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Tədqiqata 528 nəfər şəkərli diabet tip 2 (ŞD2) xəstə cəlb edilmişdir. Onlar "ARİC" sorğu 

anketindəki risk faktorlarına dair suallara cavab vermiş, arterial hipertenziya, keçirilmiş miokard 

infarktı, beyin damarlarının aterosklerozu, diabetin müddəti, irsiyyətdə diabetə meylin olmasının 

cins xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, ŞD2 kişi populyasiyasında ali 

təhsillilər, siqaret çəkmə, çox miqdarda alkoqol qəbulu, yüngül dərəcəli qidalanma pozulması, 

artıq bədən çəkisi, az fiziki aktivlik, taxikardiya, anamnezində miokard infarktının olması, sol 

mədəciyin atma fraksiyasının  <50% olması, sol mədəciyin sistolik disfunksiyası və ürək 

əzələsində akinez üstünlük təşkil etmişdir. Qadınlarda isə orta və natamam orta təhsillilər, az 

miqdarda alkoqol qəbul edənlər, orta və ağır dərəcəli qidalanma pozulması, piylənmə, qardaş və 

bacılarında diabetin olması, arterial hipertenziya, sol mədəcik hipertrofiyasının 

elektrokardioqrafik və beyin damarları aterosklerozunun kliniki əlamətləri kişilərə nisbətən 

statistik əhəmiyyətli çox müəyyən edilmişdir. ŞD2 xəstələrdə ağırlaşmaların profilaktikası 

məqsədilə risk faktorlarının gender xüsusiyyətlərinin müntəzəm monitorinqi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, risk faktorları, cins xüsusiyyətləri. 

 

Şəkərli diabet tip 2 (ŞD2) qeyri-infeksion xəstəliklər arasında mühüm sosial-

iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən və ürək-damar xəstəliklərinin (ÜDX) sərbəst risk 

faktorlarından biri hesab edilir [1-4]. Bu xəstəliklə mübarizə istiqamətində son 

illərdə ciddi nailiyyətlərin əldə edilməsinə baxmayaraq, diabet səbəbindən əmək 

qabiliyyətinin müvəqqət və daimi itirilməsi, ölüm və xüsusilə də ürək-damar 

ölümü göstəriciləri yüksək olaraq qalmaqdadır. Sübut olunmuşdur ki, xəstəliklərin 

ağırlaşmalarının qarşısının alınması və bu sahəyə xərclənən dövlət vəsaitlərinin 

azaldılması üçün hər bir bölgədə qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə 

inteqrasiya olunmuş və hərtərəfli yanaşma lazımdır [5]. Bu problemin həlli 

istiqamətində dünyada, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion 

xəstəliklərlə və o cümlədən şəkərli diabet (ŞD) ilə mübarizəyə dair 2016-2020-ci 

illəri əhatə edən Dövlət Proqramları hal-hazırda müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 
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Bu proqramların icrasında məqsəd məhz ŞD-nin birincili və ikincili profilaktikası 

tədbirlərini adekvat həyata keçirmək və ola biləcək həyat üçün təhlükəli 

ağırlaşmaların qarşısını vaxtında almaqdan ibarətdir. Bu işlərin uğurla yerinə 

yetirilməsi üçün ilk növbədə hər bir coğrafi-iqlim bölgəsində kliniki-epidemioloji 

vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək və risk faktorları nəzərə alınmaqla diabetin 

müalicəsinə gender yanaşma tələb olunur [6]. Məlumdur ki, ŞD2 xəstələrdə 

ənənəvi risk faktorlarının rast gəlmə tezliyi  digər populyasiya ilə müqayisədə 

kifayət qədər yüksəkdir [7]. Bu qrup kohortada qlikemiya və digər risk faktorlarına 

adekvat nəzarətin olmasına baxmayaraq, müalicə olunan ŞD2 xəstələrdə ürək-

damar riski yüksək olaraq qalır. Araşdırmalar göstərmişdir ki, qlikemiyaya 

ayrılıqda nəzarət olunması onlarda ümumi və ürək-damar hadisələri riskini 

əhəmiyyətli dərəcədə azaltmır. Odur ki, qlikemiyaya yaxşı nəzarətlə  bərabər, 

xəstəliyin dekompensasiyasına səbəb ola biləcək digər modifikasiya olunan risk 

faktorlarının da rolunun komleks şəkildə qiymətləndirilməsi və korreksiyası 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir  [8]. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, tədqiqatımızın məqsədi ŞD2 Azərbaycan 

kohortasında risk faktorlarının cinsdən asılı olan xüsusiyyətlərini öyrənməkdən 

ibarət olmuşdur. 

