




 

 
726 

 

  

Д.М. Шаухат, Л.К. Ибраева, Н.У. Танкибаева, Д.Х. Рыбалкина, И.В. Бачева 

Особенности метаболизма пуринов в крови у горнорабочих угольных шахт 

 

59 

  

Ф.Е. Рустамова, Н.Н. Иванченко, А.М. Пивцова, У.У. Исмаилова, Н.Т. Тілеубек,  

М.Т. Баятова, Г.Х. Зульярова, Ә.С. Қаженова, Д.И. Белявская, Ғ.С. Қуанышбай,  

И. Амин, М.Е. Садуақас, Д.И. Узбеков 

Клинико-биохимические предикторы исхода у пациентов с циррозом печени различной этиологии 

 

 

 

63 

  

Ф.Е. Рустамова, Н.Н. Иванченко, А.М. Пивцова, У.У. Исмаилова, Н.Т. Тілеубек, М.Т. Баятова,  

Д.И. Белявская 

Сравнительный анализ лабораторных показателей при циррозах печени 

 

 

67 

  

З.Р. Сагындыкова, В.А. Индершиев, Р.P. Нурманова, Д.У. Шаяхметова, Д.С. Абдуллаева,  

М.Н. Тiлеубердi, Г.Т. Таймырова, М.М. Злавдинова, Г.М. Кариева, М.М. Ахмет, З.Е. Сатинова 

Определение ведущих возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чувствительности к 

антибактериальным препаратам у пациентов с сахарным диабетом 

 

 

 

71 

  

З.Ю. Хебуллаева, Г.А. Тусупбекова, А.Ж. Молдакарызова, А.М. Рахметова, Ж.Т. Абдрасулова,  

Б.Б. Аманбай 

Қант диабетімен ауыратын науқастардың иммунитетін белсендіруде биологиялық белсенді 

қосылыстарды қолдану 

 

 

 

73 

  

Ж.Ғ. Әлібаева, Г.А. Тусупбекова, А.М. Рахметова, А.Ж. Молдакарызова, С.Т. Тулеуханов, 

Н.Т.Аблайханова, З.Ю. Хебуллаева 

Иммунитетті нығайтуда флавоноидтарды қолданудың ерекшеліктері 

 

 

77 

  

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  

  

И.А. Дронов, М.М. Халмурзаев, Ш.А.Сулайманов 

Острый тонзиллофарингит в практике врача (обзор литературы) 

 

83 

  

Г.Н. Бейсегулова, Б.А. Рамазанова, К.К. Мустафина, Е.А. Колоскова 

Актуальные клинико-эпидемиологические аспекты пневмококковых инфекций (обзор литературы) 

 

87 

  

КАРДИОЛОГИЯ  

  

А.С. Жунуспекова 

Контраст-индуцированная нефропатия у больной с острым коронарным синдромом после 

реваскуляризации миокарда 

 

 

93 

  

С.В. Поташев, С.В. Сало, А.Ю. Гаврилишин, Е.В. Левчишина, Л.М. Грубяк, С.А. Руденко, Е.В. Носовец, 

В.В. Лазоришинец 

Спекл-трекинг при стресс-эхокардиографии с добутамином у пациентов после острых коронарных 

синдромов: диагностическая и прогностическая ценность 

 

 

 

96 

  

Г.А. Тулепова, Ж.К. Бурибаева 

Оценка лекарственной терапии гипертензивного криза методом систематического обзора 

 

104 

  

Г.К. Нургалиева, С.Ж. Уразалина, А.И. Жайсанбай, Л.К. Досмаилова 

Состояние коронарного русла у пациентов ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 

 

108 

  

Д.А. Капсултанова, Ш.Б. Жангелова, З.С. Макашева, С.Х. Алимбаева, З.Х. Агзамова, М.М. Джантаева, 

М.А. Жандарова, А.К. Керiмбай, З.О. Сакиева, А.Н. Токен 

Жедел коронарлы синдромы бар науқастардағы бүйректің функционалды жағдайының ерекшеліктері 

 

 

114 

  

Р.Т. Куанышбекова, Ш.Б. Жангелова,  Д.А. Капсултанова, А.Б. Альмуханова,  

Ф.Е. Рустамова, К.Н. Мадалиев 

К ведению пациентов на втором этапе стационарной кардиореабилитации 

 

 

118 



 

 
73 

 

Research Group. Glycemic control and urinary tract infections 

in women with type 1 diabetes: results from the DCCT/EDIC 

// J Urol. – 2016. - №67. – Р. 1129-1135. 

