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Təqdim edilmiş məqalə şəkərli diabet tip 2-nin (ŞD2) geniş yayılmasının göstərir. Digər 

xəstəliklərlə müqayisədə ŞD zamanı erkən əlillik, pasiyentlər arasında ölüm faizinin yüksək 

olduğu müəyyən edilir. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da şəkərli diabetə düçar 

olan şəxslərin sayı durmadan artır və bu tendensiya davam edir. Məqalədə Azərbaycanda ŞD-in 

yayılması göstəriciləri təqdim edilir. Bundan başqa, məqalədə metabolizmin digər pozuntusu 

olan piylənmə - “əsrin epidemiyası” barədə də məlumat verilir. Bu xəstəliklərə qarşı genetik 

meyillik, eləcə də onların patogenetik mexanizmlərinin sıx əlaqəsi qeyd olunur.  
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Şəkərli diabet (ŞD) – ən geniş yayılmış xroniki somatik xəstəlik olaraq, 

sosial, iqtisadi və ümumtibbi problem kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. ŞD 

xəstəliyi  multifaktorial etiologiyalıdır, həm irsi, həm də xarici amillərin təsiri ŞD 

tip 1 və tip 2-də müxtəlif cür təzahür edir. 2015-ci ildə Beynəlxalq diabet 

assosasiyasının (İDF) məlumatlarına görə ŞD-dən əziyyət çəkən pasiyentlərin 

sayı 415 mln. nəfərdir [1-3]. 

Hal-hazırda dünyanın bütün ölkələrində, xüsusilə sənaye cəhətdən inkişaf 

etmiş ölkələrdə şəkərli diabetin “pandemiyasi” müşahidə edilir. ŞD çox geniş 

yayılmış, böyük məsrəflər tələb edən xroniki qeyri-infeksion xəstəliklərdən 

biridir. Bütün xəstəliklər arasında ən erkən əlillik, pasiyentlər arasında ölüm 

faizinin ŞD zamanı yüksək olduğunu dünyanın bütün ölkələrinin milli səhiyyə 

sistemlərində prioritet kimi  müəyyən ediblər. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində 

ŞD yayılması ümumi populyasiyanın 3-10%, risk amilləri olan və ahıl yaşlı 

insanlarda isə əhalinin ümumi sayının 30%-ni təşkil edir və bu, ilk dəfə 

diaqnozlaşdırılan ŞD xəstələrin ümumi sayının 58-60%-ni təşkil edir [1,2,4-7]. 

ÜST ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə görə, ŞD xəstələrinin sayı 2001-

ci ildə 175,4 mln. və artıq 2005-2010-cu illərdə 200-239,4 mln. olmuşdur. 2025-

ci ildə belə xəstələrin sayı 300 mln.-a qədər, 2030-cu ilə qədər isə 266 mln. 
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olacağı proqnozlaşdırılır. Bu rəqəmlər əsasən ŞD tip 2-dən əziyyət çəkən 

xəstələrin hesabına  baş verir, onların ümumi populyasiyada payı 6-7%-ni təşkil 

edir. ABŞ-da hər 20 dəqiqədən, Avropada isə hər 40 dəqiqədən bir yeni diabet 

xəstəsi qeydə alınır. Təkcə bəzi etnik qruplar istisna hallar təşkil edir [8-11]. 

Hesablamalar göstərir ki, ŞD tip 2 xəstələri arasında 80 yaşına kimi  orta 

ömrün artmasına əhalinin 17%-də rast gəlinir. Əhalinin 60 yaşdan yuxarı ŞD 

xəstələri arasında 16%, 80 yaşdan yuxarı isə – 20-24% təşkil edir. Dünyada hər il 

ŞD ilə  xəstələnmə 5-7% artır, lakin ŞD tip 2 ilə xəstələnmənin ən çox artımı 

yaxın Şərqdə, Afrikada, Hindistanda, Asiyada ən əvvəl 25-40 yaşdan yuxarı 

şəxslərdə qeydə alınmışdı. Hər 10-15 ildən sonra ŞD tip 2 xəstələrinin sayının iki 

dəfə artacağı gözlənilir. 20 yaşdan az olan ŞD xəstələri dünyada 6 dəfə artmışdır. 

Belə tempdə artım getsə proqnozlara görə ŞD inkişaf etmiş ölkələrdə 2025-ci ilə 

kimi 7,6%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 4,9% qədər yayılacaq. Xəstəliyin zirvə 

həddi inkişaf etmiş ölkələrdə 65-dən yuxarı, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 

45-64 yaşlarında olacaq [12,13].  

