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ҚАНТ ДИАБЕТІ ЖӘНЕ ПАРОДОНТ АУРУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ СТАТУСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН 

БАҒАЛАУ 
 

Қант диабеті кезінде пародонт қан тамырларында өзгерістер болатыны анықталды және олардың өзіндік сипаты болады. 
Сонымен қатар бұл синдром «диабеттік пародонтопатия» деп аталады. Бұл патологиялық өзгерістер уақтылы емделмесе және 
ауыз қуысының гигиенасы нашар болған жағдайда тіс-жақ жүйесінде ауыр өзгерістерге алып келеді.  ІІ типті орта және ауыр 
дәрежелі ауырлықтағы декомпенсирленген сатыдағы қант диабеті бар науқастарда орта және ауыр дәрежелі пародонт қабынуы 
анықталды. 30% науқастарда тістерінің толық жоғалуы анықталды. Сондықтан қант диабеті бар науқастардың 
стоматологиялық статусын тексеру нәтижесінде, бұл науқастарға толыққанды стоматологиялық көмек көрсетілуі керек және 
емдеу протоколын дайындау қажеттілігі туындайды.  
Түйінді сөздер: Қант диабеті, стоматологиялық статусы,  пародонт аурулары 
 
Кіріспе. 
Қант диабеті жер бетінде кеңінен таралған, әлеуметтік маңызы бар инфекциялық емес аурулар тобына жатады. 2017 жылы бүкіл 
әлем бойынша 422 миллион адамдар осы қант диабетімен зардап шегетіні анықталды. 2030 жылы қант диабеті  ауыратын 
адамдар саны 522 млн жоғарылайды деп болжанып отыр және диабет әлемдегі өлім жағдайында әкелетін аурулар қатарынан 7-ші 
орынды алады деп болжануда. Жыл сайын қант диабетімен ауыратын науқастар саны көбеюде, әр 15 жыл сайын бұл көрсеткіштер 
екі есе артып келеді. Қазақстан қант диабеті  таралуы деңгейі жоғары елдер қатарына жатады: ресми мәліметтер бойынша, қазір 
Қазақстанда қант диабетімен тіркелген науқастар саны 273 мың адам, жыл сайын осы аталған аурумен ауыратындар саны өсуде. 
Мысалы, 2006 жылы есепке тіркелген науқастар саны 151 мың болса, 2013 жылы 225 мың науқастар тіркелген. Қант диабеті  
ауыратын науқастар өмір бойы ем қабылдауды қажет етеді және емделу үлкен қаражатты     қажет етеді, бұл медициналық және 
әлеуметтік сақтандыру жүйелерімен толыққанды қамтамасыз етілмейді.  
Қант диабеті кезінде пародонт қан тамырларында өзгерістер болады, бұл өзгерістер өзіндік сипатқа ие болады және «диабеттік 
пародонтопатия» деп аталады. Бұл патологиялық өзгерістер уақтылы емделмесе және ауыз қуысының гигиенасы нашар болған 
жағдайда тіс-жақ жүйесінде ауыр өзгерістерге алып келеді (сурет 1).  
 

 
Сурет 1 - Пародонт тіндеріндегі өзгерістер 

 
Өз кезегінде пародонттың созылмалы аурулары гликемиялық бақылауды бұзуы мүмкін және де қант диабетінің пайда болу 
жағдайын, сонымен қатар қант диабеті  ағымын тереңдетуі мүмкін. Міне осындай себептік-болжамдық байланыстарды 
эндотоксиндердің бөлінуінен және басқа да бактериалық заттардың түсуінен туындайды деп айтуға болады. Бұл бөлінген 
эндотоксиндер мен бактериалық заттар инсулинге резистенттілікті жоғарылатады, нәтижесінде макрофагтар реакция күшейіп, 
глюкозилирленудің соңғы өнімдеріне әсер етеді. Пародонтит әсерінен болатын иммундық клеткалар өзгерісі май алмасудың 
бұзылысына әкеледі. Майлар деңгейі үнемі тұрақты жоғарылауынан немесе қабыну цитокиндерінің әсерінен жалпы организмде 
жүйелі өзгерістер пайда болуы мүмкін. Біз білетіндей вирустық және бактериалық инфекция инсулинге резистенттілікті 
жоғарылатады.  
 

 
Сурет 2 - Пародонталды қалталар 

 
Пародонт қалталарынан инфекцияларды жою арқылы біз инсулинге резистенттілікті төмендете аламыз және инсулин, қант 
төмендететін препараттар дозасын азайтуға қол жеткізуге болады. 
Біздің жұмысымыздық мақсаты ІІ типті қант диабеті мен пародонт ауруларының арасындағы байланысты анықтау болатын.  



 

 
Зерттеу мақсаты: 
1. ІІ типті орта және ауыр дәрежелі ауырлықтағы қант диабеті бар науқастардың стоматологиялық статусын зерттеу. 
2. ІІ типті қант диабеті мен пародонт ауруының өзара байланысын анықтау. 
Материалдар мен әдістер. 
ІІ типті қант диабетімен ауыратын 54-74 жас арасындағы 20 науқас қаралды, олардың 6 ер адам, 14 әйел адамдар. 
Обьъективті және субъективті тексеру әдістері жүргізілді.  
ІІ типті қант диабеті бар науқастардың стоматологиялық статусын талдау, объективті тексеру мәліметтері, яғни ауыз қуысын 
қарап тексеру, гигиеналық индексті бағалау, РМА, пародонталды индекс, қызылиектің қанағыштық дәрежесін анықтау 
нәтижесінде алынған мәліметтерге сүйеніп жасалды. Тексеріліп жатқан науқастардың стационарлық ауру тарихын талдау 
жасалды. 
 