May Sewify, Shinu Nair, Samia Warsame, Mohamed Murad, 

Asma Alhubail, Kazem Behbehani, Faisal Al-Refaei, and Ali Tiss. 

Prevalence of Urinary Tract Infection and Antimicrobial 

Susceptibility among Diabetic Patients with Controlled and 

Uncontrolled Glycemia in Kuwait // Journal of Diabetes 

Research. - 2016. – №41. – P. 1-7. 

 

 

 

 

З.Р. Сагындыкова, В.А. Индершиев, Р.P. Нурманова, Д.У. Шаяхметова, Д.С. Абдуллаева,  

М.Н. Тiлеубердi, Г.Т. Таймырова, М.М. Злавдинова, Г.М. Кариева, М.М. Ахмет, З.Е. Сатинова 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Денсаулық сақтау экономикасы мен менеджментінің интеграцияланған жүйелері кафедрасы 

 

ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР ЕМДЕЛУШІЛЕРДЕ НЕСЕП ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫҜ ЖЕТЕКШІ 

ҚОЗДЫРҒЫШТАРЫН ЖӘНЕ ОЛАРДЫҜ БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ  

ПРЕПАРАТТАРҒА СЕЗІМТАЛДЫҒЫН АНЫҚТАУ 

 

Тҟйін: Зәр шығару жолдарының инфекциялары қант 

диабетінің ең кең таралған асқынуларының бірі болып 

табылады. Зерттеулер көрсеткендей, қант диабеті бар 

пациенттердің шамамен 30 % - да осы инфекциялардың 

рекурренттік нысандары кездеседі. Қант диабетімен 

ауыратын науқастарға нақты скрининг онымен байланысты 

асқынуларды болдырмай, тиісті емдеуді қамтамасыз ету 

үшін шешуші мәнге ие.  Бұл науқастарда зәр шығару 

жолдарының таралуы, рецидиві және микробиологиялық 

ерекшеліктері туралы аз ғана деректер бар. 

Тҟйінді сөздер: қант диабеті, денсаулық, ауру туғызушы 
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DETERMINATION OF THE LEADING PATHOGENS OF URINARY TRACT INFECTIONS AND THEIR  

SENSITIVITY TO ANTIBACTERIAL DRUGS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

 

Resume: Urinary tract infections are one of the most 

common problems of diabetes. Recurrent forms of these 

infections have been studied from approximately 30% of 

patients with diabetes mellitus. Precise screening of patients 

with diabetes is crucial in order to provide the patient with 

proper treatment and avoid complications. However, there is 

only limited evidence of the prevalence, relapse, and 

microbiological features of urinary tract infections of these 

patients. 
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Хaлықтың денcaулығының қaуіпcіздігін қaмтaмacыз ету мaңызды мәcелелердің бірі. Қaзіргі уaқыттa қант диaбеті aуруының етек 

жaюы көптеп бaйқaлудa. Бүгінгі таңдағы адамдар денсаулығына әсер етуші бірден-бір фактор – айналадағы ортаның ластануы, 

дұрыс тамақтанбау, химиялық өндірістен тарайтын зиянды қышқылдардың кеңінен таралуы өзекті мәселеге айналып отырғанын да 

атап өту қажет. Аталған факторлар созылмалы ауруларға шалдықтыратыны мәлім. Бұл мақалада қант диабетінің анықтамасы, 

профилактикасы мен тиімді емдеу жолдары туралы айтылған. 

Тҟйінді сөздер: қант диабеті, инсулин, стресс, тұқымқуалаушылық, минерал, глюкометр, глюкозурия, ацетонурия, глюкоза, 

коронавирус, магний 

 

Қазіргі таңда түрлі факторлар есебінен созылмалы 

аурулардың дамуы белең алуда. Соның бірі – қант диабеті. 

Қант диабетінің негізгі себептеріне ең алдымен дұрыс 

тамақтанбау, сондай-ақ, қантқа тез айналатын көмірсу бар 

тағамдарды көп пайдалану, дене еңбегімен шұғылданбау, 

тұқым қуалаушылық, стресстік жағдайлар, бір сөзбен 

айтқанда салауатты өмір салтын ұстанбаудың әсерінен қант 

диабеті ауруының туындау мүмкіншілігі мол деп табылады. 

