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11 mart 2020ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı SARSCoV2 infeksiyasının törətdiyi COVID19 xəstəliyini pandemiya kimi
elan etdi. Məqalədə COVID19 və yanaşı gedən xroniki xəstəliklərin əlaqəsi barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: COVID19, ürəkdamar xəstəlikləri, şəkərli diabet, tənəffüs çatışmazlığı, həzm simptomları.

COVID19 VӘ XRONİKİ QEYRİİNFEKSİON XӘSTӘLİKLӘR
1Mirzəzadə V.A.*, 2Eyvazov T.H.

Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
1terapiya kafedrası və 2infeksion xəstəlikləri kafedrası Bakı, Azərbaycan

K əskin respirator virus infeksiyaları (KRVİ)
bütün kəskin respirator infeksiyaların
80%dən çoxuna səbəb olur. 2002ci ilə

qədər koronaviruslar yuxarı tənəffüs yollarının
yüngül xəstəliklərini törədirdilər (nadir hallarda
ölümlə nəticələnən). 2002ci ilin sonunda atipik
pnevmoniyanın törədicisi SARSCoV (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus) ortaya çıxdı.
Ümumi epidemiya dövrü ərzində 37 ölkədə 8000 hal
qeydə alınmış, bunlardan 774ü ölümcül olmuşdur.
2012ci ildə dünya yeni koronavirusu ilə qarşılaşdı –
MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome).
MERSCoV virusundan 2519 yoluxma halı qeydə
alınıb, o sıradan 866 nəfər həyatını dəyişib [1].

31 dekabr 2019cu ildə Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST) Çinin Hubei əyalətinin Uhan
şəhərində etiologiyası naməlum olan pnevmoniya
ilə xəstələnmə halları haqqında məlumat vermişdir.
Bu fakt koronavirusun yeni SARSCoV2 (Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ştamı
tərəfindən törədilən COVID19 (Coronavirus
Disease 2019) kimi təsdiqlənmişdir [1].

ÜST COVID19 pandemiyasını fövqəladə hal
kimi elan etmişdir [2].  

Koronaviruslar – RNTtərkibli böyük virus ailə
sidir. Bu viruslar yarasa koronavirusu ilə mənşəyi
bilinməyən koronavirus arasında olan rekombinant
viruslardır [3, 4].   

COVID19 xəstəliyinin isə əsas mənbəyi xəstə 
dir, o cümlədən, inkubasiya dövründə olan insandır.
Bu xəstəlik əksər hallarda havadamcı, havatoz və
kontakt yollarla ötürülür. Fekaloral yolun mümkün
lüyü və əhəmiyyəti, nəcisdə həyat qabiliyyətli
virusun aşkarlanması səbəbi ilə halhazırda öyrənilir
[5]. Әtraf mühitdə virusun davamlılığı: aerozolda 3
saata qədər, plastik səthlərdə 72 saata qədər, paslan

mayan polad səthdə 48 saat, mis səthdə 4 saat, kar
tonda 24 saatdır [6, 7]. Xəstəliyin inkubasion dövrü
orta hesabla 25 gün olmaqla  24 günə çatır [8]. 

Xəstəlik 80% hallarda yüngül, 15% orta ağır və
5% ağır gedişatı ilə fərqlənir. Klinik təzahürlərdən
qızdırma (4498%), öskürək (4682%), təngnəfəslik
(2064%), yuxarı tənəffüs yolları simptomları, bur
nun tutulması (525%), mədəbağırsaq traktı simp 
tom ları (10%; adətən respirator simptomların mey
dana çıxmasına qədər əmələ gəlir) müşahidə olunur.
Ağır formalarda pnevmoniya, kəskin respirator dis
tress sindrom, sitokin fırtınası, şok, inkişaf edir. İn 
tensiv terapiya şöbəsinə hospitalizasiyanın səbəb lə ri
isə hipoksiya ilə tənəffüs çatışmazlığı (sürətli ağır
laşma və 1224 saat ərzində intubasiyaya tələbat),
şok (nadir hallarda, lakin gecikmiş dövrlərdə inkişaf
edə bilər) kimi vəziyyətləri göstərmək olar  [9].

Xəstəliyin qeyriqənaətbəxş proqnozunun pre 
dik torlarına aşağıdakılar aiddir: 

 65 yaşdan yuxarı olan şəxslər;
 kişi cinsi;
 yanaşı xəstəliklər: kardiovaskulyar və ağciyər

xəstəlikləri, şəkərli diabet (ŞD), bədxassəli törə mə 
lər;

 immunosupressiv terapiya alan xəstələr;
 laborator müayinələrin nəticələri: ağır lim

fopeniya, troponin, kreatinin, laktatdehidrogenaza,
Creaktiv zülal, Ddimerin səviyyəsinin yüksəlməsi;

 SOFA şkalası (Sequential Organ Failure Assess 
ment, Orqan Çatışmazlığının Ardıcıl Qiymət lən di 
ril məsi) üzrə yüksək göstəricinin olması.

 Letallıq 15% arası dəyişir (ölüm səviyyəsi öl 
kə dən, yaşdan, yanaşı gedən vəziyyətlərdən, tibbi
resursların mövcudluğundan, əhalinin diaqnostika sı 
nın həcmi və sistemin ağır gedişli çox sayda pa 
siyentlərə yardım göstərmək imkanından asılı olaraq

*e-mail: terapiya_adhti@mail.ru
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əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir). Ölümün səbəbləri:
tənəffüs çatışmazlığı – 53%, müştərək tənəffüs və
ürək çatışmazlığı – 33%, ürək çatışmazlığı – 7% [9,
10].

COVID19 və digər müxtəlif  xəstəliklər arasında
qarşılıqlı əlaqə hələ də öyrənilməkdədir.

COVID19 zamanı ürəkdamar sisteminin
zədələnmələri. İstənilən infeksion proses ürək
damar xəstəliklərinə (ÜDX) təkan verə bilər yaxud
onları kəskinləşdirir. Yaşlı pasiyentlər yanaşı gedən
vəziyyətlərdə, xüsusilə, arterial hipertenziya (AH),
ürəyin işemik xəstəliyi (ÜİX) və şəkərli diabet
olduqda COVID19 daha ağır keçirdirlər [1113].

Ağır gedişli (reanimasiya və intensiv terapiya
şöbəsində), qeyriqənaətbəxş proqnozu olan (ağci 
yər lərin süni ventilyasiyası, ölüm) xəstələrdə ÜDX
daha teztez rast gəlinir. ÜDX olan pasiyentlərdə da 
ha yüksək letallıq qeydə alınmışdır. Çində COVID
19 olan xəstələrdə orta letallıq 2,4% olduğu halda bu
göstərici AH zamanı 6%, ŞD zamanı 7,3%, ÜDX
zamanı 10,5 təşkil etmişdir [9, 10]. Bu assosiasiya 
la rın mexanizmi tam aydın olmasa da aşağıdakı
müddəalar müzakirə olunur: yaşlı və ahıl pasi yent 
lər də ÜDXnin daha çox yayılması (Çin, ABŞ, İta 
liyanın əldə olunan hesabatlarına əsasən daha yük
sək letallıq yaşlılarda müşahidə olunur); immun sis
temin funksional pozğunluqları; AÇF2 səviyyəsinin
artması [14]. 

ÜDXnin pisləşməsinin səbəblərini müxtəlif
mexanizmlərlə izah etmək olar: 

 artmış metabolik tələbat və azalmış ürək rezervi
arasındakı uyğunsuzluq nəticəsində ÜDXnin
dekompensasiyası;

 ürək çatışmazlığı (ÜÇ) və ÜİX olan pasi yent lər 
də virusla induksiya olunan iltihab zamanı ateroskle 
ro tik piləyin parçalanması nəticəsində ağırlaşma la 
rın yüksək riski; 

 iltihabın prokoaqulyant effekti nəticəsində
trom botik ağırlaşmalar riski;

 poliorqan çatışmazlığının inkişafı, böyük ehti
malla, virus infeksiyaları zamanı proiltihab sitokin
cavabla əlaqəsi;  

 hipoperfuziya, damar keçiriciliyinin yüksəlmə 
si, angiospazm, virusun tac arteriyalarının endo te li 
nə birbaşa zədələyici təsiri nəticəsində mikrovaskul
yar disfunksiya [1518]. 

Son günlər müxtəlif nəşrlərdə angiotenzin çeviri
ci fermentinin inhibitorları (AÇFİ) və ya angiotenzin

II reseptorlarının blokatorlarının (ARB) qəbulu ilə
COVID19la xəstələnmə riskinin artması və daha
ağır gedişatı ilə mümkün olan əlaqənin, hətta əksinə,
onların COVID19un müalicəsində rollarının
olması müzakirəsi ortaya çıxmışdır [19, 20]. 

AÇFİ və ya ARBlərin qəbulunun mənfi təsir
lərinin fərziyyəsi COVID19 virusunun hüceyrələrə
daxil olması üçün AÇF2 bağlanması ilə əlaqədard
ır. Qeyd etmək lazımdır ki, AÇF2 ağciyər alve
olositləri II növ, ürək, damar endoteli və böyrək
hüceyrələrinin membranları ilə ekspressiya olunur.
Beləliklə, COVID19 zamanı multiorqan zədələn
məsini təxmin etmək olar. Lakin AÇF2 müsbət
effekti də məlumdur. O, angiotenzin I və angiotenzin
IIni angiotenzin 17 çevirərək vazodilatasiya,
antioksidant və antifibrotik təsir göstərir. Bununla da
AÇFİ və ARBlərin COVID19 zamanı ÜDXdə
istifadəsinin zəruriliyi izah olunur [2124]. 

COVID19 pandemiyası zamanı ÜDXnin
düzgün idarə olunması, diaqnostikası və adekvat
korreksiyası yüksək risk qrupuna aid olan xəstələrə
kompleks yanaşma və mümkün qədər proqnoza
müsbət təsir etmə imkanı yarada bilər.   

COVID19 zamanı endokrin sisteminin zədə 
lən mələri. Şəkərli diabeti olan xəstələr COVID19
daha həssas ola bilərlər. Bu zaman qanda qlükozanın
konsentrasiyasına nəzarət etmək çətinləşir və fəsad
ların müalicəsi mürəkkəbləşir. Belə hal immun sis
teminin pozulması və virusun qanda mövcud olan
yüksək qlükoza şəraitində inkişaf etməsi ilə əlaqə
dardır [25, 26].

ABŞda COVID19 yayılmağa davam etdikcə,
hər kəsin infeksiya və virusun yayılmasının qarşısını
almaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsi zəruriliyi
bildirilib. Bununla əlaqədar Amerika Diabet Asso 
sia siyası (ADA) şəkərli diabeti olan insanlar üçün
tövsiyələr dərc edib. Şəkərli diabetli insanların prob
lemi virusla yoluxma ehtimalı yox, daha çox dia
betin ağırlaşmalarının inkişafı problemidir [27].
Məsələn, Çində diabetli şəxslərin diabeti olmayan
lara nisbətən ciddi ağırlaşmaları və ölüm dərəcələri
daha yüksək idi. ABŞın Çikaqo şəhərində aparılan
araşdırmada müəyyən olunmuşdur ki, hospitaliza
siya olunan 486 COVID19 pasiyentlərinin arasında
138i intubasiya olunmuşdur ki, onlardan daha çox
diabetli xəstələr idi [28]. Şəkərli diabet  yaxşı idarə
olunarsa, COVID19dan ciddi şəkildə xəstələnmək
riski ümumi əhali ilə bərabərləşər. Diabetlə yanaşı
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ürək xəstəliyi və s. ağırlaşmaların olması digər viral
infeksiyalar kimi, COVID19la ciddi şəkildə xəs tə 
lənmək ehtimalını yarada bilər, çünki orqanizmin bir
infeksiyaya qarşı mübarizə qabiliyyəti pozulur. Şə 
kər li diabeti olan pasientlərdə virus infeksiyası ilti 
ha bı və ya daxili ödemi artıra bilər. Bu da qanda qlü 
ko zanın hədəfdən daha çox olmasından qaynaq la nır
və hər ikisi daha ağır fəsadlara səbəb ola bilir [29].

Şəkərli diabet tip 1dən əziyyət çəkən xəstələr
virus infeksiyasına yoluxduqda diabetik ketoasidoz
(DKA) riski ilə üzləşirlər. DKA  maye qəbulunu və
sep sisin idarə olunmasında vacib olan elektrolit sə 
viy yəsinin idarə edilməsini çətinləşdirə bilər. Әgər
qanda qlükoza ardıcıl olaraq 2 dəfədən çox yüksək
(240 mq/dldən çox) qeydə alınıbsa, DKAnın qar şı 
sı nı almaq üçün ketonları yoxlamaq vacibdir.
COVID19 şəkərli diabet tip 1 və tip 2 arasında risk
fər qi yaradacağını düşünmək üçün heç bir səbəb mə 
lum deyil. Daha vacib olanı odur ki, istənilən diabet
nö vü olan pasiyentlər yaş, fəsadlar və şəkərli dia be 
ti necə yaxşı idarə etdikləri ilə fərqlənir, COVID19
ilə qarşılaşdıqlarında, diabetin tipindən asılı olma ya 
raq, daha pis nəticələrə səbəb olma ehtimalı var [27].

Halhazırda  COVID19 infeksiyası olan insan
larda daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün ilk növ 
bə də arterial təzyiqin və qanda qlükoza səviyyəsinin
korreksiyasını təmin etmək zəruridir. Xəstəxanaya
daxil olan pasietnlər üçün insulinlə terapiya əsas
müa li cə metodu olaraq qalır. COVID19 infeksiyası
na yoluxmuş insanlarda yanaşı olaraq arterial
hipertenziya, ÜİX, metabolik sindromun müal
icəsində AÇFİ və ARBlərin qəbulunu dayandır
mağa heç bir əsas yoxdur. Bu preparatlar ürək
damar xəstəliklərində öz effektivliyini sübüta yetir
mişlər. Farmakoterapiyanın qəflətən dayandırılması
xəstələrdə hipertonik kriz və ya ürəkdamar hadis
ələrinin baş verməsinə səbəb ola bilər. Halhazırda
Amerika Kardioloji Assosiasiyası (AHA), Avropa
Kardioloqlar Cəmiyyəti (ESC) və Beynəlxal
Hipertoniya Cəmiyyəti (İSH) COVID19 infek
siyasına yoluxan metabolik sindromlu insanların
arterial hipertenziyasının müalicəsində AÇFİ və
ARBləri istifadə etməyi tövsiyə edir [3032]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, COVID19 zamanı
stress hiperqlikemiya  ehtimalı daha çox rast gəlinə
bilər və onu daimi nəzərdə saxlamaq lazımdır. Eyni
zamanda stress hiperqlikemiyanı  şəkərli diabetdən
fərqləndirmək vacibdir [33].

COVID19 zamanı tiroid vəzinin yeni yaranmış
xəstəliyinin diaqnostikasından əvvəl eutiroid pato lo 
gi ya sindromunu istisna olunmalıdır. Әvvəlcədən
tiroid patologiyası olan xəstələrdə isə dərman doza
sının titrlənməsi ehtiyatla aparılmalıdır [34].

Hemodinamik qeyristabil olan xəstələrdə adre
nal vəzinin çatışmazlığını istisna etmək üçün sınaqla
və ya sınaqsız kortizol səviyyəsi yoxlanıla bilər.
Bunu kortikosteroidlərlə müalicədən əvvəl yoxla
maq lazımdır. Qeyd olunmalıdır ki, prednizolon,
metilprednizolon və hidrokortizon zərdab kortizol
analizləri ilə çarpaz reaktivlik numayiş etdirir [35]. 

Endokrinopatiyaların əksəriyyəti xroniki xarakter
daşıyır və uzunmüddətli müalicə tələb edir. En dok 
rin preparatları və ya əvəzedici hormonal terapiya
alan xəstələr endokrinoloq konsultasiyası olmadan
dərman qəbulunu dayandırmamalıdırlar [36].

COVID19 zamanı tənəffüs sisteminin zədə 
lən mələri. COVID19 olan xəstələrdə tənəffüs sis
teminin patologiyaları bir neçə klinik formada təza
hür edir: yüngül dərəcəli kəskin respirator virus in 
fek siyası (KRVİ); tənəffüs çatışmazlığı (TÇ) olma 
dan inkişaf edən kəskin virusbakterial pnevmoniya;
kəskin tənəffüs çatışmazlığı (KTÇ) ilə inkişaf edən
pnevmoniya; nəzərəçarpan tənəffüs pozulmaları və
ağır hipoksiya ilə gedən kəskin respirator distress
sindrom (KRDS) [37].

COVID19 olan xəstələrin çoxunun hospitaliza
siya səbəbi – virus pnevmoniyasının inkişafıdır.
Virus pnevmoniyasının əsas xüsusiyyəti – KRDSə
qədər tez proqressivləşməsidir. Tənəffüs çatışma
zlığı ilə səciyyələnən bu ağır vəziyyət xəstələri res
pirator dəstəyə məruz qalmağa məcbur edir.
COVID19 zamanı pnevmoniya adətən ikitərəfli
olur, ağciyərlərin periferiyasında (plevral qışanın
altında) lokalizə edir. Başlanğıc mərhələdə ağciyər
lər “buzlu şüşə” şəklini alır, iltihab proqressivləşərək
dəyişikliklər daha sıx və yayılmış olur. Adətən son
ralar geriyə inkişaf prosesi başlanır yəni ağciyərlər
infiltratlarının ölçüləri və sıxlığı azalır [38].

Xəstəlik inkişaf etdikcə tənəffüs sistemi toxuma 
la rının zədələnməsi və virus hissəciklərinin sir kulya 
siyası sitokinlərin həddindən artıq ifrazına (si to kin
fırtınası) səbəb olur və bu hal alveolyar epi te lin və
damar divarlarının zədələnməsinə gətirib çı xar dır.
Nəticədə  KTÇ ilə ifadə olunan KRDS yaranır. 

Virus infeksiyası zamanı “antigenanticism”
immun kompleksi əmələ gəlir. Bunun səbəbi kimi
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kapilyar endotelisinin generalizə olunmuş zədələn
məsi baş verir. Nəticədə septik koaqulopatiya əmələ
gəlir, proiltihabi sitokinlərin sıçrayışı, qanın laxta
lanma sisteminin generalizə olunmuş fəallaşması və
disseminasiya olunmuş damardaxili laxtalanma sin
dromu (DDLsindromu) inkişaf edir [39].  

COVID19 zamanı mədəbağırsaq sisteminin
zədələnmələri. COVID19 zamanı respirator simp
tomların əmələ gəlməsindən əvvəl mədəbağırsaq
əlamətləri (ürəkbulanma, qusma, diareya) rast gəlinə
və ön plana çıxa bilər. İmmunsupressiv terapiya alan
bağırsağın iltihabi xəstəlikləri olan pasiyentlər
COVID19la xəstələnməsinin yüksək risk qrupuna
aiddir. Mədəbağırsaq traktı respirator sistemi kimi
infeksiyanın “giriş qapısı” sayıla bilər. COVID19
ilə yoluxmuş xəstələrin bir çoxunda nəcisdə koron
avirus RNTsi aşkarlanır [40].

İlk dəfə 2019cu ildə ABŞda ürəkbulanma,
qusma və diareya şikayətləri ilə hospitalizasiya olu
nan 35 yaşlı xəstədə xəstəliyin 7ci günündə nəcisdə
SARSCoV2 RNTsi aşkar olunmuşdur. Ümu
miyyətlə SARSCoV2 RNT xəstəliyin 5ci günündə
aşkarlanır və onun aşkarlanma tezliyi maksimum 11
ci günə təsadüf edir. Bir sıra xəstələrdə respirator
əlamətlər keçdikdən sonra da RNT nəcisdə qalır [41].
Çinin Hubey əyalətində COVID19 olan 206 xəstələr
arasında aparılan araşdırmada  məlum ol muş dur ki,
46%də  həzm sisteminin zədələnməsi müşahidə
olunur. Məsələn,  anoreksiya – 83,8%, ishal – 29,3%,
qusma – 8,1%,  abdominal ağrılar – 4% təşkil
etmişdir. COVID19 zamanı mədəbağırsaq traktının

zədələnməsi olan xəstələrdə xəstəliyin başlanğıcı və
hospitalizasiyası arasındakı dövr daha uzun olmuş
dur. Belə xəstələrdə  MBT zədələnməsinin gedişatı
daha ağır olub, stasionar müalicə uzunmüddətli olub
və yüksək letallıq müşahidə olunub [42].  

Y.Song və həmmüəllifləri 22 yaşda olan xəstəni
təsvir etmişlər. Xəstə diareya (sutkada 34 dəfə) və
qızdırma ilə hospitalizasiya olunmuşdur. Digər
kliniki simptomlar qeydə alınmamışdır. Lakin döş
qəfəsi rentgenoloji müayinəsində ikitərəfli pnev
moniya və əsnəyin yaxmasında SARSCoV2 RNT
si aşkarlanmışdır. Spesifik virus əleyhinə ter
apiyadan sonra diareya və ağciyərlərdə olan dəyişik
lik keçmişdir [43]. Koronavirus infeksiyası zamanı
transaminazaların aktivliyinin artması ilə gedən
qaraciyərin zədələnməsi əlamətləri müşahidə olunur.
COVID19un ağır gedişatında hepatositlərdə baş
verən dəyişikliklər virus, sistem iltihab və dərman
toksikliyi ilə əlaqəlidir [44]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mədəbağırsaq simp
tomları ilə yeni koronavirus infeksiyasının əsas pro
qnostik faktorları, pnevmoniyanın inkişaf riski,
kəskin tənəffüs çatışmazlığı, kəskin respirator dis
stres sindrom, sepsis ilə əlaqəsi tam şəkildə
öyrənilməmişdir. Bu o deməkdir ki, COVID19
zamanı əmələ gələn mədəbağırsaq traktının
zədələnməsinə dair tədqiqatlar davam edilməlidir.

