіркеу нөмірі - 0112РК00154, G-2012 коды) 

тақырыбында бір қадамдық аналитикалық зерттеу өткізілді. 

Түркістан қаласы, Х.А.Ясави атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің емханасына тіркелген контингенті зерттеуге алынды. 

Нәтижесінде 839 пациенттер болды. Клиникалық және антропометриялық 

зерттеу әдістері жүргізілді. 

 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

Қазақстанда тұңғыш рет аридтік аймақта 12 жылдық кезеңде өлім-

жітім мен өмір сүру деңгейлері, негізгі өлімге ұшыраған асқынулардың 

дамуының қауіп факторлары зерттелуде. 

Алғаш рет аридті аймағында 12 жыл бойы бақыланатын артық 

салмақтағы адамдардың полиморбидтік жағдайлары зерттеледі. 

Алғаш рет әлеуметтік, эмоционалдық және мінез-құлыққа сәйкестік 

деңгейі мен метаболикалық синдромның құрамдас бөліктері арасындағы 5 

жылдық динамикадағы қатынастар талданды. 

 

Тәжірибелік маңыздылығы: 

Зерттеудің нәтижесі практикалық денсаулық ұйымында фатальды 



асқынулардың алдын алу негізінде жүрек қан тамыр аурулары мен қантты 

диабет және олармен қосарланған жағдайларда науқастарды жүргізу 

алгоритмі жасақталып, сондай-ақ ҚР-да екіншілік профилактикалық  

әдістерді уақтылы анықтау, қолдану және өлім-жітімді азайту мақсатында 

қолданылуы мүмкін. 

 

Қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдар 

1. Созылмалы инфекциялық емес аурулардың таралуын 2003 жыл мен 

2015 жылдары аралығын салыстыру барысында 12 жылдық динамикада 

жүрек-қан тамыр аурулары мен 2 тип қант диабетінің басым болуы және 

полиморбидтік жағдайлардың ұлғаюы байқалды. 

2. Зерттелген конфаундинг-факторлардың ішінде жүрек-қан тамыр 

аурулары мен қант диабетінің қосарлануында, әсіресе қант диабетінің 

дамуында дене массасы индексінің ерекше орын алатыны анықталды. 

3. Орта және жоғарғы комлпаенттілік деңгейіндегі тұлғаларға 

қарағанда төменгі комплаенттілік деңгейіндегі тұлғаларда клиникалық-

метаболизмдік көрсеткіштердің деңгейі жоғары екені және 5-жылдық 

динамикада олардың көрсеткіштері нашарлау тенденциясы анықталды. 

4. Ауруларды басқару бағдарламасын біріншілік медико-санитарлық 

көмек деңгейінде жүзеге асыру барысында жүрек-қан тамыр аурулары мен 

2 тип қант диабетінің полиморбидтілігі диссертациялық зерттеу барысында 

анықталған қауіп факторларды ескеру қажеттігін туындатады. 

 

Жарияланымдар туралы ақпарат: 

Диссертациялық жұмыстың материалдары бойынша 15 ғылыми еңбек 

жарияланды, оның 6-ы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау және сертификаттау жөніндегі комитеті 

ұсынған басылымдарда; 1 - Scopus ақпараттық базасында индекстелген, 1 - 

Thomson Reuters ақпараттық базасында индекстелген, ғылыми 

конференциялар мен съездерде 7 тезис, соның ішінде 2 шетелдік 

конгресстер мен ғылыми конференцияларда. 

 

Қорытынды: 

12 жылдық бақылауға сәйкес ауру-сырқаудың және өлімнің негізгі 

бөлігі жүрек-қан тамырлары аурулары, 2-ші типтегі диабет және олардың 

комбинациясына жатады. Осылайша, артериялық гипертензия, жүректің 

ишемиялық ауруы, қант диабеті 7 есе, гипертония және қант диабеті - 4,6 

есе тұрғындардың қайтыс болу қаупін арттырады. Жүрек-қан тамырлары 

ауруларымен тікелей байланысты себептерден болған өлімді талдау 

артериалық гипертензия мен қант диабеті тіркесімінің басым екенін 

көрсетті, бұл өз кезегінде өлім қаупін 8,7 есе, жүректің ишемиялық ауруы 

2,7 есе артады. 

