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ҚазҰМУ Қант диабетінің (ҚД) 1 және 2 типімен жастары 18-40 аралағындағы науқастарда және 

олармен салыстыру үшін ҚД ауырмайтындарда ультрадыбыстық зерттеу жолымен қан тамырларының 

интима-медиа жиынтығының қалыңдығы (ИМЖҚ) өлшенді. ҚД диабеті бар науқастардың ұйқы 

артериясының (ҰА) ИМЖҚ олармен салыстырылған ҚД жоқ адамдарға қарағанда қалыңырақ болды және 

оған әсер ететін факторлар болып жас ерекшеліктері, шылым тартатын зиянды әдеті және 

вегетативтік жүйке жүйесінің бұзылыстары, ҚД 2 типі барларда оларға қоса гиперинсулинемия 

анықталуы болса, ҚД ауырмайтындардың артериалдық қан қысымы (АҚҚ) жоғарылайтындары мен 

тұқымқуалаушылығы жүрек-қантамыр ауруларымен ушыққандарында бұл көрсеткіш жоғарырақ болды. 

Тҥйінді сӛздер: қант диабеті, атеросклероз маркері, ультрадыбыстық зерттеу, әсер ететін факторлар, 

вегетативтік дисфункция, гиперинсулинемия. Тақырып ӛзектілігі. Атеросклероздық үрдіс жүрек тінідері 

мен шеткі тамырлық жүйенің құрылымдық және қызметтік ӛзгерістерімен жүреді. Оның клиникаға дейінгі 

маркері ҰА ИМЖҚ болып табылады [1]. ҰА ИМЖҚ – жүрек-қантамырлық асқынулар дамуының тәуелсіз 

факторы болып есептеледі және бұл кӛрсеткіштің ӛ суі инсульт, миокард инфаркты, созылмалы жүрек 

жетіспеушілігі қауіпінің жоғарылауымен сәйкестенеді [2]. Зерттеу міндеті. ҚД бар науқастардағы 

мүгедектену мен ӛ лу жағдайларының негізгі себебі болып саналатын макроангиопатиялық асқынуларды [3] 
ерте анықтап және алдын алу мақсатында жастары 18-40 аралығындағы ҚД бар және олармен салыстыру 

үшін ҚД жоқ адамдарда атеросклероз маркерін, сонымен қатар оларға әсер ететін факторларды анықтау 

міндеті қойылды. Зерттеу материалдары мен әдістері. Қойылған мақсатты іске асыру үшін барлығы 132 

адамның ҰА ИМЖҚ тексерілді. Олардың 57 ҚД 1 типі, 34 ҚД 2 типі анықталған және олармен салыстыру 

үшін тексеруден ӛ ткізілген ҚД ауырмайтын 41 адам болды. ҰА ИМЖҚ ультрадыбыстық зерттеу оның 

бифуркация аймағында Wolusion – 730 Expert жабдығында 10 МГц датчигінің кӛ мегімен кемінде 2-3 

жерден ӛ лшеніліп, ең максималды кӛ рсеткіші есепке алынды. Тамыр қабырғаларында табылуы мүмкін 

ӛ згерістердің май алмасу бұзылыстарымен байланысын нақтылау үшін тексерілгендердің барлығында 

липидтік алмасу кӛ рсеткіштері Cobas Integra 400 Plus биохимиялық анализаторында орындалды және 

олардың инсулинге резистенттілікпен байланысын нақтылау үшін ҚД 2 типі анықталғандарда 

иммунореактивті инсулин деңгейі иммуноферментті сараптау әдісімен «stat Fax – 2200» анализаторында 

«Insulin Elisa» DRG – diagnostics жиынтығын қолданумен жүргізілді. Атеросклероз маркері кӛ рсеткішіне 
әсер ететін факторларды зерттеу мақсатында тексерілуге алынғандардан диабетпен ауыру ұзақтығы, ауру 