Material və metodlar. Tədqiqatda akademik Mirqasımov adına Respublika 

Klinik xəstəxanasının endokrinologiya şöbəsinə, xəstəxana poliklinikasının 

endokrinoloji kabinetinə və Respublika Endokrinoloji mərkəzinə müraciət edən 

30-69 yaşlı 528 xəstə iştirak etmişdir. 1-ci tip ŞD-li, <30->69 yaşlı, hematoloji, 

onkoloji, birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri olan, psixi xəstələr, hamiləlik və 

laktasiya dövründə olan və başqa tədqiqatda iştirak edənlər tədqiqata cəlb 

edilməmişlər. 

Xəstələr klinik-epidemioloji tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş, 

modifikasiya edilmiş "ARİC" sorğu anketindəki sosial-demoqrafik, davranış risk 

faktorları haqqında suallara cavab vermiş, onlarda arterial hipertenziya (AH), 

keçirilmiş miokard infarktı (Mİ), baş beyin aterosklerozu, ŞD-nin müddəti, 
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irsiyyətində diabetə meylliyin olması müəyyənləşdirilmişdir. Xəstələrin 161-i 

(30,5%) kişi, 367-i (69,5%) isə qadın olmuş, orta yaşları 54,1±0,3 il təşkil etmişdir. 

Arterial təzyiq (AT) civəli manometrlə, xəstələrin oturmuş vəziyyətində 5 

dəqiqəlik fasilə ilə, 2 dəfə olmaqla, 2 mm c.süt. dəqiqliklə ölçülmüş, təhlil üçün 2 

ölçmənin orta göstəricisi götürülmüşdür. AH-nin ağırlıq dərəcələrinin 

qiymətləndirilməsində Avropa kardioloqlar və Avropa hipertenziya 

cəmiyyətlərinin 2018-cü il beynəlxalq təsnifatına istinad edilmişdir [9]. Sokolov-

Layon (SV1+RV5>3,5 mB, RaVL>1,1 mB) və Kornelin voltaj indeksləri (>2440 

mBxmsan.) sol mədəcik hipertrofiyasının (SMH) elektrokardioqrafik (EKQ) 

əlaməti kimi götürülmüşdür. 

Ürəyin transtorakal sonoqrafik müayinəsi zamanı sol mədəciyin atım 

fraksiyasının ciddi azalması və son diastolik həcmin artması sistolik disfunksiyanın 

exokardioqrafik əlaməti kimi götürülmüşdür.  

Gün ərzində müntəzəm olaraq 1 siqaret (papiros) çəkənlər siqaret istifadəçisi 

hesab olunmuşdur.  

Əşər xəstə həftə ərzində 5 dəfə və daha çox tezlikdə 7 şüşə (3,5 litr) və daha 

çox pivə və/ və yaxud 700 qr. və daha çox tünd çaxır və/və yaxud 1 litr və daha 

çox çaxır və/və ya 300 qram və daha artıq araq və digər tünd içki qəbul etmişsə, o 

alkoqoldan izafi istifadə edən, qəbul edilən spirtli içkinin miqdarının bu 

göstəricilərdən az olması isə alkoqoldan az və orta miqdarda istifadə edən kimi 

dəyərləndirilmişdir. 

Bədən kütlə indeksi (BKİ) (Ketle indeksi) 0,1 kg/m² dəqiqliklə hesablanmış 

və <25 kg/m² – norma, 25-29 – artıq bədən çəkisi (piylənmə önü hal), 30-34 – I 

dərəcəli, 35-39 – II dərəcəli, ≥40 kg/m² – III dərəcəli piylənmə, ABŞ milli təhsil 

proqramı ekspertlərinin məruzəsinə (NCEP ATP III) əsasən bel dairəsinin kişilərdə 

≥102, qadınlarda isə ≥88 sm olması isə abdominal piylənmə kimi götürülmüşdür. 

Gün ərzində 5 saatdan az oturan və gün ərzində 30 dəqiqədən az olmamaqla 

gəzən və/və yaxud həftədə 2 saatdan az olmamaqla hərəkət edən şəxslər normal, bu 

göstəricilərdən az hərəkətdə olanlar isə az fiziki aktivlikli hesab edilmişlər. 
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Sorğu əsasında, xəstələrdə karbohidrat, yağ və duz mübadiləsi pozulması 

növlərindən biri – yüngül (1-1,9 bal), qidalanma pozulmasının 2 növü-orta (2-2,9 

bal), hər 3-ü isə ağır dərəcəli (≥3 bal) qidalanma pozulması, 0-0,9 bal isə sağlam 

qidalanma kimi götürülmüşdür. 