İnsulindən asılı ŞD olması fetal, neonatal dövrdə və uzun müddətli 

müşahidə zamanı yüksək risk faktorudur [5]. Belə qəbul olunub ki, ŞD tip1 

inkişaf etmiş ölkələrdə pasientlərin 10-15%-də, ŞD tip 2 isə 85-90% rast gəlinir. 

Lakin son illər göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ŞD tip 2-in artım tempi 

sürətlənir (düzgün qidalanmamaq və başqa amillər), lakin  ŞD tip 1 xəstələrinin 

sayı az artır. Ona görə də ÜST-ün son məlumatlarına görə dünyada ŞD tip 1 və 

tip 2 nisbəti ŞD tip 2-nin artmasına doğru dəyişir [14-16]. 

ŞD tip 2 xəstələri arasında diaqnoz qoyulmayan adamların sayı 30-90% 

təşkil edir. Monqolustan və Avstraliya kimi ölkələrdə ŞD diaqnozu qoyulmuş hər 

bir xəstəyə diaqnoz qoyulmayan 1 xəstə düşür, daha çox isə  60-90% Afrikada 

təsadüf olunur, lakin ABŞ-da onlar yalnız 30% təşkil edirlər. Australian Diabetes, 

Obesity and Lifestyle Study (AusDiab) tədqiqatları göstərir ki, ŞD tip 2 

diaqnozunun qoyulduğu hər bir xəstəyə diaqnoz qoyulmayan 1 nəfər düşür. ABŞ-

da aparılmış sağlamlıq və qidalanmanın Üçüncü milli tədqiqatından (NHANES 

III) məlum olur ki, ŞD tip 2 diaqnozu qoyulmayan  adamlar orta hesabla 2,7% 



təşkil edir, kişilər və qadınlar arasında isə 50-59 yaşlarında – müvafiq olaraq 3,3 

və 5,8%-dir. Tədqiqatçıların əksəriyyəti göstərir ki, ŞD xəstələrinin ümumi 

kontingentində qadınlar üstünlük təşkil edir və bu say 57-65% arasında dəyişir. 

Ukraynanın müxtəlif regionlarında ŞD diaqnozu qoyulmuş hər 1 xəstəyə 2-2,5 

diaqnoz qoyulmayan xəstə düşür. Bu nəticələrə əsaslanıb belə düşünmək  olar ki, 

Ukraynada 2 milyona yaxın  diabet xəstəsi var [14,17]. 

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da şəkərli diabetə düçar olan 

şəxslərin sayı durmadan artır və bu tendensiya davam edir. Azərbaycanda şəkərli 

diabet xəstələri üçün xüsusi dövlət proqramı həyata keçirilir. “Şəkərli 

diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli, 32 nömrəli Fərmanına əsasən 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 7 iyun tarixli, 101 

nömrəli qərarı ilə 2006-2010-cu illəri əhatə edən “Şəkərli diabet üzrə Dövlət 

Proqramı” qəbul edilmişdir. Həmin Dövlət Proqramı qəbul edildikdən sonrakı 

dövr ərzində şəkərli diabet xəstələrinin dərmanla təmin olunması xeyli 

yaxşılaşmış və onların şəkərsalıcı dərman preparatları ilə təminatında mövcud 

olan gərginlik əsasən aradan götürülmüşdür. Xəstələrin əksəriyyəti özünənəzarət 

vasitələri – qlükometrlərlə təmin edilmişdir. Müalicə-diaqnostika işinin 

yaxşılaşdırılması şəkərli diabet xəstələrinin aşkarlanması üçün şərait yaratmış və 

qeydiyyata götürülən xəstələrin sayı təxminən 2 dəfə artmışdır. 

“2015-ci ildə Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatda olan şəkərli diabet 

xəstələrinin sayı 210 min nəfərə çatıb. Onların 90 faizi ikinci tip, yəni insulindən 

asılı olmayan xəstələrdir” – bunu Azərbaycanın  baş endokrinoloqu Rafiq 

Məmmədhəsənov (“Sonxeber.az”) söyləmiş və 2014-cü ildə Azərbaycanda rəsmi 

qeydiyyatda olan ŞD xəstələrinin sayının 194 520 nəfər olduğunu xatırlatdı. 

Respublika Endokrinoloji Mərkəzdən bildirilir ki, Azərbaycanda 2016-cı il 

üçün son hesablamalara əsasən 212577 nəfər ŞD xəstəsi qeydə alınıb  və onlardan 

ŞD tip 1 xəstələri 28 924 nəfər, ŞD tip 2 – 183653 nəfərdir. 2016-cı il üçün dövlət 

büdcəsindən ŞD-lə bağlı dövlət proqramına 40,1 milyon manat vəsait ayrılıb. 