асқынулары, қосымша аурулары, зиянды әдеттері, тұқымқуалаушылығы жайлы сұрақтарға жауап алынып, 

сауалнама толтырылды. Алынған мәліметтер және оны талқылау. Жастары 19 бен 39 аралығындағы ҚД 

ауырмайтын бақылау тобындағы 36 адамның ҰА ИМЖҚ жалпы алғанда 0,05±0,002 см-ден аспағанымен, 

олардың 41%-да орташа кӛ рсеткіштен 0,06 см-ден 0,09 см-ге дейін жоғарылау орын алса, бұл кӛ рсеткішке 

жас ерекшелігінің әсерін анықтау үшін тексерілген жасы 40-тан асқан 5 адамда ол 0,06±0,004 см-ге тең 

болды. Бұдан ӛ зге, атеросклероз маркерінің қалыңдығына әсер ететін факторлардың бірі – шылым тарту 

зиянды әдеті болып шықты. Ӛ йткені, ҚД ауырмайтындардың 26% шылым тартатындар болып, олардың 

зиянды әдеті барларында және бұндай жоқтарында ҰА ИМЖҚ бӛ ліп есептегенде, шылым тартпайтындарда 

0,05±0,001 см болған кӛ рсеткіш, шылым тартатындарда 0,07±0,003 см тең болды. Сонымен қатар, бұл 

топтағы тексерілушілердің атеросклероз маркері жоғарылау болғандардың анамнезі ӛ здерінде артериалдық 
қан қысымы (АҚҚ) жоғарылауымен және ата-аналарында жүрек-қантамыр аурулары болуымен ушыққандар 

еді. Осылай, олардың арасында АҚҚ жоғары болғандарының саны 3, ата-аналары жүрек-қантамыр 

ауруларымен ауыратындары – 13 адам. ҚД 1 типі бар науқастардың 66%-да ҰА ИМЖҚ бұл аурумен 

ауырмайтындардағы орташа кӛ рсеткіш 0,05 см-ден 0,06 – 0,19 см аралығында ауытқып, орташа 0,07±0,002 

см құрады. ҚД 1 типі бар 2 ер кісіде тексерілген аймақтан атеросклероздық түйіндақ табылды. Олардың 

бірінің жасы 40-та, ҰА ИМЖҚ 0,19 см-ге, екіншісі – 35 жаста, ҰА ИМЖҚ 0,16 см-ге дейін ұлғайған. Осы 

топтағылардың шылым тартатындарында (30%) ӛ лшенген атеросклероз маркерінің кӛ рсеткіші – 0,08±0,01 

см болса, бұндай зиянды әдеті жоқтарда 0,06±0,001 см-ге тең болып шықты. Және бұл топтағылардың АҚҚ 

жоғары болғандары 5 науқас. ҚД 2 типі бар науқастардың 90%-да ҰА ИМЖҚ жоғарыда келтірілген 

кӛ рсеткіш 0,05 см-ден 0,06 – 0,11 см аралығында ауытқып, орташа 0,07±0,002 см болып шықты. ҚД 2 типі 

бар науқастар арасында жасы 40-тағы 1 ер адамда ҰА ИМЖҚ максималды кӛ рсеткіші 0,11 см болды. 
Шылым тартатын зиянды әдеті бар ҚД 2 типімен науқастанатындардың (50%) орташа кӛ рсеткіші де 

0,07±0,002 см болып, шылым тартпайтындардағы 0,06±0,002 см-ге тең кӛ рсеткіштен жоғарылау болды. ҚД 

2 типімен қоса АҚҚ жоғары болған науқастар саны – 7. Жоғарыда келтірілген статистикалық есептеулердің 

айырмашылық мүмкіндігі барлық жағдайларда сенімді, р<0,05. Кӛ птеген зерттеу нәтижелері бойынша, ҚД 

