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Tədqiqatın məqsədi endokrinoloqun müntəzəm ambulator qəbulu zamanı şəkərli diabet tip 2 

(ŞD2) olan xəstələrdə xroniki böyrək xəstəliyinin (XBX) rastgəlmə tezliyinin müəyyən 

edilməsidir. Seçilmiş qrupa, tədqiqata daxil edilmə meyarlarına cavab verən, ŞD2 olan 117 xəstə 

daxil edilmişdir. Xəstələrdə mikroalbuminuriya, proteinuriya, kreatinin tədqiq olunmuş, CKD-

EPI səviyyəsi üzrə yumaqcıqların filtrasiya sürəti hesablanmışdır. XBX-nin mərhələləri National 

Kidney Foundation tərəfindən təqdim olunmuş tövsiyələrə uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. 

Müntəzəm ambulator praktika şəraitində aparılmış müayinələrdə XBX 117 xəstədən 100-də 

aşkar olunmuşdur və, beləliklə, onun rastgəlmə tezliyi 85,5% təşkil etmişdir. Tədqiqata daxil 

edilmiş ŞD2 olan xəstələrdən yalnız 14,5%-də XBX aşkar edilməmişdir. Göstəricilər arasındakı 

fərq 71,0%, 95%-lik CI (etibarlılıq intervalı) 60,3836 – 78,4245 təşkil etmişdir (χ2=117,455; 

p<0,0001). Alınmış məlumatlar XBX-nin rastgəlmə tezliyinin yüksək olduğunu göstərir və ŞD2 

olan xəstələr arasında XBX-nin yayılmasının yüksək olduğunu güman etməyə imkan verən və 

vəziyyətin real analiz olunmasına lazımı diqqətin verilməsini tələb edən göstərici sayıla bilər.    

Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, xroniki böyrək xəstəliyi, yumaqcıqların filtrasiya sürəti. 

 

Beynəlxalq Diabet Federasiyası Atlasının 8-ci nəşrinin verdiyi məlumata 

görə dünya üzrə şəkərli diabet (ŞD) xəstələrinin 2017-ci ilə olan sayı 424,9 mln.-

dan 2045-ci ilə qədər 628,6 mln.-a qədər artacaqdır. ŞD-in 20-79 yaşlı şəxslər 

arasında yayılması 8,8-dən 9,9%-ə yüksələcəkdir [1]. Ümumidünya səhiyyə 

təşkilatının (ÜST) məlumatına görə 2012-ci ildə dünyada 1,5 mln. ölümün səbəbi 

məhz ŞD olmuşdur [2,3]. Elə həmin ildə daha 2,2 mln. ölüm qlikemiyanın yüksək 

səviyyəsi ilə əlaqədar olmuşdur [2,3]. 

Beynəlxalq Diabet Federasiyası Atlasının 8-ci nəşrinin məlumatına görə, 

Azərbaycan Respublikasında 2017-ci ildə ŞD ilə xəstələrin sayı 482 500 nəfər 

təşkil etmiş, ŞD-nin yayılması 7,0% və ŞD səbəbindən 5000 nəfərə qədər ölüm 

olmuşdur [1]. 

ŞD-in ağırlaşmaları (makroangiopatiyalar, mikroangiopatiyalar, 

neyropatiyalar və b.) daha ciddi problem təşkil edir. Çünki onların inkişaf etməsi 

əhəmiyyətli dərəcədə metabolik proseslərə qeyri-adekvat nəzarət olunması və 
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gecikmiş diaqnostika ilə bağlıdır [4,5]. 2002-ci ildə ABŞ-ın Milli böyrək fondunun 