Beləliklə, COVID19 pandemiyası zamanı yanaşı
xəstəliklərin erkən diaqnostikası və adekvat idarəol
unması yüksək risk qrupuna aid olan xəstələrin pro
qnozuna müsbət təsir etmə imkanı yarada bilər. 
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11 марта 2020 года ВОЗ объявил заболевание COVID19, вызванное инфекцией SARSCoV2, пандемией. В
статье представлена подробная информация о связи между COVID19 и сопутствующими хроническими
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M üasir dünyada travmalar sağlamlıq üçün
ciddi problem olaraq qarşıda durur. Son
illər travma bəşərityyətin xəstələnmə və

ölümün əsas səbəblərindən olmuşdur. Bütün dünya
da hər iki cinsdən olan şəxslər arasında hər on
nəfərdən birində ölüm səbəbi travma olur, bu da onu
ölüm səbəbləri arasında altıncı yerə, əlillik sə bəb ləri
arasında yeddinci yerə gətirir. 1545 yaş lar arasında
travma ölümünü əsas səbəbi hesab edilir [1, 5, 8].

Politravma adını daşıyan çoxsaylı travma
bədənin ən azı bir hissəsindən artıq yerində olduqda
(baş, döş qəfəsi və ya qarın və ətraflar) potensial
ölüm əhəmiyyəti daşıyantəhlükə kimi qiymət lən di 
ri lir. Çoxsaylı travama olan xəstələrdə dəqiq diaq 
noz da stasionara daxil olduqdan sonra böyük prior
itet kimi qiymətləndirilir [1, 8].

Son illər ümumilikdə travmtizm problemi, ayrı 
lıq da çanaq travmasıtəkcə travmatologiyada deyil,
həm də səhiyyənin təşklində elmi forumlarda geniş
müzakirə edilir [2, 5].

Hazırki tədqiqat işinin məqsədi qarın və çanaq
travması zamanı kompyuter tomoqrafiyasının
icmalının hazırlanmasından ibarət olmuşdur.

Qarnın və döş qəfəsinin müştərək travması mü 
rək kəb diaqnostik problemdir, çünki zədələnmiş or 
qa nın travması əlamətlərinin birbirini “örtməsi” sə 
bə bindən zədələnmiş orqanın təyin edilməsi (və ya
orqanların) bir çox hallarda çətin olur. Daxili or qan
və sümüklərin zədələnməsinin aşkar edilməsi üçün
müxtəlif diaqnostik metodlardan istifadə edilir.

Demək olar ki, heç bir əksgöstərişi olmayan sü 
rət lə və geniş tətbiq edilən müayinə metodu kom 
pyu ter tomoqrafiyası (KT) hesab edilir. Multispiral

KTskanerin (MSKT) meydana gəlməsilə skanir
ləmə müddəti kifayət qədər genişləndirilmişdir. Na 
zik kəsiklər dəqiq görüntüləri və əla çoxsəthli
rekonstruksiyaları təmin edir [3, 7]. Maksimal in 
ten sivlik proyeksiyası (MIP), minimal intensivlik
proyeksiyası (MinIP), səthi cizgili ekran (SD),
həəcmin vizuallaşdırılması metodu (VRT) həmçinin
diaqnostikada köməklik edir [11].

Qarnın və çanağın müştərək travması zamanı
50% halda dalaq zədələnməsi, 80% halda qaraciyər
zədələnməsi və praktik olaraq bütün böyrək
zədələnmələri aşkar edilir, çünki sübut edilmişdir
ki, xəstələr uzaq perspektivlərdə daxili orqanların
xilas edilməsilə bağlı olaraq, yaxşı nəticələrə malik
olurlar [11]. Peritonarxası zədələnmələrin aşkar
edilməsi (onikibarmaq bağırsaq, damarlar, böyrək
və böyrəküstü vəzi) çox zəruridir, çünki bu sahələri
USMin köməkliyilə aşkar etmək çətin olur. KT
həm də müştərək travmalar müayinə edildikdə
ətraflı diaqnostika aparıldıqda qarın boşluğuna
nüfuz etmək üçün istifadə edilir. Döş qəfəsinin
aşağı nahiyələrinin, eyni zamanda perikard, ürək,
ağıriyər parenximasının qiymətləndirilməsi eyni
şəkildə aparılır [4, 8].

Həm visseral, həm də sümükəzələ kompo nent 
lə rinin zədələnməsi müştərək travmalar zamanı, xü 
susilə avtomobil travmaları zamanı kifayət qədər
geniş yayılmış haldır [11]. Çanağın aşağı ətraflar və
onurğa sütunu ilə əlaqəsi onun hər bir zədələn
məsinin bütünlükldə sütükəzələ sisteminə mənfi
təsirilə şərtlənir. Sümüklərin sınmasının tezliyi 4
17% təşkil edir və azalma tendensiyası müşahidə
edilmir [5]. Sümük sınmaları arasında çanaq

QARIN BOŞLUĞU ORQANLARININ VӘ ÇANAĞIN MÜŞTӘRӘK TRAVMASININ
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sümüklərinin sınması 1234% təşkil edir [7].
Әdəbiyyat göstəricilərinə əsasən çanağın qeyrista
bil sınıqları və onun polifokal zədələnmələri daha
təhlükəlidir, bu zədələnmələrin strukturunda aseta 
bulum və çanaq halqasının zədələnməsi də yer alır
[7, 11]. Çanaq halqasının çoxsaylı travmaları 20
30% hallarda qeydə alınır [7]. Bəzən çanaq sümük
lərinin sınığı çanaq orqanlarının, xüsusilə sidik
kisəsi və uretranın travması ilə müştərək olur.Çanaq
sümüklərinin sınması ilə bağlı olaraq müasir
ədəbiyyat göstəricilərinin təhlilindən məlum olmuş
dur ki, bu problemin hazırda birmənalı həlli yoxdur.

Ciddi yanaşı erkən və gec ağırlaşmlar ilə bağlı
olaraq travmanı imkan olduğu qədər tez, maksimal
dəqiqliklə və xəstə üçün minimal diskomfort ilə
aşkar etmək lazımdır. KTskanirləmə, xüsusilə KT
rektal, KTsistoqrafiya, KTuretroqrafiya kimi mod
ifikasiya sifarişinin edilməsi ilə nəzərdə tutulan
skanirləmə iztorop icazə ilə müştərək olaraq aparıl
ması müasir skaner aparatlar sayəsində mümkün
olmuşdur. MSKT çanaq zədələnmələrinin müalicəsi
üçün universal vasitə ola bilər.

Hazırda KT protokolunun standartlaşdırılması
tələbatı qarşıda durur. Başqa müəllfilərin göstəri
ciləri, eləcə də öz nəticələrimizi nəzərə alarq biz öz
fəaliyyətimizdə baza protokollardan istifadə edirik,
lakin bəzi məqamları xüsusi qeyd etmək lazmıdır. 

Oral kontrast. Әvvəllər birdəfəlik KT zamanı
hər bir xəstəyə oral kontrastlar tətbiq edilir, lakin
MSKT zamanı buna ehtiyac yoxdur, bəzən isə bu
hətta diaqnostikanı çətunləşdirir. Beləliklə, cari
konsensus ondan ibarətdir ki, kəskin vəziyyətlər
oral kontrastlardan istifadə etməyə ehtiyac qal
masın, bağırsaq zədələnməsi olduqda, ziddiyyətli
fikirlər yarandıqda isə onu sonrakı KT zamanı, yəni
xəstənin vəziyyəti stabilləşdikdən sonra aparamaq
lazımdır. Oral kontrastın istifadə edilməli olduğu
halda bütün xəstələrdə zərdab kreatinin təyin etmək
lazımdır, çünki böyrək travması böyrəklərin
funksiyasını dəyişə bilər, belə hallarda yodtərkibli
kontrastdan ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. 

Prosedurdan  əvvəl və sonra adekvat hidratasiya
Nasetilsistein ilə yanaşı böyrək funksiyasının
pozulması üçün tövsiyə edilməlidir, bu zaman KT
nin aparılması mütləqdir. 

Döş qəfəsinin aşağı hissəsindən və budun orta
hissəsinə qədər skanirləmə apararaq, sadə skanir
ləmə aparmaq lazımdır. 

Arterial və venoz fazanın skanirlənməsi qeyri
ion kontrast maddəni 1,5 ml/kqa qədər və ya 3
ml/san yeridilməklə bolyus izləmə 15 və 45
saniyədən sonra sərhəd bolyusa nail olunur (adətən
döş aortasının aşağı hissəsində). Təxirə salınmış
skanirləmə kontrast maddə yeridildikdən 710
dəqiqə sonra aparılır. Müayinə düz bağırsağın kon
trastlaşması ilə aparılır.

Çanağın istənilən növ sınığı zamanı mütləq şək
ildə KTsistoqrafiya aparılaraq, sidik kisəsi zədələn
məsi istisna edilir. 

Uretral zədələnməyə şübhə olduqda ureatral
kontrastı yeritməklə KTuretroqrafiya icra edilə
bilər. 

Döş qəfəsiunin aşağı nahiyələrində bəzi anom
aliyalar aşkar edilə bilər, bunlara yüngül zədələn
mələr və ya sadə görüntülərdə ARDSyə bənzər
mənzərələr aiddir. Belə hallarda konstrast güc lən 
dir mə ilə aparılan sonrakı skanirləmə zamanı
ağciyərləri əhatə edilməsi də nəzərdə tutulur.

Onurğa sütunu, sınığı, ağır boşluğu zədələnməsi
kimi bir neçə nahiyəni əhatə edən strukturun
zədələnməsi daha yaxşı MPRdə qiymətləndirilir.
Müvafiq olaraq, MIP, MPR, VRT, SSD və s. metod
lar hər zaman istifadə edilməlidir. Ağciyər və
sümüklərin rekonstruksiyası və onların sənədləşdi 
ril məsi müvafiq hallarda zəruridir. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, KT təh
lükəsiz deyildir, çanaq KTsi və qarın boşluğu KT
si ilə təmsada olması nəticəsində xəstələr yüksək
radiasiyaya məruz qala bilərlər. Adi qarın boşlu 
ğu/çanaq KTsi xəstənin 15 mZv, qarın boşluğu KT
si isə xəstənin 10 mZv təsirə məruz qalmasına
səbəb olur. Qarın boşluğu və çanaq, reproduktiv və
həzm sistemi daxil olmaqla radiasiyaya qarşı
xüsusilə həsasdır. Radiasiya təsiri daha gec yaşlar
da, xüsusilə gənc xəstələrdə bədxassəli şişlərin
yaranması riskini artırır [12, 14]. Bəzi müəlliflər
məlumat verirlər ki, başın və çanağın çoxsaylı trav
ması zamanı kritik vəziyyətdə olan xəstələr üçün
belə protokol çox zaman yaşlı xəstələrin müvafiq
mexanizm ilə küt travması üçün istifadə edilir [10,
15]. Bir sıra tədqiqatçılar qarnın və çanağın trav
ması olan yaşlı xəstələrdə selektiv KT üzrə
tövsiyələr təqdim etmişlər. Lakin bu qaydalar  labo
rator testlərin aparılmasını tələb edir ki, onlardaın
aparılması da müəyyən vaxt tələb edir. Bunlara
qaraciyər funksiyası testləri də aiddir. Bu qaydalar
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dan heç biri kəskin travmanın qiymətləndirilməsi
zamanı geniş şəkildə öz təsdini tapmamışdır [6, 9].
Həqiqətdə çoxsaylı travma sahələri olan xəstələr
kritik vəziyyətdə olmur. Birinci səviyyəli səkkiz
travmatoloji mərkəzdə aparılan NEXUS Chest CT
tədqiqatında 11477 xəstədə travmanın ağırlıq
dərəcəsinin orta bal göstəricisi 5 bal təşkil etmişdir
[13]. Məhz bu ağır travmalı qrup xəstələr selektiv
KT protokollardan daha çox fayda əldə edə bilər.

Biz fəaliyyət təcrübəmizdən məlum olmuşdur ki,
başdan çanağa doğru KT küt travmadan sonra
xəstədə bir neçə anatomik nahiyədə travmaların
aşkar edilməsi üçün aşağı çıxışdır ki, bu da başdan
çanağın refleksiv KTnin seçimli aparılması üçün
zəmin yaradır. Bizim tərəfimizdən zədələnmələrin
müayinəsinin nəticələrini nəzərə alaraq, müəyyən
əhali qrupu arasında seçimli vizuallaşdırılmanın
aparılması zərurəti qarşıda durur. 

Ümumlikdə, bizim nəticələr aşağı riskli travmalı
xəstələrdə qarın boşluğu və çanağın KT müay
inəsinin imkanlarının tətbiq edilməsi zərurətini də
göstərir. Travma mexnizmindən, fiziki müayinənin
nəticələrindən və təsdiq edilmiş klinik hallardan
asılı olaraq, daha selektiv vizuallaşdırma üçün
çanaq və qarın boşluğu travmasından imtina etmək
olar. Aparılan müayinələr və travma mexnizmindən
travmanın qarında məhdud olduğu məlum olursa,

KT qarın boşluu nahiyəsi ilə məhdudlaşdırıla bilər
(və əskinə travma yalnız çanaqda olduqda çanaq ilə
müayinənin aparılmasını sona yetirmək olar). Bu
protokola əsasən bizim fikrimizcə KTdə bir region
da travma aşkar edildikdə başqa nahiyələrdə də
travma ehtimalı vardır konsepsiyası o zaman öz təs
diqini tapır ki, KTdə travma aşkar edilsin (klinik
əhəmiyyətli travmalar üçün <3% və başqa travma
və zədələnmələr üçün <10%), digər görünməyən
nahiyələr üçün KT qəbul edilə bilər. Real zaman
rejimində KTyə göstərişlər (xəstə KTstolunda
qaldığı halda) bu strategiyaya müvafiq olaraq təkrar
KTmüayinəyə aparıla bilər. Belə ki, KT protokol
ların təkrar reallaşdırılması üçün böyük çoxmərkə
zli tədqiqatlarda təhlükəsizliyin (və effektivliyin)
nümayiş etdiriməsini tələb edir. 

Beləliklə, KT – zədələnmələrin aşkar edilməsi
üçün seçim metodudur, onun rolu birincli qiy mət 
lən dirmədə məhdudlaşır, lakin eyni dərəcədə kon
servativ müalicənin gedişatına nəzarət üçün, eləcə
də əməliyyatdan sonrakı dövrün gedişatının qiymət 
lən dirilməsi üçünfaydalıdır. Travma bir anatomik
nahiyədə göründükdə başqa nahiyələrdə travmanın
ehtimalını nəzərə almaq lazımdır. Bu göstəricilər
qarın boşluğu və çanağın avtomaik KT müayinəsilə
yanaşı selektiv  protokolların rolunu da nəzərdə
tutur.
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РЕЗЮМЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СОЧЕТАННОЙ
ТРАВМЫ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ТАЗА

Гасымзаде Г.Ш.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра лучевой диагностики, с курсом лучевой терапии Баку, Азербайджан

В последние десятилетия проблема травматизма в целом и повреждений таза в частности, включая множе
ственные и сочетанные травмы, остается одной из актуальнейших. Целью представленной статьи является 
изучение роли компьютерной томографии в диагностике травм брюшной полости и таза. Представлены 
современные данные литературы и наблюдения автора о роли компьютерной томографии (КТ) в диагности
ке множественных травм, в частности, живота и таза; выделены ряд моментов в диагностическом протоко
ле КТ. КТ – это исследование выбора для определения повреждений, роль которого не ограничена первона
чальной оценкой, но и в равной степени полезна для наблюдения за консервативным лечением и течением 
послеоперационного периода. Следует учитывать, что при обзоре травмы в одной анатомической области, 
существует высокая вероятность наличия её и в другой области. Полученные данные свидетельствуют о 
важной роли селективных протоколов визуализации, вместо общепринятого описания КТ брюшной полости 
и таза.
Ключевые слова: компьютерная томография, множественные травмы, травма живота, травма таза, скани
рование, протокол.

SUMMARY

COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF COMBINED
ABDOMINAL AND PELVIC TRAUMA
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In recent decades, the problem of injuries in general and pelvic injuries in particular, including multiple and com
bined injuries, remains one of the most urgent. The goal is to review the role of computed tomography in injuries 
of the abdominal cavity and pelvis. Present literature data and author's observations on the role of computed tomog
raphy (CT) in the diagnosis of multiple injuries, in particular, the abdomen and pelvis; A number of points were 
highlighted in the CT diagnostic protocol. CT is a study of choice for determining damage, the role of which is not 
limited to the initial assessment, but is equally useful for monitoring conservative treatment, as well as the course 
of the postoperative period. It is necessary to take into account the moment that when an injury is visible in one 
anatomical area, there is a higher probability of injury in one of the other areas. These data suggest the role of selec
tive imaging protocols instead of automatically mating abdominal and pelvic CT scans.
Keywords: computed tomography, multiple injuries, abdominal trauma, pelvic trauma, scanning, protocol.

Redaksiyaya daxil olub: 08.09.2020
Çapa tövsiyə olunub: 30.09.2020
Rəyçi: dos. F.C.Nəsirova



18

Kəskin bağırsaq infeksiyalarının (KBİ)
diaqnostikası müasir tibbin aktual problem
lərindən biri olaraq qalmaqdadır. KBİlərin

diaqnostikasındakı çətinlik müxtəlif transformasiya
edici amillərin təsiri altında mikroorqanizmlərin unikal
dəyişgənliyi ilə izah edilir. Belə ki, bu zaman diaqnos
tika işində çətinlik yaradan atipik bakteriya formaları
aşkar edilir. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki,
bakteriya populyasiyasına təsir göstərən amillərdən
biridə bakteriofagiya hadisəsidir [1]. Yuxarıda deyilən
lərlə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, bakteriofaqların
təsiri altında faqa həssas bakteriyalar lizisə uğrayır və
bulyonda şəffaflaşma müşahidə olunur. Lakin bir çox
hallarda bulyonun yenidən bulanması ilə böyük miq
darda klassik kultural üsullarla kultivasiya olunmayan
“ikincili” kulturalar adlandırılan faqorezistent mikrob
formaları təzahür edir [2].

Son illərin tədqiqatları ilə insan orqanizmində
adi bakterioloji kultivasiya üsulları ilə aşkar
edilməyən, lakin infeksion prosesin əsil törədicisi
ola bilən “kultivasiya olunmayan”, “persistent”,
“sessil” patogenlərin olması aşkarlanmışdır [35]. 

İnfeksion patologiyada dəqiq diaqnoz qoyulması
nöqteyi nəzərindən kultivasiya olunmayan patogen
lərin mümkün rekultivasiyası ilə onların sonrakı
identifikasiyası zərurəti yaranır [68]. Bu aspektdə
“ikincili” kulturadan “kultivasiya olunmayan” pato
genlərin identifikasiyası nəzəritəcrübi nöqteyi
nəzərdən xüsusi aktuallıq kəsb edir [911].

Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən tədqiqatımızın
məqsədi KBİli uşaqların fekal nümunəsindən həm
nativ materialdan və həmdə bakteriofaq təsirindən

sonra formalaşan “ikincili” kulturalardan bakterial
mikroorqanizmlərin (“kultivasiya olunmayan” bak
teriya formalarının) spektrinin iki üsulla: klassik
kultural və elektron mikroskopiya üsullarının tət
biqi ilə aşkarlanmasıdır [1214]. 

Məqsədə nail olmaq üçün qarşıya aşağıdakı vəz
ifələr qoyulmuşdur:

1. Azərbaycanda 20052019cu illər ərzində
əhali arasında fekal oral mexanizmlə ötürülən in 
fek siyaların (KBİlərin) hərəkət dinamikasının
müəyyən edilməsi

2. 018 yaşlı uşaqlar arasında törədicisi müəyyən
edilməyən KBİlər zamanı alınan fekal nümu nə lə 
rinə müxtəlif bakteriofaqlar kompleksi ilə təsirdən
sonra formalaşan “ikincili” kulturaların kultural və
mikroskopiya (işıq və elektron) üsulları ilə tədqiq
edilərək aşkarlanmış mikroorqanizmlərin spektrinin
müəyyən edilməsi.

Materiallar və metodlar. KBİli xəstələrin fekal
suspenziyasından patogenlərin identifikasiyası
zamanı geniş dəst qidalı mühitlər istifadə edilməklə
klassik üsullardan istifadə edilmişdir. Faqoli za bel 
lik fenomeninin öyrənilməsi zamanı Bacteriopha 
gum staphylococcus fluidum, İntesti bacteriopha 
gum combinirae ligvidum, Pyobacteriophagum
com binirae ligvidum bakteriofaq preparatlarından
istifadə edilmişdir [2].

Mikroorqanizmlərin ultrastrukturunun öyrə nil 
mə si zamanı işıq mikroskopunda tədqiq edilmək
üçün Leica EM UC7 ultratomlarında alınmış yarım
nazik (12 µm) kəsiklər metilen abısı, azur II və
əsas fuksinlə rənglənmiş, Latimet (Leitz)
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mikroskopunda baxılaraq, lazımı hissələrin şəkilləri
Pixera (ABŞ) rəqəmli fotokamerası ilə çəkilmişdir. 

Elektron mikroskopunda tədqiq edilmək üçün
alınmış 70100 nm qalınlıqlı gümüşü və qızılı ultra
nazik kəsiklər əvvəlcə 2%li uranilasetat məhlulu
ilə, sonra isə NaOHın 0,1N qatılıqlı məhlulunda
hazırlanmış 0,6%li təmiz qurğuşunsitratla rəng 
lən miş və 80120 kv. gərginlik altında Hitachi 12E
və JEM1400 transmission elektron mikroskopunda
tədqiq edilərək elektronoqramlar çəkilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri. İnsanın bağırsaq infek
siyalarının epidemiologiyası və mikrobiologiyası
sahəsində əhəmiyyətli nəaliyyətlərin olmasına bax
mayaraq insanın infeksion patologiyası, xüsusəndə
bağırsaq infeksiyaları ilə mübarizə dünyada olduğu
kumi Azərbaycanda da aktual olaraq qalmaqdadır.

Qeyd edilənlərin təsdiqi olaraq Respublika üzrə
əhəmiyyətli sayda törədicisi müəyyən olunmamış
bağırsaq patologiyası ilə xəstələnmə hadisələrini
qeyd etmək olar (şək. 1 və 2).  

20102019cu illər ərzində 018 yaşlı 2121
uşağın fekal nümunəsinin bakterioloji tədqiqatı
aparılmışdır. Onlardan 1093 (51,5%) hadisədə
törədici müəyyən edilmiş, 1028 hadisədə isə törədi
ci müəyyən edilməmişdir.