Alınmış məlumatların statistik təhlili variasiya (Kraskel-Uollis), 

diskriminant (χ²-Pirsonun tetraxorik və polixorik meyarı) və dispersiya 

(ANOVA testi) təhlil üsullarının tətbiqi ilə MS EXCEL-2010 və SPSS-20 

proqramlarında aparılmışdır.  

Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqatda iştirak edən kişilərin orta yaşı 53,3±0,5 

(35-68) il, qadınlarınkı isə 54,5±0,4 (35-69) il olmuş, cinslər arasında yaş 

əhəmiyyətli fərqlənməmişdir. Diabetli xəstələr arasında 50-59 yaşlılar üstünlük 

təşkil etmiş, bu göstərici hər 2 cinsdən olanların 50%-nə bərabər olmuşdur (cəd. 1). 

 

Cədvəl 1 

Sosial-demoqrafik və davranış risk faktorlarının cinsdən asılı xüsusiyyətləri 

Göstəricilər Qradasiya Kişi Qadın p 

Yaş, il n 

M±m 

161 

53,3±0,5 

367 

54,5±0,4 

>0,05 

Yaş, n (%) 30-39 4 

(2,5±1,2) 

6 

(1,6±0,7) 

 

 

>0,05 40-49 41 

(25,5±3,4) 

91 

(24,8±2,3) 

50-59 86 

(53,4±3,9) 

177 

(48,2±2,6) 

60-69 30 

(18,6±3,1) 

93 

(25,3±2,3) 

Təhsilin səviyyəsi, 

n (%) 

Təhsili yoxdur 0 

 

4 

(1,1) 

<0,05 

 

Ali 64 (39,8) 101 (27,5) 

Peşə 33 (20,5) 79 (21,5) 

Orta 58 (36,0) 153 (41,7) 

Natamam orta 6 (3,7) 30 (8,2) 

Siqaret, n (%) Çəkmir 98 (60,9) 364 (99,2) <0,001 

 Çəkir 63 (39,1) 3 (0,8) 

Alkoqol, n (%) İçmir 16 

(9,9±2,4) 

113 

(30,8±2,4) 

 

<0,001 

 Az və orta 

miqdarda 

82 

(50,9±3,9) 

250 

(68,1±2,4) 

İzafi 63 

(39,1±3,8) 

4 

(1,1±0,5) 

Qidalanma n 161 367 <0,01 
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pozulması, bal M±m  1,1±0,1 1,2±0,0 

Qidalanma 

pozulması, n (%) 

Yoxdur 41 (25,5) 92 (25,1)  

<0,01 Yüngül dərəcə 70 (43,5) 135 (36,8) 

Orta dərəcə 43 (26,7) 118 (32,2) 

Ağır dərəcə 7 (4,3) 22 (6,0) 

 

Kişi və qadınlar arasında orta təhsillilərin sayı ən çox olmuş, sonrakı yerləri 

ali və ixtisas təhsillilər tutmuşdur. Ali təhsillilər arasında kişilər, orta və natamam 

orta təhsillilər arasında isə qadınlar çoxluq təşkil etmişlər. 

Siqaret çəkməyənlərlə müqayisədə siqaret çəkən kişilər 35% az rast gəlmiş, 

siqaret çəkən kişilər qadınlardan təxminən 38 dəfə çox qeydə alınmışdır.  

Az və orta miqdarda alkoqol qəbul edilməsi qadınlarda, izafi alkoqol 

istifadəsi isə kişilərdə üstün olmuşdur. 

Qidalanma pozulmasının orta göstəricisi yüngül dərəcəyə uyğun olmuşdur. 

Hər 2 cinsdən olan xəstələrin təxminən ¼-i sağlam qidalandıqlarını qeyd etmiş, 

kişi və qadınlarda yüngül dərəcəli qidalanma pozulması üstünlük təşkil etmiş, 

qidalanma pozulmasının ağırlıq dərəcəsi artdıqca, onun rast gəlmə tezliyi 

azalmışdır. Yüngül dərəcəli qidalanma pozulması kişilərdə üstünlük təşkil etdiyi 

halda, orta və ağır dərəcəli pozulma qadınlarda çox qeydə alınmışdır. 

