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Son illər şəkərli diabet tip 2 və onun ağırlaşmalarından biri olan piylənmənin yayılması
sürətlənib. Şəkərli diabetin mürəkkəb təbiətli olması onun daha da incəliklərinə kimi
öyrənilməsini və vaxtında təsir vasitələrinin axtarılmasını tələb edir. Bioloji təbabət elminin
inkişafı innovasion texnologiyaların onun müalicə üsullarında, diaqnostik metodlarında və
xəstəliyin profilaktikasında tətbiqini mümkün edir.
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Xroniki xəstəliklərin bir çox pandemiyalarında şəkərli diabet (ŞD) sürətlə
yayılmasına görə xüsusi yer tutur. Belə ki, 2025-ci ilə qədər şəkərli diabet
xəstələrinin sayının hətta 552 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır Xatırladaq ki,
2012-ci ilin məlumatları çox dramatik olub: xəstələrin 50%-dən çoxu onların
xəstəlikləri olduğunu bilmir, 4,8 milyon ŞD xəstəsi ölüb, xərcləri 471 milyard
dollar olub. Demək, diabet yalnız ağrı yox, həm də milyonlarla xəstəyə əziyyət
verir, eyni zamanda da ailələrinə və bütövlükdə dövlətin səhiyyə sisteminə bir
maliyyə yüküdür [1].
Bu günün məlumatına əsasən ŞD tip 1-dən əziyyət çəkənlərin sayı 325 743
nəfərdir, onlardan təxminən 20 000 uşaq və 9 000-dən çoxu yeniyetmədir. Diabet
xəstəliyinin yaşa görə 1 və 2 tiplərinə bölünməsi yalnız şərti ola bilər. Belə ki, ŞD
2 tip olan xəstələrinin sayı 3 452 954 nəfər olduğu halda, o cümlədən bu rəqəm
394 uşaq və 332 yeniyetməni də əhatə edir. MODY (ing. maturity onset diabetes
of the young,

gənclərdə şəkərli diabetin böyüklərdə olan tipi) heterogenliyi

məsələsi xəstəliyin genetik əsasının aydınlaşdırılması ilə demək olar ki, həll
edilmişdir [1,2].
ŞD-nin mürəkkəb xarakterli olması onu tədqiq edərkən daha çox vaxtında
təsir vasitələrinin axtarışı deməkdir. Bioloji təbabət elminin sürətli inkişafı müalicə
metodlarında, xəstəliklərin diaqnostikası və profilaktikası üsullarında artıq

fantastik yeniliklərin tətbiqinə imkan yaradır. Müasir diabetologiyanın əsas
məsələsi – ŞD tip 2-nin inkişafı riskini proqnozlaşdırmaqdır. Həqiqətən, XXI-ci
əsr diabetin diaqnozunda molekulyar genetik analizin vaxtı çatdığını, daha sonra
şəxsləndirilmiş yanaşmanı diqtə edir. KCNJ11-də

isə onun müalicəsinə
mutasiyanın törətdiyi

neonatal ŞD-li uşaqların 80%-ə qədərini xəstəliyin

müddətindən asılı olmadan qlikemik nəzarətin yaxşılaşmasına görə insulindən
sulfonilsidikcövhəri preparatlarına keçirmək olur, bu isə 6 aylığa qədər yaşda olan
diabet manifestasiyalı uşaqlarda genetik testlərin aparılmasının bir daha vacibliyini
göstərir. Hər genotip unikal bir fenotip büruzə verir [3].
Genetik və ya təkamül amilləri hər bir insanda var, lakin həmin amillərin
xəstəliyə çevrilməsi yalnız xarici amillərə – kalorili qida, aşağı fiziki aktivlik,
piylənməyə görə baş verir.
“XXI əsr epidemiyası” hesab edilən piylənmə də dünyada ən geniş yayılmış
qeyri-infeksion xəstəliklərdən biridir. ÜST məlumatlarına görə, Yer kürəsində
əhalinin üçdə bir hissəsi (17%-ə yaxın qadınlar və 15%-ə yaxın kişilər) piylənmə
daxil olmaqla, artıq bədən çəkisinə malikdir. Belə şəxslərin sayı hər 10 ildə 10%
artır. Çoxsaylı epidemioloji tədqiqatlar bədən kütləsi indeksinin 30 kq/m2-dən çox
olması ilə ölüm riskinin artması arasında əlaqənin olmasını təsdiqləyirlər. Məhz
visseral piy bədən çəkisi indeksinə proporsionaldır və ŞD tip 2-nin inkişafının
prediktorudur [4,5]. Belə demək olar ki, ŞD medalın bir, piylənmə isə onun digər
üzüdür.
Piylənmə - bütün