KDOQI (Kidney Diseases Outcomes Quality Initiative) qrupunun ekspertləri 

tərəfindən böyrək xəstəlikləri olan pasiyentlərə effektiv yardım sistemi və TPN-nin 

qarşısının alınması üçün metodoloji baza yaratmaq məqsədilə “xroniki böyrək 

xəstəliyi” (XBX) konsepsiyası dürüst ifadə edilmişdir. Bu konsepsiya “xroniki 

böyrək çatışmazlığı” anlayışını əvəz etmişdir. Hansı ki, dəqiq və universal 

meyarlara malik olmayaraq, böyrək xəstəliklərinin yalnız gecikmiş mərhələlərinə 

vurğulanmışdır ki, bu da onu ilkin və ikincili profilaktika proqramları üçün 

yararsız hesab olunur. [6]. XBX-nin terminal mərhələsi 80%-dən az olmayan 

hallarda ŞD, arterial hipertenziya (AH) və ya bu iki xəstəliyin müştərək iştirakı ilə 

əlaqəlidir [2,7]. 54 ölkənin verdiyi məlumatların analizi göstərir ki, XBX-nin 

terminal mərhələsinin yalnız diabetlə əlaqədar olan payı 12-55% təşkil edir [2,7].  

ÜST-in məlumatına əsasən, ŞD zamanı XBX-nin terminal mərhələsinə rast 

gəlinməsi ŞD olmayanlara nəzərən 10 dəfə yüksəkdir [2]. 

Hazırki tədqiqatın məqsədi endokrinoloqun müntəzəm ambulator qəbulu 

nəticəsinde ŞD2 olan xəstələrdə XBX-nin rastgəlmə tezliyinin müəyyən 

edilməsidir. 

 Material və metodlar: Tədqiqatda 01 sentyabr 2016-cı il tarixindən 31 

avqust 2017-ci il tarixinə kimi ”AzərTürkMed klinikası”na müraciət etmiş şəkərli 

diabeti olan bütün xəstələr iştirak etmiş və beləliklə də tədqiqatın ilkin qrupuna 

daxil olmuşlar. Xəstələrin ümumi sayı 472 (240 qadın və 232 kişi) nəfər olmuşdur. 

Seçilmiş qrupa, tədqiqata daxil edilmə meyarlarına cavab verən, ŞD2 olan 117 

xəstə daxil edilmişdir. 

Tədqiqata daxil edilmə meyarları aşağıda göstərilən tələblərə uyğunluğun 

olmasıdır: 

ŞD2 olması; 

Pasport  və anamnesis vitae və anamnesis morbi üzrə məlumatların olması; 

Antropometrik göstəricilərin olması (boy, bədən kütləsi, bədən kütləsi indeksi 

(BKİ), bel çevrəsinin uzunluğu); 

Arterial təzyiqin ofisdə təyin olunması; 
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Biokimyəvi müayinənin olması və qlikemiya, A1c, lipid spektri, qaraciyər və 

böyrəklərin funksional sınaq aid müayinənin olması, sidiyin ümumi analizi, sidiyin 

mikroalbuminuriyaya görə analizinın göstəricilərinin daxil edilməsi. 

Tədqiqatdan uzaqlaşdırma meyarları: 

Anamnezində xroniki böyrək xəstəliyinin inkişaf etməsinə gətirən sidik ifrazı 

sistemi xəstəliklərinə aid məlumatın olması; 

Tədqiqata daxil edilmə meyarlarından hər-hansı birinə uyğunsuzluğu. 

”AzərTürkMed klinikası” özəl tibb müəssisəsi olduğundan, əsas 

məhdudlaşdırıcı amil xəstənin uyğun müayinələrdən tam keçməsi üçün maliyyə 

imkanlarının olmasıdır.  

Qanda kreatininin miqdarı “Reflotron Plus” (Roche Diagnostics Corporation, 

İsveçrə) ekspress-analizatorunda uyğun “test-strip” vasitəsilə müəyyən edilmiş və 

“mq/dl” vahidində ifadə olunmuşdur. YFS-in hesablanması CKD-EPI düsturu ilə 

onlayn qaydada aparılmışdır [8]. Xəstələrdə sidiyin analizi “Combo Stik-300” 

(DFI co Ltd, Korea) aparatında aparılmışdır. Sidiyin ümumi analizində 

“ComboStik 11M” testlərindən və mikroalbuminuriyanın analizi üçün isə 

“ComboStik 2 AC” testlərindən istifadə olunmuşdur. 