Науқастар саны жылдан-жылға артып келеді және қазіргі 

уақытта планетада шамамен 422 миллион қант диабетімен 

ауыратын адамдар бар. Жыл сайын бұл қатерлі аурудан 1,6 

миллион адам көз жұмады. 2030 жылы қант диабеті өлімнің 

8-ші себебіне айналуы мүмкін [1]. 

 Елімізде қант диабеті нағыз індетке айналуда. Бұл ауру 

барлық жас шамаларында кездеседі. Қазақстанда қант 

диабетіне шалдыққандар саны 700 мыңға жуық. 

Науқастардың басым көпшілігі қант мөлшерінің көбейіп 

кеткенін біле бермейді. Қант диабетінің бірінші типімен 

ауыратындар есінен танып құлап қалады. Ал екінші типке 

жататын дерт көпке дейін белгі бермейді.  

Халықаралық диабет федерациясының соңғы мәліметінде 

Қазақстанда қант диабетіне 700 мыңға жуық адам шалдыққан 

деп көрсетілген. Халықаралық федерация «Қазақстанда қант 

диабетіне шалдыққандар саны 2040 жылға таман 1 

миллионнан асады» деп болжайды [2]. 

 Қант диабетінің негізгі дәрісі инсулинмен Қазақстанда 

науқастар толықтай қамтылған. Бірақ қант мөлшерін 

өлшейтін құрал глюкометр  жетіспейді. Әр науқасқа жылына 

10 қорап өлшеу құралын береді. Бір қорапшада 500 тест 

жолақшасы бар. Ол бір жылға жетпейді. Өйткені науқас қан 

мөлшерін күніне бес рет тексеріп отыруы керек [3]. 

Қант диабеті - бұл ұйқы безі гормоны инсулиннің абсолютті 

немесе салыстырмалы жетіспеушілігіне байланысты қандағы 

глюкозаның жоғарылауымен немесе оған бағытталған 

нысандар жасушаларының сезімталдығының төмендеуіне 

байланысты туындайтын созылмалы эндокриндік ауру [4]. 

Глюкоза - адам ағзасындағы негізгі энергия көзі. Біз 

глюкозаны құрамында көмірсуы бар тамақ ішу арқылы 

немесе гликоген ретінде сақталатын өз бауырымыздан 

аламыз. Өзінің энергетикалық қызметін жүзеге асыру үшін 

глюкоза қан ағымынан бұлшықет, май және бауыр тіндерінің 

жасушаларына түсуі керек. Бұл үшін ұйқы безінің β-

клеткалары шығаратын гормон инсулині қажет [5].  

Ұйқы безі клеткалары өз ішінен β-клеткалар,  α-клеткалар 

және т.б. болып бөлінеді. Мұның ішінде β-клетканың 

мөлшері ең көп болып шамамен 60 пайызын ұстайды. Ол 

қандағы қанттың мөлшерін теңшейтін инсулинді бөліп 

шығарады. Әдетте астың құрамындағы түрлі элементтер 

бауырда қантқа айналғаннан кейін, жоғарыдағы клеткалар 

шығарған инсулин арқылы түгелдей энергияға айналады да 

ағзаларға жеткізіледі. Ал қант диабетіне шалдыққан 

науқастардың ұйқы безіндегі β клеткалары зақымдалу 

себебінен немесе санының аздығынан, бауырда қорытылып, 

қантқа айналып астың энергияға толық айнала алмауы 

себебінен ағзада қанттың үздіксіз артуы пайда болады [6]. 

Инсулиннің қызметі: зат алмасуға қатынасып, глюкозаны 

тасымалдау, қант, майлар мен белоктардың қорытылуына 

әсер ету, клеткалардың өсіп, көбеюін тежеп, клеткалардың 

өліп, жойылуын баяулату [7].  

Инсулиннің белгілі болғанына бір ғасыр уақыт өтсе де, оның 

денеге нақтылы қалай әсер ететіні әлі анық емес. Тек дене 

ішінде инсулин клеткалары клетка сұйықтығы және клетка 

ядросы арқылы тұтас адам денесіне әсер ететіні ғана белгілі. 