бар науқастарда анықталған дислипидемия атеросклероздың клиникаға дейінгі маркері болып табылатын 

ҰА ИМЖҚ әсер ететін басты фактор [4,5]. ҚД 1 типімен науқастанатындардың қан сарысуындағы жалпы 

холестерин 5,2±0,2 ммоль/л құрап, қалыпты кӛ рсеткіштің жоғарғы шекарасында болса, үшглицеридтер 

деңгейі 1,2±0,1 ммоль/л-ге тең, яғни, ӛ згермеген, ТТЛП 3,3±0,2 ммоль/л құрап, қалыптан жоғарыласа, 

ТЖЛП құрамы да ӛ згермей, 1,3±0,06 ммоль/л-ге тең болып шықты. Біз тексерген ҚД 2 типі бар 

науқастардың қан сарысуында жалпы холестерин 4,9±0,2 ммоль/л-ге тең болып, ҚД 1 типімен 

науқастанатындар кӛ рсеткішінен тәуірлеу болғанымен, диабеті бар ауруларға қойылатын талапты 

кӛ рсеткіш 4,5 ммоль/л-ден жоғарылау екені байқалды. Бұл науқастар тобында да үшглицеридтер деңгейі 



1,6±0,1 ммоль/л құрап, қалыптан жоғарыламағаны белгіленді. ТТЛП құрамы 2,7±0,2 ммоль/л-ге тең болып 

қалыптан сәл жоғарыласа, ТЖЛП құрамы қалыпты, яғни, 1,1±0,08 ммоль/л болды. Салыстырылу үшін 

тексерілуге алынған ҚД жоқ адамдардың қан сарысуындағы жалпы холестерин деңгейі 4,2±0,1 ммоль/л, 

үшглицеридтер деңгейі 1,0±0,1 ммоль/л, ТТЛП құрамы 2,6±0,1 ммоль/л болды. Бұлар әрине, ҚД 1 және 2 

типімен науқастанатындардың кӛ рсеткіштерімен салыстырғанда тӛ мен. Ал, ТЖЛП құрамы 1,4±0,08 

ммоль/л, яғни, басқа топтағылармен салыстырғанда жоғарырақ болып шықты. Сонымен, ҚД 1,2 типі бар жас 

науқастарға қан сарысуындағы жалпы холестерин деңгейінің аздап жоғарылауымен, ТТЛП құрамының, 

кейде жалпы холестерин деңгейі қалыпты болған жағдайларда да жоғары болауы мен ТЖЛП мен 

үшглицеридтер құрамының жалпы алғанда ӛ згермеуімен сипатталатын дислипидемия тән болса, ҚД жоқ 
жас адамдарда липидтер алмасуының ауытқулары сирек те болса кездесіп, жалпы алғанда, олардың қан 

сарысуында тек ТТЛП құрамының қалыпты кӛ рсеткіштен айтарлықтай емес жоғарылауы тексерілгендердің 

жартысына жуығында орын алуымен кӛ рінді. Демек, осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеулерден алынған 

мәліметтер бойынша, ҚД бар науқастарға гиперүшглицеридемия, ТЖЛП құрамының тӛ мендеуі, 

гиперхолестеринемия және ТТЛП кӛ беюі тән деп саналатын [6] тұжырымның осы ауруы бар жас адамдарға 

қатысы жоқ болар, май алмасу кӛ рсеткіштерінің аталған ӛ згерістері ҚД бар науқастардың жастары 

ұлғайған сайын дамитын болуы мүмкін. Осының дәлелі ретінде, жастары 40-тан асқан ҚД бар 3 науқастың 

қан сарысуында жалпы холестерин деңгейі жоғары, ТТЛП құрамы ҚД 1 типі бар 2-де қалыптан жоғары 

болса, ҚД 2 типі бар 1-де аса айқындалған гиперүшглицеридемия анықталғанын келтіруге болады. 