metabolik proseslərin sanki müqəddiməsidir. Piy

toxuması olmadan genotipin fenotipə keçməsi mümkün deyil, biz isə onu gah
skalpel, gah da öz fenotipimizi“tozsoran”layıb korreksiya etməklə eybəcərləşdirirk.
Hazırda məlumdur ki, piy toxuması minimum üç variantda olur: ağ, qonur və bej.
İnsanın ontogenezində piy toxumasının təməli 2 dövrdə qoyulur: embriogenez və
pubertat. İnsanın həyatının digər dövrlərində hüceyrə-sələflərin çoxalması baş
vermir. Piyin toplanması yalnız piy hüceyrələrinin ölçüsünün artması ilə baş
verir. Piy toxuması – bu, praktik olaraq hormonların, sitokinlərin və sözsüz ki,
reseptorların məhdudiyyətsiz spektridir. Praktik olaraq bütün həyati vacib hüceyrə

və toxuma amillərindən keçən sinir, endokrin və immun sistemin tənzimləyici
siqnallarının

reallaşmasını piy toxuması özündə daşıyır. Qida davranışı

pozulmalarının səbəbi - funksional tənzimləyici sistemlərin pozulmasıdır. Bunlar
isə olduqca çoxdur. Ona görə də biz piy toxumasını idarə etməyi qarşımıza məqsəd
qoymalıyıq, nəinki onunla mübarizə aparmağı. Hələ ki, bizdə yeganə preparat
qida davranışını modulyasiya edən və iştahaya inhibisiyaedici təsir göstərən
sibutramindir – serotoninin və noradrenalinin geri alınmasının inhibitoru.
Serotoninin əsas hədəfi melanokortin sistemidir [6,7].
Piylənmə geni - FTO (fat mass and obesity-associated) insulinhəssaslığın
ifadəlik dərəcəsini müəyyənləşdirir. FTO geninin visseral piylənmə statusuna təsiri
mərkəzi mexanizm vasitəsi ilə - hipotalamus iştaha üzərində nəzarəti itirdikdə
reallaşa bilər və bu, siqnal sisteminin zülallarını kodlaşdıran, energetik
mübadilənin tənzimlənməsinə, həm də orqanizimdə piyin toplanmasına cavabdeh
olan genlərdə mutasiyalarla əlaqəli olur. Bu siqnal yolu piy toxuması ilə ifraz
olunan leptin zülalından başlanır. Müəyyən olunmuşdur ki, leptinin miqdarı piy
toxumasının həcminə mütənasibdir. Leptin və melanokortin sistemi mərkəzi sinir
sistemi, o cümlədən də melanokortin reseptorunun 4-cü tipi ilə bağlı olub, simpatik
sinir sisteminin aktivliyini artırır və onun arzuolunmaz klinik təzahürü kimi arterial
hipertenziyanın reallaşmasında mühüm rol oynayırlar. 4-cü tip melanokortin
reseptor genində - MC4R mutasiyaları mövcud olduqda ŞD və piylənmənin daha
çox müştərək təzahür etməsi müəyyənləşdirilib [8].
ŞD tip 2-in profilaktikasının qeyri-dərman üsullarının da effektivliyi və
təhlükəsizliyi şübhə doğurmur və hətta geniş tətbiq olunmasını nəinki yüksək risk
qruplarında, həm də populyasion tədbirlər çərçivəsində daha geniş tətbiq
olunmasını tələb edir. Təəssüf ki, belə profilaktik üsul müalicəyə çox aşağı
dərəcədə meyilli olur. Bu üzdən də təlim və motivasiyanın tərəfində durmaq çox
vacibdir.
Pasiyentin