Hər 2 cinsdən olan xəstələrdə BKİ-nin orta göstəricisi I dərəcəli piylənməyə 

uyğun olmuş, qadınlar arasında BKİ statistik dürüst yüksək qeyd edilmişdir. 

Kişilər arasında normal və artıq bədən çəkisi 2 dəfə çox olmuş, əksinə – piylənmə 

qadınlarda daha çox müşahidə edilmişdir. Belə ki, hər 2 cinsdən olanlarda I 

dərəcəli piylənmənin rast gəlmə tezliyi ən yüksək olmuş, III dərəcəli piylənmə isə 

qadınlarda kişilərə nisbətən təxminən 3 dəfə çox müşahidə edilmişdir (cəd. 2). 

  

Cədvəl 2 

Risk faktorlarının gender xüsusiyyətləri 

Göstəricilər Qradasiya Kişi Qadın p 

BKİ, kq/m² n 

M±m  

161 

30,8±0,4 

367 

33,3±0,3 

<0,001 

BKİ, n (%) Norma 15 (9,3) 18 (4,9)  

 

<0,001 
Artıq bədən 

çəkisi 

65 (40,4) 77 (21,0) 

I dərəcəli 

piylənmə 

52 (32,3) 147 (40,1) 
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II dərəcəli 

piylənmə 

22 (13,7) 80 (21,8) 

III dərəcəli 

piylənmə 

7 (4,3) 45 (12,3) 

Bel dairəsi (ATP III), 

sm 

n 

M±m  

161 

106,3±1,0 

367 

105,7±0,6 

<0,001 

Abdominal piylənmə 

(ATP III), n (%) 

Var 102 

(63,4±3,8) 

341 

(92,9±1,3) 

<0,001 

Aşağı fiziki aktivlik, 

n (%) 

Var 97 (60,2) 186 (50,7)  
<0,05 

Qardaş, bacıda ŞD, n 

(%) 

Var 62 (38,5) 181 (49,3) <0,05 

Qeyd: BKİ – bədən kütlə indeksi, ATP III – ABŞ milli təhsil proqramı ekspertlərinin məruzəsi. 

 

Kişi və qadın diabetli xəstələrdə bel dairəsinin orta göstəriciləri abdominal 

piylənməyə uyğun olmuş və qadınlarda abdominal piylənmənin rast gəlmə tezliyi 

kişilərdən statistik əhəmiyyətli yüksək qeydə alınmışdır. 

Kişilər və qadınların əksəriyyəti əsasən aşağı fiziki aktivlikdən əziyyət 

çəkmiş, kişilər qadınlardan 10% çox fiziki passiv olduqlarını bildirmişlər. 

Kişilərin 2/5-i, qadınların isə yarısı qardaş, bacılarında ŞD-nin olmasını 

bildirmişlər. 

Anamnezində AH-nin olması və sistolik AT-nin orta göstəricisi qadınlarda 

kişilərdən əhəmiyyətli yüksək qeydə alınmışdır (cəd. 3). Sistolik normotenziya 

daha çox kişilərdə, sistolik AH-nin hər 3 dərəcəsi isə qadınlarda müşahidə edilmiş, 

bu özünü daha çox I və III dərəcəli sistolik AH-də göstərmiş, sistolik AH-lər 

arasında isə I dərəcənin rast gəlmə tezliyi ən yüksək olmuşdur. Hər iki cinsdən 

olan xəstələrdə sistolik AH-nin ağırlıq dərəcələri artdıqca, onların tezliyi 

azalmışdır. 

 

Cədvəl 3 

Anamnestik, hemodinamik və instrumental göstəricilərin cinsdən asılı 

xüsusiyyətləri 

Göstəricilər Qradasiya Kişi Qadın p 

AH, n (%)  Var 117 (72,7) 307 (83,7) <0,01 

Sistolik AT (orta), 

mm c. süt. 

N 

M±m  

161 

137,7±1,9 

367 

144,9±1,3 

<0,01 

Sistolik AT (orta), n 

(%) 

<140  89 (55,3) 157 (42,8)  

<0,01 140-159 38 (23,6) 112 (30,5) 
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160-179 25 (15,5) 60 (16,3) 

≥180  9 (5,6) 38 (10,4) 

Nəbz, vurğu/dəq. N 

M±m 

161 

83,6±1,0 

367 

87,6±0,6 

<0,001 

Nəbzin sayı, n (%) >80 94 (58,4) 72 (19,6) <0,001 
SMH (EKQ), n (%) Var 94 (62,7) 254 (72,8) <0,05 
Anamnezdə Mİ, n 

(%) 