Aşkar edilmiş fakt “kultivasiya olunmayan”
patogenlərin mövcudluğunu və onların öyrənilən
infeksion prosesin mümkün real törədicisi olmasını
təsdiq edir.

Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən “kultivasiya
olunmayan” patogenlərin deteksiyası məqsədilə
faqolizis üsulu tətbiq edilmişdir.

Birincili kulturanın əldə edilməsi üçün yumurta
sarılı duzlu aqar (YSA), mannitol duzlu aqar və
qanlı aqar mühitləri götürülmüşdür. YSAda kiçik,

səthi hamar ağtəhər, xarakterik lesitinaza haşiyəsi
ilə əhatə olunmuş koloniyaların bitimi, qram üsulu
ilə boyamada təktək və ya əsasən üzüm salxımı
formasında yığınlar əmələ gətirən mikroorqanizm
lərin (şək. 3) olması və mannıtol olan mühitin saral
ması ilə S.aureus indentifikasiya olunmuşdur.

Daha sonra “kultivasiya olunmayan” patogen
lərin aşkar edilməsi məqsədilə nativ materiallar olan
sınaq şüşələrinin birincisinə stafilokok bakteriofaqı,
ikinciyə stafilokok və intesti bakteriofaqlar qarışığı,
üçüncüsünə isə stafilokok, intesti və pio bakteriofaq
preparatlarından 1:1:1 nisbətində əlavə edilmişdir.

Bir sutka sonra sınaq şüşələrində şəffaflaşma
müşahidə edilmiş və daha bir sutka keçəndən sonra
isə yenidən bulanma müşahidə olunmuşdur.

Şək. 1. Respublika üzrə törədicisi müəyyən olunmuş KBİ hadisələri.

Şək. 2. Respublika üzrə törədicisi müəyyən olunmayan KBİ hadisələri.
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Bununlada tərkibində ehtimal ki, faqorezistent,
“kultivasiya olunmayan” patogen olan “ikincili”
kultura əmələ gəlmişdir. 

Qeyd edilən mikroorqanizmlərin deteksiyası
üçün “ikincili” kulturalardan ətli peptonlu aqara,
SSaqara, Endo mühitinə, qanlı aqara, YSAya və
bundan əlavə içərisində mannitli hiss mühiti olan
iki sınaq şüşəsinə (onlardan birinə anaerob şərait
yaratmaq üçün qliserin əlavə edilmişdir) mikrob

əkilmişdir. Bir sutka sonra ətli peptonlu aqar
üzərində kiçik ağtəhər koloniyalar, Endo mühitində
kiçik metal parıltısı olmayan koloniyalar, YSAda
isə S.aureus üçün xarakterik lesitinaza halqası
olmayan koloniyalar formalaşmışdır. “İkincili” kul
turalardan olan qram üsulu ilə boyadılmış yax
maların işıq mikroskopu ilə tədqiqi atipik
mikroorqanizmlər, yəni uzanmış qrammənfi çöp
şəkilli formalar aşkar edilmişdir (şək. 4).

Elektron mikroskopunda nativ kulturanın
öyrənilməsi kok şəkilli strukturların (şək. 5)
“ikincili” kulturaların öyrənilməsi isə kok şəkilli

strukturlarla yanaşı çöp şəkilli formaların və “per
sistə edən” formaların (şək. 6) olmasını aşkara
çıxartdı.

Şək. 3. İşıq mikroskopu altında KBİli xəstədən
alınmış və bakteriofaq təsirinə məruz qalmamış
nəcis nümunəsindən hazılanmış yaxmada mikro 
or qanizmlərin morfologiyasının öyrə nil məsinin
nəticələri. Kokşəkilli törəmələr qeyd edilir.
Böyüdülmə x100 dəfə.

Şək. 4. İşıq mikroskopu altında KBİli xəstədən
alınmış və bakteriofaq təsirinə məruz qalmış
nəcis nümunəsindən hazılanmış yaxmada mik 
roorqanizmlərin morfologiyasının öyrənil mə 
sinin nəticələri. Uzun çöp şəkilli  qrammənfi  for
malar  qeyd edilir. Böyüdülmə x100 dəfə. 

Şək. 5. Elektron mikroskopunda KBİli xəstədən
alınmış və bakteriofaq təsirinə məruz qalmamış
nəcis nümunəsindən hazılanmış yaxmada mik ro 
orqanizmlərin morfologiyasının öyrənil mə si nin
nəticələri. Aydın şəkildə kokşəklli strukturlar
görünür. Böyüdülmə x1000 dəfə.

Şək. 6. Elektron mikroskopunda KBİli xəstədən alın
mış və bakteriofaq təsirinə məruz qalmış nəcis nü 
munəsindən hazılanmış yaxmada  mikroorqa nizmlə 
rin morfologiyasının öyrənilməsinin nəticələri. “Mür 
güləyən” halda bir qədər dəyişmiş çöpşəkilli formalar
aşkar edilir. Böyüdülmə x20000 dəfə.
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“İkincili” kulturadan aşkar edilmiş bakteriya la 
rın ultrastrukturunun elektron mikroskopik şəkil
lərinin (şək. 6) atlasdan olan bakteriyaların ulturas
trukturu ilə müqayisəsi onların E.coli, Strepto ba 
cillusun “persistent” formalarına bənzə diyi aşkar
edilir (şək. 7 və 8).

Qeyd etmək lazımdır ki, bizim tədqiqatda “ikin
cili” kulturalarda olan fizioloji aktiv və “persistent”
çöpşəkilli bakteriyaların fərqi aşağıdakı kimidir:

Fizioloji aktiv bakteriyalar düzgün formada,
fizioloji qeyri aktiv bakteriyalar isə daha kiçik olub
düzgün formadadırlar.

Bakteriyaların xromatini (xromosomu) fizioloji
aktiv formada olan bakteriyanın xromosomundan
fərqli olaraq kondensə olunmuş formada olur.
Hüceyrənin nukleoidi fizioloji aktiv hüceyrədə
aydın ifadə olunur və stoplazmada diffuz şəkildə
paylanır. Fizioloji qeyri aktiv hüceyrədə isə nuk
leoid zona stoplazmadan çətinliklə seçilir. 

Müayinə edilən xəstələrdə KBİnin klinikasını
və “ikincili” kulturalardan “kultivasiya olunmayan”
formaların alınması və onların adi bakterioloji üsul 
lar la aşkarlanmaması bu cür halların “kultivasiya
olun mayan” patogenlər tərəfindən törədildiyini de 
mə yə əsas verir.

Bakteriofaq təsirindən sonra mikroorqanizm
lərdə təzahür edən dəyişgənlik elementləri: silinmiş
pillərlə kənarları qalınlaşmış kapsula biotəbəqə tər 
ki bindəki dəyişgənliyi xatırladır.

“Persistent” formada deteksiya olunmuş hücey 
rə lərlə yanaşı digər öyrənilməmiş (naməlum) bak
teriya formalarınıda qeyd etmək lazımdır (şək. 9).

Törədicisi müəyyən olmayan KBİlər zamanı
“kultivasiya olunmayan” hüceyrələrin aşkar
edilməsinə aid aparılan tədqiqatların nəticələri
perspektivdə planetimizdə nəhəng mikrob
icmasının öyrənilməsinə aid tədqiqatların aparıl
masını zəruri edir.

Müzakirə. Son illərin tədqiqatları insan
orqanizmində adi bakterioloji kultivasiya üsulları
ilə aşkarlanmayan, lakin infeksion prosesin əsil
törədicisi olan “kultivasiya olunmayan” “persis
tent” patogenlərin olmasını müəyyən etmişdir.

KBİnin diaqnostikasının nəticələrinin öyrənil mə 
sinə aid tədqiqatımız Azərbaycan ərazisində müəyyən
sayda törədicisi müəyyən olmunmuş patologiyalar
aşkar etmişdir. Lakin qeyd edilənlərlə yanaşı əhəmiy 
yət li sayda törədicisi müəyyən olunmamış xəstəlik
hadisələridə aşkar edilmişdir. Hazırda qeyd edilən fakt
klassik bakterioloji üsullarla aşkarlanmayan “kulti
vasiya olunmayan” “persistent” mikroorqanizmlərin
olması ilə əlaqəli hadisə kimi təfsir edilir. 

Şək. 7. Çöpşəkilli hüceyrə formasının ultranazik kə 
siyi. Sağda fizioloji aktiv forma, solda mür gü lə yən
forma. Böyüdülmə x85000 dəfə (“İnsan ba ğır sağının
mikrobiotasının ultrastrukturu” O.V.Rıbalçenko)

Şək. 8. TEM. Bir sutkalıq biotəbəqənin səthində
S.aureus üç qatlı membranla. Böyüdülmə
x65000 dəfə.

Şək. 9. Naməlum mikroorqanizmlər. Böyüdülmə 
100000 dəfə.
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Bununla əlaqədar hazırda tədqiq edilən infeksion
patologiyanın etiologiyasını müəyyənləşdirən yeni
diaqnostik üsulların təkmilləşdirilməsi zərurəti
yaranır. Bu səbəbdən bizim tədqiqatımızın məqsədi
adi kultural üsullarla aşkarlanmış patogenə müvafiq
olmayan KBİ hallarında “kultivasiya olunmayan”
patogeni müəyyən etməkdir.   

Bu məqsədlə faqolizabellik üsulu ilə birgə elek

tron mikroskopiya üsulu tətbiq edilmişdir.
Sonda qeyd etmək lazımdır ki, əhəmiyyətli

sayda törədicisi müəyyən olunmayan KBİ hadis
ələrinin müəyyən olunması faktı öyrənilən infek
siyanın olabilsin ki, əsil törədicisi ola “kultivasiya
olunmayan” patogenlərin diaqnostikası üçün tətbiq
edilən üsulların spektrinin genişləndirilməsi zərurə
tini doğurur. 
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА «НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ» МИКРООРГАНИЗМОВ
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Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,

кафедра микробиологии и эпидемиологии, Баку, Азербайджан

В статье представлены результаты анализа динамики заболеваемости острыми кишечными инфекциями
(ОКИ) в Азербайджане за период с 2005 по 2018 год с результатами комплексного изучения материала от
больных ОКИ. При острых кишечных инфекциях был выявлен высокий процент неидентификации этиоло
гически значимого возбудителя. В связи с этим, для выявления “некультивируемых” патогенов был внедрен
метод фаголизиса. 
Ключевые слова: «некультивированные» «резистентные» «сессильные» микроорганизмы, фаголизируе
мость, фаголизис.
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С очетанная закрытая травма живота и
различных сегментов опорнодвига
тельного аппарата относится к катего

рии сложных повреждений, требующих оказа
ния экстренной помощи.

Вопросу лечения подвертельных переломов
бедренной кости в литературе посвящено много
работ [1, 5, 9]. Однако до настоящего времени
нет единого мнения относительно наиболее
рациональной тактики лечения таких переломов.
Еще более разнообразна тактика лечения при
сочетанных травмах абдоминальной полости и
подвертельных переломах бедренной кости.
Одни авторы [8, 10] предпочитают консерватив
ное лечение, другие при неудаче консервативно
го лечения прибегают к оперативному [4, 8, 13].
Третьи — применяют сочетание оперативных
методов с консервативными [1, 7, 13, 16]. Однако
большинство авторов [3, 6, 9, 15, 19, 21] считают
методом выбора  оперативное лечение.

Тяжесть состояния больных обусловливается
сочетанием повреждений костей различной
локализации и внутренних органов, а также
травматическим шоком. Симптомы развиваю
щегося травматического шока, зачастую, вуали
руют клиническую картину повреждения орга
нов брюшной полости, что может служить при
чиной диагностических ошибок. Нередко
тяжесть повреждения органов брюшной поло
сти в сочетании с повреждением конечностей и

других органов и тканей бывает настолько вели
ка, что даже правильная диагностика и вовремя
проведенное оперативное лечение, к сожале
нию, не дает желаемого эффекта. 

Диагностика повреждения внутренних орга
нов при закрытой травме живота, сочетающейся
с повреждением опорнодвигательного аппарата,
весьма трудна. Типичную картину внутрибрюш
ного кровотечения нелегко дифференцировать с
проявлениями травматического или спинального
шока. Общеизвестные клинические симптомы
острого живота у больных с политравмой харак
теризуются крайним непостоянством. Рентгено 
логическое исследование, изза особой тяжести
состояния пострадавшего, не всегда выполнимо
и не может разрешить всю проблему диагности
ки. Ультразвуковым обследованием не всегда, к
сожалению, удается выявить патологию органов
живота травматического характера. В таких слу
чаях решающее значение имеет экстренная лапа
роскопия, проведенная с диагностической
целью, которая разрешает хирургу, иногда, отка
заться от ненужной лапаротомии. 

Цель исследования – сравнительный анализ
методов остеосинтеза, времени проведения у
больных с подвертельными переломами бедрен
ной кости, сочетанных с травмой живота.

Материалы и методы. C 2006 по 2011 гг. под
наблюдением находились 60 больных с подвер
тельными переломами бедренной кости, соче

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОДВЕРТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ, СОЧЕТАННЫХ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА

СамедЗаде Р.Р.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан
Цель исследования: Сравнительный анализ методов остеосинтеза, времени проведения у больных с подвертельными
переломами бедренных костей, сочетанных с травмой живота. Материалы и методы. С 2006 по 2011 г. мы наблюда
ли 60 больных с подвертельными переломами бедренных костей, сочетанных с травмой живота. Мужчин – 43 (71,7%),
женщин  17 (28,3%). 76,3% пострадавших были трудоспособного возраста (2160 лет). В 46 (76,7%) случаях отмечена
дорожная травма. В стационар пациенты были доставлены в основном до 6 часов. Шок III степени отмечался у 29
(48,3%) больных, III  у 23 (38,3%), IIIIV – у 8 (13,4%) больных, что в значительной степени влияло на клинику пора
жения внутренних органов. У наблюдаемых нами больных, в зависимости от выявленной опасности для жизни повреж
дений внутренних органов, были проведены хирургические вмешательства по поводу разрыва брыжейки 12 (20%),
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танных с травмой живота, лечившихся в много
профильной ГКБ №3. Среди них мужчин было
43 (73,3%), женщин — 17 (28%). Большинство
(76,3%) пострадавших были трудоспособного
возраста (2160 лет). Основной причиной трав
мы у 46 (77%) пострадавших являлись дорожно
транспортные происшествия.

Подробные исследования проведены у боль
ных с закрытыми свежими переломами. Для
сравнительной оценки эффективности, в зависи
мости от принципа и метода лечения, были
сформированы нижеследующие 3 группы боль
ных с закрытыми подвертельными переломами
бедренной кости:

I группа – 20 больных, которые лечились
общепринятыми методами скелетного вытяже
ния на шине собственной конструкции (конт
рольная группа);

II группа – 20 больных, которым применен
остеосинтез системой DHS;

III группа – 20 больных, для лечения которых
был применен стержневой аппарат для внеоча
гового остеосинтеза.

Принципы подбора этих групп, следующие:
соответствующий возраст, половой состав, оди
наковая локализация и сходный по характеру
перелом, типовая программа лечебных меро
приятий, носящих общий характер (инфузион
нотрансфузионная терапия, витамины, анти
биотики и др.).

Переломы правой бедренной кости наблюда
лись у 44 (74%) больных, левой – у 36 (26%). В
46 (77%) случаях отмечена дорожная травма. 

В течение первого часа с момента травмы
госпитализировано 37 (61%) пострадавших, до
12 ч – 10 (17%), до 24 ч – 7 (12%). 6 (10%) боль
ных переведены из районных больниц в течение
одной недели с момента получения травмы.
Шок III степени отмечен у 29 (48,3%) постра
давших, III  у 23 (38,3%), IIIIV степени – у 8
(13,4%). Для определения характера переломов
мы пользовались классификацией AO/ASIF [21].
Простые переломы типа А1.1 наблюдались у 29
(48,3%) пациентов, переломы типа В1.2 – 22
(36,7%) сегментах, сложные переломы типа
С1.3 – в 9 (15%) случаях (таб. 1).     

Поступившие больные укладывались в реа
нимационное отделение, где пострадавшим про
водилось необходимое обследование и соответ
ствующая помощь. Переломы фиксировались
системой скелетного вытяжения за мыщелки
бедра. Привлекались врачи разных профилей
(хирурги, травматологи, нейрохирурги, урологи,
отоларингологи, офтальмологи и др.).

Данные были проанализированы при исполь
зовании пакета SPSS для Windows (версия 17.0;
SPSS, Чикаго, Иллинойс) и частично MS Excel.
Для выполнения сравнительного анализа мето
дов остеосинтеза и времени его проведения у
больных с подвертельными переломами бедрен
ной кости, сочетанных с травмой живота, были
использованы методы описательной статистики

(частота встречаемости изученных признаков). 
Все проведенные процедуры соответствовали

этическим стандартам законодательства АР о
биоэтике и Хельсинской декларации 1975 года
(в ред. 2006 г.). Все исследования проводились с
получением письменного согласия больных.

Результаты и их обсуждение. Проведенные
хирургические вмешательства в абдоминальной
полости, по жизненным показаниям, у наблюдае
мых нами больных были следующие: отрыв
почки – удаление у 2 (3,3%) больных, поврежде
ние паренхимы почки – ушивание у 7 (11,7%),
разрыв мочевого пузыря – ушивание 4 (6,7%),
разрыв печени – ушивание у 8 (13,3%), разрыв
брыжейки – ушивание у 12 (20%), отрыв селезен
ки – удаление у 9 (15%), разрыв кишечника –

Таблица 1
Характер и локализация переломов (по классификации АО/ASIF)
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ушивание у 18 (30%) (таб. 2).
В вопросе диапазона времени проведения

остеосинтеза у пострадавших с сочетанной

травмой живота и опорнодвигательного аппа
рата, по данным литературы, нет единого мне
ния [3, 5, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 22] (таб. 3).

Из 60 больных с сочетанной травмой живота
и подвертельными переломами бедренных
костей скелетным вытяжением лечились 20
пострадавших (таб. 4). Основными показаниями
для консервативного лечения считали: хорошее
или удовлетворительное соотношение фрагмен
тов, возраст больных, наличие сердечнососуди
стой патологии, а также тяжелые сопутствую
щие повреждения внутренних органов, отказ
больного от оперативного остеосинтеза.
Скелетное вытяжение осуществляли по методи
ке описанной, Н.П.Новаченко, Ф.Е.Эльяшберг,
[10] на шине Белера или шине автора [12], с при
менением демпферных устройств. Отличие
шины автора от шины Белера заключается в том,
что она дает возможность собрать ее индивиду
ально к каждому больному, учитывая длину,
ширину и объем как сегментов, так и конечно
сти. Она имеет возможность разработки движе
ний в суставах, в реабилитационном периоде, не
снимая скелетного вытяжения. Гипсовую фикса

цию накладывали через 1,52 месяца, после пол
ного заживления абдоминальной раны и появле
ния клинического сращения, не снимая вытяже
ния. Иногда лечение скелетным вытяжением
продолжали до 3 месяцев (8 больных), проводя
реабилитационные мероприятия и разработку
движений в суставах, на шине автора, позволяю
щие такие манипуляции. По снятии скелетного
вытяжения гипсовая фиксация не накладыва
лась. Конечность фиксировалась с помощью
ортезов.

При осмотре больного для принятия решения
об оперативном лечении сначала оценивали его
общее состояние с помощью шкалы RTS
(Recovery Trauma Score), предложенной в 1989 г.
Champion и соавт. [18]. Ее достоинствами
являются относительная простота и доступ
ность применения практически в любом лечеб
ном учреждении. При этом не требуется слож
ных лабораторных исследований и громоздких
математических расчетов. По данным пользую

Таблица 2
Зависимость тяжести травмы от локализации повреждения

Таблица 3
Диапазон времени проведения остеосинтеза
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щихся этой шкалой авторов, индекс ее информа
тивности достигает 0,73. Шкала RTS включает в
себя показатели капиллярного кровотока, дыха
ния (частота дыхательных движений), систоли
ческого артериального давления и шкалы комы
Глазго.

В зависимости от тяжести состояния боль
ных, распределение которых показано в таб. 2,
нами установлено, что экстренное оперативное
вмешательство должно быть строго по жизнен
ным показаниям. От оперативного остеосинтеза
следует воздерживаться при оценке состояния
больного по шкале RTS ниже 14 баллов.

При использовании остеосинтеза стержнями
в аппаратах наружной фиксации, позволяющи
ми минимизировать время операции, избежать
кровопотери при введении стержней и достиг
нуть стабильной фиксации на весь период лече
ния [2, 9, 11, 13, 16, 17, 22], у пациентов 2й
группы операцию проводили на ортопедическом
столе в положении больного на спине. После
закрытой репозиции, под контролем рентгено
грамм, проводили 2 стержня через шейку бед
ренной кости, еще 34 стержня проводились
через диафиз верхней, средней трети бедренной
кости под углом не менее 7075º по отношению
друг к другу на небольшом расстоянии (45 см),
один ниже другого. Затем стержни при помощи
стержнефиксаторов закреплялись на секторе,
представляющем собой 0,25 окружности. В ходе
операции использовались стержни аппарата
наружной фиксации ULTRA X фирмы How 
medica. Остальные детали аппарата (секторы,
стержнефиксаторы и т.д.) подбирались из набо
ра комплекта наружной фиксации, производи
мого ЦИТО (Российская Федерация). Для дости
жения большей стабильности фиксации остео
синтез иногда осуществлялся 5 или 6 стержня
ми. После достижения репозиции отломков и

проведения контрольной рентгенограммы,
помимо проведения 2 стержней через шейку
бедренной кости, еще 1 либо 2 стержня прово
дились перпендикулярно оси бедренной кости.
Точка введения была расположена чуть выше
предварительно введенных 2 стержней. После
этого оставшиеся 2 стержня проводились через
диафиз по вышеизложенной методике.