orqanizminə

insulinin

çatdırılması

üsulunda

fantastik

innovasiyanı görmək bizə nəsib olub - daha kompakt, çox funksiyalı və rahat
müasir pompalar; katetersiz pompa, qlükometr funksiyalı pompalar meydana çıxdı

və müasirlərimiz qlükozanın qatılığının dəyişməsini sərbəst olaraq izləyə bilirlər.
Hiperqlikemiya tamamilə kökündən biokimyəvi dəyişikliklərin kaskadını buraxır,
bu isə damar divarlarının zədələnməsinə gətirib çıxarır. Şübhə yox ki, gələcəkdə
elə bir fərdi daşınan cihaz yaradılacaq ki, mədəaltı vəzinin funksiyasını tamamilə
yerinə yetirə biləcək və pasiyentin iştirakı olmadan karbohidrat mübadiləsinin
kompensasiyasının ideal səviyyəsini saxlaya biləcək.
Belə bir sual meydana çıxır: ŞD ilə müştərək gedən piylənməyə
(ümumiyyətlə piylənməyə) nəzarət olunması üçün hansı innovasion texnologiyalar
tətbiq edilir? Dünyada müasir tərəzilərlə bədən çəkisinin korreksiyasına nəzarət
olunmasından başqa, piy kütləsinin dinamikada miqdarının dəyişməsini kifayət
qədər dəqiq ölçməyə imkan verən innovasion - kalipermetriya metodundan onun
sadə və samballı olmasına görə geniş istifadə edirlər [9,10]. Həmçinin digər
innovasion metodlar - kompüter tomoqrafiyası (KT), maqnit-rezonans tomoqrafiya
(MRT), ultrasəs müayinəsinin (USM) köməkliyi ilə xüsusilə də abdominal sahədə
piy toxumasının topoqrafiyası öyrənilir [11,12].
Hazırda klinisistlərin qarşısında ŞD və piylənməsi olan xəstələrin
diaqnostikasında

skrininq metodların təkmilləşdirilməsi, həmçinin yenilərinin

işlənib-hazırlanmasına ehtiyac var.
Odur ki, tədqiqatımızın məqsədi Azərbaycan populyasiyasının ŞD tip 2
olan pasiyentlərində innovasiya texnologiyalarla piylənmənin diaqnostikası və
proqnozlaşdırılması olmuşdur.
Tədqiqatın material və metodları. Cəmi 112 pasiyent müayinədən
keçmişdir. Xəstələri ŞD tip 2 və piylənmənin xüsusiyyətlərinin müxtəlif etnik
qruplarda paylanması nöqteyi-nəzərindən 3 qrupa bölmüşük: I qrupa akad. MirQasımov ad. Respublika Klinik xəstəxanasında müalicə alan pasiyentlərdən
azərbaycanlılar – 32 xəstə (28,6%) daxil edilmiş və onların yaş həddi 56,4±1,8 il
olmuşdur.
II qrupa Lənkəran şəhəri MRX-dan isə 42 nəfər (37,5%) talış etnik
qrupundan olan pasiyentlər (57,6±1,5 yaşında) daxil olmuşdur.

III qrupa Qusar şəhəri Endokrinoloji dispanserində müalicə almış ləzgilər-38
nəfər (33,9%) daxil edilmiş və onların yaş həddi 57,5±1,9 il olmuşdur.
Tədqiqat prosesində xəstələrdə boy, bədən çəkisi, bədən kütləsi indeksi
(BKİ), bel çevrəsi (BÇ), çanaq çevrəsi (ÇÇ) hesablanmışdır.
İnnovasion texnologiyalarla xəstələrin çəkisi - “Beurer Health Manager
“(Almaniya) tərəzisi ilə ölçülmüş və “Accu-Measure MetaCal”-kaliper cihazı
vasitəsi ilə abdominal sahədə ümumi piyin faizlə miqdarı təlimata uyğun
hesablanmışdır.
Tədqiqatlarımızda piy toxumasının ölçüsü digər bir innovasion metod USM ilə müayinə PHİLİPS ultrasəs aparatında 25 Hz
ötürücü ilə