ŞD tip 2-nin əsas risk amili olan başqa bir sosial əhəmiyyətli xəstəlik – 

piylənmədir. 

Dünyada daha bir qeyri-infeksion  “XXI əsr epidemiyası” hesab edilən 

xəstəlik – piylənmə çox yayılıb. Belə demək olar ki, şəkərli diabet nişanın bir 

üzüdürsə, piylənmə də onun digər bir üzüdür. 

ÜST məlumatlarına görə Yer kürəsində əhalinin üçdə bir hissəsi (17%-ə 

yaxın qadınlar və 15%-ə yaxın kişilər) piylənmə daxil olmaqla, artıq bədən 

çəkisinə (ABÇ) malikdir. Belə şəxslərin sayı hər 10 ildə 10% artır və ÜST 

proqnozuna görə bu temp davam etsə 2025-ci ilə kimi 300 milyon şəxs 

piylənmədən əziyyət çəkəcək [18-20]. 

Hal-hazırda dünyanın əksər ölkələrində piylənmənin geniş yayılması qeydə 

alınır. Dünyada piylənmənin yayılması tempi o qədər artıb ki, 2008-ci ildə 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı piylənməni  XXI əsrin epidemiyası qəbul etmiş və 

qeyri-infeksion xəstəliklərin, o cümlədən də piylənmənin profilaktikası üzrə 

2008-2013-cü illər üçün qlobal strategiyanın həyata keçməsi proqramının işlənib-

hazırlanmasını təklif etmişdi. Qeyd olunur ki, piylənmənin müalicəsi üzrə 

tədbirlər  işlənib-hazırlanmalıdır ki, ABÇ və piylənməsi olan insanlara kömək 

edilsin və ikincili ağırlaşmaların  qarşısı alınsın [ 21]. 

ÜST məlumatlarına görə, 1980-ci ildən dünyada piylənmədən əziyyət 

çəkən şəxslərin sayı iki dəfə çoxalmışdır: belə ki, 2005-ci ildə Yer kürəsi 

əhalisinin 1,6 milyarddan çoxu ABÇ malik olmuş, o cümlədən də 400 milyondan 

çoxu piylənməsi olan adamlardır.  2015-ci il üçün  ABÇ olan adamların sayı 2,3 

mlrd., piylənməsi olanlar isə 700 mln. proqnozlaşdırılır.  Qeyd olunur ki, ABÇ 

kişilərdə qeydə alındığı halda, piylənmə ən çox qadınlarda müşahidə olunur 

[22,23].  

          Epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, artıq bədən çəkisinin yayılması üzrə 

lider ABŞ, Qərbi Avropa, Kanadadır. Rəsmi statistik məlumatlara görə, ABŞ-da 

piylənmə olan xəstələrin sayı hər on ildə 50% artır, hal-hazırda isə artıq bədən 

çəkisi və ya piylənmə əhalinin yarıdan çoxunda var, bəzi məlumatlara görə isə 

62% qadınlarda, 71% kişilərdə olur [21]. 



Xəstəlik belə tempdə qalsa, onda XXI əsrin ortalarında Amerikanın bütün 

yaşlı əhalisi ABÇ və ya piylənmədən əziyyət çəkəcək. Piylənmənin yayılmasına 

görə Qərbi Avropa ölkələri də liderlik edir. Avropa ittifaqı ölkələrinin son 

məlumatlarına görə 130 milyona qədər insan piylənmədən, 400 milyon artıq 

çəkidən əziyyət çəkir. Göstərilir ki, ingilislərin 60% və almanların 50%-də 

piylənmə ya da artıq çəkiləri olur. Şərqi Avropanın bəzi ölkələrində kök 

adamların sayı 38%-ə kimi olur. Qeyd olunur ki, Şərqdə – Çin və Yaponiyada 

piylənməyə gec-gec rast gəlinir, yaşlı əhali arasında 24%-ə qədər artıq bədən 

çəkisi olan adamlar müşahidə olunur [7]. Rusiyada 30%-ə kimi əmək qabiliyyətli 

əhali artıq bədən çəkisinə və 25%-ə kimi piylənməyə malik olur [21,23]. 

Dünyanın bütün regionlarında uşaqlar və yeniyetmələr arasında piylənmə 

durmadan artır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların 10%-də klinik piylənmə 

olur və artıq bədən çəkisi olan uşaqların çoxu böyük yaşlarda olduqda da belə 

kütləni saxlayırlar [15,21,24,25]. 

Azərbaycanda da əmək qabiliyyətli insanlar artıq çəki və ya piylənmədən 

əziyyət çəkirlər. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin 

2016-cı il rəsmi məlumatlarına görə Azərbaycanda insanlar ABÇ 35,8%, 

piylənmə isə 21,9% təşkil edir. 