2. Зерттелген жүрек-қан тамырлары ауруларының, қант диабеті және 

жоқ адамдар арасында клиникалық және антропометриялық параметрлер 



бойынша статистикалық маңызды айырмашылықтар анықталды. Артық 

салмағы бар адамдар 4.5 есе (CI: 1.58, 12.83), семіздігі бар 11.5 рет (CI: 4.21; 

31.24) қант диабетінің дамуын арттырады қалыпты салмағы бар адамдарға 

қарағанда. Семіздікпен ауыратын адамдарда жүрек ауруының дамуы 3,04 

есе жоғары (CI: 1,27, 7,27) салыстырмалы топтағыларға қарағанда. 

Гипертония мен жүректің ишемиялық ауруы дамуы 3 есе артық (РР = 2.83, 

Си: 1.05, 7.61 артық салмақпен) дене салмағының қалыпты индексі бар 

адамдармен салыстырғанда. Артық салмағы бар науқастарда артериялық 

гипертония  және қант диабетінің дамуы 3,31 есе артық (CI: 1,09, 10,03) 

және 9,28 есе жоғары (CI: 3.28, 26,20) дене салмағының қалыпты 

мөлшерімен салыстырғанда. 

3. Көп өзгермелі талдау әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер мен 

метаболикалық синдромның компоненттері арасындағы сызықтық 

тәуелділікті көрсетті: ассоциациялар жас және метаболикалық синдромның 

болуы, артериялық гипертензияның таралуы, гипертриглицеридемия және 

гипергликемия, сондай-ақ білім беру мен абдоминальды семіру арасында 

болды. 

4. Метаболикалық синдромның құрамдас бөліктерінің анағұрлым 

қолайсыз клиникалық және метаболикалық көрсеткіштері төмен сәйкес 

келуі бар адамдарда байқалады, ал 5 жылдық динамикада клиникалық және 

метаболикалық көрсеткіштердің нашарлау үрдісі байқалады. 

5. Мобильді қосымшаға мониторингте біріктірілген регистр 

шеңберінде артериялды гипертензия мен қант диабеті 2 типінің 

комплаенттілік мониторингін қосып, фатальды асқынулардың жоғарғы 

қауіпі әлеуметтік- демографиялық, клиникалық метаболикалық және 

мінез-құлық факторлары 

полиморбидтік қан-тамыр аурулары және қант диабеті осы факторларды 

негізге ала отырып, біріншілік медикалық санитарлық көмек деңгейінде 

басқару программасын жүзеге асыру. 

 

Тәжірибелік ұсыныстар: 

1. Бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету деңгейінде 

ауруды емдеу бағдарламасы шеңберінде жоғарыда аталған ауруды ауруды 

емдеудің терең бағдарламасы бойынша пациенттерді интеграциялау 

арқылы артериялық гипертензия және 2 типті қант диабеті бар 

науқастардың тізілімін біріктіруді қамтамасыз ету. 

2. Артериялық гипертензия және 2 типті қант диабеті бар науқастарда 

ауруды емдеу бағдарламасы шеңберінде мобильді қосымшаларды әзірлеу 

кезінде міндетті әлеуметтік сауаттылықты, эмоционалды және мінез- 

құлықтың сақталу деңгейін бақылауды қамтиды. 

3. Жүрек-қан тамырлары бар науқастардағы фатальды асқынулардың 

дамуына жол бермеу үшін салауатты өмір салтын және салмақты азайтуды 



ынталандыру саясатын іске асырады. 

4. Полиморбидті тұрғыдан жүрек-қан тамырлары аурулары бар 

науқастарды емдеуде көпсалалы топтың тиімді жұмысын қамтамасыз ету. 

5. Жүрек-қан тамырлары ауруларын алдын алу мақсатында 60-74 

жастағы науқастарда тыныс алу, зәр шығару жүйелерінің және 45-59 

жастағы асқазан-ішек жолдарының аурулары бар топтарда 

профилактикалық іс шараларды өткізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANNOTATION 

Sadykova Asel Dauletbayevna's dissertations on the topic “Risk factors for 

major fatal complications in polymorbid conditions in overweight people living 

in the arid zone” submitted for the degree of Philosophy Doctor (PhD) 

on specialty 6D110200 - Public Health 

Relevance 

Changes in lifestyles and aging population in recent decades have been 

main factors in the high prevalence of chronic non-communicable diseases and 

their death rates due to their cause throughout the world. According to the 

Republican Center for Healthcare Development of the Republic of Kazakhstan in 

2014, acute vascular disorders (strokes, myocardial infarctions), injuries, and 

oncological diseases are the causes of high mortality of the population. 