tezlikli G40 konveks

aparılmışdır. Visseral piy toxuması (VPT, mm) və dərialtı piy

toxuması (DPT, mm), eləcə də onların nisbəti (VPT/DPT) ölçülmüşdür.
Melanokortin rs17782313 MC4R g.5641943 T>C və FTO e-46-23525 T>A
genlərinin polimorfizmləri innovasion texnologiya - Seguenon (ABŞ) massspektrometrində MALDI-TOF metodu ilə tədqiq olunmuşdur.
Alınmış nəticələr «Microsoft Excel for Windows» və “Statistica 6.0”
proqramlarından istifadə etməklə variasion statistikanın ümumən qəbul edilmiş
metodları ilə hesablanmışlar. Fərq < 0,05 olduqda statistik dürüst nəticə kimi hesab
olunmuşdu.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi. Müəyyən olundu ki,
Azərbaycan ərazisində yaşayan ŞD tip 2 olan pasiyentləri visseral piylənmədən ya
da artıq bədən kütləsindən əziyyət çəkirlər. Belə ki, ŞD tip 2 olan etnik
azərbaycanlılar (I qrup) arasında piylənməyə 71,9% və artıq bədən çəkisi 25%
hallarda təsadüf olunur. Etnik talışlar (II qrup) arasında isə piylənmə 47,5% və
artıq bədən kütləsi – 40,5%, ŞD tip 2 olan etnik ləzgilər (III qrup) arasında
piylənmə 52,5% və artıq bədən kütləsi 42,1% hallarda rast gəlinir.
ŞD

tip 2-in gedişatı və proqressivləşməsini xarakterizə edən əsas

göstəricilərini piylənməsi olan hər üç etnik qrupda müqayisəli şəkildə öyrənmişik.
İnsulin hormonu orqanizmdə piyin lazımi miqdarda toplanmasına nəzarət edir.
İnsulin öz reseptorları ilə birləşməsi üçün endotelini keçməli və hüceyrəarası

sahəyə düşməlidir. Endotelinin disfunksiyası olduqda, endotelial hüceyrələrin
defekti zamanı, insulinin transendotelial nəql olunması pozulur, insulin rezistentlik
(İR) inkişaf edir [13].
Hər üç qrup üzrə aparılan müqayisəli analiz göstərmişdir ki, ŞD tip 2 olan
pasiyentlərdə bazal qlükozanın səviyyəsi normadan çox olmuş (norma:3,3-5,5
mmol/l) və I qrup pasiyentlərində II və III qruplarla müqayisədə yüksək nəticə
vermişdir - müvafiq olaraq: 11±0,61 mmol/l və 9,4±0,38 mmol/l; 10,2±0,27
mmol/l (cədvəl).
Cədvəl
ŞD tip 2 və piylənməsi olan müxtəlif etnik qruplarda karbohidrat mübadiləsi
göstəricilərinin müqayisəsi
Göstəricilər
Qlükoza,
mmol/l
İnsulin,
mkVah/ml
HOMA-İRİ

Norma

I qrup (n=32)

II qrup (n=42)

III qrup (n=38)

3,3-5,5

11,0±0,61

9,4±0,38

10,2±0,27

1,9-23

18,5±4,48

23,5±3,42

9,2±1,18***

2,5-2,7

11,3±5,65

10,3±1,52

3,8±0,65**
***
HbA1c, %
< 7,5
10,7±0,47
8,5±0,13
8,5±0,22
Qeyd : **- I və III qruplar arasında ehtimal dürüstlük, p<0,05, ***- II və III qruplar arasında
ehtimal dürüstlük, p<0,05

Mədəaltı vəzidə hasil olan insulinin işini dolayı yolla öyrənən HOMA-İRİ
hər üç etnik qrupun pasiyentlərində normadan yuxarı olmuşdur. Lakin ki bu
göstərici I qrupla müqayisədə III qrup pasiyentlərdə 2,1 dəfə, II qrup pasiyentlərdə
isə 2,5 dəfə aşağı olmuşdu (p<0,05).
Tədqiqatlarımızdan belə məlum olur ki, lipotoksiklik məhz I qrup
xəstələrində yüksək nəticələr göstərmişdir. Aterogenlik indeksi (Aİ) I qrupun
xəstələrində II və III qrupların xəstələri ilə müqayisədə artmışdır (şəkil 1). Lakin II
qrupun xəstələrində I qrupla müqayisədə aterogenlik indeksi 1,5 dəfə, III qrupun
xəstələrində 4,4 dəfə statistik dürüst aşağı olmuşdur (p<0,05).

