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Бұл мақалада 2 типті қант диабетімен ауырған аурулардың биохимиялық 

қан көрсеткіштерінің маусымдық динамикасы туралы мәліметтер берілді. 

Бақылау топтарымен қатар 2 типті қант диабетімен ауырған науқастардың 

қанының биохимиялық көрсеткіштері алынды. Жыл мезгілдеріне байланысты 

өзгерістеріне салыстырмалы талдау жасалды. Психоэмоционалды күйдің әсері 

ғана емес маусым аралық ауытқуларда қан көрсеткіштеріне әсер ететіні 

дәлелденді. Жыл мезгілдеріндегі қандағы глюкоза және гликирленген 

гемоглобин концентрациясының орташа көрсеткіштерін салыстыра отырып, 

көктемгі-қысқы кезеңде бұл көрсеткіштердің едәуір жоғарылауы байқалды. 

Түйін сөздер: 2 типті қант диабеті, маусымдық биоритм, биохимия, 

гликирленген гемоглобин, глюкоза. 

 

Биологиялық уақыт проблемаларын зерттеу биологиялық уақыт аралық 

құрылымдар жөнінде ұғымды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл ұғым өсу, 

даму, қартаюмен қатар, алуан түрлі ырғақтылық құбылыстарымен біріктіріп 
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қана қоймай, биологиялық процестердің уақытша тәуелділік жиынтығын да 

көрсетеді [1].  

Биоырғақтылықтардың бейімделудегі рөлін көптеген зерттеушілердің 

нәтижелерінен тәуліктік және жыл мезгілінің динамикасының қоршаған 

ортаның экстремалды факторларына тұрақтылығынан көруге болады. Әсіресе, 

тәуліктік биоырғақтылық физиологиялық процестердің синхронизациясының 

маңызды функциясы ретінде гомеостазды қолдауда негізгі роль атқарады [2]. 

Қант диабеті (ҚД) – бұл жаһандық және денсаулық сақтау ұйымының 

өзекті мәселелерінің бірі. Халықаралық диабет федерациясының мәліметі 

бойынша, 2015 жылы әлемнің 415 миллион ересек тұрғыны қант диабетімен 

ауырған, олардың 90 %-дан астамы 2 типті қант диабетінің пациенттері болды. 

Науқастардың шамамен 50 %-ы өзінің диагнозы туралы хабардар емес. 2040 

жылға қарай Жер бетіндегі әрбір 10-шы ересек адам 2 типті қант диабетімен 

ауырады деп болжануда. Қант диабетінің 2 типі көп жағдайда тіндердің 

инсулинрезистенттілігінің салдарынан дамиды [3-6]. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, 

Қазақстан халқының 11,5 %-ы қант диабетімен ауырады [7]. Алматы қаласы 

мен Алматы облысының тұрғындары арасындағы 2 типті қант диабетінің 

таралуына адамдардың жасы, нәсілі, тұқымқуалаушылық дәрежесі, сонымен 

қатар семіздік, глюкоза деңгейі, жалпы холестерин, жүрек-қантамыр 

патологиясы әсер етеді [8]. 

2 типті қант диабетінің таралуының жоғарылауын қазіргі қоғамның 

индустриализа- циясына жауап ретінде өмір салтының күрт өзгеруімен 

түсіндіруге болады, бұл біздің диетамыз бен физикалық белсенділігіміздегі 

өзгерістермен шектелмеуі мүмкін [9]. 

Зертханалық мәліметтерге сәйкес, биохимиялық зерттеулер қант 

диабетінің диагнозын қояды, емдеуді тағайындайды және реттейді, асқыну 

қауіпін бағалайды. Қант диабетін диагностикалаудағы басты критерий 

гликемия деңгейі, атап айтқанда, аш қарынға алынған гликемия деңгейі болып 

табылады [10]. 

Кең таралған ауыр созылмалы ауру 2 типті қант диабетінің алдын алу мен 

оны емдеуді жетілдіру мақсатында аурудың пайда болуы мен ағымына әсер 

ететін барлық экзо - және эндогендік факторларды анықтау қажет. Соңғы 

жылдары әртүрлі экзогендік қауіп факторларының арасында зертттеушілердің 

ғылыми және практикалық қызығушылығы ауа-райы мен климаттық 

жағдайларға байланысты болып отыр [11-13]. 