As a result of the implementation of the State Healthcare Development 

Program “Salamatty Kazakhstan”, a decrease in the death rate due to 

cardiovascular diseases has been observed since 2008, and the life expectancy 

has been increasing. This indicates the expected increase in the elder population 

in the country, which puts the combination of several diseases (polymorbidity) in 

the first place, this ultimately worsens the quality of life of people with 

polymorbid chronic conditions, requires optimization of quality assurance 

principles in the provision of medical care, affects health care cost structure.  

In the framework of the State Healthcare Development Program 

“Densaulyk” designed for 2016-2019, which aims to improve the management of 

chronic non- communicable diseases at the primary health care level, the 

Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan has introduced disease 

management programs aimed at changing and improving methods of prevention 

and fighting measures with chronic noncommunicable diseases by increasing the 

shared responsibility of each patient for their health in such diseases as arterial 

hypertension, diabetes mellitus and chronic heart failure. 

Identification of risk factors for the development of major fatal 

complications will allow for the implementation of reasonable and targeted 

prevention of morbidity, development of complications and premature mortality 

from the studied diseases. 

 

Study aim: 

To study the risk factors of major fatal complications in polymorbid 

conditions in overweight people living in the arid zone. 

Study objectives: 

1. Determine the prevalence of diseases, polymorbid conditions and 

mortality rates over a 12-year period. 

2. Study the risk factors for the development of diseases leading to fatal 

complications in those living in the arid zone. 

3. Analyze the relationship of socio-demographic factors and components 

of the metabolic syndrome. 

4. Study changes in the components of metabolic syndrome in a 5-year 

dynamics depending on the level of compliance. 



5. Develop principles for the management of polymorbid conditions leading 

to fatal complications. 

 

Research methods 

To achieve this goal, an observational promising quota study was conducted 

based on a population study conducted in 2003 by Zh.S. Shalkharova in the 

Turkestan region of the South Kazakhstan region. 12 years later, out of 1822 

examined in 2003, a response was received from 1,143 persons, of whom it was 

revealed that the number of deceased persons was 166, which is 14.5% of the 

total number of those studied. Survey maps of respondents, which contained data 

on age, height, weight, body mass index, waist circumference, blood pressure, 

diseases were analyzed for 2003 and 2015. 

As a model of polymorbid conditions, persons with metabolic syndrome 

were studied, because this syndrome underlies the basis of development of 

obesity, arterial hypertension, type 2 diabetes and ischemic heart disease, which 

turned out to be the most common diseases with fatal complications. 

In this regard, a one-step analytical study was done within the framework of 

the grant project of the MES RK on the topic “Prevalence of neuropathy 

manifestations in persons with metabolic syndrome” (state registration number 

0112РК00154, code G-2012). 

Patients from the assigned contingent of polyclinic of the International 

Kazakh-Turkish University named after A. Yasawi, Turkestan. The final sample 

of patients was 839 people. Clinical and anthropometric methods of components 

of the metabolic syndrome and the study of social, emotional and behavioral 

compliance were carried out. 

Statistical data processing was carried out using the methods of descriptive 

statistics, assessment of relative and absolute risks, construction of Kaplan-Meier 

survival curves, single-factor and multifactor Cox proportional hazards model 

with correction for confounding factors. 

 

Scientific novelty of the research 

For the first time in Kazakhstan, mortality and survival rates, risk factors for 

the development of major fatal complications over a 12-year period in the arid 

zone are being studied. 

For the first time, polymorbid conditions are studied in overweight people 

living in the arid zone under 12 years of observation. 

For the first time, the interrelations between the level of social, emotional 

and behavioral compliance and components of the metabolic syndrome in 5-year 

dynamics are analyzed. 

 

Practical significance 

The results of the study can be used in practical public health to conduct 

early prevention of fatal complications based on the developed algorithm for 

managing people with cardiovascular diseases and diabetes mellitus type 2, as 

well as conditions associated with them in order to timely detect and apply 



secondary prevention methods and reduce mortality in Republic of Kazakhstan. 

 

The main provisions for the defense 

1. When comparing data on the prevalence of chronic non-communicable 

diseases from 2003 to 2015, the prevalence of cardiovascular diseases and type 2 

diabetes mellitus and an increase of polymorbid conditions in a 12-year dynamics 

were noted. 