При использовании системы DHS у пациен
тов 3й группы операцию проводили на ортопе
дическом столе в положении больного на спине.
Перед операцией проводили закрытую репози
цию перелома и производили контрольные рент
генограммы. Для операционного доступа мы
применяли стандартный боковой доступ. С
целью облегчения оперативного доступа и
открытой репозиции перелома мы отсекали М.
vastus lateralis от tuberculum innominatum, остав
ляя около 1 см сухожильного прикрепления для
последующего восстановления. При помощи
углового направителя, ассоциации ортопедов
(АО), вводили направляющую спицу. Тройным
сверлом формировали канал в кости и нарезали
в нем метчиком резьбу. По направляющей спице
вводили динамический бедренный винт, при
этом использовали канюлированную отвертку.
Глубину введения контролировали с помощью
измерительной линейки, имеющейся в сете для
остеосинтеза. При правильном положении
винта соединяли его с пластиной, которую фик
сировали к бедренной кости кортикальными
шурупами, при этом старались, чтобы через
проксимальный фрагмент прошло не менее
одного шурупа. После фиксации пластины к
диафизу бедра мы применяли компрессирую
щий винт.

Остальным 54 больным (90%) оперативное
вмешательство было выполнено в отсроченном
порядке (спустя 1014 суток с момента травмы).

Таблица 4
Вид остеосинтеза у больных с подвертельными переломами костей бедра,

сочетанных с травмой живота
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Показаниями к оперативному лечению были, в
основном, отсутствие противопоказаний к нему
и согласие больного на оперативный остеосин
тез. Способы произведенного остеосинтеза с
сочетанной травмой живота и подвертельными
переломами костей бедра приведены в таб. 4.

Остеосинтез костей бедра накостной пла
стинкой проводился пациентам с переломами
типа В2 и С2. Остеосинтез внеочаговым стерж
невым аппаратом гибрид (на основе аппарата
Илизарова) проводился больным, которым изза
раны живота, нежелательно было накладывать
гипсовую повязку. И в первом, и во втором
типах переломов добивались устойчивого и ста
бильного остеосинтеза, позволяющего в после
операционном периоде проводить ранние реаби
литационные мероприятия.

На наш взгляд, при оперативном лечении
должны соблюдаться следующие условия: 

1. устранение всех видов смещения и восста
новление анатомических осей, обязательная
репозиция костей, особенно оскольчатых (пере
ломы типа В и С); 

2. стабильная фиксация перелома, которая, в
свою очередь, обеспечивает возможность ран
ней функции конечности; 

3. внешняя иммобилизация может использо
ваться в случаях при неустойчивом остеосинте
зе, закрытые переломы являются показаниями к
погружному остеосинтезу.

6 больным произведена релапоротомия, спи

цевой остеомиелит – 8 (13,3%), замедленная
консолидация костей голени – 12 (20%), сгиба
тельная контрактура коленного сустава – 12
(20%) (7 – оперированных, 5 – не оперирован
ных) больных.

Выводы
1. При поступлении больных в стационар с

подвертельными переломами бедренной кости,
сочетанных с травмой живота, наряду с проти
вошоковым лечением и хирургическими вмеша
тельствами, по жизненным показаниям, необхо
димо накладывать скелетное вытяжение, кото
рое является одним из факторов противошоко
вого лечения, и в тоже время служит подготов
кой больного к дальнейшему оперативному
остеосинтезу. 

2. При экстренном остеосинтезе показан
спицестержневой остеосинтез.

3. Оперативный остеосинтез, с подвертель
ными переломами бедренной кости, сочетанных
с травмой живота, по нашим наблюдениям,
необходимо проводить после хирургических
вмешательств и стабилизации общего состояния
больного.

4. Из методов оперативного остеосинтеза у
больных с подвертельными переломами бедрен
ной кости, сочетанных с травмой живота выбор
за металлоконструкциями, позволяющих полу
чить устойчивый и стабильный остеосинтез,
раннюю активность и разработку движений в
обоих сегментах у пострадавших.
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XÜLASӘ

QARIN TRAVMASI İLӘ MÜŞTӘRӘK BUD SÜMÜKLӘRİNİN BURMAALTI
SINIQLARI OLAN XӘSTӘLӘRİN MÜALİCӘ TAKTİKASI

Səmədzadə R.R.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,

travmatologiya və ortopediya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Tədqiqatın məqsədi: osteosintez üsullarının, qarın travması ilə müştərək budun burmaaltı sınıqları olan xəstələrlə
keçirilən vaxtın müqayisəli analizi. Materiallar və metodlar. 2006cı ildən 2011ci ilədək qarın travması ilə
müştərək budun burmaaltı sınıqları olan 60 xəstəni müşahidə etdik. 43 (71,7%) – kişi, 17 (28,3%) – qadındır.
Zərərçəkənlərin 76,3%i əməkqabiliyyətli yaşdadır (2160 yaş). 46 (76,7%) halda yol qəzası qeyd edilmişdir.
Pasiyentlər stasionara əsasən saat 6dək çatdırılmışlar. Xəstələrin 29da (48,3%) III dərəcəli, 23də (38,3%) III
dərəcəli, (13,4%) 8də – IIIIV dərəcəli şok qeyd edilmişdir ki, bu da daxili orqanların zədələnmə klinikasına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Müşahidə etdiyimiz xəstələrdəaşkar olunan həyat üçün təhlükəlidaxili orqan
zədələnmələrindən asılı olaraq, 12 (20%) – mezenterium cırılması, 8 (13,3%) – qara ciyərin tikilməsi, 9 (15%) –
dalaq qopması, 2 (3,3%) – böyrək qopması, 7 (11,7%) – böyrək parenximasının zədələnməsi, 4 (6,7%) – sidik
kisəsinin cırılmatikilməsi, 18 (30%) – bağırsaq cırılması üzrə cərrahi müdaxilələr edilmişdir. Bütün qruplarda
qapalı sınıqlar seçilmişlər. Nəticələr. Xəstələrin 6da (10%) relaporotomiya, 8də (13,3%) mil osteomieliti, 12
(20%)də ləngidilmiş konsolidasiya, 12də (20%) diz oynağının bükücü kontrakturası aparılmışdır.
Açar sözlər: politravma, qarın travması ilə müştərək budun burmaaltı sınıqları, müalicə taktikası.

SUMMARY

TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH SUBTROCHANTERIC FRACTURES
FEMUR ASSOCIATED WITH THE STOMACH TRAUMA

Samedzadeh R.R.
Azerbaijan State Advances Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Traumatology and Ortopedics, Baku, Azerbaijan

The aim of the study: a comparative analysis of the methods of osteosynthesis, the time spent in patients with sub
trochanteric fractures of the femur combined with abdominal trauma. Materials and methods. In the period from
20062011under observation, there were 60 patients with associate injuries of the stomach and subtrochanteric frac
tures of the femur. Detailed studies were performed in 60 patients with fresh fractures. For a comparative evalua
tion of the effectiveness, depending on the principle and method of treatment, the following 3 groups of patients



with closed subtrochanteric fractures of the femur were formed. Of these, men  43 (71.7%), women – 17 (28.3%).
Fractures of the right femur were observed in 44 (73.3%) patients, the left – in 16 (26.7%). In 46 (76.7%) cases,
road injury was noted. Patients were delivered to the hospital mainly up to 6 hours. Shock of III degree was
observed in 29 (48.3%) patients, III  in 23 (38.3%), III IV – in 8 (12.4%) patients, which significantly affected the
clinic of internal organ damage. In the patients we observed, depending on the identified danger to life of injuries
of the internal organs, surgical interventions were performed to stop intraabdominal bleeding 12 (20%), suturing
the liver 8 (13.3%), rupture of the spleen 915%), separation of the kidney 711.7%), rupture of the intestine (18
30%). Closed fractures were selected in all groups. Results. Relaparotomy was performed in 6 (10%) patients, pin
osteomyelitis – 8 (13.3%), delayed consolidation – 12 (20%), flexor knee joint contracture – 12 (20%) patients. An
indication for surgical osteosynthesis is the absence of contraindications to it and patient consent. In our cases,
osteosynthesis with the DHS system is preferred.
Keywords: polytrauma, multiple and combined fractures of the femur and lower leg.
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Ведение. Панкреатит – распространенное вос
палительное заболевание, приводящее к
значительному ухудшению или блокирова

нию расщепления питательных ве ществ в тонком
кишечнике вследствие нарушения экзокринной
функции поджелудочной железы, что крайне отрица
тельно сказывается на здоровье человека вплоть до
несовместимости с жизнью [12, 15]. При этом неред
ко ухудшается работа и эндокринной составляющей
органа, что приводит к развитию сахарного диабета.
Панкреатит отличается распространенностью среди
трудоспособного населения (возрастом 3550 лет) и
относится к заболеваниям с высоким уровнем меди
косоциальной значимости [5, 13]. Частота встречае
мости панкреатита постоянно растет в связи с уве
личением потребления алкоголя и несбалансирован
ного нерационального питания [1, 8, 14].

Консервативная терапия панкреатита направлена
на контролирование симптомов ферментной недо
статочности поджелудочной железы посредством
диеты, приема ферментных препаратов (амилазы,
липазы, протеазы), анальгетиков, ингибиторов про
тонной помпы (для подавления секреции поджелу
дочной железы) [4, 11]. С помощью консервативной
терапии невозможно (за исключением легкой острой
формы заболевания) восстановить клеточноткане
вую структуру здорового органа [2, 9]. Поэтому регу
лярно предпринимаются попытки исследования воз
можностей использования стволовых клеток для
лечения панкреатита посредством моделирования на
лабораторных животных воспалительного процесса
и лечения поджелудочной железы [3, 7]. Существует

риск перерождения стволовых клеток в опухоли в
результате бесконтрольного деления, поэтому неко
торые исследования на людях закончились серьезны
ми осложнениями, вплоть до летального исхода.
Избежать таких последствий поможет детальное
исследование возможностей использования стволо
вых клеток в доклинических испытаниях на лабора
торных животных.

Стволовые клетки способны дифференцировать
ся в различные типы специализированных клеток.
При этом для восстановления конкретного органа
целесообразнее использовать недифференцирован
ные клетки взрослого организма, имеющие иден
тичный генетический материал и не вызывающие
иммунной реакции. Такие стволовые клетки назы
ваются мультипотентными, они выполняют функ
цию ремонта тканей в организме и присутствуют в
костном мозге и тканях в течение всей жизни [6].
Именно их рассматривают в качестве перспектив
ных агентов для лечения панкреатита. Однако
число работ, посвященных данной проблеме, не
высоко, при этом большинством авторов отмечен
противовоспалительный эффект мультипотентных
мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) при
лечении индуцированного панкреатита у крыс [10].
При оценке результатов гистологических исследо
ваний выявлено, что после инъекции ММСК по
сравнению с контрольной группой животных, не
получивших терапию стволовыми клетками,
уменьшается выраженность отека поджелудочной
железы, степень инфильтрации и фиброза [6, 12].
Однако механизмы улучшения состояния органа

ВЛИЯНИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ
ЖЕЛЕЗУ КРЫС С ЦЕРУЛЕИНИНДУЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Касумов Н.А., Гасанова С.Ю., Акперова И.К.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева, кафедра
общей хирургии с курсами детской и пластической реконструктивной хирургии, Баку, Азербайджан
Консервативная терапия панкреатита направлена на стабилизацию состояния при нарушении экзокринной функции
поджелудочной железы. При этом полное восстановление исходной клеточнотканевой структуры органа (за исключе
нием легкой формы острого панкреатита) невозможно. Оценка потенциала применения стволовых клеток открывает
новые перспективы лечения патологий, необратимо нарушающих структуру и функцию внутренних органов. В настоя
щей работе проведено исследование влияния мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) на струк
турнофункциональное состояние поджелудочной железы крыс с церулеининдуцированным острым панкреатитом.
Выполнена сравнительная оценка гистологических и биохимических показателей у контрольной и опытной групп,
получающих консервативное лечение и инъекции стволовых клеток, соответственно. Установлено, что у крыс, полу
чивших инъекцию ММСК, улучшается регенерация поджелудочной железы, снижается концентрация сывороточной
амилазы и липазы, а также факторов воспаления IL1β, IL6 и TNFα.
Ключевые слова: панкреатит, стволовые клетки, мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки.
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после инъекции стволовых клеток до конца не
изучены. Кроме того, практические отсутствуют
данные об эффективности инъекций ММСК в
сравнении с применением консервативной терапии.

Цель настоящей работы – исследование
влияния ММСК, выделенных из костного мозга,
на поджелудочную железу крыс с церулеин
индуцированным панкреатитом.

Задачи исследования включали:
1. Смоделировать отечный острый панкреа

тит у крыс церулеином.
2. Сравнить структурнофункциональное сос 

тоя ние поджелудочной железы у крыс после ин 
ду цирования панкреатита церулеином и проведе
ния консервативной терапии/инъекции ММСК.

3. Провести гистологическое исследование
состояния органа и биохимических показателей до и
после консервативного лечения/инъекции ММСК.

4. Сделать заключение о влиянии ММСК на
поврежденную поджелудочную железу, срав
нить полученные результаты с данными из лите
ратурных источников.

Материалы и методы. В экспериментах
использовали две (контрольную и опытную) груп
пы белых лабораторных крыс, в каждой по 50 осо
бей весом 190210 г в возрасте 45 мес.
Эксперименты проводили с учетом правил гуман
ного обращения с животными, во время инвазив
ных процедур использовали общую анестезию,
соблюдали антисептические условия (проводили
автоклавирование посуды, стерилизацию ламинар
ного бокса, использовали одноразовые материалы).

Получение ММСК. Перед индуцированием
панкреатита у животных второй (опытной) груп
пы под эфирным наркозом из костномозгового
канала большеберцовых костей выделяли пер
вичную культуру клеток посредством промыва
ния костной полости фосфатнобуферным рас
твором, содержащим 50 ед./мл гепарина и 0,25
мг/л гентамицина. Для этого 0,5 мл раствора
помещали в стерильный шприц с иглой 18G,
затем проводили аспирацию костномозгового
канала, далее операцию повторяли для второй
кости. Основную долю клеток в полученной
суспензии составляли мононуклеарные клетки.

В результате было получено 50 фосфатно
буферных растворов объемом ~1 мл с первичной
культурой ММСК. Подсчет клеток проводили

методом в камере Горяева, для этого в пробирку
объемом 23 мл с раствором 400 мкл 3% уксус
ной кислоты добавляли 20 мкл (разведение 1:20)
суспензии клеток КМ и перемешивали. Кон цен 
трация клеток составила 22,5 млн./мл. Сус пен 
зию клеток высаживали на чашки Петри с мясо
пептонным агаром, затем инкубировали в тече
ние 1214 сут. при температуре 37°С, в конце
культивирования получали 95100% монослой
клеток с фибробластоподобной морфологией.
Таким образом, для внутрибрюшинной инъек
ции использовали стромальную клеточную
фракцию аллогенного костного мозга (КМ).

Моделирование панкреатита. После выделе
ния стромальной клеточной фракции КМ живот
ным опытной и контрольной группы индуциро
вали развитие острого отечного панкреатита
посредством церулеина. Повреждающий агент
вводили внутрибрюшинно, 3кратно с интерва
лом в 1 ч в дозе 40 мкг/кг.

Лечение панкреатита. Через 3 часа после
индуцирования панкреатита в контрольной груп
пе начали проводить консервативное лечение (1),
а в опытной – внутрибрюшинную инъекцию
ММСК (2). Ниже описаны схемы эксперимента:

1. Выполняли внутрибрюшинные инъекции
диклофенака натрия, обладающего противовос
палительным действием и используемого в ста
ционарах для стабилизации состояния при обост
рениях панкреатита. Препарат применяли в виде
раствора для инъекций из расчета 8 мг/кг, инъек
цию проводили 2кратно с интервалом 24 ч.

2. Для внутрибрюшинной трансплантации
ММСК использовали 2 мл суспензии клеток в
физиологическом растворе (концентрация кле
ток 2×106/мл), инъекцию проводили 2кратно с
интервалом 24 ч.

Анализ результатов. Забор крови проводили через
3 ч после инъекции церулеина и через 12 ч после про
ведения инъекций диклофенака натрия или суспен
зии ММСК. Гистологическое исследование проводи
ли через 12 ч после инъекции. Животных подвергали
гуманной эвтаназии с помощью индукционного
бокса и баллона с CO2 с постепенным заполнением
камеры. Далее хирургически извлекали поджелудоч
ную железу и фиксировали ее в 4% растворе фор
мальдегида в фосфатном буфере в течение 24 ч, затем
проводили увеличение панкреатических секций
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посредством ксилена и гидратацию с помощью эта
нола. В качестве красителей использовали сочетание
гематоксилина и эозина, препараты поджелудочной
железы готовили с помощью микротона.

В экспериментах с забором и анализом крови
проводили оценку концентрации сывороточной
амилазы и липазы, а также провоспалительных
цитокинов IL1β, IL6 и TNFα. Динамику сыворо
точных ферментов, увеличение концентрации
которых в крови свидетельствует о деструктивном
процессе в тканях поджелудочной железы, оцени
вали с помощью коммерческих наборов («Ольвекс
Диагностикум», СанктПетербург). Для анализа
провоспалительных цитокинов использовали ком
мерческий набор для проведения иммуносорбент
ного анализа с иммобилизованными ферментами
(«Ольвекс Диагностикум», СанктПетербург).

Результаты и их обсуждение. Известно, что
церулеин отличается мягким действием на подже
лудочную железу, как правило, его не используют
в обычных дозировках для индуцирования пан
креатита с выраженными некротическими измене
ниями органа. Поэтому после инъекции повреж
дающего агента закономерно возник острый отеч
ный панкреатит с единичными случаями некроти
ческих изменений в тканях. В результате гистоло

гической оценки состояния поджелудочной желе
зы после инъекции диклофенака натрия или вве
дения суспензии ММСК в последнем случае
отмечено более выраженное уменьшение отека и
воспалительных клеточных инфильтраций.

В ниже представленной таблице представлены
результаты биохимического анализа крови. По
нашим данным, снижение сывороточной амилазы и
липазы отмечено как после инъекции диклофенака
натрия, так и после введения ММСК. Однако при
использовании стволовых клеток наблюдалось улуч
шение показателей регенерации поджелудочной
железы, о чем свидетельствовало более выраженное
снижение сывороточной амилазы. Как известно,
последние являются маркерами деструкции подже
лудочной железы в крови. Если в контрольной груп
пе показатель амилазы был 174, 8 ЕД/л±13,0, то у
больных основной группы 124,7 ЕД/л±6,5. 

Если обратить внимание на таблицу, то можно
увидеть, как показатели цитокинов в контрольной и
основной группе отличаются в 2 раза. Выраженное
снижение уровня IL1β, IL6 и TNFα– провоспали
тельных цитокинов, играющих важную роль в пато
генезе острого панкреатита, после инъекции
ММСК также свидетельствует о противовоспали
тельном эффекте терапии стволовыми клетками.

Таблица
Результаты биохимического анализа крови

Прим: статистическая значимая разница с показателями: pU – контрольной группы (по UMannWhitney); pW – до
лечения (по WWilcoxon).
Полученные количественные данные подверглись статистической обработке методами биостатистики: вариационного
(UMannWhitney, WWilcoxon) и дисперсионного (test ANOVA) анализов в электронной таблице MS EXCEL2019 и
статистическом пакете IBM Statistics SPSS26.
В таблице представлены средние: среднеарифметическое (M), стандартная ошибка (±m), 95% доверительный интервал
(95% Верхняя граница, 95% нижняя граница), а в диаграммах средние структурные показатели: медиана (Ме), кварти
ли (Q1, Q3), минимальные (min) и максимальные (max) значения вариационных рядов. 
Различие считали статистически достоверным при p<0,050.
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Заключение. Полученные нами данные о
позитивном влиянии ММСК на процесс восста
новления поджелудочной железы после модели
рования панкреатита согласуются с немногочис
ленными работами других авторов. Причина
противовоспалительного эффекта стволовых
клеток, очевидно, связана с секретируемыми
ими цитокинами и ростостимулирующими фак
торами, а также способностью супрессировать
цитотоксические Тлимфоциты/натуральные
киллеры и ограничивать дифференцировку
дендритных клеток. Отдельными авторами,
посредством использования меченных ММСК
установлено, что стволовые клетки после инъек

ции в большом количестве оседают в органе, что
должно приводить к высокому уровню эффек
тивности их действия. Необходимо отметить,
что в публикациях по исследованию возможно
стей применения ММСК при панкреатите не
встречаются сравнительные исследования влия
ния стволовых клеток и консервативных проти
вовоспалительных препаратов на процесс реге
нерации поджелудочной железы. В контрольных
группах лабораторных животных исследователи
ограничиваются только инъекцией физиологи
ческого раствора. Вместе с тем, важно сравни
вать эффективность стволовых клеток с класси
ческими противовоспалительными агентами.
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SERULEİNİNDUSASİYALI PANKREATİT OLAN SİÇOVULLARIN MӘDӘALTI VӘZİNӘ
MEZENXİMAL KÖK HÜCEYRӘLӘRİN TӘSİRİ

Qаsımov N.А., Әkbərova İ.К., Həsənova S.Y.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstititu, uşaq cərrahiyyəsi və plastik

rekonstruktiv cərrahiyyə kursları ilə ümumi cərrahiyyə  kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Pankreatitin konservativ terapiyası ekzokrin pankreatik funksiyanın pozulması halında vəziyyəti sabitləşdirməyə
yönəldilmişdir. Bu vəziyyətdə, orqanın orijinal hüceyrə toxuma quruluşunun tam bərpası (kəskin pankreatitin
yüngül forması istisna olmaqla) mümkün deyildir. Kök hüceyrələrin istifadəsi potensialının qiymətləndirilməsi dax
ili orqanların quruluşunu və funksiyasını dönmədən pozan patologiyaların müalicəsində yeni perspektivlər açır. Bu
işdə, çox sayda mesenximal kök hüceyrələrin (MKH) sereulinə səbəb olan kəskin pankreatit ilə siçovul pankreasının
struktur və funksional vəziyyətinə təsirini öyrəndik. Müvafiq olaraq konservativ müalicə və kök hüceyrə ilə müal
icə alan nəzarət və təcrübə qruplarında histoloji və biokimyəvi parametrlərin müqayisəli qiymətləndirilməsi
aparılmışdır. MKH inyeksiyası alan siçovullarda pankreasın bərpası yaxşılaşır, serum amilazanın və lipazın kon
sentrasiyası, həmçinin iltihab amilləri IL1β, IL6 və TNFα azalır.
Açar sözlər: pankreatit, kök hüceyrələri, multipotent mezenximal kök hüceyrələri.