Var 19 (11,8) 19 (5,2) <0,01 

Baş beyin 

aterosklerozu, n (%) 

Var 59 (36,6) 187 (51,0) <0,01 

ŞD-nin müddəti, il n 

M±m  

161 

8,4±0,5 

367 

7,8±0,3 

<0,05 

ŞD-nin müddəti, n 

(%) 

≤5 il 57 (35,4) 143 (39,0)  

 

<0,05 
6-10 il 63 (39,1) 137 (37,3) 

11-20 il 33 (20,5) 83 (22,6) 

>20 il 8 (5,0) 4 (1,1) 

Sol mədəciyin atma 

fraksiyası, % 

n 

M±m  

149 

55,6±0,4 

334 

56,6±0,2 

<0,05 

 
Sol mədəciyin atma 

fraksiyası, n (%) 

≥50%                      123 

(82,6) 

304 

(91,0) 

 

<0,01 
 <50% 26 

(17,4) 

30 

(9,0) 

Sol mədəciyin sistolik 

disfunksiyası, n (%) 

Var 7 

(5,4) 

3 

(1,0) 

<0,05 

Miokardda akinez, n 

(%) 

Var 7 

(5,4) 

2 

(0,7) 

<0,01 

 
Qeyd: AH – arteriaal hipertenziya, AT – sistolik arterial təzyiq, SMH (EKQ) – sol mədəcik 

hipertrofiyasının EKQ əlamətləri, Mİ – miokard infarktı, ŞD – şəkərli diabet.   

 

Nəbzin sayının orta göstəricisi qadınlarda kişilərdən yüksək olmuş, kişilərdə 

isə taxikardiya qadınlardan təxminən 3 dəfə çox müşahidə edilmişdir.  

SMH-nin EKQ əlamətlərinin aşkar edilmə tezliyi isə qadınlarda kişilərdən 

yüksək olmuşdur.  

Anamnezində Mİ-nin olması kişilərdə qadınlardan 2 dəfə çox, baş beyin 

aterosklerozunun kliniki əlamətləri isə qadınlarda (onların yarısında) artıq 

müşahidə edilmişdir. ŞD-nin müddətinin orta göstəricisi kişilərdə qadınlardan 

statistik əhəmiyyətli yüksək olmuş, bu fərq özünü daha çox xəstəliyin müddəti ≤5 

il və >20 il olan xəstələrdə göstərmişdir. Xəstəliyin müddəti ≤5 il olan xəstələr 

arasında qadınlar, >20 il olanlarda isə kişilər üstünlük təşkil etmişlər. Ümumilikdə, 

kişi və qadınlarda diabetin müddətinin ≤5-10 il olması daha çox olmuşdur. 
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Diabetli kişilərin təxminən 1/5-də sol mədəciyin atma fraksiyası <50% 

olmuş və bu göstərici qadınlardan 2 dəfə artıq müəyyən edilmişdir. Sistolik 

disfunksiyanın isə diabetli kişilərin 1/20-də qeyd edilməsinə baxmayaraq, bu 

qadınların göstəricisindən yüksək olmuşdur. Ürək əzələsində akinez qadınlarda 

kişilərdən statistik əhəmiyyətli 5 dəfə çox aşkar olunmuşdur. 

Müzakirə. Hər bir coğrafi-iqlim bölgəsində ŞD2 xəstələrdə aterosklerozun 

risk faktorlarının cins xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsk edir. 

Bu problemi tədqiq etməklə bu qrup xəstələrdə hədəf orqan zədələnmələrinin 

birincili və ikincili profilaktikasını daha adekvat təşkil etmək olar. 

Diabetin davam etmə müddətinin artması xəstələrdə müxtəlif risk 

faktorlarının və fəsadların əmələ gəlməsinə, onların həyat keyfiyyətinin 

pisləşməsinə gətirib çıxarır və bu dəyişikliklər cinsdən asılı olaraq fərqli ola bilər. 

Russo G. et al. görə, qadınlarda kişilərlə müqayisədə diabetin müddəti çox olmuş 

[10], nəzarətimizdə olan xəstələr arasında isə əks nəticə alınmışdır. Ona görə də 

tədqiqatda iştirak edən kişi diabetli xəstələrdə ağırlaşmaların olmasını onlarda 

diabetin müddətinin çox olması ilə də əlaqələndirmək olar.  