Инсулинге сезімталдығы тӛ мендеген науқастарда липидтер алмасуының бұзылысы болатынын анықтаған 

зерттеу жұмысында, сонымен қатар, бұл науқастардың жүрек-қантамыр ауруларына бейімділігі де 

болжанды [7]. Біз иммунореактивті инсулин (ИРИ) деңгейін анықтаған ҚД 2 типі бар 18 науқастың 5-де бұл 
гормон қалыпты кӛ рсеткіштен жоғары болды.  

Айта кететін жайт, атеросклероз маркерінің қалыңдығына әсер ететін тағы бір фактор – вегетативтік жүйке 

жүйесінің бұзылыстары болуы мүмкін. Ӛ йткені, осы жұмыс барысында тексерілген науқастар арасында ҚД 

қоса вегетативтік жүйке жүйесі қызметінің бұзылыстары анықталғандарда ҰА ИМЖҚ аталған бұзылыс 

белгілері жоқтармен салыстырғанда қалыңырақ болды. Осылай ҚД 1 типі бар тексерілгендердің ИМЖҚ ҚД 

жоқтарға қарағанда қалыңырақ (0,05 см-ден жоғары) болған 31 науқастың 10-да сұрау және қарау арқылы 

вегетативтік дисфункция белгілері анықталды. Жүйке жүйесінің осындай бұзылысының белгілері ҚД 2 

типімен науқастанатын ИМЖҚ ҚД жоқтарға қарағанда жоғары болған 27 пациенттің 2 анықталды. Барлық 

ҚД мен вегетативтік бұзылыстары бар 12 науқастың ҰА ИМЖҚ 0,06 см-ден 0,10 см-ге дейін ауытқып, 

орташа есеппен 0,08±0,005 см-ді құрады. Вегетативтік жүйке жүйесінің бұзылыстары ҚД бар 7 науқаста 

тыныштық жағдайында жүрек соғысының жиілеуімен, АҚҚ 4 – жоғарылауға, 2 – тӛ мендеуге бейім 

тұрақсыздығымен, 4 – дене жағдайын ӛ згерткенде басы айналуымен, 2 – гипергидрозбен, 2 – диареямен 

кӛ рінді. Осы жайтарды ескере отырып, мүмкін жас адамдардағы вегетативтік жүйке жүйесі қызметінің 

бұзылысына да атеросклероз дамуының қауіп факторының бірі деп қарап, оның белгілерін уақытылы 

анықтап және алдын алу шарасы ретінде ем жүргізу қажет болар. Қорытындысында. Атеросклероз маркері 

– ҰА ИМЖҚ кӛ рсеткіштерінің ҚД бар жас адамдарда осы жастағы ҚД жоқтармен салыстырғанда, әсіресе, 

ҚД 2 типі бар науқастарда жиірек кездескен жоғары екені белгілі болды. Барлық тексерілгендерде ҰА 

ИМЖҚ әсер ететін факторлар болып олардың жас ерекшеліктері, шылым тартатын зиянды әдеттері, ҚД 

барларда вегетативтік жүйке жүйесі бұзылыстарының болуы, сонымен қатар, ҚД 2 типі барларда 

гиперинсулинемия анықталуы болып табылды. Ал, ҚД жоқтарда ізделген кӛ рсеткіштің қалыңдауына жас 

ерекшеліктері және шылым тартатындарымен қатар, АҚҚ жоғарылайтыны, тұқымқуалаушылығы жүрек-

қантамыр ауруларымен ушығуы болды. Сондықтан, осы келтірілген факторлары бар ҚД науқастанатын 

және ҚД жоқ адамдарда ҰА ИМЖҚ жылына 1 рет тексеріп, шылым тартумен күресті күшейтіп, вегетативтік 

жүйке жүйесінің бұзылыстарын емдеп және ҚД 2 типі барларда инсулин деңгейін қалыптастыра отырып, 
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