SUMMARY

INFLUENCE OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON THE PANCREAS
OF RATS WITH CEULEININDUCED PANCREATITIS

Kаsumov N.А., Hasanova S.Y., Аkberova I.K.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, Department of General

Surgery with courses of pediatric and plastic reconstructive surgery, Baku, Azerbaijan

Conservative therapy of pancreatitis is aimed at stabilizing the condition in case of violation of exocrine pancreatic
function. In this case, a complete restoration of the initial celltissue structure of the organ (except for the mild form
of acute pancreatitis) is impossible.  Assessment of the potential for using stem cells opens up new prospects for the
treatment of pathologies that irreversibly violate the structure and function of internal organs. In this work, we stud
ied the effect of multipotent mesenchymal stem cells (MMSCs) on the structural and functional state of the pancreas
of rats with ceruleininduced acute pancreatitis. A comparative assessment of histological and biochemical parame
ters in the control and experimental groups receiving conservative treatment and stem cell injections, respectively,
was delivered. It was found that in rats that received MMSC injection, pancreatic regeneration improves, the con
centration of serum amylase and lipase, as well as inflammatory factors IL1β, IL6 and TNFα, decreases.
Keywords: pancreatitis, stem cells, multipotent mesenchymal stem cells.
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Артериальная гипертензия (АГ) и ишемиче
ская болезнь сердца (ИБС) два патологиче

ских состояния, среди всех заболеваний сердеч
нососудистой системы, на сегодняшний день,
представляющих собой наибольшую угрозу здо
ровью населения большинства стран мира. АГ и
ИБС — это два довольно часто сочетающихся за 
бо леваний занимают одно из ведущих позиций в
структуре смертности в развитых странах [1, 2].
По причине смертности от сердечнососудистых
заболеваний на первом месте стоит АГ и ИБС [2
5]. Многочисленные эпидемиологические иссле
дования продемонстрировали, что АГ является
важным фактором риска ИБС [6, 7]. Так, у 80,3%
больных ИБС имеется сопутствующая АГ [2]. В
то же время, ИБС занимает первое место среди
причин смерти у пациентов с АГ [8]. Хорошо
известно, что адекватная терапия АГ существен
но снижает риск сердечнососудистых осложне
ний и способствует увеличению продолжитель
ности и качества жизни больных [9].

Особенности региона обследования, диктуют
необходимость иметь собственные данные, ка 
саю щиеся эпидемиологических аспектов взаи
мосвязи ИБС и АГ, что неоспоримо доказано. В
нашем исследовании мы поставили перед собой
цель изучить частоту регистрации ИБС и ее от 
дель ных форм в зависимости от показателей
арте риального давления (АД).

Цель. Изучить частоту регистрации ИБС и раз 
личных её форм в зависимости от наличия или
отсутствия АГ среди женщин в возрасте 2059 лет.

Материал и методы. Исследование прошли
952 женщин, которые были разделены на воз

растные группы: 2029, 3039, 4049 и 5059 лет.
Всем исследуемым заполнялась анкета–опрос
ник для выявления хронических неинфекцион
ных заболеваний, двукратно измерялось АД с
вычислением средних значений, определись
антропометрические параметры с вычислением
индекса Кетле, изучался липидный спектр с
определением общего холестерина (ОХС), три
глицеридов (ТГ) и холестерина липопротеидов
высокой плотности (ХС ЛПВП). 

Верификация наличия ИБС проводилась на ос 
но вании заполнения кардиологического оп рос ни 
ка (Rous) и регистрации ЭКГ в 12ти об ще приз 
нан ных отведениях с последующей ко ди ровкой
по Миннессотскому коду. В структуре ИБС выде
ляли ее определенную и возможную формы. К
определенной ИБС относили: определенный пе 
ре несенный инфаркт миокарда (опр. ИМ) по ЭКГ,
стенокардия напряжения (СН) по оп роснику, СН в
сочетании с ишемическими ко да ми на ЭКГ, без
болевая форма (б.б.ф.). Воз мож ная ИБС включала
возможную ИБС (возм. ИБС) по ЭКГ и возмож
ный перенесенный ин фаркт миокарда (возм. ИМ). 

Полученные цифровые данные подверглись
статистической обработке методами медицин
ской статистики с использованием параметриче
ского критерия tСтьюдента и оценки разности
между долями. Для уточнения полученных ре 
зуль татов в малочисленных выборках использо
ваны непараметрические критерий – Uкрите
рий Уилкоксона (МаннаУитни), а для частотно
го анализа критерий согласия Пирсона  χ².

Результаты. Проведенное нами исследова
ние продемонстрировало, что при наличии АГ

СООТНОШЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ В ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В ВОЗРАСТЕ 2059 ЛЕТ

Мусаева А.В.*, Касумова Ф.Н., Исмаилова Н.Р., Мамедова Р.Н.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан
Целью проведенного эпидемиологического исследования было изучение частоты регистрации ишемической болезни серд
ца (ИБС) и различных её форм в зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипертензии (АГ) среди женщин в
возрасте 2059 лет. Скрининг прошли 952 женщин, которые были разделены на возрастные группы. Всем исследуемым
измеряли артериальное давление (АД), регистрировали ЭКГ, изучали антропометрические параметры и определяли липид
ный спектр. У больных с АГ выявляли определенную и возможную ИБС. Проведенное исследование продемонстрирова
ло, что у лиц с АГ частота регистрации ИБС была статистически достоверно выше по сравнению с лицами без АГ
(36,9±2,7% и 17,1±1,5%, соответственно р<0,001). Независимо от наличия или отсутствия АД наиболее часто регистриро
валась такая форма ИБС, как стенокардия напряжения (СН) по опроснику (22,0% и 11,9% соответственно, р<0,001).
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частота регистрации ИБС была статистически
достоверно выше по сравнению с лицами без АГ

(36,9±2,7% и 17,1±1,5%, соответственно
р<0,001) (Рис. 1).

Аналогичное соотношение было отмечено толь
ко в возрастной группе 3039 лет. У лиц старше 40
лет частота регистрации ИБС также была вы ше при
наличии АГ, однако эти значения не дос тигали ста
тистической значимости. Только у лиц 2029 лет рас
пространенность ИБС была минимальной и практи
чески с одинаковой частотой встречалась, как при
наличии, так и в отсутствии АГ. В том случае, когда
АГ не регистрировалась, распространенность ИБС
более чем в 5 раз увеличивалась в диапазоне от 20
29 до 3039 лет и затем с минимальны ми колебания
ми оставалась практически на одном и том же уров
не. При отсутствии АГ у обследованных, частота
регистрации ИБС статистически дос то верно уве
личивалась от минимума в 2029 лет (7,6±2,0%) до
максимума в 5059 лет (27,0±5,2%, р<0,001). Наибо 
лее значимый темп роста изучаемого показателя
отмечался в возрасте от 2029 лет до 3039 лет. 

При проведении дальнейшего анализа отно
сительно различных форм ИБС было установле
но, что частота регистрации определенного
перенесенного инфаркта миокарда (опр. ИМ)
была в 2 раза больше у лиц с АГ по сравнению с

теми случаями, когда АГ отсутствовала, однако
эти различия не имели статистической досто
верности (1,2±0,6% и 0,6±0,3%, соответственно
р>0,05). Аналогичные данные были отмечены в
возрастных группах 4049 лет и 5059 лет. В диа
пазоне 2039 лет опр. ИМ при наличии АГ не
регистрировался. Этот факт в определенной
мере свидетельствует о том, что несмотря на на 
ли чие у больного других ФР, адекватная коррек
ция АГ все же предотвращает развитие ИМ.

Возрастная динамика у лиц без АГ свидетель
ствовала о том, что до 49 лет опр. ИМ регистриро 
вал ся минимально в одинаковой степени во всех
воз растных группах, а в 5059 лет данная форма
ИБС вообще отсутствовала. Что касается лиц, имев 
ших АГ, то у них опр.ИМ отмечался только после 40
лет, и максимальные значения приходились на воз
растной диапазон 4049 лет (2,3±1,6%), однако они
почти в 2 раза уменьшались у лиц 5059 лет
(1,1±0,8%). Подобная си туа ция может быть объясне
на только тем, что в 5059 лет совокупность ФР
умень шает выживаемость больных с ИМ, что и яв 
ляется причиной своеобразной динамики опр.ИМ.

Рис. 1. Взаимосвязь АГ и ИБС среди населения вынужденных переселенцев
женского пола 2059 лет г. Сумгаит
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СН статистически достоверно чаще регис три 
ровалась у лиц с АГ по сравнению с теми, у кого
АГ отсутствовала (22,0±2,3% и 11,9±1,3%, соот
ветственно р<0,001). Аналогичное обще груп 
повому, соотношение было характерно исклю 
чительно для возрастного диапазона 3039 лет. В
2029 лет при наличии АГ стенокардия напряже
ния не регистрировалась, а у лиц старше 40 лет
СН преобладала в случае наличия АГ, но стати
стически недостоверно. Анализ возрастной дина
мики свидетельствовал о том, что частота регист
рации СН у лиц без АГ статистически достоверно
увеличивалась от 5,8±1,8% в 2029 лет до
21,6±4,8% в 5059 лет (р<0,001). Максимальный
темп роста обсуждаемого показателя приходился
на возрастной диапазон от 3039 лет до 4049 лет.
При наличии АГ частота регистрации СН, наобо
рот, уменьшалась с увеличением возраста от
27,7±6,5% в 3039 лет до 21,8±3,1% в 5059 лет,
что не было статистически достоверным (р>0,05). 

Одновременное сочетание СН с ишемическими
кодами на ЭКГ статистически достоверно ча ще
регистрировалось при наличии АГ по сравнению с
её отсутствием, причём более, чем в 7 раз
(2,1±0,8% и 0,3±0,2%, соответственно р<0,05). Как
при наличии, так и в отсутствии АГ данная форма
ИБС до 40 лет не регистрировалась, а далее часто
та её регистрации в обеих старших возрастных
груп пах была больше при наличии АГ, но ста тис 
ти чески недостоверно. Что касается воз раст ной ди 
намики СН+ЭКГ, то у лиц без АГ частота её ре гис 
трации увеличивалась в 2 раза от 4049 лет до 50
59 лет (0,7±0,7% и 1,4±1,3%, р<0,05), а при на ли 
чии АГ она также увеличилась, но статистически
недостоверно (2,3±1,6% и 2,8±1,2%, соответ ствен 
но, р<0,05). Мы установили значительное преоб 
ладание СН и СН+ЭКГ у лиц с АГ. Для лиц без АГ
этот показатель составил 2,6%, а для лиц с АГ
8,9%. Т.е., при наличии АГ опросник Rous бо лее
достоверно свидетельствует о присутствии у боль 
ного СН. Однако, в любом случае исследование
продемонстрировало очень низкую информатив
ность кардиологического опросника, что и соот вет 
ствует мнению о том, что у лиц женского пола кар
диологический опросник малоинформативен.

Безболевая форма ИБС (б.б.ф) также стати
стически достоверно чаще регистрировалась у
лиц с АГ по сравнению с теми, у кого АГ отсут

ствовала (6,4±1,4% и 1,6±0,5%, соответственно
р<0,001). Во всех возрастных группах было
отмечено преобладание частоты б.б.ф. у лиц с
АГ, но ни в одном из случаев оно не было стати
стически достоверным.

Возрастная динамика у лиц без АГ выглядела
таким образом, что частота регистрации б.б.ф.
статистически достоверно увеличивалась от 2029
лет до 4049 лет (0,6±0,6% и 8,0±2,9%, р<0,001), и
далее она практически не изменялась (6,7±1,9%).
При наличии у обследованных нами женщин с АГ
частота регистрации б.б.ф. резко снижалась от
6,7±6,4% в 2029 лет до 2,1±2,1% в 3039 лет, а
затем также резко нарастала до максимальных
значений в 4049 лет и 5059 лет (8,0±2,9% и
6,7±1,9%, соответственно р<0,01). Феномен про
вала б.б.ф. в 3039 лет, по всей видимости, можно
объяснить адекватностью проводимой гипотен
зивной терапией в данной возрастной группе.

Таким образом, частота определенной ИБС в
целом была статистически достоверно выше
при наличии АГ по сравнению с её отсутствием
(31,7±2% и 14,4±1,4%, соответственно р<0,001).

Что касается отдельных возрастных групп, то в
них взаимосвязь с ИБС при наличии и отсутствии
АГ соответствовала общегрупповой только у лиц
3039 лет, у лиц старше 40 лет частота регистра
ции опр. ИБС также была больше при наличии
АГ, но статистически недостоверно. А среди лиц
2029 лет показатель имел минимальные значе
ния, и они не различались у лиц с АГ и без АГ. 

Возрастная динамика частоты регистрации
опр. ИБС у лиц без АГ была статистически досто
верной от 7,0±1,9% в 2029 лет до 25,7±5,1% в 50
59 лет (р<0,05). Наивысший темп роста был отме
чен в возрастном диапазоне между 3039 лет и 40
49 лет. Здесь опять же объяснением может быть
высокая частота основных ФР в возрастной груп
пе 3039 лет, что должно стать предметом первич
ной профилактики. Что касается частоты регист
рации опр. ИБС при наличии АГ, то она также ста
тистически достоверно увеличивалась от
6,7±6,4% в 2029 лет до 35,6±5,1% в 4049 лет
(р<0,001), и далее показатель не имел какихлибо
существенных изменений в 5059 лет (32,4±3,5%).

Возможная ИБС (возм. ИБС), регистрируемая
на ЭКГ, чаще отмечалась у лиц с АГ, но без стати
стической достоверности по сравнению с теми, у
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кого АГ не регистрировалась (3,0±0,9% и 1,4±0,5%,
соответственно р>0,05). Анализ по возрастным
группам свидетельствовал о том, что при наличии
АГ в 2029 лет данная форма ИБС отсутствовала, в
3039 лет она чаще отмечалась в отсутствии АГ, а
после 40 лет, наоборот, чаще регистрировалась при
наличии АГ, но без статистической достоверности.

Частота регистрации возм. ИБС по ЭКГ при
отсутствии АГ резко, почти в 5 раз увеличивалась
в диапазоне от 2029 лет до 3039 лет, затем в 40
49 лет также резко уменьшалась более чем в 4 ра 
за, а в 5059 лет полностью отсутствовала. Среди
лиц без АГ данная форма ИБС начинала регистри 
ро ваться с 3039 лет, и максимальный темп роста
был отмечен в диапазоне до 4049 лет (2,1±2,1% и
3,4±2,0%, соответственно, р>0,05), и далее в 5059
лет показатель не менялся (3,4±1,3%).

Возможный ИМ (возм. ИМ) в анамнезе также
чаще регистрировался при наличии АГ, но стати
стически недостоверно в сравнении с лицами без
АГ (2,1±0,8% и 1,3±0,5%, соответственно р>0,05).
Далее нами было отмечено, что данная форма
ИБС отсутствовала у лиц 2029 лет, она отмеча
лась у лиц 3039 лет, в 4049 лет она от сут ствовала
у лиц с АГ и, наконец, в 5059 лет соотношение
носило общегрупповое соотношение.

Таким образом, какойлибо возрастной законо
мерности в данном случае установить не удалось.
Что касается возрастной динамики возм. ИМ у лиц
без АГ, то здесь она имела максимальное значение в
4049 лет, а в 3039 лет и 5059 лет показатель был
практически идентичным. При наличии АГ обсуж
даемая форма ИБС начинала регистрироваться с 30
лет, где имела максимальное значение, в 4049 лет
она не регистрировалась, а в 5059 лет имела значе
ние почти в 2 раза меньше, чем в 3039 лет
(4,3±2,9% и 2,8±1,2%, р>0,05). Опять же какаялибо
закономерность и здесь отсутствовала. И, наконец,
возможная ИБС в целом чаще регистрировалась у
лиц с АГ, чем без АГ (5,2±1,2% и 2,7±0,7%, р>0,05).

Общегрупповое соотношение было характер
но почти для всех возрастных групп за исключе

нием лиц 2029 лет, где при наличии АГ воз.
ИБС отсутствовала. И опять статистическая
достоверность ни в одной из возрастных групп
не отмечалась.

Возрастная динамика у лиц без АГ выглядела
весьма неординарно, так в 2029 лет отмечено ми 
ни мальное значение (0,6±0,6%), а в 3039 лет мак
симальное (4,7±1,4%, р<0,001), а далее постепен
ное равномерное снижение до 1,4±1,3%. И вновь
проя вил себя феномен лиц 3039 лет, у которых при
самом высоком показателе приверженности и адек
ватности лечения отмечены наиболее высокие по 
ка затели почти всех форм ИБС. Т.е. требование
ВОЗ к обязательной коррекции ФР у лиц с АГ наш 
ло свое подтверждение и в нашем исследовании. 

В заключении можно констатировать тот
факт, что даже в пределах целевого АД колеба
ния цифровых его значений в пользу их посте
пенного увеличения приводят к увеличению
случаев регистрации ИБС, и, причем, в основ
ном её определенные формы. Наши данные сви
детельствуют о необходимости ещё большего
ужесточения требований к гипотензивной тера
пии. Сам факт наличия АГ, уже свидетельствует
в пользу наличия у больного определенной сте
пени риска в отношении формирования ИБС.

Выводы. 1. Частота регистрации ИБС при
на личии АГ была статистически достоверно вы 
ше по сравнению с лицами без АГ (36,9±2,7% и
17,1±1,5% соответственно, р<0,001).

2. Наибольшая частота регистрации ИБС в це 
лом, вне зависимости от наличия или отсутствия
АГ отмечалась в возрастной группе 3039 лет.

3. Независимо от наличия или отсутствия АД
наиболее часто регистрировалась такая форма
ИБС, как стенокардия напряжения по опроснику
(22,0% и 11,9% соответственно, р<0,001).

4. Негативный характер эпидемиологической
ситуации в отношении АГ, ИБС и их факторов
риска, свидетельствует о необходимости усиле
ния мероприятий по первичной и вторичной
профилактике АГ.
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XÜLASӘ

2059 YAŞLI QADIN POPULYASİYASINDA ÜRӘYİN İŞEMİK XӘSTӘLİYİNİN
VӘ ARTERİAL HİPERTENZİYANIN NİSBӘTİ

Musayeva A.V., Qasımova F.N., İsmayılova N.R., Məmmədova R.N.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Aparılmış epidemioloji tədqiqatın məqsədi 2059 yaşlı qadın əhalisi arasında arterial hipertenziyanın mövcudluğundan asılı
olaraq ürəyin işemik xəstəliyi və onun müxtəlif formalarının yayılmasının öyrənilməsi olmuşdur. Yaş qruplarına bölünməklə
skrininqdən 952 qadın keçirilmişdir ki, hər birisinə arterial təzyiqin (AT) ölçülməsi, EKQ müayinəsi, antropometrik parametrlər
və lipid spektrin təyini icra olunmuşdur. AHli xəstələrdə təsdiq olunmuş və mümkün olan ÜİXnin tezliyi müəyyən edilmişdir.
Alınan nəticələr göstərmişdir ki, AH olan şəxslərdə ÜİXnin rastgəlmə tezliyi AH olmayanlarla müqayisədə statistik səhih yük
sək olmuşdur (müvafiq olaraq 36,9±2,7% və 17,1±1,5%, р<0,001). AHnin olubolmamasından asılı olmayaraq ÜİXnin sorğu
ilə aşkarlanan gərginlik stenokardiyasının yayılması daha yüksək olmuşdur (müvafiq olaraq 22,0% və 11,9%, р<0,001).
Açar sözlər: arterial hipertenziya, ürəyin işemik xəstəliyi, qadınlar, epidemioloji tədqiqat.

SUMMARY

CORRELATION OF CORONARY HEART DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION
IN THE FEMALE POPULATION AGED 2059 YEAR
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A ğız boşluğu selikli qişası (ABSQ) xəstəlik
ləri bölməsi təkcə stomatologiyanın deyil,
eyni zamanda tibbin ən geniş sahələrindən

hesab olunur. ABSQda rast gəlinən xəstəliklərin
sayının həddən artıq çox, klinik mənzərəsinin geniş
diapazonlu olması ilə yanaşı, bu xəstəliklərin əmələ
gəlmə səbəbləri, inkişaf mexanizmləri və proqnozu
da müxtəlif, bəzən isə qeyri müəyyəndir. 

Stomatologiyanın bu sahəsi bəzi inkişaf etmiş ölkə 
lər də ümumi patologiyanın tərkib hissəsi kimi tədris
edilir, öyrənilir. Bu əsassız deyildir və ondan irəli gəlir ki,
ABSQ xəstəliklərininböyük bir qismi bilavasitə or 
qanizmin digər nahiyyələrində gedən patoloji pr oses lərlə
sıx əlaqəli olur; ya onlardan qaynaqlanır, ya on la rı pro
vokasiya edir və ya da onlarla müştərək getdiyi üçün bir
birini ağırlaşdırır. Stomatoloji xəstəliyin diaq nos tikası
zamanı bu əlaqələrin xarakterinin müəyyən edilməsi
düzgün və effektiv müalicə taktikası seçmək üçün həd
dən artıq vacib, bəlkə də, həlledici bir mə qam dır. Lakin
bu, göründüyü qədər də asan məsələ de yil dir. Çün ki,
ABSQ xəstəliyinin diaqnostikası, adətənambulator
şəraitdə həyata keçirilir və anamnestic mə lu matlar,
xəstəyə və xəstəlik obyektinə baxışla, asan hə yata keçir
ilə bilən bəzi sınaqlarla (diaskopiya, stoa toskopiya, geniş
stomatoskopiya, dəri sınağı və s.) məhdudlaşır. Və təbii
ki, yuxarıda qeyd edildiyi qədər mürəkkəb, məsuliyyətli,
həm də əhəmiyyətli bir mə sə lə ni qısa bir zaman
kəsiyində, ambulatory şəraitdə həll etmək olduqca çətin,
bəzən isə müm kün süz olur. Odur ki, ABSQ xəstəlik
lərininmükəmməl diaqnostikası in ki şaf etmiş bəzi
ölkələrdə stasionar şəraitində, digər tibb sahələrindən
olan mütəxəssislərin də iştirakı ilə həyata keçirilir. 