Ішкі аурулар клиникасындағы ең маңызды факторлардың бірі-маусымдық 

биоритм. Қан сарысуындағы ақуыз фракцияларының маусымдық өзгерістері, 

қан сарысуындағы бейорганикалық фосфор, кальций, магний және хлоридтер 

деңгейінің маусымдық ауытқулары, миокардтағы гликоген, қандағы холестерин 

деңгейінің маусымдық өзгерістері зерттелді. Маусымдық динамика асқазан 

жарасына, ревматизмге, аллергияға, кейбір психикалық, дерматологиялық және 

басқа да бірқатар ауруларға тән, кейбір авторлар бұл аурулардың түріне қант 

диабетін де жатқызады. 
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Сонымен қатар, тамақтану, аш жүрудің ұзақтығы және белсенділік 

деңгейі сияқты мінез-құлық факторлары глюкозаның метаболизміне қатты әсер 

ететіні белгілі [14-16]. 

Метаболикалық процестер мен қант диабетінің ағымы науқастың жалпы 

жағдайымен тығыз байланысты болғандықтан, ауа-райының әсерінен жүректің 

ишемиялық ауруы, гипертония, нейроциркуляторлық дистония, әртүрлі 

локализацияның ауырсыну синдромдары қант диабетінің дамуына теріс әсер 

ететіні анықталды. Екінші жағынан, метаболизмнің, соның ішінде көмірсулар 

мен майлардың бұзылуымен ауыратын науқастар ауа-райына жоғары 

сезімталдылықпен сипатталады [17]. 

Зерттеу нысандары. Зерттеу жұмысында эндокринологта есепте тұрған 

40 жастан 65 жасқа дейінгі 2 типті қант диабетімен ауырған 91 науқастың 

қанының биохимиялық көрсеткіштері алынды. Бақылау тобы- қант диабетімен 

ауырмаған 10 адамның қан көрсеткіштері алынды. Барлық науқастар 5 жылға 

дейінгі уақыт аралығында ауырған.  

Зерттеу әдістері. Биохимиялық көрсеткіштерді талдау үшін Dimension 

Xpand Siemens автоматты биохимиялық анализаторы қолданылды. Зерттеу 

жұмысы Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 50а мекен-жайы бойынша 

орналасқан «Ішкі аурулар клиникасында» жүргізілді. 

2 типті қант диабеті диагнозы бар пациенттердің веноздық қан үлгілері 

талданды. Бұл ретте глюкоза, гликирленген гемоглобин, жалпы холестерин, 

триглицеридтер, АЛТ, АСТ, билирубин, жалпы ақуыз, мочевина, креатинин 

көрсеткіштері бағаланды.  

Статистикалық талдау Microsoft Excel бағдарламасын қолдана отырып 

жүргізілді. Жеке индикаторлардың орташа мәндері арасындағы 

айырмашылықтар орташа квадраттық ауытқу арқылы бағаланды. 

Зерттеу нәтижелері. Зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, климаттық 

жағдайлар метаболизмнің әртүрлі көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді. 

Табиғи-климаттық жағдайлар климаты қатал аудандардағы тұрғындар үшін 

ерекше маңызды, мұнда олар акклиматизация кезеңінде қант диабетінің басқа 

қауіп факторлары арасында жетекші рөл атқара алады. Қыс айларында 

атмосфералық ауадағы оттегінің тәуліктік ауытқуы орын алады, соның 

арқасында деммен жұтылған ауадағы оттегінің төмендеуі байқалады, бұл 

гипоксияны күшейтеді және қандағы қанттың жоғарылауына ықпал етеді [11]. 

Қант диабетін және оның клиникалық асқынуларын бақылау жөніндегі 

комитеттің шешіміне сәйкес науқастағы ұзақ уақыт бойы көмірсу алмасуын 

қандағы гликирленген гемоглобин (HbA1С) концентрациясы бойынша 

бағалауға болады. 