2. Among the studied confounding factors in the development of 

combinations of cardiovascular diseases and diabetes mellitus, especially in the 

development of diabetes mellitus, body mass index occupies a special place. 

3. Persons with low levels of compliance are characterized by higher values 

of clinical and metabolic parameters, in contrast to people with medium and high 

levels of compliance, while there is a tendency for deterioration of clinical and 

metabolic parameters in 5-year dynamics. 

4. The polymorbidity of cardiovascular diseases and diabetes mellitus type 

2 dictate the need to take into account the risk factors identified in the 

dissertation research in the implementation of the disease management program 

at the primary health care level. 

 

Publication Information 

According to the materials of the dissertation, 15 scientific papers have been 

published, of which 6 in publications recommended by the Committee for 

Supervision and Certification in the Field of Education and Science of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 1 - in the 

publication, indexed in the Scopus information base, 1 - in the publication, 

indexed in the Thomson Reuters information base, 7 theses in scientific 

conferences and congresses, including 2 - in foreign congresses and scientific 

conferences. 

 

Findings: 

1. According to 12-year follow-up, the main share of morbidity and 

mortality is in cardiovascular diseases, type 2 diabetes, and their combinations. 

Thus, a combination of arterial hypertension, coronary heart disease, diabetes 

mellitus on average - 7 times, hypertension and diabetes - 4.6 times increase the 

risk of death of the inhabitants. The analysis of death from causes directly related 

to cardiovascular diseases revealed that the combination of arterial hypertension 

and diabetes prevails, which in turn increase the risk of death by 8.7 times, 

coronary heart disease - by 2.7 times. 

2. Statistically significant differences were revealed in clinical and 

anthropometric parameters among the studied individuals with the presence of 

cardiovascular diseases, diabetes mellitus and without them. Overweight 

individuals are 4.5 times (CI: 1.58; 12.83), 11.5 times obese (CI: 4.21; 31.24) are 

at increased risk of developing diabetes, compared with persons with a normal 

body mass. The risk of developing coronary heart disease in people with obesity 

is 3.04 times higher (CI: 1.27; 7.27) than in those in the compared group. The 



risk of developing hypertension and coronary heart disease is about 3 times 

higher (RR = 2.83, CI: 1.05; 7.61 in patients with overweight compared with 

those with a normal body mass index. Relative risk hypertension and diabetes is 

3.31 times (CI: 1.09; 10.03) higher in overweight and 9.28 times (CI: 3.28; 

26.20) higher than individuals with normal body weight. 

3. Multivariable analysis showed linear dependencies between socio- 

demographic indicators and components of the metabolic syndrome: associations 

were found between age and the presence of the metabolic syndrome, the 

prevalence of arterial hypertension, hypertriglyceridaemia and hyperglycemia, as 

well as between the level of education and abdominal obesity. 

4. More unfavorable clinical and metabolic indicators of the components of 

the metabolic syndrome are observed in individuals with low compliance, while 

there is a tendency to deterioration of clinical and metabolic indicators in the 5- 

year dynamics. 

5. High risks of fatal complications caused by socio-demographic, clinical- 

metabolic and behavioral factors of polymorbidity of cardiovascular diseases and 

diabetes mellitus dictate the need to take these factors into account when 

implementing the disease management program at the level of primary health 

care, ensuring their careful monitoring within the joint register of patients with a 

combination of arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus and the 

inclusion of compliance monitoring in mobile motions. 

 

Practical recommendations 

1. Within the framework of the disease management program at the primary 

health care level, to ensure the integration of registries of patients with arterial 

hypertension and type 2 diabetes mellitus with the integration of patients with a 

combination of the above diseases for an in-depth program of disease 

management. 

2. When developing mobile applications in the framework of the disease 

management program in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes, 

include a mandatory questionnaire and monitoring of the level of social, 

emotional and behavioral compliance. 

3. Implement policies to promote healthy lifestyle and weight loss to 

prevent the development of fatal complications in cardiovascular diseases. 

4. In polymorbid states for ensuring effective work of the 

multidisciplinary team in the treatment of patients with cardiovascular diseases. 

5. In the age 60-74 years with the respiratory and urogenital system 

diseases, and 45-59 years with diseases of gastrointestinal tract to carry out 

preventive actions for cardiovascular diseases. 