Orqanizmin digər orqanlarında və nahiyyə lə rin 
də  ki ciddi patologiyalarlasıx əlaqəli olan bir çox
ABSQ xəstəlikləri əsas xəstəliyin simptomlarından

xeyli öncə meydana çıxdığından xəstələradətən sto 
ma toloqa müraciət edirlər və bu zaman diaqnostika
səthi aparılarsa, sonradan ağır fəsadların baş ver
məsi qaçılmaz olur.

ABSQ xəstəliklərinin bir çoxunun xüsusi törədi
cisi yoxdur və infeksion amil patoloji prosesə ikin
ci mərhədə qoşulur. Belə ikimərhələli gediş xəs tə li 
yin klinik mənzərəsini bir qədər də dəyişdirir və
təbii ki, diaqnostikanı çətinləşdirir.

Müasir tibbdə və onun tərkib hissəsi olan stoma
tologiyada, demək olar ki, heç bir ciddi xəstəlik izo 
lə olunmuş çəkildə baş vermir. Kompleks müalicə isə
bütün orqanizmin sağlamlığının bərpasına, ho meos 
tazın korreksiyasına istiqamətlənməliolduğundanhər
bir xəstəliyin kökündə duran patofizioloji mə qamları,
xəstəliyi törədən amilləri, bu proseslərin qarşılıqlı
əlaqəsini müəyyənləşdirmək – ol duq ca önəmlidir.

ABSQ xəstəliklərinin diaqnostikası bir birini ta 
mam layan iki ayrılmaz mərhələdən ibarətdir. Birin ci
mərhələnin məqsədi ağız boşluğunda baş verən, xəs 
təni həkimə müraciət etməyə vadar edən xəstə liyin
nozoloji vahidini təyin etməkdən ibarətdir. Diaq 
nostikanın ikinci mərhələsində isə ABSQda özünə
yer almış patologiyanın törədicisini, baş verməsinin
əsas səbəbini, orqanizmin digər nahiyyələ rin də gedən
patoloji proseslərin mövcudluğunu və patologiyaların
ABSQdakı vəziyyətə nə dərəcədə aidiyyətli oldu ğu 
nu aşkarlamaq tələb olunur. Gö rün düyü kimi, diaq 
nos tikanın birinci mərhələsinə qə dər əlçatandırsa,
inin ci mərhələsi bir o qədər mü rək kəbdir, xüsusi ya 
naş ma tələb edir, məsuliyyətlidir, digər tibb sa hə lə ri 
nin mütəxəssislərinin iştirakını tələb edir. 

Məqsəd. ABSQ xəstəliklərinin  ən çox rast
gəlinən komorbid variantlarını nəzərə almaqla tət
biq olunmuş müalicənin effektivliyinnə qiymət ver

AĞIZ BOŞLUĞU SELİKLİ QİŞASI XӘSTӘLİKLӘ RİNİN İKİMӘRHӘLӘLİ
DİAQNOSTİKASININ PATOGENETİK MÜALİCӘNİN EFFEKTİVLİYİNDӘ ROLU
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tarixi araşdırılmış, müayinə və müalicənin nəticələri təhlil edilmişdir. Məqalədə qeyd olunur ki, ikimərhələli diaqnostika ağız
boşluğu selikli qişası xəstəliklərinin effektiv patogenetik müalicə sxemini tərtib etməyə əsas verir. 
Açar sözlər: ağız boşluğu selikli qişası, medikamentoz stomatit, qırmızı yastı dəmrov, residivləşən herpetik stomatit, residivləşən
aftoz stomatit, vulqar pemfiqus.

*e-mail: stomatologiya_adhti@mail.ru

Тибб вя Елм Журналы, №1 (23) 2021, 41-45



42

mək hazırki işimizin əsas məqsədi olmuşdur. 
Material və metodlar. Məqsəddən irəli gələn

məsələni həll etmək üçün son 5 ildə Ә.Әliyev adına
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitununun stomatologiya və üzçənə cərrahiyyəsi
kafedrasında müayinə və müalicə olunmuş 316 xəs 
tə nin xəstəlik tarixi araşdırılmışdır. Burada, residi
vləşən herpetik stomatitli 50 xəstə, residivləşən af 
toz stomatitli 80 xəstə, medikamentoz stomatitli 100
xəstə, qırmızı yastı dəmrovlu 70 xəstə, vulqar pem 
fiquslu 16 xəstənin  xəstəlik tarixi araşdırılmışdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Bütün xəs tə 
lər də ÜSTnın tövsiyələrinə müvafiq olaraq sto ma 
toloji müayinələr aparılmış və ABSQdakı pa to lo 
giyanın nozologi vahidi müəyyən edilmişdir. Diaq 
nostikanın növbəti etapında ağız selikli qişa sın dakı
patologiyanın hansı səbəbdən baş verdiyini, hansı
system xəstəlikləri ilə müştərəkliyi aydın
laşdırılmışdır.

Medikamentoz stomatitlər adı altında böyük do 
za da dərman vasitəsi qəbulundan sonra baş verən
kəs kin və ya xroniki intoksikasiyalar fonunda
ABSQda inkişaf edən patoloji proseslər nəzərdə
tutulur [5]. Medikamentoz stomatitlər sərbəst xəstə
liklər deyil, məxsusi klinik mənzərəsi yoxdur, medi 
ka mentoz intoksikasiyalardan sonra zədələnmiş or 
qan və sistemlərin ABSQda yaratdığı fəsadlardır.

Medikamentoz stomatitli 100 xəstədən 43də
kataral stomatit, 22də aftoz və herpetik stomatit,
11də xoralınekrotik stomatit, 9da qırmızı yastı
dəmrov tipində lixenoid reaksiyalar, 15də isə adı
çəkilən xəstəliklərin kombinasiyası müşahidə edil 
miş dir. Klinik mənzərəsinə görə medikamentoz sto 
ma titin ən ağır forması hesab edilən xoralınek ro tik
stomatitöz inkişafında kataral iltihabdan (kataral
stomatit) başlayır. Dərmanlarla zəhərlənmənin 46
cı günü ABSQda durğun hiperemiya ocağı mey
dana çıxır, sonrakı 23 gün ərzində aftozherpetik
səpkilərə çevrilir, növbəti 23 gün ərzində isə bi
səpkilər bir biri ilə birləşərək üzərinə nekrotik ərplə
örtülü xöralara çüvrilirlər. Medikamentoz stomatitli
xəstələrin 73ü kəskin medikamentoz zəhərlənmə
diaqnozu ilə stasionar müalicə aldığı üçün stoma
toloji patologiyanın hansı səbəbdən qaynaq
landığını müəyyənləşdirmək çətinlik törətməmişdir.

Qalan 27 xəstədə (13 – kataral stomatit, 8 – aftoz və
herpetik stomatit, 5 – qırmızı yastı dəmrov tipin də li xe 
noid reaksiyalar, 1 – xoralınekrotik stomatit) sto ma 

toloji diaqnostikadan sonra əldə edilən anam nes tic mə 
lu matlar xəstəliyin səbəbini və yanaşı ge dən fon pa to 
lo giyalarını müəyyən etmək üçün yetərli ol ma mış dır.
Şərq təbabətinin diaqnostik üsullarından (iridodiaqnos
tika və aurikulodiaqnostika) istifadə etməklə or qa niz 
min problemli orqanları aşkarlanmış, müasir tib bi diaq 
nos tika üsulları ilə təsdiqlənmişdir. Həmin xəs tələrin
təkrar anamnezi onların yaxın keçmişdə yük sək doza 
lar da dərman qəbul etdiyi faktı aydınlaş mış dır.

Medikamentoz stomatitli xəstələrin laborator müa 
yinələri zamanı onlarda ağız suyunun fizikikim yəvi
xüsusiyyətləri, biokimyəvi (KOMKM) və lokal im 
mu nitet faktorları (DİK, İL1β, İL2, γİFN), həm şi 
nin zədə səthindən götürülmüş yaxmaların sitomorfo 
lo gi tədqiqi bir sıra pozuntular aşkara çıxarmışdır.

Medikamentoz stomatitlərin patogenezinin də rin 
dən araşdırılmasının nəticələrinə istinadən tərtib olun
muş və tətbiq edilmiş yerli müalicə sxeminin mü hüm
həlqəsini ağız selikli qişasının local immu nokor rek si 
ya və selikli qişasının zədə nahiy yə lərinə sorbsion
appli kasiyalar təşkil etmiş dir. Belə patogenetik əsas 
lan dırılmış müalicə almış xəstələrin ağız selikli qişası
pa tologiyalarının sağalma müddə ti ənənəvi müalicə
al mış xəstələrə nisbətən 1,5 dəfə qısa olmuşdur.

Qırmızı yastı dəmrov (QYD) ABSQnın ən mü 
rək kəb xəstəliklərindəndir. İndinin özündə də bu
xəstəlik müxtəlif təsnifatlarda başqabaşqa qruplar
da verilir (dermatozlar, keratozlar, xərçəngönü və 
ziy yətlər, dəriselikli qişa reaksiyası və s.). Xəstəlik
ilk dəfə 1888ci ildə E.Wilsson tərəfindən təsvir
edil miş, indiyədək onun öyrənilməsinə çoxlu sayda
tədqiqatlar həsr edilsə də xəstəliyin etiologiyası aş 
kar lanmamış, effektiv müalicə üsulu da mövcud de 
yil dir [1]. QYD zamanı patoloji prosessin mahiy yə 
ti autoimmun xarakter daşıyır, xəstəlik dəri və se likli
qişaları zədələyir, əsasən 45 yaşdan yuxarı qadınlar
arasında təsadüf edilir. Klinik mənzərəsi çox rənga 
rəng dir (10 klinik forması qeyd olunur). Etiologiyası
haqqında bir neçə nəzəriyyələr olsa da, onların heç
biri hələ ki, öz təsdiqini tapmamışdır. Bununla belə,
son illər ədəbiyyatda QYDun psi xoemosional po 
zul malar fonunda baş verməsini ehti mal edən mə lu 
mat lara daha çox rast gəlinir. Bu səbəbdən də biz
mü şahidəmiz altında olan 70 xəs tə də SpilberqXan 
ni nin sorğu şkalası ilə reaktiv və fərdi həyacanın də 
rə cəsini, ağız suyunda kortizol stresshormonunun
səviyyəsini, lokal immun fak tor ların miqdarını
aşkar layaraq korrelyasiya apar mışıq. 
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Sorğutest sınaqlarının nəticələri QYDlu xəstə 
lə rin psixiemosional durumunun tam qaydada
olma dığını göstərmiş və bu, ağız suyunda kortizol
stresshormonunun yüksək səviyyəsi ilə təsdiqlən
mişdir. Bu xəstələrdə həmçinin, lokal immunitetdə
də problərin yaşandığı aşkarlanmışdır (İL1β, İL2,
γİFN, DİKin yüksək səviyyəsi).  Sbukkal epitel
hüceyrələrin sitogenetik tədqiqində isə iki nüvəli
hüceyrələrin aşkarlanması ABSQnın regenerator
potensialının tam tükənmədiyini göstərmişdir. 

Müayinələrin nəticələrinə əsaslanaraqtərtib edil 
miş müalicə sxemi (mövcud müalicə sxeminə Afo 
ba  zol anksilolitikinin, A vitamini, zədə üzərinə
sorb  bsion applikasiyalar əlavə etməklə) ənənəvi
müa  licə almış xəstələrlə müqayisədə xəstəliyin
simp  tom larının daha qısa müddətdə sönməsini, re 
mis siya müddətinin uzanmasını, residivlərin sa yı 
nın azalmasını aşkarlamışdır.

“Afta” – yunanca “xora” deməkdir. Afta haqqın
da Hippokratın yazılarında da məlumatlar vardır.
Aftoz stomatitlər ABSQnın ən çox rast gəlinən
xəstəliyidir. Aftoz stomatitin törədicisi sadə virus
he sab edilir, prosess özü isə autoimmun xarakteri
da şı yır [3]. Aftoz stomatitli 50 xəstənin müayinəsi
za manı onların həzm aparatı orqanlarının patologi 
ya ları (ğroniki qastrit, xroniki kolit, reflyuks xəs tə 
li yi, hepatozolesistit və  və s.) və onların müxtəlif
kom binasiyaları aşkarlanmış və müasir müayinə
üsulları ilə təsdiqlənmişdir. Qeyd olunan xəstələrdə
ağız suyunun tədqiqi zamanı lokal immunitetin bir
çox faktorlarının (İL1β, İL2, γİFN, DİK) səviy 
yə sində, zədə nahiyyəsindən götürülmüş yaxma la 
rın sitomorfoloji tədqiqində, intoksikasiyanın sə viy 
yə sini əks etdirən kiçik və orta molekulyar kütləyə
malik maddələrin səviyyəsində, zülal spektrinin
ana lizində bir sıra kənara çıxmalar aşkarlanmışdır. 

Klinik və laborator tədqiqatların nəticələri qas
troenteroloqla müzakirə edildikdən sonra residivlə 
şən aftoz stomatitli xəstələr üçün müalicə sxemi ha 
zır lanmış və xəstələrə təyin olunmuşdur. Bu sxem 
də mədə bağırsaq problemlərinin korreksiyası ümu 
mi müəlicənin əsasını təşkil etmişdir. Qastroente ro 
lo qun təyinatında İmudon preparatı və sorbent tera 
pi yası da yer almışdır. Sorbent tərkibli yaxmalar
ağız elementlərinin üzərinə gündə 2 dəfə appli ka si 
ya edilmişdir. Xəstələrin müalicədən sonrakı dina 
mik müşahidəsi (2 il müddətində) onlarda residivlə 
rin sayının azalmasını, residivlər zamanı aftaların

sa yının azalmasını, remissiya müddətinin uzanma 
sı nı, laborator göstəricilərdə, xüsusəndə lokal im 
mu nitet və intoksikasiya göstəricilərində nəzərə çar 
pa caq müsbət dinamika müşahidə edilmişdir. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlu 
mat larına görə virus infeksiyaları içərisində sadə
herpes virusu ilə xəstələnmə halları qripdən sonra
ikinci yeri tutur. Sadə herpes virusu ilə yoluxma
hal ları 100%ə yaxındır.

Müasir tibbdə herpetik infeksiyalara şox ciddi
xəstəliklər kimi yanaşılır, çünki bu zaman immun,
retikuloendodelial və sinir sistemlərində dəyişiklik
lər baş verir [4]. Ona görə də herpetik stomatitlərin
müa licəsində stomatoloqlarla yanaşı terapevtlər, im 
mu noloqlar, nevropatoloqlar və digər mütəxəssis
lərin aktiv iştirakı ÜST tərəfindən tövsiyyə olunur.

Herpes virusu insan həyatının ilk günlərindən
orqanizmə düşərək ömrün sonunadək orada qalır.
Herpes bütün toxumalarda, bütün orqanlarda xəstə
liklər törədə bilər. Lakin herpetik infeksiyanın ən
çox qeydə alınan xəstəliyi herpetik stomatitlərdir.

Son 20 ildə kafedramıza müraciət etmiş xəstələr
içərisində residivləşən herpetik stomatitlərə 12,1%
hallarda təsadüf olunmuşdur. Son 2 ildə kafedra mız da
residivləşən herpetik stomatitli 50 xəstənin xəstəlik
ta rixi araşdırılarkən məlum olmuşdur ki, her petik sto 
ma titin yüngül formalarına nisbətən ağır forma la rına
da ha teztez rast gəlinir (təxminən 2 dəfə). Ağır dərə 
cə li herpetik stomatitlərin gedişi uzunmüddətli ol 
maq la yanaşı, residivlər də teztez təkrarlanır və ağız
boşluğunun bütün nahiyyə lə rin də müşahidə edilir. 

Herpetik stomatitli xəstələrin ağız boşluğunda
pa toloji prosesin iltihabi xarakterini qiymət lən dir 
mək üçün sistem səviyyədə ümumi zülalın, albu 
min lərin, qlobulinlərin, αamilazanın, transferrinin
pe riferik qanda və ağız suyunda, autoimmun reaksi 
ya ların qabarıqlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün
dövr edən immun komplekslərin səviyyəsi periferik
qanda və ağız suyunda, immunitetin hüceyrə
(CD3+, CD4+, CD8+, faqositoz) və humoral fak
torları (İL1β, İL2, γİFN, DİK, İgE) ağız suyunda
tədqiq edilmişdir.

Tədqiqatlardan bəlli olmuşdur ki, residivləşən
herpetik stomatitlər zamanı xəstələrin periferik
qanında və ağız suyunda immunitetin humoral və
hüceyrə faktorlarında bir sıra dəyişikliklər baş verir.
Alınan laborator nəticələrə əsaslanaraq herpetik
stomatitli xəstələrin kompleks müalicə sxemi tərtib
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edilmiş və klinik praktikada tətbiq edilmişdir [7].
Bü müalicə sxemi ənənəvi müalicə sxeminə inter
feron indurtoru Lavomaks preparatı və stimulə
edilmiş autoleykositlərlə lokal immunokorreksiya
tədbiri əlavə etməklə həyata keçirilmişdir. Tətbiq
etdiyimiz müalicə sxemi herpetik stomatitlərin
residivləri 1,2 dəfə azaltmağa imkan vermişdir.

ABSQnın ən ağır xəstəliklərindən biri Vulqar
Pemfiqus hesab edilir [2]. Dermatozlar qrupua aid
olsa da dəridən xeyli əvvəl ağız selikli qişasında tə 
za hür edir və xəstələr təbii ki, stomatoloqa müraciət
etməli olur. Ağız boşluğunda vulqar pemfiqusun
kli nik mənzərəsi çox çətindir, çünki dəridə olduğu
kimi zədə elementləri qovuq mərhələsi keçmədən
bir başa eroziya və xora elementinə çevrilirlər. Diaq 
no zun düzgün qoyulmaması, və ya həddən artıq ge 
cik diyi hallarda, həmçinin düzgün müalicə aparıl
madıqda xəstəlik letal sonluqla bitə bilər. 

Stomatoloji praktikada vulqar pemfiqus xəstəsi ilə
münasibətdə stomatoloqun ən ümdə vəzifəsi er kən və

düzgün diaqnostika aparmaqdır [6]. Xəstə nin sonrakı
müalicəsi dəri xəstəlikləri stasionarında həyata keçir
ilir və stomatoloq xəstənin ağız boş lu ğun da simpto
matik müalicə ilə öz fəaliyyətini da vam etdirir.

Son 2 ildə kafedramıza ABSQda xoralı nekrotik
proseslərlə müraciət etmiş xəstələrin 16da vulqar
pemfiqus diaqnozu qoyulmuş və onlar dəri xəstəlikləri
stasionarına göndərilmişlər. Xəstələrin hamısı qadınlar
olmuşlar (40 yaşdan yuxarı; orta yaş həddi – 47). 

Göründüyü kimi, dəri xəstəliyi olmasına baxma
yaraq, vulqar pemfiqus kimi ağır xəstəliyin baş ver 
di yi ilk andan onun məsuliyyəti həkimstomatolo
qun üzərinə düşür və xəstəliyin erkən diaqnostikası
xəstəliyin ağırlaşma, residivləşmə və letallıq riskini
xeyli azalda bilər.

Yekun. ABSQ xəstəliklərinin diaqnostikasının iki
mühüm mərhələsi vardır: stomatoloji diaqnozun qo 
yul ması və xəstəliyin patogeneziin aşkarlanması. Hər
iki mərhələnin uğurlu həlli effektiv müalicə sxemi
tərtib etməyə və həyata keçirməyə zəmin yarada bilər. 
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХЭТАПНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

Алиев М.М., Кулиева Л.Х., Ширалиев А.В., Алескерова Ф.А., Касумова А.Р., Мамедова А.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Баку, Азербайджан

В статье даны сведения об эффективности двухэтапной диагностики в патогенетическом лечении 316 боль
ных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, исследованных и прошедших лечение на кафедре
стоматологии и челюстнолицевой хирургии Аз.ГИУВ им. А.Алиева. С этой целью были изучены истории
болезни больных с медикаментозным стоматитом  100, рецидивирующим герпетическим стоматитом – 80,
рецидивирующим афтозным стоматитом – 50, красным плоским лишаем – 70, вульгарной пузырчаткой – 16,
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проанализированы результаты диагностики и лечения. Указывается, что двухэтапная диагностика дает осно
ву для разработки схемы эффективного патогенетического лечения заболеваний слизистой оболочки поло
сти рта. 
Ключевые слова: слизистая ротовой полости, медикаментозный стоматит, красный плоский лишай, реци
дивирующий герпетический стоматит, рецидивирующий афтозный стоматит, вульгарная пузырчатка.

SUMMARY

ROLE OF EFFICIENCY OF TWOSTAGE DIAGNOSTICS IN THE PATHOGENETIC
TREATMENT OF ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE DISEASES

Aliyev M.M., Quliyeva L.Kh., Shiraliyev A.V., Aleskerova F.A., Kasimova A.R., Mammadova A.M.
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At the article presents data about the efficiency of twostage diagnostics in the pathogenetic treatment of 316
patients with oral cavity mucous diseases, checked and treated at the chair of stomatology and maxillafacial sur
gery Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors’ named after A.Aliyev. With this purpose were stud
ied medical histories of patients with medicamentosis stomatitis – 100, recurrent herpetic stomatitis – 80, recurrent
aphthous stomatitis – 50, lichen planus – 70, pemphigus vulgaris – 16, results of diagnostic and treatment were ana
lyzed. Noted, that twostage diagnostic gives the basis for developing a scheme for effective pathogenetic treatment
of oral mucosa diseases.  
Keywords: oral mucosa, drug stomatitis, oral lichen planus, recurrent herpetic stomatitis, recurrent aphthous stoma 
titis, pemphigus vulgaris.
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A rtıq məlumdur ki, dünyada 017 yaş arasın
da olan uşaqların 15%da bir ya daha çox
inkişaf pozuntularına rast gəlinir [13]. Bu

inkişaf pozuntuları 03 yaşında başlayan çətinliklər
və ləngimələrin nəticəsi kimi göstərilir [6, 10, 11].
Azərbaycanda da uşaqlar arasında inkişafın ləngi 
mə si halları geniş yayılmışdır. Belə halların vaxtın
da aşkarlanması üçün xüsusi metodların tətbiqi,
vax tında lazımi müdaxilə və müalicə proqramları 
nın həyata keçirilməsinə imkan yaradır. İnkişafın
də yərləndirilməsi uşağın hal hazırda olduğu yaşa
uy ğun bacarıqlara sahib olubolmadığını aydın şək
ildə göstərən bir qiymətləndirmə alətinin istifadə
edil məsi, ailədən alınan məlumatlar və müşahidə
me tod ları ilə birlikdə istifadə olunan kompleks bir
ya naşmadır. Bir cox ölkələrdə erkən uşaqlıq döv 
rün dəki qiymətləndirmənin təməl prinsipləri “Ailə
Mərkəzli İnkişafın qiymətləndirilməsi” olaraq qə 
bul edilir. Ailə Mərkəzli qiymətləndirmə uşağın
ailə si, uşağa qayğı göstərən şəxslə birlikdə həyata
ke çirilir [7, 8, 12, 13].