Aİ<3

I qrup
II qrup

5.3

III qrup

6
5
4
3
2
1
0

3.6
1,2**
***

I qrup

II qrup

III qrup

Şək. 1. ŞD tip 2 və piylənməsi olan hər üç etnik qruplarda aterogenlik indeksinin
müqayisəsi
Beləliklə, ŞD 2 tip və piylənməsi olan bəzi etnik qruplarda belə ehtimal
olunur ki, lipid mübadiləsi xarici mühit şəraiti və pasiyentlərin yaşadığı yerdə
fiziki aktivliyi və təkamülcə qida davranışı amillərinə görə fərqlənirlər. Məhz belə
qida davranışları pozulmaları və hipodinamiya etnik azərbaycanlılarda lipid
mübadiləsi pozulmalarına, sonda piylənməyə və ŞD tip 2-ə gətirib çıxarmasına yol
verir. Digər iki etnik qruplarda – talış və ləzgilərdə ənənəvi qida rasionlarından,
əsas işlərinin təsərrüfatla bağlı olması səbəbindən hiperdinamiyanın özü gündəlik
həyat-tərzləri idarə və müəssisələrdə çalışmaqla (hipodinamiya) fast-food qidalara
üstünlük verən

etnik azərbaycanlılardan fərqli olaraq, lipid mübadiləsi

pozulmalarının sonucu olan aterogenlik indeksinin aşağı olmasına gətirib
çıxarmışdır və bütün bunlar fərdiləşdirilmiş təbabət üçün nəzərdə tutulmalıdır [14].
Odur ki, etnik ləzgi və talışlarda ŞD tip 2 olsa da etnik azərbaycanlılardan fərqli
olaraq piylənmənin verdiyi ağırlaşmaların xeyli aşağı olması güman edilir
(aterogenlik indeksi müvafiq olaraq 1,2; 3,6; 5,3).
Tədqiqatlarımızdan məlum olur ki, ŞD

tip 2 və piylənməsi olan I qrup

xəstələrinin “Beurer Health Manager “(Almaniya) tərəzisi ilə ölçülmüş bədən
çəkisi digər iki qrupla müqayisədə daha çoxdur (89,3±2,69 kq). Həmçinin həmin
qrup xəstələrdə kaliperlə abdominal sahənin ölçülməsi zamanı məlum olmuşdur ki,

piyin faizi də II və III qrupun nümayəndələrindən daha yüksəkdir (müvafiq olaraq
15,2%; 14,7%; 14,2%).
USM-nin aparılması abdominal sahədə piylənmənin ölçüsünü daha
dəqiqliklə əks etdirə bildiyindən I qrup xəstələrini bu müayinədən keçməyi
məsləhət bilmişik. Tədqiqatlarımızda I qrup xəstələri arasında (n=20) USM üsulu
ilə abdominal sahədə piylənmənin nəticələri – visseral piy toxuması (VPT), dərialtı
piy toxuması (DPT) şəkildə təqdim olunmuşdur.
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Şək.2. ŞD tip 2 olan etnik azərbaycanlılarda Ketle indeksi, kaliperometriya və
USM (VPT və DPT) nəticələri
Şəkil 2-dən göründüyü kimi, normal bədən kütləsi indeksi (Ketle indeksi)
18,5-24,9 kq/m2 olduğu halda, I qrup xəstələrində 34,6±1,18 kq/m2-dir. Kaliperlə
abdominal sahədə piyin faiz göstəricisi də normada 3,5-4% təşkil etdiyi halda
həmin qrup xəstələrində 15,2±0,34 % nəticə vermişdir. Səciyyəvi hal ondadır ki,
Azərbaycan populyasiyasının pasiyentlərində karbohidrat mübadiləsinin pozulması
ilə yağ deposu nəinki kişilərdə, eləcə də qadınlarda abdominal tip üzrə (indeks
BÇ/ÇÇ>0,85) paylanaraq 0,94±0,02 olmuşdur. Hər iki cinsin nümayəndələrində
bel çevrəsi ATP-III (Avropa tövsiyyələri protokolu) tövsiyə edilən kriteriyanı
(qadınlarda 80 sm və kişilərdə 94 sm) keçib, daha doğrusu, qadınlarda 106,9±5,09
sm, kişilərdə 111,3±4,06 sm qeyd edilmişdir.
Digər tərəfdən, Ketle indeksi visseral piylənməni əks etdirsə də, daha
qənaətbəxş nəticələr USM-də alınmışdır, daha doğrusu, həm visseral (normada ≤37