Кесте 1 - Қант диабетінің ауырлық дәрежесі және ұзақтығы 

Ауырлық дәрежесі Науқастар саны Аурудың ұзықтығы Науқастар саны 
Орта ауырлық дәрежесі 6 10 жылға дейін 12 
Ауыр ауырлық дәрежесі 14 10 жылдан астам 8 

 
Науқастардың жалпы санынан (20 науқас) 6 науқаста декомпенсирленген сатысындағы ІІ типті орта дәрежелі ауырлықтағы қант 
диабеті бар, 14 науқас ІІ типті ауыр дәрежелі ауырлықтағы қант диабеті бар (олардың 12 декомпенсирленген сатысындағы) 
10 жыл көлемінде қант диабетімен  ауыратын науқастар саны 12, 10 жылдам астам осы аурумен ауыратын науқастар саны 8. 
 
Кесте 2 - ІІ типті қант диабеті бар науқастардың соматикалық патологиясы 

№ Қосымша аурулары Науқастар саны 
1 Жүрек ишемиялық ауруы 11 
2 Артериялық гипертензия (ІІ және ІІІ дәреже) 8 
3 Семіздік  6 
4 Кардиосклероз  6 
5 Ревматоидты артрит 3 
6 Созылмалы пиелонефрит 6 
7 Аяқ веналарының варикозды кеңеюі 4 

 
ІІ типті орта және ауыр дәрежелі ауырлықтағы декомпенсирленген сатыдағы қант диабеті бар науқастардың соматикалық 
ауруларының ішінде басымдылықты: Жүрек ишемиялық ауруы, Артериялық гипертензия, кардиосклероз, созылмалы 
пиелонефрит алады.  
Стоматологиялық статус 
Зерттелетін науқастар ішінен (20 науқас) – 6-нда (30%) толық екіншілік адентия анықталды. Қалғандары 14 (70%) науқас тістері 
жартылау болмауы, олардың 12 емделген, алынбайтын протез жасап емделгендер 9, алмалы протез жасатқандар саны 3. Ауыз 
қуысындағы протездерінің жағдайы (жасанды сауыттыр, көпіртәрізді протез, салмалар т.б.) 4 науқаста - қанағаттанарлық, ал 8 
науқаста протездің гигеналық жағдайы нашар. 
Барлық науқастарда (тістері бар) қызылиек қанағыштығы байқалады, пародонт қалталары анықталды, қызылиек үсті және 
қызылиек астылық тіс шөгінділері (жұмсақ және қатты) анықталды.  
 

 
Сурет 3 - Созылмалы жалпы пародонт қабынуының рентген суреті 

 
РМА. 
РМА индексі тексерілген науқастарда 77,8% тең, гингивиттің ауыр түріне тән. 
Грин-Вермильон индексі. 
20,8% тексеріліп отырған науқастарда ауыз қуысының гигиенасы қанағаттанарлық емес (гигиеналық индекс – 2,6); 79,2% - 
нашар(5,3) 
Қызылиек қанағыштық дәрежесі 
20,2% тексеріліп отырған науқастар қызылиек қанағыштығының І дәрежесін, 36,74% - ІІ дәрежелі, 43,06% - 3 дәрежелі 
қанағыштықты көрсетті. 
Пародонталдық индекс. 
Тексерілген науқастардың пародонталдық индексі -7,7 тең, пародонтиттің ауыр сатысына тән. 
Қорытынды:  
1. Тексерілген науқастардың ауыз қуысының гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық емес және нашар болды. 
2. ІІ типті орта және ауыр дәрежелі ауырлықтағы декомпенсирленген сатыдағы қант диабеті бар науқастарда орта және ауыр 
дәрежелі пародонт қабынуы анықталды. 30% науқастарда тістерінің толық жоғалуы анықталды. 



 

3. Декомпенсирленген сатыдағы қант диабеті бар науқастарда соматоикалық аурулар анықталды. Жүрек ишемиялық ауруы, 
гипертониялық ауру, кардиосклероз, пиелонефрит. 
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ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 
 
Резюме: При сахарном диабете отмечаются характерные особенности и сосудистые изменения в пародонте. В то же время этот 
синдром называется «диабетическая пародонтопатия». Эти патологические изменения могут вызвать серьезные изменения в 
зубо-челюстной системе, если не проведено  своевременные лечения. Средняя и тяжеляя степень заболеваний пародонта были 
обнаружены у пациентов с декомпенсированной стадией сахарного диабета средней и тяжелой степени. У 30% пациентов была 
обнаружена полная потеря зубов. Поэтому в результате проверки стоматологического статуса пациентов с сахарным диабетом, 
этим пациентам следует оказывать полную стоматологическую помощь и требуется разработка схем лечения и включить в 
протокол лечения. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, стоматологический статус, заболевания пародонта. 
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EVALUATION OF INDICATORS OF DENTAL STATUS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS  
OF THE SECOND TYPE WITH PERIODONTAL DISEASE 

 
Rezume: In diabetes mellitus, characteristic features and vascular changes in the periodontium are noted. At the same time, this syndrome is 
called “diabetic periodontal disease”. These pathological changes can cause serious changes in the tooth-jaw system, if not treated in a timely 
manner. The moderate and severe degree of periodontal disease was found in patients with decompensated stage of moderate and severe 
diabetes mellitus. Complete loss of teeth was found in 30% of patients. Therefore, as a result of checking the dental status of patients with 
diabetes mellitus, these patients should be given full dental care and development of treatment regimens is required and should be included 
in the treatment protocol. 
Keywords: diabetes mellitus, dental status, periodontal disease 