Ankara Universiteti Tibb Məktəbi inkişaf pedi
atriya kafedrasında tədbiq olunan Beynəlxalq İnki 
şa fın Dəstəklənməsi və İzlənilməsi Rəhbərliyi
(İDİR) inkişaf çətinliklərinin erkən aşkarlanmasın
da, vaxtında müdaxilə və müalicəni tədbiq etməkdə,
ailəyə çətin hallarda belə, dəstəkverici rol oynayan,
universal bir alətdir [4, 5, 14].

2014cü ildən başlayaraq, UNİCEFin dəstəyilə
Azərbaycanda İnkişafın Dəstəklənməsi və İzlən mə 

si üzrə Beynəlxalq Rəhbərliyin (İDİR) tətbiqi ilə
əla qədar Ankara Universitetinin İnkişaf Pediatriyası
kafedrası, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazir 
li yi, Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin
Təkmilləşdirmə İnstitutu və Bakı Bərpa Müalicə
Mərkəzi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivədə fəaliyyətlər
hə yata keçirilir. Bu fəaliyyətlər çərçivəsində
ADHTİn pediatriya, nevrologiya və ailə təbabəti
kafedralarının əməkdaşları İDİRlə əlaqədar Bey 
nəl xalq konfrans, təlim və seminarlarda iştirak et 
miş, İDİRin tədbiqinə dair müzakirələr etmiş, təc 
rü bələr qazanaraq, təlimçi sertifikatına layiq görül 
müş lər. Azərbaycanda 2017ci ildən başlayaraq,
uşaq lara xidmət göstərən tibb işçilərinin (pediatr,
uşaq nevroloqları, ailə həkimləri, orta tibb işçiləri)
təkmilləşdirmə proqramlarında İDİRi istifadəsinə
dair təlimlərin təşkili və keçirilməsi yer almışdır.
Bununla yanaşı, ölkədə uşaqlara xidmət göstərən
döv lət və qeyridövlət təşkilatların işçi heyyəti üçün
(psixoloq, sosial işçi, pedaqoq, loqoped) İDİRin
isti fa dəsinə dair  təlimlərin  təşkili həyata keçiril 
miş dir [9]. 

Belə təşkilatlardan ilk olaraq, Aərbaycana Birgə
Yardım (UAFA) təşkilatı olmuşdur. Azərbaycanda 20
ildən artıq fəaliyyət göstərən, uğurlu nəticələr əldə
edən UAFAnın bir sıra şəhər və rayonlarında erkən
müdaxilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən mütəxəs
sisləri (psixoloq, sosial işçi, inkişaf mütəxəssisi,
pediatr) üçün İDİRn  istifadəsinə dair iki günlük
təlim keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyərək,

AZӘRBAYCANDA 042 AYLIQ UŞAQLAR ARASINDA İNKİŞAF
ÇӘTİNLİKLӘRİNİN AŞKARLANMASINA DAİR SORĞUNUN NӘTİCӘLӘRİ

1Mirzəyeva Ü.M., 2Qaraxanova M.S.*
1Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı (UAFA), Bakı, Azərbaycan;

2Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, pediatriya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin (CDC) verdiyi məlumata görə 017 yaş arasında olan
uşaqların 15%da bir ya daha çox inkişaf pozuntularına rast gəlinir. Bu inkişaf pozuntuları 03 yaşında başlayan çətinliklər və
ləngimələrin nəticəsi kimi göstərilir. Məlumdur ki, 03 yaşında uşaqların inkişafı çətinliklərin erkən aşkarlanması və vaxtında
düzgün müdaxilə edilməsi əlilliyin qarşısını almaq mümkündür. Son zamanlar Azərbaycanda uşaq inkişafı çətinliklərini erkən aşkar
lanmasına dair yeni yanaşmaların tədbiqinə dair fəaliyyətlər həyata keçirilir. Belə yanaşmalardan İnkişafın Dəstəklənməsi və
İzlənməsi üzrə Rəhbərliyin istifadəsidir. Aərbaycana Birgə Yardım  (UAFA) təşkilatın  bir sıra şəhər və rayonlarında erkən müdax
ilə mərkəzlərində fəaliyyət göstərən və İDİR üzrə təlimatlandırılmış mütəxəssislərinin (psixoloq, sosial işçi, inkişaf mütəxəssisi,
pediatr) iştirakı ilə Azərbaycanın 11 rayonunda 042 aylıq 111 uşaqlar arasında inkişaf çətinliklərinin aşkarlanmasına dair tədqiqat
aparılmışdır. Tədqiqatın nəticəsində 111 uşaqdan 38 nəfərində yəni 34,2% də inkişaf sahələrdə çətinliklər qeyd olunmuşdu.
Tədqiqatda 114 ay yaş arasında olan uşaqlarda oyun bacarıqları, 1542 aylar arasındakı uşaqlarda isə özünəxidmət bacarıqları yaşı
na uyğun inkişaf sahələrində ləngimələr (inkişaf çətinlikləri) müəyyən edilmişdir. Uşaq inkişafı çətinliklərinin erkən aşkarlanması
zəruriyyəti baxımından mütəxəssislərin xüsusi alətin (İDİR) istifadəsinə dair bilik və bacarıqların əldə edilməsi məqsədəuyğundur. 
Açar sözlər: uşaq inkişafı, inkişafın ləngiməsi, inkişafın dəstəklənməsi üzrə rəhbərlik.
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Ә.Әliyev adına ADHTİ pediatriya kafedra sı nın
dosenti, İDİR üzrə təlimatçı Mətanət Qara xa no va bu
təlimin həyata keçirilməsi üçün cəlb olunmuşdur. Tə 
lim dən sonra iştirak edən bütün mü tə xəs sislər UAFA
təşkiatının əməkdaşı Ülviyyə Mir zə yeva tərəfindən
“Azərbaycanda 042 aylıq uşaq lar arasında inkişaf
çətinliklərinin aşkarlanması” möv zusunda aparılan
kiçik tədqiqat işin həyata keçi rilməsi üçün cəlb olun
dular. Təqiqatın məqsədi  042 ay arasında olan tipik
inkişaf göstərdiyi hesab olu nan, valideyn və ətrafda 
kı lar tərəfindən inkişaf çətinliyi olmasının fərqinə va 
rıl mayan uşaqlarda in ki şaf çətinliyinin rast gəlmə
riskinin və bunun da ha çox hansı inkişaf sa hə lərində
olduğunun müəyyən edilməsi  idi.

Material və metodlar. Tədqiqat Azərbaycanın 11
şəhər və rayonunu (Gəncə, Xaçmaz, Yasamal Sa 
mux, Goranboy, Agstafa, Tovuz, Ucar, Şirvan, Ağ su,
Yevlax) əhatə etmişdir (şək. 1). Respondentlərin qiy 
mət ləndirilməsi erkən uşaq bağçalarında, UAFAnın

Erkən müdaxilə mərkəzlərində həyata ke çi ril mişdir.
042 aylıq olan 111 uşaq (53 qız, 58 oğlan) təsadufi
seç mə əsasında tədqiqata cəlb olunmuşdur (şək. 2).
Uşaq ların inkişafının qiymətləndi ril məsi Erkən mü 
da xilə və İcma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərinin mü 
tə xəssisləri tərəfindən (İDİR  aləti vasitəsilə) aparıl 
mış dır. 2018 ci ilin aprel ayında hə min mütəxəssislər
Ә.Әliyev adına ADHTİnin pediatriya kafedrasının
nümayyəndəsi tərəfindən İDIRin istifadəsi üzrə təli
matlandırılmışlar və bu alətin öz fəaliyyətlərində təd
biq etmək üçün sertifikatı əldə etmişlər.

Tədqiqatda İDİRin seçilməsində məqsəd məhz
bu alətin hal hazırda Azərbaycan Respublikası Sə 
hiy yə Nazirliyi tərəfindən tanınmış və qəbul olun
muş bir sorğunun olması və eyni zamanda artıq
müx təlif regionlardan olan bir cox mütəxəssislərin
bunu həyata keçirmək üçün təlimləndirilmış olması,
həmçinin alətin özünün istifadə üçün sadə və əlça 
tan olması mühüm rol oynamışdır.

Şək. 1. Uşaqların regionlar üzrə bölgüsü.

Şək. 2. Uşaqların yaş qrupları üzrə bölgüsü.
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Qiymətləndirmə vərəqələri. Beyin inkişafının
və öyrənmənin həyatın məhz ilk illərində daha
sürətlə getdiyini nəzərə alaraq İDİR qiymətlən dir 
mə vərəqi 042 ayı əhatə edir və 12 ay, 34 ay, 56
ay, 78 ay, 911 ay, 1214 ay, 1517 ay, 1821 ay, 22
25 ay, 2629 ay, 3035 ay, 3642 ay yaş qruplarını
əhatə edən suallar toplusundan ibarətdir.

Qiymətləndirmə alətində suallar aşağıdakı
sahə lə ri əhatə edir:

1. Uşaq barədə valideynin narahatçılığı
2. Ekspressiv nitq
3. Reseptiv nitq
4. Böyük motor bacarıqları. Kiçik motor bacarıq la rı
5. Sosial münsibətlərin qurulması
6. Oyun fəaliyyətləri
7. Özünəxidmət bacarıqları

8. İnkişafın dəstəklənməsi imkanlarının olması
9. Risk faktorlarının olması
10. Risk faktorlarını aradan qaldırmaq üçün niyyət 
Tədqiqatda iştirak edən hər bir uşaq üşün test lər 

də qeydlər olunmuşdur. Tetstdə qeydlərin olunma 
ma sına səbəb ola biləcək heç bir hal baş vermə miş 
dir. Toplanılan qiymətləndirmə vərəqələri SPSS
kom  püter proqramına daxil edilmiş və nəticələr hə 
min proqramdan istifadə edilərək təhlil edilmişdir.

Alınan nəticələr. Sağlam hesab olunan uşaqlar
da inkişaf çətinliyinin rastgəlmə tezliyinin hansı
səviyyədə olması baxımından, göstərilən nəticələrin
müqayisəsinə əsasən uşaqlar arasında inkişaf çətin
liklərinin rastgəlmə tezliyi aşkar edilmişdir. Belə ki,
111 uşaqdan 38 nəfərində yəni 34,2% də inkişaf sa 
hə lərdə çətinliklər qeyd olunmuşdu (şək. 3).

Aparılan analiz bu inkişaf çətinliyinin daha çox
nitq sahəsində xüsusən ekspressiv nitqdə (anlama
dili) ləngimənin olduğu müəyyən etdi. Belə ki, 1
14 ay yaş aralığında olan, həmçinin 1542 ay yaş
ara sın da olan uşaqlarda ləngiməni ən çox özünü

eks pres siv nitqdə göstərir. Әlavə olaraq 114 ay
yaş ara sında olan uşaqlarda inkişafın ləngiməsində
ikinci yeri oyun bacarıqları (şək. 4), 1542 ay yaş
ara sın da olanlarda isə ozünəxidmət bacarıqları
tutur.

Şək. 3. Uşaqlar arasında inkişaf çətinliklərinin rast gəlməsi.

Şək. 4. Uşaqlar arasında inkişaf sahələrində çətinliklərinin rastgəlməsi.
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Nəticə. Azərbaycanda bu gün valideynlərin uşaq
inkişafı/uşağın normal inkişaf mərhələləri barədə
mə lumatsızlığı, erkən nigah quran təcrübəsiz vali 
deyn lərin ailədəki digər böyüklərin fikirləri ilə he 
sab laşmaq məcburiyyətində olmaları və hətta şüb 
hə ləndikləri vəziyyətlərdə belə həkimə/mütəxəssisə
müraciət etmək barədə qərar hüquqlarının olmama 
sı, xüsusən regionlarda əlilliyə yanaşmada güclü
tib bi modelin üstünlüyü, müraciət etmək istədikdə
belə regionlarda uyğün mütəxəssislərin (uşaq inki 
şa fı mütəxəssisi, uşaq nevroloqu, erqoterapevt, rea 
bi litoloq və s.) olmaması və s. kimi səbəblər təd qi 
qat da əldə edilən nəticələrin olmasına təsir göstərən
amillərdir [15].

İnkişaf çətinlikləri arasında böyük bir faizinın
nitq ləngiməsinin payına düşdüyü müəyyən edil 
miş dir. Nitq inkişafın ləngiməsində olan uşaqların
əksə riyyətində isə  anlama dili sahəsində  ləngimə
mü şayiət edilir.

Son zamanlar tipik uşaqlar arasında da nitq lən 
gi məsinin müşahidə olunmasına çox rast gəlinir.
Təc rübə göstərir ki, Azərbaycanda, xüsusən region

larda ailələrin uşağı inkişaf etdirmək üçün lazımi
bilik və bacarıqlara malik olmamaları, uşağın inki 
şa fında oyunun və oyuncaqların rolu barədə mə lu 
mat lı olmamaları, yaşından asılı olmayaraq uşağa
ver dikləri seçim yalnız telefon oyunları, televizor
və digər vasitələrdir. Artıq bu vasitələrin uşaqlar tə 
rə findən çox istifadəsinin də nitq gecikmələrinə sə 
bəb olduğu təsdiqlənib. Eyni zamanda ailənin sosial
ekonomik vəziyyətinin də burada böyük rolu vardır. 

Bununla yanaşı, tədqiqatda 114 ay yaş arasında
olan uşaqlarda inkişafın oyun bacarıqları, 1542
aylar arasındakı uşaqlarda isə özünəxidmət baca rıq 
la rı sahələrində ləngimələr (inkişaf çətinlikləri)
müəy yən edilmişdir.

Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq,
uşaq inkişafı çətinliklərinin erkən aşkarlanması zə 
ru riyyəti ortaya çıxır. Bunun üçün mütəxəssislər xü 
su si alətin (İDİR) istifadəsinə dair bilik və ba ca rıq 
la ra malik olmalıdırlar ki, erkən aşkarlanmanı sə 
mə rəli etsinlər və vaxtında uşağa müdaxilə və müa 
li cə tədbiq olunsun. Belə üsulla Azərbaycanda əlil
liyin qarşısı alınmış olar.    
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РЕЗЮМЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 042 МЕСЯЦЕВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

1Мирзоева У.М., 2Караханова М.С.
1Организация Социальная Поддержка Детям, Баку, Азербайджан;

2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра педиатрии, Баку, Азербайджан

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, у 15% детей в возрасте 017 лет
существует более одного нарушения развития. Эти нарушения проявляются в результате задержки развития,
которые  начинаются в возрасте 03 лет. В последние годы в Азербайджане осуществляется деятельность по
внедрению новых подходов в выявлении проблем развития детей раннего возраста. К ним относится
Международное Руководство по Мониторингу Развития Ребенка, подготовленного кафедрой  педиатрии раз
вития при Университете Анкары. Организацией  UAFA с целью выявления проблем раннего развития было
проведено исследование в 11 районах Азербайджана среди 111 детей в возрасте 042 месяцев с применени
ем данного руководства. Результаты исследования показали, что из 111 детей у 38 отмечались проблемы раз
вития. В частности у детей в возрасте 114 мес. отмечались задержка развития в области приобретения игро
вых навыков, а у детей 1542 мес. отмечалась задержка приобретения навыков по уходу за собой. Таким
образом, с целью своевременного выявления признаков задержки развития детей раннего возраста приме
нение Международного Руководства по Мониторингу Развития Ребенка считается целесообразным.
Ключевые слова: развитие ребенка, задержка развития, руководство по мониторингу развития.

SUMMARY

RESULTS OF A STUDY ON THE EARLY DETECTION OF DEVELOPMENTAL
DISORDERS IN CHILDREN AGED 042 MONTHS IN AZERBAIJAN

1Mirzayeva U.M., 2Garakhanova M.S.
1United Aid for Azerbaijan, Baku, Azerbaijan;
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Recent estimates in the United States showed that about one  in six, or about 15% of children aged 3 through 17
years have a one or more developmental disabilities. It is known that early childhood development at the age of 0
3 can be prevented by early detection and timely intervention. Last years in Azerbaijanian use a new methods in rea
of the experts has been established to implement the clinical use of the standardized methods to monitor and sup
port early childhood development (ECD) prepared by the Department of Development Pediatrics of Ankara
University. In order to identify early development problems, United Aid for Azerbaijan (UAFA) conducted a study
in 11 regions of Azerbaijan among 111 children aged 042 months using this guide. The results of the study showed
that out of 111 children, 38 had developmental problems. In particular, in children aged 114 months, there was a
developmental disorders in the acquisition of gaming skills, and in children 1542 months, here was a disorders in
acquiring selfcare skills. Thus, in order to early detect signs of developmental disorders  in young children, the use
of the International Guide for Monitoring Child Development is considered appropriate.
Keywords: child development, child development disorders, monitoring of child development and support.
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A rterial təzyiqin (AT) artması müasir dövrdə
geniş yayılması müşahidə edilir. Ümum 
dün ya Səhiyyə Təşkilatın məlumatına görə

onunla 2033%, digər tədqiqatçıların nəticələrinə
gö rə, 40% qədər ana ölümü bağlıdır [8, 9, 14]. 

Azərbaycanda arterial hipertenziya (AH) tezliyi
reproduktiv yaşlı qadınlarda yüksəkdir. Belə ki,
Bakı ş. reproduktiv yaşlı qadınların arasında keçiril 
miş sorğu göstərdi ki, bu kontingentdə müxtəlif rep 
ro duktiv itkilər 1,91 dəfə tez rast gəlir [1, 2, 10].

Son 15 il ərzində hamiləlik zamanı hipertoni ya 
nın baş verməsi təxminən üçdə bir artıb və o 515%
hamilə qadınlarda müşahidə edilir [5, 6, 9].

Hamilələrdə AH həm müstəqil xəstəlik, həm də
hamiləliyin ağırlaşması kimi dəyərlənir. Hər halda,
AH ana və perinatal xəstəliklər və ölümə səbəb ola
bilər [3]. Hesab edilir ki, AT artması hamiləliklərin
təxminən 1/3 qeydə alınır, və ana ölümlərinin təx 
mi nən ¼nin səbəbi olur [4].

Halhazırda hipertenziv vəziyyətlər nəticəsində
ana və perinatal ölüm göstəricilərinin davamlı artım
qeyd olunur. Hestasiya zamanı AH sindromu gələ 
cək hamiləliklərin əhəmiyyətli bir hissəsində təkrar
lanır və kardiovaskulyar pozulmaların müstəqil
amil kimi baxılır [8].

Məlumdur ki, hamiləliyi ağırlaşdıran hiperten
ziya nəinki vaxtından tez doğuşun, hətta dolün peri
natal tələf olmasının ən mühüm səbəblərindən biri 
dir. Buna görə də, AH fonunda keçən hamiləlik za 
manı dölün öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət verilir.
Hamı tərəfindən qəbul edilmişdir ki, anaciftdöl
va hid funksional sistemində hemodinamik pozul
malar hamiləliyin müxtəlif patologiya və ekstrage 
nital xəstəliklərinin kəskinləşmə zamanı aparıcı

patogenetik mexanizmdir. Әksər hallarda hemodi
namik pozulmalar üçün dölün vəziyyətindən və
etio patogenetik amildən asılı olmayaraq reaksiya la 
rın universallığı və oxşarlıq xarakterdir. 

Material və metodlar. Tədqiqatda 117 hamilə
iştirak etmişdir. Arterial hipertenziyalı hamilə qa 
dın ların qruplara bölünməsi və müşahidəsi üçün AH
üzrə Avropa cəmiyyətinin və Avropa kardioloqları
cəmiyyətinin (2003) tövsiyələrindən istifadə etmi 
şik. Bu təsnifata əsasən hamilələr iki qrupa bölün
müşdür. I qrupuna hamilliklə bağlı, hamiləliyin 20
ci həftəsindən sonra əmələ gəlmiş hestasion AH 95
(81,2%) qadın aid edilmişdir. II qrupa daxil olan 22
(18,8%) qadından AH hamiləlikdən əvvəl (xroniki)
(15 qadın) və ya bu hamiləliyin 20ci həftəsinə qə 
dər (7 qadın) aşkar olunmuşdur. Tədqiqata daxil
edil mə meyarlar aşağıdakılar idi: 
1. 18 dən 40 yaşlı, qadın məsləhətxanasında 816

həftə hamiləlik müddətində qeydiyyətə salınmış
ha mi lə qadınlar.

2. Qadında müxtəlif müddətli birdöllü hamilə li yin
olması.

3. Arterial təzyiqin müxtəlif üsullarla olçülməsi
üçün referent göstəricilərlə təsdiq edilmiş hi per 
ten ziya xəstəliyi: 
а) həkimin otağında ölçülməsi >140/90 mm c.st. 
б) sutkalıq monitorinq: SAT (gündüz) ≥125 mm

c.st. və DAT (gündüz) ≥75 mm c.st.; SAT (ge 
cə) ≥105 mm c.st. və DAT (gecə) ≥65 mm c.st.