Aparılmış araşdırmaların nəticələri göstərmişdir ki, adətən kişilər qadınlara 

nisbətən alkoqoldan daha çox istifadə edirlər. Az yaxud orta dərəcədə alkoqol 

qəbulu ŞD ilə xəstələnməni, eyni zamanda diabetli xəstələrdə ÜDX və ümumi 

ölüm riskini azaldır, çox içənlərdə isə diabet riski artır. Aşkar olunmuşdur ki, 

diabetli xəstələr arasında alkoqol qəbulu ümumi əhali ilə müqayisədə az müşahidə 

edilmişdir. Bu xəstələrdə alkoqolun növü və xəstələrin cinsi son nəticələrə təsir 

göstərən faktorlar sırasındadır [11]. Bizim populyasiyada qadınlar arasında az 

miqdarda alkoqol qəbulu üstünlük təşkil etdiyi halda, kişilər arasında izafi 

miqdarda alkoqol istifadəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur. Bu səbəbdən 

alkoqol qəbulununun məhdudlaşdırılması lazımdır, çünki bu fonda iltihab 

mediatorları azalır ki, nəticədə ŞD2 əmələ gəlməsi və baş verə biləcək 

ağırlaşmaların qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə alına bilər [12].  

Siqaret çəkmə ürək-damar xəstəliklərinin ciddi risk faktoru hesab edilir. 

Xüsusilə ŞD2 xəstələrdə bu zərərli vərdiş qeyd edilən riski əhəmiyyətli dərəcədə 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Russo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25873960
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artırır. Şri-Lankara diabetli kişilər arasında siqaret çəkmənin rast gəlmə tezliyi 19% 

olmuş və bu əsas risk faktoru kişilərdə qadınlarla müqayisədə ÜDX-dən ölüm 

riskinin artmasına gətirib çıxarmışdır [13]. Bizim populyasiyada isə  bu göstərici 

kişilərdə daha yüksək (39,1%) olmuşdur ki, bu da neqativ proqnostik hal kimi 

qiymətləndirilməli və onunla mübarizə tədbirlərini gücləndirmək, bu sahədə diabet 

məktəblərinin işini təkmilləşdirmək məsləhətdir. Digər bir araşdırmanın nəticəsinə 

görə isə, siqaret çəkmə hər 2 cinsdən olan diabetli xəstələrdə demək olar ki, eyni 

olmuşdur [14]. 

Məlumdur ki, qidalanma pozulması ŞD2 formalaşmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən faktorlardan biri hesab edilir və hazır qidaya duzun əlavə 

edilməsinin diabet riskini artırmasına dair məlumatlar vardır [15]. Qidalanma 

pozulmaları, o cümlədən karbohidratların çox istifadə edilməsi fiziki passivlik 

yaratmış, siqaret çəkilməsi isə hər 2 cinsdən olan şəxslərdə ŞD2 riskini artırmışdır 

[16]. Nəzarətimizdə olan xəstələrdə də yüngül dərəcəli qidalanma pozulmaları 

daha çox kişilərdə, orta və ağır dərəcəli pozulmalar isə qadınlarda müşahidə 

edilmiş, kişilər qadınlara nisbətən daha çox fiziki passiv olmuş, siqaret çəkmə 

vərdişi isə kişilərdə qadınlardan 39 dəfə çox müşahidə edilmişdir. Bu onu göstərir 

ki, insanlar arasında davranış faktorlarının korreksiyası zamanı gender 

xüsusyyərləri nəzərə alınmaqla yanaşma lazımdır və bu zaman profilaktika, 

maarifləndirmə və tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir [16]. 

ŞD2 ciddi risk faktorlarından biri də piylənmə hesab edilir ki, bu da 

qadınlarda daha çox müşahidə edilmişdir [10, 13]. Millətlərin mədəniyyəti, həyat 

tərzi, sosial-iqtisadi statusu piylənmənin cins xüsusiyyətinə ciddi təsir göstərir. 

Genetik nəticələr, epigenetik mexanizmlər, qidalanma faktorları və oturaq həyat 

tərzi hər bir cinsdə risk və fəsadlara müxtəlif formada təsir göstərir. Bundan başqa, 

cinsi hormonların energetik metabolizmə, damar funksiyasına, iltihabi reaksiyalara 

da əhəmiyyətli təsiri vardır. Endokrin disbalans əlverişsiz kardiometabolik təsir 

göstərir, bu da qadınlarda daha çox androgenlərin artması, kişilərdə isə 

hipoqonadizmlə özünü göstərir [6, 14]. Bizim populyasiyada da piylənmə, xüsusilə 
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abdominal piylənmə qadınlarda,  artıq bədən çəkisi isə daha çox kişilərdə 

müşahidə edilmişdir ki, bu da diabetin adekvat idarə olunmasına mane olan 

faktorlardandır.  