YFS-in 60 ml/dəq/1,73m2 və daha yüksək göstəriciləri normal hesab 

olunmuşdur. XBX-nin mərhələləri National Kidney Foundation tərəfindən təqdim 

olunmuş tövsiyələrə uyğun olaraq müəyyən edilmişdir [6]. 

Alınmış nəticələr və onların müzakirəsi. Tərəfimizdən müayinə olunmuş 

ŞD2 olan xəstələrdə XBX-nin rastgəlmə tezliyini əks etdirən məlumatlar  şək. 1-də 

təqdim olunmuşdur.  
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Şək. 1. Həkim endokrinoloq tərəfindən ambulator qəbul şəraitində ŞD2 olan 

xəstələrdə XBX-nin rastgəlmə tezliyi 

 

Şək. 1-dən göründüyü kimi, mikroalbuminuriyanın, proteinuriyanın təyin 

edilməsi üçün aparılmış sidik analizinin  həmçinin, YFS-in hesablanması (CKD-

EPI) ilə kreatinin təyin edilməsi üçün qan analizinin nəticələrinin öyrənilməsində 

ŞD2 olan 117 xəstə 2 qrupa bölünmüşdür: 

Böyrəkləri zədələnməmiş ŞD2 olan xəstələr qrupu (n=17). Bu qrup gələcəkdə 

nəzarət qrupu rolunu oynayaraq, ŞD2-N qrupu kimi işarələnəcəkdir; 

XBX olan ŞD2 xəstələr qrupu (n=100), gələcəkdə ŞD2-XBX qrupu kimi 

işarələnəcəkdir. 

Deməli, müntəzəm ambulator praktika şəraitində aparılmış müayinələrdə 

XBX 117 xəstədən 100-də aşkar olunmuşdur, yəni onun rastgəlmə tezliyi 85,5% 

təşkil etmişdir. Tədqiqata daxil edilmiş ŞD2 olan xəstələrdən yalnız 14,5%-də 

XBX aşkar edilməmişdir. Göstəricilər arasındakı fərq 71,0%, 95%-lik CI 

(etibarlılıq intervalı) 60,3836 – 78,4245 təşkil etmişdir (χ2=117,455; p<0,001). 

Bu məlumatlara əsasən Azərbaycanda XBX-nin yayılması haqqında nə 

dərəcədə danışmaq olar? 
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Şübhəsiz ki, tərəfimizdən aparılmış tədqiqat Azərbaycanda XBX-nin 

yayılması haqqında mühakimə yürütməyə imkan vermir, belə ki: 

Onun dizaynı epidemioloji tədqiqat aparmaq üçün lazım olan dizayna uyğun 

gəlmir. Tədqiqatın dizaynı ŞD2 olan xəstələrin seçilməsini ölkə üzrə ŞD2 

xəstələrinin ümumi populyasiyada olan strukturuna uyğun gəlməsi haqqında 

danışmağa imkan vermir. Tədqiqatın həcmi kifayət qədər böyük deyil. 

Eyni zamanda, tərəfimizdən müayinə edilmiş xəstələr Azərbaycanda ŞD2 

olan xəstələr populyasiyasının bir hissəsini təşkil edir. Həm də, bu xəstələr 

böyrəklərində pozulmalar olub olmaması baxımından seçilməmişdir. Yeganə, 

yalnız olduqca ciddi məhdudiyyət  maliyyə faktoru olmuşdur. Çünki tədqiqata 

yalnız tam müayinə keçmiş xəstələr daxil edilmişdir. Əlbəttə ki, bu maliyyə 

məhdudiyyətinin tədqiqata necə təsir etməsini dəyərləndirmək olduqca çətindir. 

Onun XBX-nin rastgəlmə tezliyi göstəricisinə necə təsir etdiyi məlum deyil. 