mm), həm də dərialtı piy toxumasının qalınlığının (normada <7 mm) nəticələrini
əks etdirə bilir: visseral piy toxumasının qalınlığı həmin qrup xəstələrində 82±2,09 mm və dərialtı piy toxumasının qalınlığı - 15,5±0,34 mm təşkil etmişdir.
Beləliklə, ŞD tip 2 və piylənmə yaxud artıq bədən kütləsinə malik olan bütün
xəstələrdə dərialtı piy toxumasının qalınlığını kaliperlə ölçməyin skrininq tətbiq
olunması, habelə ultrasəs müayinəsinin çox geniş yayılma imkanı, iqtisadi
cəhətdən əlverişli olması və az vaxt sərf olunması nöqteyi-nəzərindən aparılması
vacibdir.
Piylənmə, ŞD tip 2 və onlarla əlaqəli olan ağırlaşmaların patogenezini leptin,
melanokortin, adiponektin, piy kütləsi hormonu (FTO), qrelin və s. müəyyən edir.
Çoxsaylı tədqiqatlar sübut etmişdir ki, leptin (Lep) geni və piy kütləsi ilə
assosasiyada olan (FTO) geni həm yağ, həm də karbohidrat mübadiləsinin başlıca
aparıcı komponentləridir.
Odur ki, tədqiqatlarımızda Azərbaycanda yaşayan ŞD

tip 2 olan

pasiyentlərdə visseral piylənmənin inkişafına yol verən – piy kütləsi və piylənmə
ilə

assosasiyada

olan

gen

–

FTO

gen-namizədlərinin

birnukleotid

polimorfizmlərinin paylanmasını təhlil etmişik.
Qeyd etmək lazımdır ki, FTO c-46-23525 T>A üçün polimorfizm variantları
bunlardır: TT - homoziqot formada polimorfizmin normal variantı; ATpolimorfizmin heteroziqot mutant forması; AA- polimorfizmin mutant variantı,
homoziqot formada xəstəliklərin riskinin artması ilə əlaqəlidir. Tədqiqatlarımızdan
məlum olur ki, ŞD tip 2 və piylənməsi olan xəstələrdə FTO c-46-23525 T>A
polimorfizminn hər üç etnik qrup üçün səciyyəvi olan cəhəti mutant heteroziqot
formalarının (TA) üstünlük təşkil etməsidir (şəkil 3).
Melanokortin üç reseptor geni qida qəbulunun tənzimlənməsi və enerji sərf
olunması yolu ilə piy toxumasının paylanmasına cavabdeh olur. Melanokortin
reseptorları qida davranışı və bədən kütləsinin saxlanmasının hipotalamik effektinə
vasitəçilik edir.
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Şək. 3. ŞD tip 2 və piylənməsi olan xəstələrdə FTO c-46-23525 T>A geninin TA
genotipinin hər üç etnik qrupda rast gəlmə tezliyi (%).
Tədqiqatlarımızda piylənməsi olan və ŞD

tip 2 olan xəstələrində yağ-

karbohidrat mübadiləsinə melanokortin rs17782313 MC4R g.5641943 T>C
geninin təsiri öyrənilmişdir (şəkil 4). Onun polimorfizminin yekun variantları belə
qiymətləndirilmişdir: CC - homoziqot formada polimorfizmin normal variantı; CT
- polimorfizmin heteroziqot mutant forması; TT - polimorfizmin mutant variantı,
homoziqot formada xəstəliklərin riskinin artması ilə əlaqəlidir.