Tədqiqata cəlb olunmuş xəstələrimiz arasında da piylənmənin ağır dərəcələri 

və abdominal piylənmə məhz qadınlarda üstünlük təşkil etmişdir ki, bu da onların 

ciddi ÜDX riskinə malik olduqlarını bir daha göstərmişdir.  

Məlumdur ki, diabetə irsi meyllik ŞD2 baş verməsinin və xəstəliyin 

ağırlaşmalarının vacib determinantlarından biridir [17]. Bizim xəstələrdə isə bu 

fakt yalnız qardaş və bacısında diabet olan xəstələrdə göstərmiş və qadın diabetli 

xəstələrdə bu meyllik kişilərdən əhəmiyyətli yüksək olmuşdur.  

Fiziki aktivliyin az olması da ŞD2 formalaşmasında, gedişinin pisləşməsində 

və fəsadların əmələ gəlməsində az əhəmiyyət kəsb etmir [17]. Tədqiatda iştirak 

edən hər 2 cinsdən olan xəstələrin əksəriyyəti fiziki passiv olduqlarını bildirmiş, 

burada kişilər qadınlardan üstün olmuşlar. 

Peters SAE. et al. görə, sistolik AT hər 2 cinsdən olan diabetli xəstələrdə 

demək olar ki, eyni olmuşdur [14]. Bizim populyasiyada isə sistolik AT-nin 

artması qadınlarda əks cinslə müqayisədə əhəmiyyətli yüksək qeydə alınmışdır. 

Xəstələrimiz arasında, xüsusilə kişilərdə taxikardiyanı bir çox faktorlarla, o 

cümlədən diabetin dekompensasiyasına olan reaksiya, eyni zamanda diabetli 

xəstələrdə AH-nin risk faktoru kimi də qiymətləndirmək olar [9]. 

Mitevska IP. et al. görə, ŞD2 xəstələrdə lal işemiyanın tezliyi yüksək 

olmuşdur [7]. Məlumdur ki, diabetli xəstələrdə Mİ bir çox hallarda ağrısız ola bilər 

ki, bu da onlarda avtonom diabetik kardiopatiyanın inkişaf etməsi ilə 

əlaqələndirilir. Digər bir tədqiqatın nəticəsinə görə, ŞD qadınlarda kişilərə nisbətən 

Mİ-nin güclü risk faktoru hesab edilmişdir [18]. Bizim xəstələr arasında isə əksinə 

- kişilərdə anamnezində Mİ-nin olması qadınlardan 2 dəfədən çox aşkar 

olunmuşdur.  

De Jong KA. et al. ürək əzələsinin remodelləşməsi ilə xəstələrin cinsi 

arasında assosiasiyanın olmasını aşkar etmişlər [19]. Bizim xəstələrdə də sol 

mədəciyin inotrop funksiyasının azalması, sistolik disfunksiya, ürək əzələsində 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peters%20SAE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30779652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitevska%20IP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28198536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Jong%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28178970
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akinez daha çox kişilərdə müşahidə olunmuşdur. Sübut edilmişdir ki, diabetik 

kardiomiopatiya sol mədəciyin remodelləşməsi ilə müşayiət olunur ki, bu da 

əlverişsiz ürək-damar hadisələrinin göstəricisidir [20]. 

SMH sol mədəcik əzələsinin  zədələnməsinin subklinik markeri hesab edilir 

və AH-nin ümumi ağırlaşmasına aiddir. SMH-nin reqressiyasına sistolik AT-nin 

uzun müddətli endirilməsi ilə nail olmaq olar. Təsdiq  edilmişdir ki, sistolik 

AT<120 mm c. süt. olması  bu göstəricinin <140 mm c. süt. ilə müqayisədə SMH-

ni daha çox azaldır. Soliman EZ.. et al. görə, SMH ilə cins arasında əhəmiyyətli 

əlaqə aşkar edilməmişdir [21]. Əksinə – tədqiqata cəlb olunmuş bizim kohortada 

isə SMH-nin EKQ əlamətləri daha çox qadınlarda müəyyən olunmuşdur.  

Nəzarətimizdə olan xəstələrdə sorğu zamanı baş beyin damarları 

aterosklerozunun klinik əlamətləri qadınlarda kişilərdən çox müəyyən edilmişdir. 