Ümumiyyətlə, ÜST-nin məlumatına görə əhalinin sağlamlığı ölkənin maliyyə 

imkanlarından birbaşa asılıdır [2]. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, maliyyə 

imkanları aşağı olan xəstələrin tədqiqata cəlb edilməməsi, hər-halda, XBX-nin 

rastgəlmə tezliyinin yüksəldilməsi mənasını daşıya bilməz. Beləliklə, bizim 

tədqiqatda XBX-yə rastgəlmə tezliyi 85,5%-dir. Bu çoxdur ya azdır? 

ŞD2 zamanı XBX-nin yayılması adətən 30-50% hüdudunda yerləşir [9]. 

Səudiyyə Ərəbistanında, Əl-Rubeaan və həmm. ŞD2 olan, 25 və daha yuxarı yaşlı 

54670 müayinəsində XBX 10,8% xəstədə aşkar olunmuşdur. Belə ki, 1,2% xəstədə 

mikroalbuminuriya, 8,1% xəstədə proteinuriya və 1,5% xəstədə azalmış YFS yer 

almışdır [10]. 

Finlyandiya həkimlərinin umumi praktikasında  müayinə olunmuş ŞD2 olan 

625 xəstə arasında XBX 68,6% xəstədə aşkar olunmuşdur [11]. 

Tanzaniyada XBX 83,7% xəstədə aşkar edilmişdir. Belə ki, 

mikroalbuminuriya 80% xəstədə, YFS-in azalması isə 24,7% xəstədə müəyyən 

edilmişdi [12]. Bununla belə, tibbi sənədlərə uyğun olaraq XBX əvvəl yalnız 1,3% 

xəstədə diaqnozlaşdırılmışdır [12]. 
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Beləliklə, tərəfimizdən alınmış məlumatlar XBX-nin rastgəlmə tezliyinin 

yüksək olduğunu göstərir və ŞD2 olan xəstələr arasında XBX-nin yayılmasının 

yüksək olduğunu güman etməyə imkan verən və  vəziyyətin real təhlilinə daha 

diqqət tələb edən göstəricidir.  

 

Ədəbiyyat – REFERENCES - ЛИТЕРАТУРА 

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. Eighth Edition. 2017, 147 p., 

www.diabetesatlas.org  

2. World Health Organization. Global Report on Diabetes. 2016, 88 p. 

3. WHO Mortality Database [online database]. Geneva: World Health Organization; (http: 

//apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/causeofdeath_que/, accessed, 12 January 2016).  

4. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2018. Diabetes 

Care, 2018, v.41, Suppl.1, p.S1-S159. 

5. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет типа 2. От теории к практике. Москва, 

Медицинское Информационное Агентство, 2016, 576 с. 

6. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney 

disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis, 2002; (Suppl. 1); 39 

(2): p.1-S266. 

7. United States Renal Data System. International Comparisons. In United States Renal Data 

System. 2014 USRDS annual data report: Epidemiology of kidney disease in the United 

States. Bethesda (MD): National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases. 2014, p.188 –210.  

8. Бикбов Б.Т. Универсальный калькулятор расчета скорости клубочковой фильтрации и 

клиренса креатинина. http://boris.bikbov.ru/2013/07/21/ kalkulyator-skf-rascheta-skorosti-

klubochkovoy-filtratsii/ 

9. Gheith O., Farouk N., Nampoory N., Halim M.A., Al-Otaibi T. Diabetic kidney disease: 

worldwide difference of prevalence and risk factors. J Nephropharmacol., 2016, v.5, Iss.1, 

p.49–56.  

10. Al-Rubeaan K., Youssef A.M., Subhani S.N., Ahmad N.A. et al. Diabetic Nephropathy and 

Its Risk Factors in a Society with a Type 2 Diabetes Epidemic: A Saudi National Diabetes 

Registry-Based Study. PLOS ONE, 2014, v.9, Iss.2, e88956. Metsärinne K., Bröijersen 

A., Kantola I., Niskanen L. et al. High prevalence of chronic kidney disease in Finnish 

patients with type 2 diabetes treated in primary care. Prim Care Diabetes, 2015, v.9, Iss.1, 

p.31-38. 