rs 17782313 MC 4R g .5641943
III qr.;
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Şək. 4. ŞD tip 2 və piylənməsi olan xəstələrdə rs17782313 MC4R g.5641943 T>C
geninin CT genotipinin hər üç etnik qrupda rast gəlmə tezliyi(%).
Şəkil 4-dən göründüyü kimi, melanokortinin CT variantına daha çox təsadüf
olunub.
Beləliklə, ŞD tip 2 olan xəstələr arasında piylənmə daha geniş yayılmışdır.
Belə xəstələrdə qlükoza- və lipotoksikliyi aşkar edən biokimyəvi analizlərin
aparılması

ənənəvi

haldır.

Lakin

praktik

həkimlərin

şəkərin

təyinində

qlükometrlərdən skrininq metod kimi istifadə etdikləri kimi, piylənmə üçün də
innovasion metodların tətbiqinə böyük ehtiyac var : kaliper, «Beurer» tərəzisindən
sadə və samballı olduqları üçün tətbiq olunmalarına zərurət yaranır. USM isə həm
visseral, həm də dərialtı piy toxumasını təyin edən daha müasir və yüksəkhəssaslı
metoddur. Mass-spektrometriya piylənmənin proqnozlaşdırılmasında genlərin
birnukleotid

polimorfizmlərinin

öyrənmək

üçün

olduqca

dəyərlidir

və

şəxsləndirilmiş təbabətə çox böyük töhfələr verməyə qadirdir. Bütün bunlar isə
“Şəkərli diabet – xəstəlik deyil, xüsusi həyat tərzidir” optimistik devizi innovasion
texnologiyaların köməkliyi ilə reallaşdırmağın mümkün olduğunu göstərir.
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РЕЗЮМЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ
ОЖИРЕНИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2
Фараджева С. С., Фараджева Н.А., Ахмедова З.Г.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования
Врачей им. А.Алиева, кафедра терапии, Баку, Азербайджан
В статье отмечено, что в целях диагностики, контроля лечения и профилактики ожирения
у больных СД типа 2 программа антропометрического обследования должна включать
измерение толщины подкожной жировой клетчатки, определения объема висцеральной
жировой ткани при помощи инновационных технологий - калиперметрии, УЗИ и КТ
исследований. Отмечена также актуальность изучения влияния генетической
предрасположенности
нарушений
углеводно-жирового
обмена
с
помощью
инновационного метода – масс-спектрометрии. Результаты исследования показали, что в
различных этнических группах Азербайджанской популяции в процессе формирования
жирового депо на фоне инсулинорезистентности и гипергликемии наиболее задействован
мутантный аллель A и гетерозиготный генотип ТА полиморфизма FTO c-46-23525 T>A, а
также гетерозиготный генотип полиморфизма СТ гена MC4R g.5641943.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, ожирение, инновационные технологии.

SUMMARY
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN METHODS OF DIAGNOSTICS OF
OBESITY IN DIABETES MELLITUS TYPE 2
Faradjeva S.S., Faradjeva N.A., Ahmadova Z.B.
Department of therapy of the Azerbaijan State Advanced Training Institute for
doctors named after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan
The program centered survey may include the measurement of the thickness of skin folds of fat
using this instrument is caliper, which is necessary as blood glucose meter, scales for the
prevention of obesity in patients with diabetes mellitus 2 type. Was also noted the relevance of
studying the influence of genetic predisposition of violations of carbohydrate-fat metabolism
with the help of an innovative method - mass spectrometry. It turned out that the various ethnic
groups of the Azerbaijani population from turning into fat accumulation of excess glucose more
influenced by TA mutant variants of FTO c-46-23525 T>A and polymorphism CT heterozygote
MC4R g.5641943.
Keywords: diabetes mellitus type 2 , obesity, innovative technologies
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2018
Çapa tövsiyə olunub: 27.03.2018
Rəyçi: dos. Zeynalov A.F.