Тамақ ішкеннен кейін қандағы глюкоза деңгейі жоғарылайды, 

ұйқы безі инсулинді қанда шығарады, ол өз кезегінде «кілт» 

сияқты әрекет етеді: ол бұлшықет, май немесе бауыр 

тіндерінің жасушаларында рецепторларға («кілттер») 

қосылып, оларды «ашады». Глюкоза жасушаларға енгенде, 

оның қандағы деңгейі төмендейді. Тамақтану уақыты мен 

түнгі аралықта, қажет болған жағдайда, глюкоза бауырдың 

гликоген депонынан қанға енеді. Егер осы процестің кез 

келген сатысында сәтсіздік пайда болса, қант диабеті 

дамиды [8]. 

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымы қант диабетінің 

этиологиясына байланысты осы түрлерін жіктеді: 

бірінші тип (абсолютті инсулин жетіспеуіне әкелетін ұйқы 

безі жасушаларының бұзылуына байланысты пайда болады); 

екінші тип (инсулинге төзімділікке байланысты дамиды және 

инсулин тапшылығының салыстырмалы түрі); 

гестациялық (жүктілік кезінде пайда болады); 

әртүрлі эндокринді асқынуларда туындаған қант диабеті; 

дәрі-дәрмектерге немесе химиялық заттардың әсеріне 

байланысты; 

жұқпалы аурулар тудырған; 

диабетке байланысты басқа генетикалық белгілер [9]. 

Көбінесе халық арасында1 және 2 типтегі диабет кездеседі. 

Олардың салыстырмалы мәлімдемесі келесі кестеде 

берілген (кесте 1). 

 
Кесте 1- Бірінші және екінші типтегі қант диабетініҝ негізгі белгілері 

Белгілері Бірінші типті қант диабеті Екінші типті қант диабеті 

Популяцияда таралуы 0,2-0,5% 2-4% 

Аурудың туындайтын жас шамасы балалар, жастар 40 жастан жоғары 

Белгілерінің дамуы Қарқынды Баяу(айлар, жылдар) 

Дене тұрқы Арық Жиі семіздік 

Қандағы инсулин мөлшері Төмен Қалыпты немесе жоғары 

Зәрдің өзгеруі Глюкозурия және жиі ацетонурия Глюкозурия 

Кетоацидозға бейімділік Бар Жоқ 

Аралшықтағы жасушалардағы 

антиденелер 

Бар Жоқ 

Тұқымқуалаушылық Шалдығады < 10% 1-ші туыстар Шалдығады < 20% 1-ші туыстар 
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линиясы 

Егіздер арасында таралуы 30-50% 

линиясы 

Егіздер арасында таралуы 80-90% 

HLA мен бірігуі Бар Жоқ 

Кейінгі асқынулар Микроангиопатияға байланысты Макроангиопатияға байланысты 

 

Қант диабетінің салдарлары көптеген созылмалы ауруларға 

әкеледі. Атап айтсақ, жүрек аурулары, инсульт, ампутация 

(аяқ пен қолдың жансыздануы), көздің көру қызметінің 

бұзылуы, есту функциясының төмендеуі, қуық пен бүйрек 

инфекцияларына әкелуі мүмкін [10].  

Қант диабеті жас талғамайды. Дегенмен, қарт адамдарда 

көбірек кездеседі. Себебі, ағзаны қоректендіретін қан 

тамырларының, әсіресе, ұйқы безіне келетін тамырлардың 

қан жүргізу қабілетінің азаюынан, иммуниттеттің әлсіреуінен  

туындайды. Сонымен қатар қант диабеті кезінде бауырда, 

бұлшықеттерде глюкозадан гликогеннің түзілуі азаяды да, 

глюкоза бос күйінде сақталып қалады және глюкозаның 

пентоздық-фосфаттық жолмен тотығуы нашарлайды. 

Созылмалы гипергликемия кез-келген инфекциялық 

аурулардың, соның ішінде вирустың да өсуі мен дамуына 

«қолайлы» көбейетін орта болып табылады. Қант 

диабетімен ауыратын адамдарда глюкоза деңгейінің ауытқуы 

және мүмкін қант диабеті асқынуларының салдарынан 

вирустық инфекция тез дамуы мүмкін екендігі белгілі. Ал 

нуклеин мен май қышқылдарының түзілуі үшін 

гликогосинтетеза ферменттерінің белсенділігі қажет [11]. 

Қант диабетінің қазіргі таңда кең таралуына әсер ететін 

факторлар қатарына мен тамақтану салтын мысалға 

келтірер едік. Қазіргі таңдағы фаст фуд тағамдарын кеңінен 

пайдалану семіздікке әкеледі. Қант диабетінің пайда болуына 

адамның дұрыс тамақтанбауы және күйзеліс себеп болады. 