Гликирленген гемоглобин глюкоза молекулаларымен қайтымсыз 

байланысқан қандағы гемоглобиннің пайызын көрсетеді. Қант диабеті кезіндегі 

қандағы глюкозаның жоғарылауы бұл реакцияны едәуір жылдамдатады, бұл 

гликирленген гемоглобин деңгейінің жоғарылауына, сондай-ақ қандағы басқа 

ақуыздар мөлшерінің жоғарылауына әкеледі [18, 19]. 
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2 типті қант диабетімен ауыратын науқастардың зерттелген контингенті 

маусым бойынша 4 топқа бөлінді: қыс, көктем, жаз, күз маусым аралықтарына 

байланысты. 

Қыс мезгіліндегі глюкозаның көрсеткіші ең жоғары болды:12,96±0,6, 

көктем мезгіліндегі глюкоза көрсеткіші 9,73±1,4, жаз мезгіліндегі глюкоза 

көрсеткіші 11,18±0,95, күз мезгіліндегі глюкоза көрсеткіші 8,71±1,25 болды. 

Біздің көрсеткіштер бойынша қыс мезгіліндегі гликирленген 

гемоглобиннің көрсеткіші жоғары болды.  

2 типті қант диабетінің дамуының маусымдық заңдылықтары кеңінен 

қарастырылды. 2 типті қант диабетінің маусымдық тенденциялары глюкозаны, 

температураны, D дәруменін, туылу маусымын, инсулин сезімталдығын және 

гипогликемиянын бақылаумен байланысты. 2 типті қант диабетінің маусымдық 

өзгерістері қыста едәуір жоғары болатын гликемия сияқты метаболикалық 

синдром компоненттері аясында болады, бұл бірнеше себептерге байланысты, 

соның ішінде маусымдық тексерулер, төмен температура және аффективті 

бұзылулар бар. Кейбір 2 типті қант диабетінің зерттеулері науқастарда 

гликирленген А1с (HbA1c) гемоглобин деңгейінің өзгеруі жазға (маусым, шілде 

және тамыз) қарағанда қыста (желтоқсан, қаңтар және ақпан) едәуір жоғары 

болды. Мұның өзі ағзаға сыртқы орта факторлары жарықтың, маусымдық 

өзгерістердің, геомагниттік өрістердің қатты әсер ететіні дәлелдейді. Ағзаның 

өзі сыртқы орта факторларына бейімділігін көрсету белсенділігінің жоғарғы 

жағдайда болатынын қалыпты жағдайдағы көрсеткіштерден көруге болады. 

Қорытынды. Сонымен алғаш рет 2 типті қант диабетімен ауырған 

аурулардың биохимиялық қан көрсеткіштерінің хронодинимикасы зерттелді. 

Жыл мезгілдеріндегі қандағы глюкоза мен гликирленген гемоглобин 

концентрациясының орташа көрсеткіштерін салыстыра отырып, көктемгі-

қысқы кезеңде бұл көрсеткіштердің едәуір жоғарылауы байқалды. Жазда 

глюкоза гипергликемияның ең төменгі шекарасында болды, ал қыста оның күрт 

жоғарылауы байқалды. Суық мезгілде гипергликемияның жоғары деңгейін 

тұрғындардың денсаулығына теріс әсер ететін климаттық факторлармен 

түсіндіруге болады. Климаттың өзгеруі, температура режимі, атмосфералық 

қысымның күрт өзгеруі, осы аймаққа тән экологиялық факторлар және 

әлеуметтік тұрмыстық проблемалар халықтың денсаулық жағдайына ерекше 

әсер етеді. Қорыта келе, 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастардың 

экзогендік, эндогендік құбылыстардың әсерінен кейінгі кардио-респираторлық 

жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерінің стресс факторларға 

орнықтылығы, маусымдық өзгерістердің әсер етуімен қатар ағзасының 

хронорезистентілігінің тұрақтылығына байланыстылығын көрсетеді. Тәуліктік 

және маусымдық биоырғақтардың барлық хроноқұрылымдық параметрлері 

ағзаның функциональды күйі жайында ақпарат бере алады.  
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В подростковом возрасте происходит усиленный рост и развитие 

организма. Поэтому важным является мотивировать студентов заботиться о 

своем здоровье, предупредив преждевременный износ и старение организма, 

ведь от этого зависит будущая жизнь и профессиональная деятельность 

выпускника ВУЗа. 
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внешние факторы 

 

Здоровье человека формируется в подростковом возрасте под влиянием 

биологических и социальных факторов. От нормального физического развития, 

функционирования органов и систем человека зависит способность его 
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