Odur ki, ŞD2 xəstələrdə karotid aterosklerozun subklinik və klinik əlamətlərinin 

skrininqi vacibdir, çünki bu zaman diabetli xəstələrdə eyni zamanda koronar 

arteriya xəstəliyinin də riski yüksək olur [7] və bu tədqiqatların aparılması diabetli 

xəstələrdə ürək-damar riskinin vaxtında və düzgün qiymətləndirilməsində mühüm 

proqnostik əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Beləliklə, ŞD2 Azərbaycan populyasiyasında müxtəlif risk faktorları və 

kliniki-epidemioloji göstəricilərin özünə məxsus gender xüsusiyyətləri vardır ki, 

bunu da diabetli xəstələrin profilaktika və müalicə tədbirlərini aparan zaman 

mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

Yekun. 1). ŞD2 kişi populyasiyasında ali təhsillilər, siqaret çəkənlər, izafi 

alkoqol qəbul edənlər, yüngül dərəcədə qidalanma pozulması, artıq bədən çəkisi 

olanlar, fiziki passivlik, taxikardiya, anamnezində Mİ-nin, sol mədəciyin atma 

fraksiyasının <50% olması, sol mədəciyin sistolik disfunksiyası və miokardda 

akinez üstünlük təşkil etmişdir. 

2). Kişilərlə müqayisədə qadınlarda isə orta və natamam orta təhsillilər, az 

miqdarda spirtli içki qəbul edənlər, orta və ağır dərəcəli qidalanma pozulması, 

piylənməsi olanlar, qardaş və bacılarında ŞD-nin olması, AH (xüsusilə sistolik 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soliman%20EZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26459421
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AH), SMH-nin EKQ və baş beyin damarları aterosklerozunun kliniki əlamətləri 

daha çox aşkar olunmuşdur. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
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Врачей им. А. Алиева, кафедра терапии, Баку, Азербайджан 

 
В исследование было привлечено 528 больных сахарным диабетом типа 2 (СД2), которые 

отвечали на вопросы опросника "ARIC" о наличии факторов риска. Были выявлены 

гендерные особенности артериальной гипертензии, перенесенного инфаркта миокарда, 

атеросклероза сосудов головного мозга, продолжительности диабета и наследственной 

предрасположенности к СД2. Было установлено, что в мужской популяции больных 

диабетом отмечалось преобладание лиц с высшим образованием, курением, 

злоупотреблением алкоголя, нарушением питания легкой степени, избыточной массой 

тела, низкой физической активностью, тахикардией, наличием инфаркта миокарда в 

анамнезе, фракцией выброса левого желудочка <50%, систолической дисфункцией левого 

желудочка и акинезом миокарда. У женщин, в отличии от мужчин, отмечалось 

статистически значимое преобладание лиц со средним и непольным средним 

образованием, употреблением алкоголя в малых количествах, нарушением питания 

средней и тяжелой степени, ожирением, наличием диабета у братьев и сестер, 

артериальной гипертензией, электрокардиографических признаков гипертрофии левого 

желудочка и клиническими проявлениями атеросклероза сосудов головного мозга. 

Регулярный мониторинг гендерных особенностей факторов риска играет существенную 

роль в профилактике осложнений у больных СД2.   

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, факторы риска, гендерные особенности. 
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GENDER FEATURES OF RISK FACTORS IN PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 

 

Mehdiyev S.Kh.  

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Therapy, Baku, Azerbaijan 

  
The study involved 528 patients with diabetes mellitus type 2 (T2DM), who answered questions 

from the "ARIC" questionnaire about the presence of risk factors. Gender features of arterial 

hypertension, myocardial infarction, atherosclerosis of cerebral vessels, duration of diabetes and 

hereditary susceptibility to type T2DM were identified. It was found that in the male population 

of patients with diabetes, there was a predominance of persons with higher education, smoking, 

alcohol abuse, low-grade nutritional disorders, overweight, low physical activity, tachycardia, 

myocardial infarction in history, left ventricular ejection fraction <50%, systolic dysfunction of 

the left ventricle and myocardial akinesia. In women, in contrast to men, there was a statistically 

significant predominance of persons with secondary education, low alcohol consumption, 

malnutrition of moderate and severe, obesity, diabetes in siblings, arterial hypertension, 

electrocardiographic signs of hypertrophy left ventricular and clinical manifestations of cerebral 

arteriosclerosis. Regular monitoring of gender characteristics of risk factors plays a significant 

role in the prevention of complications in patients with T2DM. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, risk factors, gender features. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.04.2019 

Çapa tövsiyə olunub: 25.04.2019 

Rəyçi dosent Sultanova S.S. 