Құрамында көмірсуы көп тамақ түрлерін, тәтті торт, конфет, 

балды шектеген жөн. Фаст-фуд, майға қуырылған картоп, 

қытырлақ нанды да аздап жеу керек. Спортпен шұғылданып, 

көп қозғалу қажет. Егерде ауыз құрғап, көп шөлдесеңіз 

бірден дәрігерге керек [12]. 

Барша әлемде салмақ жетіспеуіне қарағанда артық салмақ 

пен семіздік өлім-жітімге көбірек әкеледі. Қант диабет 

ауруының –44%, жүректің ишемиялық ауруының 23%, кейбір 

қатерлі ісік ауруларының 7-41% жағдайлары артық салмақ 

пен семіздік әсерінен туындағаны зерттелген [13]. 

Қант диабетінің алдын алу үшін тез сіңірілетін көмірсулы 

тағамдардан бастартқан жөн. Қанталмастырғыштарды 

қолдану керек. Бұл препараттар қант диабетіне қарсы 

препараттар ретінде танымал. Олар инсулиннің белсенділігі 

мен дене тіндерінің оған сезімталдығын реттейді. Мұндай 

препараттар организмде инсулин тәуелсіз шығарылатын, 

бірақ жеткіліксіз мөлшерде болатын адамдар үшін қандағы 

қант деңгейін ұстап тұру үшін тағайындалады. Әдетте 

мұндай дәрі-дәрмектер диета және физикалық 

белсенділікпен бірге қолданылады. Қан сарысуындағы 

глюкоза деңгейін үнемі бақылаудың көмегімен аурудың ерте 

сатысында өзіңізді ескертуге және оның дамуына жол 

бермеуге болады. Үнемі бақылау - қандағы қантты күніне 

бірнеше рет өлшеу дәрігер мен пациентке емнің тиімділігін 

арттыруға көмектеседі [14]. 

Қазіргі таңда әлемдік пандемия ретінде танымал ауру 

COVID-19 коронавирус салдарынан туындайтын 

инфекциялық ауру қант диабетімен ауыратын адамдарда тез 

асқынуымен қауіпті. Соңғы деректерге қарағанда 

коронавирустан көз жұмған науқастардың көбісінде қант 

диабетінің белгілері расталған [15]. 

Қант диабеті кезінде организмнің түрлі қатерлі ауруларға 

бейім келетіні мәлім. Сол себепті ағзаның иммундық жүйесін 

қалпына келтіру маңызды мәселелердің бірі болып саналады. 

Иммундық жүйе әлсірегенде ағзаның түрлі қызметтеріне 

нұқсан келеді [16]. 

 Иммундық жүйе организмнің жұқпалы ауруларға және 

табиғи жай заттардың зиянды әсеріне қарсы тұру 

қабілеттілігін қамтамасыз етеді, қызметті қалпынан 

өзгергенде адам ауруларға тез ұшырайды. Иммунитет - 

организмнің жұқпалы ауруларға қарсы тұру, бөтен заттарды, 

вирустарды, бактерияларды танып зиянсыздандыру қасиеті 

[17]. 

Қант диабеті кезіндегі иммундық жүйені биологиялық 

белсенді қосылыстар көмегімен қалыпқа келтіру өзекті 

мәселелердің бірі. Себебі биологиялық белсенді 

қоспалардың көмегімен сіз метаболизмді едәуір жақсарта 

аласыз, сонымен қатар «тәтті» аурудан көп зардап шегетін 

мүшелерге қолдау көрсете аласыз [18]. 

Қант диабетіне қарсы биологиялық белсенді қоспалардың 

құрамында көбінесе даршын сығындысы немесе ұнтағы 

қолданылады. Даршынның әсер ету механизмі оның 

тіндердің инсулинге сезімталдығын жоғарылату қабілетіне 

негізделген. Pubmed, Cochrane Library және көптеген басқа 

медициналық базалардың деректерін бағалаған 2018 жылғы 

нәтижелер 1-6 г даршын ұнтағы 2 типті қант диабетін 

қантты төмендететін терапияның тиімділігін және 

көмірсулар алмасуының бұзылуымен байланысты басқа 

жағдайларды арттыратынын көрсетті [19]. 

1 типті және 2 типті қант диабетінде қолданылатын 

қоспалардың құрамына көбіне көмірсулар алмасуына тікелей 

әсер ететін бірнеше дәрумендер мен минералдар кіреді 

[20]. 