Piylənmə çox vaxt ŞD-dən başqa digər patologiyalarla müşahidə olunur: 

arterial hipertenziya, dislipidemiya, ateroskleroz, ürəyin işemik xəstəliyi, ürək-

damar çatmamazlığı, xərçəngin bəzi formaları, reproduktiv funksiyaların 

pozulması, dayaq-hərəkət aparatının xəstəlikləri. 

Aparılan tədqiqatlar piylənmənin inkişaf etməsində genetik meyilliyin 

rolunu təsdiqləmişdir. Valideynlərdə piylənmə olduğu zaman ABÇ inkişaf etməsi 

ehtimalı 70-80% təşkil edir, baxmayaraq ki, ümumi populyasiyada bu göstərici 

30%-ə yaxındır. Bu günə kimi piylənmə ilə assosasiyada olan 1000-ə yaxın genin 

adı Human Genome Epidemiologi Network (HuGeNet) beynəlxalq məlumatlar 

bazasında hallandırılır [21,25,26]. Piylənmənin elə formaları var ki, bir genin 

defekti ilə şərtlənib. Ona Mendel pozulmaları aiddir, belə halda piylənmə bəzi 

orqanların quruluşunun anomaliyaları, nevroloji simptomatika, intellektin 



pozulması, cinsi inkişafın ləngiməsi (Prader-Villi sindromu, Barde-Bidlya 

sindromu) və piylənmənin monogen  formaları, bu vaxt iştahaya nəzarət edən 

genlər inaktivləşir (leptin geninin, leptinin reseptorunun, proopiomelanokortin, 

prohormonal konvertaza-1 və 2, 3 və 4-cü tip melanokortin reseptorlarının 

mutasiyaları və s.) mutasiyaları daxildir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, onların 

payına piylənmənin bütün hallarının 5%-dən çox düşmür. Qalan genlər ətraf 

mühitin müxtəlif xarici amillərinin təsiri altında artıq piy toxumasının yığılmasına 

meyilliyi müəyyən edirlər [27-29]. 

Son on ildə insanların  həyat tərzləri dəyişmişdir. İqtisadi inkişaf, texniki 

tərəqqi  və sosial sferanın kökündən dəyişməsi  qidalanmanın xarakterinə və 

gündəlik fiziki aktivliyin  istifadə olunan qidaya nisbətdə yetərli olmamasına 

gətirib çıxarır. 

Beləliklə, ŞD və piylənmə insanların sağlamlığına, əmək qabiliyyətlərinə 

ciddi zərər vurmaqla ölüm riskini də artırmaqdadır. Müasir texnologiyaların 

piylənməyə nəzarət olunmasında istifadəsi ŞD və onların ağırlaşmalarının 

qarşısını almağa yardımçı ola bilər və onların tətbiqi dövrümüzün aktual 

məsələrindən biridir.  
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РЕЗЮМЕ 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИП 2 И ОЖИРЕНИЕ КАК 

МНОГОФАКТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

Ахмедова З.Г., Фараджева Н.А., Фараджева С.С. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования 

врачей им. А.Алиева, кафедра терапии, Баку, Азербайджан 

В данном обзоре указана широкая распространенность сахарного диабета тип 2 (СД2). 

Будучи хроническим заболеванием, по сравнению с другими патологиями, при нём 

отмечаются более ранние сроки инвалидности и показатели смертности. Приведены 

данные распространенности СД тип 2 по Азербайджану. Сделан плавный переход к еще 

одной проблеме нарушения метаболизма – ожирению, как «эпидемии века». 

Подчеркнута актуальность проблемы избыточного веса во всем мире. Отмечена 

генетическая предрасположенность к этим заболеваниям, а также тесная связь их 

патогенетических механизмов. 

Ключевые слова: сахарный диабет тип 2, ожирение, факторы риска. 

 

 

SUMMARY 

 

DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND OBESITY AS A 

MULTIFACTORIAL DISEASES 

Ahmadova Z.Q., Faradjeva N.A., Faradjeva S.S. 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after  

A.Aliyev, Department of therapy, Baku, Azerbaijan 

 

The review indicates the high prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM2). As a chronic 

disease, there are earlier periods than others of disability and mortality. Data on the prevalence 

of DM2 in Azerbaijan are presented. Made a smooth transition to another problem of metabolic 

disorders – obesity as "epidemic of the century." The urgency of the problem of overweight in 

the world is emphasized. Genetic predisposition to these diseases and close connection of their 

pathogenetic mechanisms were noted. 

Keywords: diabetes mellitus, obesity, risk factors. 
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