11. Janmohamed M.N., Kalluvya S.E., Mueller A., Kabangila R. et al. Prevalence of chronic 

kidney disease in diabetic adult out-patients in Tanzania. BMC Nephrol., 2013, v.14, p.183.  

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 

  

http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/
http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/
http://boris.bikbov.ru/2013/07/21/kalkulyator-skf-rascheta-skorosti-klubochkovoy-filtratsii/
http://boris.bikbov.ru/2013/07/21/kalkulyator-skf-rascheta-skorosti-klubochkovoy-filtratsii/
http://boris.bikbov.ru/2013/07/21/%20kalkulyator-skf-rascheta-skorosti-klubochkovoy-filtratsii/
http://boris.bikbov.ru/2013/07/21/%20kalkulyator-skf-rascheta-skorosti-klubochkovoy-filtratsii/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mets%C3%A4rinne%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25066820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%B6ijersen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25066820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Br%C3%B6ijersen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25066820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kantola%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25066820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niskanen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25066820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janmohamed%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24228774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalluvya%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24228774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mueller%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24228774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kabangila%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24228774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228774


7 

 

Исмайлова Г.Э., Алиева Т.Т., Мустафаева С.А. 
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Целью работы было установление частоты встречаемости хронической болезни почек 

(ХБП) у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) в ходе рутинного амбулаторного 

приёма эндокринолога. В окончательную группу исследования вошли 117 больных СД2, 

отвечавших критериям включения в исследование. Всем больным проводилось 

исследование микроальбуминурии, протеинурии, креатинина, определение СКФ по 

уравнениям CKD-EPI. Стадии ХБП определялись в соответствии с рекомендациями, 

представленными National Kidney Foundation. ХБП в условиях рутинной амбулаторной 

практики была выявлена у 100 из 117 больных СД т2 и, таким образом, частота её 

встречаемости составила 85,5%. Отсутствовала ХБП у 14,5% включенных в исследование 

больных СД2. Различие в частоте встречаемости ХБП и ее отсутствия было равно 71,0 при 

95% CI (доверительном интервале) от “60,3836 до 78,4245. Хи-квадрат = 117.455; 

p<0,0001). Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте встречаемости ХБП и 

могут являться показателем, позволяющим предполагать наличие высокой 

распространенности ХБП среди больных СД2 и акцентировать внимание на 

необходимости реального анализа обстановки. 

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, хроническая болезнь почек, скорость 

клубочковой фильтрации. 

 

SUMMARY 

 

FREQUENCY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH 

DIABETES MELLITUS TYPE 2 

 

Ismayilova G.E., Aliyeva T.T., Mustafayeva S.A. 

 

Azerbajan Medical University, Departament of Internal Medicine II, Baku, 

Azerbaijan 

 

The purpose of the study was to determine the frequency of occurrence of chronic kidney disease 

in patients suffering from diabetes mellitus during the routine of outpatient reception of the 

endocrinologist. In final research group were included 117 patients with diabetes mellitus, 

meeting the criteria included in the research. Patients were studied the research of 

microalbuminuria, proteinuria, creatinine, determining of the glomerular filtration rate according 

to the equations SKD-EPI. The stages of chronic kidney disease were determined according to 

the recommendations presented by the National Kidney Foundation. The Chronic Kidney 

Disease in a routine setting has been identified in 100 out of 117 patients-diabetics and so the 

frequency of occurrence is 85.5% in 14.5% of the patients included in the researches the disease 

wasn’t determined. The difference in the frequency of occurrence of this disease and its absence 

was 71.0% of 95% Cl (confidence interval) from 60.383 to 78.4245. The findings suggested high 

frequency of occurrence of Chronic Kidney diseases and may be suggesting indicative of a high 

prevalence of this disease among the diabetics and emphasize the need for the real analysis of the 

situation. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, chronic kidney disease, glomerular filtration rate. 
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