Қант диабеті май мен суда еритін дәрумендердің, микро 

және макроэлементтердің жетіспеушілігін тудырады. 

Эндокринологтар ағзаға A, E, PP, P, B1, B2, B6, B12, биотин, 

фолий және аскорбин қышқылдары бар диеталық 

қоспаларды қабылдау арқылы организмді маңызды 

қосылыстармен қамтамасыз етуді ұсынады. Себебі 

төмендегі қосылыстар қант диабетінің алдын алуға ғана 

емес, иммундық жүйені қалпына келтіруге де зор мүмкіндік 

береді: 

Таурин. Эксперименттік модельдер бойынша жүргізілген 

зерттеулер таурин қабылдау диабеттің пайда болуына қарсы 

оңтайлы әсер ететіндігін көрсетті. Құрамында күкірт бар 

амин қышқылы аурудың да, оның асқынуының да алдын 

алады. 

Гимнема сығындысы. Осы өсімдіктің сығындылары бар 

шөптермен емдеу асқазан-ішек жолында қанттың сіңуін 

тежей алады, бұл ұйқы безінің жасушаларын зақымданудан 

қорғауға көмектеседі [21]. 

Минералды қосылыстармен организмді қамтамасыз ету 

сіздің ағзаңыздың иммундық жағдайын жақсартуға 

көмектеседі. Темір мен мырыштан басқа, организм әсіресе 

марганец, мыс, йод, селен, магний және хромға организм 

өте мұқтаж. Сол себепті де қант диабетін микро және 

макроэлементтері бар биологиялық белсенді 

қосылыстармен емдеген жақсы  [22].  

Инсулин синтезінің тікелей қатысушылары болып табылатын 

мырыш пен хром, ұйқы безінің дұрыс жұмыс істеуі үшін 

қажет. Магний инсулиннің қалыпты секрециясына және 

оның дене тіндеріне әсеріне қатысады. Жүйелі шолуға 

сәйкес, 12 зерттеудің 8 зерттеуі 2-ші типтегі қант диабеті 6-

24 апта ішінде магний қоспаларын қабылдау басқа дәрілерге 

қарағанда қандағы глюкозаның төмендеуіне ықпал етеді. 
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Сонымен қатар, әр 50 мг магний қабылдау мөлшерінің артуы 

минералды тапшылығы бар пациенттерде гликемияның 

қосымша 3% -ға төмендеуіне әкеледі. 1 типті және 2 типті 

қант диабеті үшін магнийдің орташа тәуліктік мөлшері 250-

350 мг құрайды [23]. 

Ең танымал биологиялық белсенді қосылыс - құрамында 

альфа-липой қышқылы бар қоспалар. Бұл антиоксидант, В 

дәрумені сияқты әрекет етеді, денеге тағамды энергияға 

айналдыруға көмектеседі. Пируват қышқылы мен альфа-кето 

қышқылдарының тотығатын декарбоксилдену коферменті 

бола отырып, ол көмірсулар мен липидтер алмасуының 

қалыпқа келуіне ықпал етеді, сонымен қатар холестерин 

алмасуын реттейді [24]. 

Шөптік кешен қандағы глюкозаның концентрациясын 

төмендетуге, қан тамырларының қабырғаларын холестерин 

шөгінділерінен тазартуға көмектеседі. Шипалы өсімдіктер 

су-тұз теңгерімін тұрақтандырады, тіндердегі көмірсулар 

мен май алмасуын жақсартады. Синергетикалық әсерге 

байланысты өсімдік сығындылары жиі диабеттің серігі 

қабыну мен дене температурасының көтерілуімен күреседі. 

Шөптер сонымен қатар қуық пен ішектің нәзік босатылуына 

ықпал етеді [25]. 

Қорытындылап айтар болсақ, қант диабеті қатерлі 

аурулардың бірі. Бұл аурудың заманауи әрі жетілдірілген 

емдеу әдістерін қарастыру медицина саласындағы өзекті 

мәселелердің бірі. Қазіргі таңда биологиялық белсенді 

қосылыстарды қант диабетіне қарсы ем ретінде қолдану 

тиімді нәтижелер көрсетуде. Сондықтан да күнделікті 

тамаққа иммунитет көтеретін, әрі зат алмасуға тиімді 

минералдар мен дәрумендер қабылдау қант диабетінің 

алдын алуға көмектеседі.  
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