в) ev ölçülmə >135/85 mm c.st. və AH üçün xa 
rak ter EKQ dəyişiklikləri (SokolovLayon in 
dek si >38 mm; Kornel indeksi >2440 mm/ms)
və/ya ExoKQ dəyişikliklərlə (sol mədəciyin
mio kard küt lə sinin indeksi bərabərdir 110 m2

ARTERİAL HİPERTENZİYALI HAMİLӘ QADINLARDA DÖLÜN VӘZİYYӘTİ

Rəhimova L.İ.*
Ә.Әliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,

mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə 2223 həftəlik dövrdə 117 hamilə qadında ana fetometrik göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi nəticələri təqdim olunur.
Hamilə qadınlar 2 qrupa ayrıldı: I qrup arterial hipertenziyası (AH) olan 95 hamilə qadınlar, II qrup  hamiləlikdən əvvəl AH olan
22 qadın. I qrup hamilələrdə 49 (51,6%) və II qrup hamilə qadınlarda 13 (59,1%) döllərdə qarın dairəsi, budun uzunluğu, baldır və
çiyin sümüklərin uzunluğunun minimal göstəriciləri müəyyən edilirdi, bu da hamiləliyin 2223 həftəsində inkişafdan geridə qal
masından sübut edirdi. Müayinə qruplarda döllərin hamısında venoz axarında qan axının spektri üç fazalı idi və ürək dövrünün bütün
fazalarda qan dölün ürəyinə yönəldilmişdir. I qrup döllərdə pulsasiya indeksi 0,640,76 diapazonunda, II qrupda  0,820,85 (nəzarət
– 0,620,64) dəyişilirdi və normal pulsasiya indeksi I qrupda venoz axarında 65 (68,4%) döllərdə qeyd edilmişdir. Dölün fetometrik
və hemodinamik göstəricilərin təyini AH ilə müşayiət edilən hamiləlik zamanı, xüsusən xroniki AH fonunda döldə hipoksiyanın
inkişafına meyilliyi aşkar etməyə imkan verdi.
Açar sözlər: hamiləlik, arterial hipertenziya, döl, fetometriya, qan axını.
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və çox, və/ya hipertonik retinopatiya ilə (Qvist,
Salüs simptomu). 

Tədqiqatdan istisna meyarları: 1) çoxdöllü ha mi 
lə lik; 2) alkohol və ya dərman asıllığın olması; 3)
ürək qüsurları; 4) piylənmə III – IV dərəcə; 5) şə 
kər li diabet I və II tip; 6) ağır ekstragenital pato lo 
giya, birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri; 7)
dərmanın komponentlərə qarşı hiperhəsasslıq. 

Nəzarət qrupu AH olmayan, eyni yaşda (orta yaş
– 26,6±6,4) və hamiləlik müddətdə (1838 həftə) 20
hamilə qadın təşkil etmişdir. Nəzarət qrupa daxil
olan qadınlarda hazırki hamiləlik fəsadsız keçirdi.

Döl vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ultrasəs
müayinəsinin (USM) məlumatı əsasında aparılırdı.
USM 3,5 MHs xətt sensor və 5 MHs konveks sen
sor ilə “ВК Medikal – Hawlk” (Danimarka) apa ra 
tın da keçirilmişdir. Döluşaqlıq və uşaqlıqcift qan
axının vəzziyyətinin öyrənilməsi A.N. Strijakov tə 
rə findən işlənib hazırlanmış normativlərə uyğun
apa rılırdı. Döl qan axının dopplerometriyası stan
dart metodika ilə, üç dəfə, 1618 həftə müddətində
və ultrasəs müayinə üçün olan skrininq müddəti

(ha miləliyin 2224 və 36 həftə) keçirilmişdir. İsti fa 
də edilən aparatlar: “Aloka” SSD2200 (Yaponiya)
və “Siemens Sonoline” G40 (Almaniya). Qan axını
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı
damar müqavimətinin indeksləri istifadə etmişik:
sistodiastolik nisbət (SDN), pulsasiya indeksi (Pİ),
rezistentlik indeksi (Rİ). 

Hesablamalar və maddi statistik işləmə Win 
dows XP və Statistica 6,0 proqram Microsoft Excel
2007 paketi istifadə edərək həyata keçirilmişdir.
Kə miyyət göstəricilər üçün Morta dəyəri, orta he 
sab səhvi (m), standart sapma seçmə görə (σ) müəy 
yən edilmişdir. Normal bölüşdürmədə müqayisə
qrup lar arasında fərqlərin dürüstlüyünü Stüdent cüt 
lük meyara görə müəyyənləşdirilirdi, qalan hallarda
parametrik metodların istifadəsini əsəslandırma sı 
nın qiymətlənsirilməsi üçün qeyriparametrik
MannUitni meyarı istifadə edilirdi. Fərqlər р<0,05
əhəmiyyət səviyyəsində dürüst sayılırdır. 

Nəticələr və onların müzakirəsi. Әsas fetometrik
göstəricilərinin təyini hamiləliyin 2223 həftələ rin 
də aparılmışdır (cəd. 1).

Döl başının bipariyetal ölçünün (BPÖ) göstəri
cilərinin təhlili zamanı nəzarət və AH olan qruplar
arasında əhəmiyyətli fərq aşkar olunmamışdır, lakin
AH ilə hamilələrdə dölün BPÖsü orta hesabla
nəzarət göstəricisindəkidən aşağı olmuşdur. Belə ki,
2223 həftədə döl başının ən kiçik ölçüsü II qrupda
müəyyən edilirdi, bu da nəzarət qrupun göstəricisi
ilə müqayisədə 11,3% aşağı idi, I qruda nəzarət
göstərici ilə fərq 9,0% təşkil etmişdir. Bununla belə,
döl başının minimal ölçüləri (57,0 mmdən az) I
qrupda 86,3% halda qeyd edilmişdir, digər 13,7%
hallarda BPÖ nəzarət göstəricilərin (57,0 mm) dia
pazonunda olmuşdur. II qrupda döl başının ölçüsü
51,055,0 mm diapazonunda dəyişilirdi, yəni bu
qrupda bütün hallarda BPÖ nəzarət göstəri

cilərindən aşağı idi. 
Baxmayaraq ki, AH ilə hamilə qruplarda baş dai 

rə si (BD) göstəricisi nəzarət qrupundan aşağı idi,
dü rüstlü fərqlənmirdi. I və II qrupda döl başının dai 
rə si nəzarət qrupdan orta hesabla müvafiq olaraq
2,2% və 2,5 aşağı olmuşdur. Normal BD I qrupda 78
(82,1%) döllərdə müəyyən edilirdi, II qrupda isə bü 
tün göstəricilər nəzarətdəkilərdən aşağı olmuşdur. 

Müayinə qruplarda hamiləliyin bu dövrdə qarın
dairəsi (QD) göstəricilərin arasında əhəmiyyətli
fərq lər aşkar olunmamışdır. Hamiləliyin 2223 həf 
tə sində bud uzunluğu (BU), baldır sümüyün uzun 
lu ğu, çiyin sümüklərin uzunluğu və bazu önü sü mü 
yün uzunluğu kimi göstəricilərin dürüstlü fərqlər
müəy yən edilməmişdir. Göründüyü kimi, qruplar

Cədvəl 1
Müayinə olmuş qadınlarda hamiləliyin 2223 həftəsində dölün fetometriya göstəriciləri (M±m)
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arasında dölün fetometrik orta göstəriciləri statistik
müqayisəli deyil, lakin I qrup hamilələrdə 49
(51,6%) və II qrup hamilə qadınlarda 13 (59,1%)
döllərdə QD, BU, baldır və çiyin sümüklərin uzun
luğunun minimal göstəriciləri müəyyən edilirdi, bu
da hamiləliyin 2223 həftəsində inkişafdan geridə
qalmasından sübut edirdi.

Müəyyən edilmişdir ki, hamiləlikdə AH uşaqlıq
ciftdöl qan axına mənfi təsir göstərir, hemodinamik
proseslərin fetoplasentar sistemdə pozulması isə
çox lu fəsadlara gətirib çıxarır, xüsusilə, uşaqlıq
ciftdöl hemodinamikanın normal göstəricilərinin
dəyişilməsi dölün əsas patoloji vəziyyətlərin: dölün
bətndaxili hipoksiya və dölün böyüməsinin ləngimə

sindromun əmələ gəlməsinin aparıcı amildir [7, 13,
15]. 

Hamiləliyin ikinci yarısından etibarən qan axının
öyrənilməsi mühüm diaqnostik və proqnostik əhə 
miy yətinin olduğunu nəzərə alaraq, biz dölün aorta,
orta beyin arteriya və dölün vena axarında hemodi
namik parametrləri müəyyənləşdirmişik. Qeyd et 
mək lazımdır ki, fetoplasentar sistemində venoz he 
modinamikanın təyini AH ilə hamilələrdə dölün
vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əlavə meyarları
əldə etmək imkan verir.

Hemodinamik göstəriciləri dölün aorta və orta
be yin arteriyasında hamiləliyin 2223 həftəsində tə 
yin etmişik (cəd. 2).

Cəd. 2dən göründüyü kimi, döl aortasının SDN,
Rİ və Pİ istər I və II qrup arasında, istərsə də bu
qrup lar və nəzarət qrup arasında göstəricilər əhə 
miy yət li fərqlənmirdilər. Bununla belə, II qrupda
döl aortasında Pİ nəzarət göstəricindən bir qədər ar 
tıq idi, orta hesabla 2,6% təşkil etmişdir. 

Orta beyin arteriya haqqında qeyd etmək lazım 
dır ki, II qrupda nəzarət qrupu ilə müqayisədə döl
lərdə SDN, Rİ və Pİin azalması daha gözə çarpan
olmuşdur. Belə ki, xroniki AH ilə hamilələrin döl
lərində SDN 17,7% nəzarət qrupdan və 13,3% I
qrupdan aşağı olmuşdur. Rezistenlik indeksi (Rİ) II
qrupda 22,5% və 20,5% müvafiq olaraq nəzarət və
I qrupdan, Pİ isə 3,0% bə 8,6% aşağı olmuşdur. I
qrup döllərdə nəzarət qrupla müqayisədə SDN və
Rİ müvafiq olaraq 5,2% və 2,5% aşağı olmuşdur, Pİ
isə nəzarət göstəricilərdən fərqlənmirdi.

Müayinə qruplarda döllərin hamısında venoz
axa rında qan axının spektri üç fazalı idi və ürək
döv rünün bütün fazalarda qan dölün ürəyinə yö nəl 
dil mişdir. Belə ki, I və II qrupda döllərin venoz axa 

rın da nəzarət qrupla müqayisədə Pİin miqdarı art 
mış dır. I qrupda Pİ nəzarət göstəricidən 20,0%, II
qrupda isə  40,0% (p<0,05) artıq idi. 

Aparılmış təhlil göstərdi ki, I qrup döllərdə Pİ
0,640,76 diapazonunda, II qrupda  0,820,85 (nə 
za rət  0,620,64) dəyişilirdi və normal Pİ I qrupda
venoz axarında 65 (68,4%) döllərdə qeyd edil miş dir.

Venoz axacağında Pİ, arterial hissədə qan axının
pozulmalarının ağırlaşma dərəcəsinə uyğun olaraq,
artırdı. Әn böyük dəyişikliklər göbək arteriyasında
qan axının kritik dəyərləri olan döllərdə aşkar edil 
miş dir.

Venoz damarlar tərəfdən olan reaksiyalar norma
və patologiyada fetoplasentar sistemində qan bö lüş 
dü rülməsinə fəal təsir edə bilər. Buna baxmayaraq,
dölün venoz damarların qan axının qiymət lən di ril 
mə si yalnız bu yaxınlarda başlanmışdır. Güman edi 
lir ki, kəskin hipoksiya zamanı beyində qan həc mi 
nin artması venoz hemodinamik komponent hesabı
na baş verir. Halhazırda hesab olunur ki, venoz qan
dövranın göstəriciləri dövredən qan həcmindən və

Cədvəl 2
Müayinə qruplarda 2223 həftəsində dölün fetoplasentar və beyin qan axının orta göstəriciləri
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dölün ürək yükünün miqdarından asılıdır [11, 12].
Məlumdur ki, venoz axacağın funksional rolu cift
dən gələn qanın müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.
Lakin, bu günkü günədək venoz axacağının quru
luşu haqqında vahid bir fikir yoxdur. 

Bizim məlumatlara görə, AH ilə hamilə qadınların
fetoplasentar sistemində arterial qan dövranı mütə 
rəq qi pozulmalar şəraitində venoz dövriyyədə dəy
işikliklər baş verir. Xroniki, hestasion və qarışıq AH
proqnoz fərqlər əsasında uşaqlıqciftdöl qan axının
vəziyyətinə və dölün inkişafına hamiləlik za ma nı
xro niki və hestasion AH aparılma taktikasına fərqli
yanaşma məqsədəuyğundur. Hesab edirik ki, hamilə

qadınların hamısına artıq hamiləliyin erkən dövrdə
uşaqlıqciftdöl qan axının damarların ultrasəs dop 
ple rometriya aparılmalıdır. Bu uşaqlıqciftdöl qan
axının və dölün bətndaxili inkişafının po zul masına
görə hamilə qadınların risk qrupunu müəy yən etmək,
müxtəlif AH tiplər zamanı anaciftdöl sistemində
qan dövranın xüsusiyyətlərini aş kar etmək, dinamik
müşahidə həyata keçirmək və vaxtında müalicə təd
birlərin aparılmasına imkan verə bilər.

Beləliklə, dölün fetometrik və hemodinamik gös 
təricilərin təyini AH ilə müşayiət edilən hamiləlik
zamanı, xüsusən xroniki AH fonunda döldə hi pok si 
yanın inkişafına meyilliyi aşkar etməyə imkan verdi. 
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РЕЗЮМЕ

СОСТОЯНИЕ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Рагимова Л.И.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,

кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан

В статье представлены результаты определения основных фетометрических показателей у 117 беременных
женщин в сроки 2223 нед. Беременные были разделены на 2 группы: I группа 95 женщин с гестационной
артериальной гипертензией (АГ), II группа – 22 женщин с АГ до беременности. У 49 (51,6%) плодов бере
менных I группы и 13 (59,1) плодов II группы определялись минимальные значения окружности живота,
длины бедра, длины костей голени и плеча, что в сроке 2223 недель свидетельствовало об отставании раз
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вития. У всех плодов в исследованных группах спектр кровотока в венозном протоке был трёхфазным с
направленным к сердцу плода движением крови во все фазы сердечного цикла. У плодов I группы величи
ны пульсационного индекса колебались в диапазоне 0,640,76, во II группе  0,820,85 (контроль  0,620,64)
и нормальный пульсационный индекс в венозном протоке в I группе отмечался у 65 (68,4%) плодов.
Определение фетометрических и гемодинамических показателей плода позволило выявить тенденцию к раз
витию у них гипоксии при беременности с АГ, особенно при беременности на фоне хронической АГ. 
Ключевые слова: беременность, артериальная гипертензия, плод, фетометрия, кровоток. 

SUMMARY

FETAL STATE IN PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Ragimova L.I.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The article presents the results of determining the main fetometric indicators in 117 pregnant women in the period
2223 weeks. Pregnant women were divided into 2 groups: I group of 95 women with gestational arterial hyperten
sion (AH), II group of 22 women with AH before pregnancy. In 49 (51.6%) fetuses of pregnant women of group I
and 13 (59.1) of fetuses of group II, the minimum values of abdominal circumference, femur, leg and leg bones were
determined, which in the period of 2223 weeks indicated a development lag. In all fetuses in the studied groups,
the spectrum of blood flow in the venous duct was threephase with blood flow directed to the fetal heart in all phas
es of the cardiac cycle. In fetuses of group I, the values of the pulsation index ranged from 0.640.76, in group II 
0.820.85 (control  0.620.64) and the normal pulsation index in the venous duct in group I It was observed in 65
(68.4%) of the fetuses. Determination of fetometric and hemodynamic parameters of the fetus revealed a tendency
to the development of hypoxia in them during pregnancy with AH, especially during pregnancy with chronic AH.
Keywords: pregnancy, arterial hypertension, fetus, fetometry, blood flow.
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Giriş. Aparılmış epidemioloji tədqiqatlara
görə, klinik aşkar hipotireozun ümumi po 
pul yasiyada yayılması 2%, lakin böyrək

lərin xroniki çatışmazlığı olan xəstələrdə 1820%
təşkil edir [1]. Tiroid hormonların defisiti, bütün
orqa nizmdə müxtəlif ağır patologiyalara səbəb olur,
xüsusilə böyrəklərin funksiyasının pozulması
müşahidə olunur [2]. Bir neçə müəllifin [3, 4] elmi
araşdırmasına əsasən, “hipotiroid tubulopatiya”
diaqnozu təsdiqlənmişdir və bu özündə böyrəklərin
filtrasiya, osmorequlyasiya, konsentrasiya funksi 
ya la rının pozulmasını əks etdirir. Həmçinin böyrək
qan təchizatının və yumaqcıqların filtrasiya sürə
tinin (YFS) zəifləməsi aşkar olunmuşdur [4, 5].
Baxmayaraq ki, böyrəklər və hipotireoz mövzusun
da çoxsaylı elmi tədqiqatlar aparılmışdır, bu mövzu
hələ də öz aktuallığını saxlayır.

Tədqiqatın məqsədi. Bizim tədqiqatın məqsədi,
konservativ mərhələdə xroniki böyrək çatışmazlığı
(XBÇ) olan xəstələrdə aşkarlanmış hipotireoz za 
ma nı böyrəklərin fəaliyyətini öyrənməkdən ibarət
dir. Tədqiqat Ak. M.Ә.Mirqasımov adına Res pub li 
ka Klinik Xəstəxanasında (RKX) 8 ay ərzində qəbul
olunan xəstələr arasında aparılmışdır.

Material və metodlar. Tədqiqata yaşı 2563 yaş
arası 12ci mərhələ XBÇ olan 40 xəstə daxil edil 
miş dir. Diaqnoz əsas şikayətlərə, anamnezə, mani
fest hipotireozun xarakterik klinik şəklinə və hor
monal müayinənin nəticələrinə (yüksəlmiş TSH və
azalmış sərbəst T3, T4 səviyyəsinə) görə təsdiqlən
mişdir. Müqayisə qrupuna böyrəklərin və qalxan
vari vəzin patologiyası olmayan praktik sağlam 25
şəxs daxil edilmişdur. 

Tədqiqata daxil olan hər kəs müvafiq laborator
və instrumental müayinələrdən keçirilmişdir,
anamnestik məlumatları təhlil edilmişdir. Mütləq

laborator müayinələrə: qanın ümumi analizi, qanın
biokimyəvi analizi: (ümumi zülal, qlükoza, ümumi
xolesterin, aşağı sıxlıqlı lipoprotidlər (ASLP); sidi 
yin ümumi analizi; Neçiporenko sınağı daxil edil 
miş dir. Mütləq instrumental müayinələrə isə: arte 
rial təzyiqin ölçülməsi, sidikifrazat sisteminin
ultra səs müayinəsi (USM), böyrəklərin dopler
müayinəsi və bədən kütlə indeksinin hesablanması
(Kettle indeksi ilə) daxil olunmuşdur.

Renal disfunksiyanı qiymətləndirmək üçün xü 
su si tədqiqat üsulları aparılmışdır: 1) yumaqcıq apa 
ra tının vəziyyəti – Reberq sınağı; 2) proksimal
kanal cıqların vəziyyəti – sidiklə qlükoza, zülal
ekskre siyası; 3) distal kanalcıqların osmotik qatılaş 
dır ma funksiyası – Zimnitski sınağı; 3) nefronun
summar fəaliyyət pozulmasını aşkar edən – qan
plazmasında kreatinin, sidik cövhəri, sidik turşusu
nun təyini; 4) УFSnin təyini MDRD forumlası ilə .

Qan plazmasında TSH, sərbəst T4 və T3
hormon larının təyini üçün Alkor–BİO şirkətinin
(SanktPeterburq) immunoferment paketi və
Statfaks (ABS 2003) aparatı istifadə olunub.

Alınan nəticələrin statistik təhlili Statistika 6.0
proqram paketi ilə, qeyriparametrik kəmiyyət gös 
tə ricilərinin müqayisəli statistik təhlili isə Fişer (Z)
testi ilə aparılmışdır. Statistik hipotezin dürüstlük
əmsalının kritik səviyyəsi p=0,05 götürülmüşdür.

Nəticələr. Tədqiqata daxil olan xəstələr 40 nəfər
olmuşdur, 2 yarımqrupa (Ia və Ib) ayrılmışdır. Ia –
hipotireozlu, xroniki böyrək çatışmazlığı olan
(H.XBÇ) – 28 nəfər və Ib – qalxanvari vəzin funk 
si yası normal – eutiroid olan xroniki böyrək çatış 
maz lıqlı (E.XBÇ) – 12 nəfər xəstə olmuşdur.

Kontrol qrupunu yaş və cinsə görə müvafiq ola 
raq böyrək və qalxanvarı vəz  patalogiyası olmayan
praktik sağlam 25 nəfər təşkil etmişdir. Həm xəstə,

HİPOTİREOZ AŞKARLANMIŞ XRONİKİ BÖYRӘK ÇATIŞMAZLIĞI
OLAN XӘSTӘLӘRDӘ BÖYRӘKLӘRİN FӘALİYYӘTİNİN

BӘZİ GÖSTӘRİCİLӘRİNİN TӘDQİQİ

Həsənova M.Q.*, Sərdarlı F.Z., Səfərova N.İ.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, nefrologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Birincili hipotireoz qadınlar arasında 0,52%, kişilər arasında 0,2% yayılmış sindromdur. Son illər aparılmış tədqiqatlara görə
tireoid hormonların defisiti orqanizmin ağır və müxtəlif patologiyasını yaradır, həmçinin böyrəklərin funksiyasının pozulması
na səbəb olur. Hipotireoz aşkarlanmış xəstələrdə böyrək qan axınının və yumaqcıq filtrasiya sürətinin enməsilə müşahidə
olunur. Bizim apardığımız tədqiqatın məqsədi konservativ mərhələdə xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə aşkarlanmış
hipotireoz zamanı böyrəklərin funksiyasının bəzi göstəricilərinin öyrənməsindən ibarətdir.  
Açar sözlər: tiroid hormonları, böyrək funksiyaları, yumaqcıq filtrasiya sürəti.
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həm də kontrol qrupda göstəricilər və müayinələrin
nəticələri cədvəldə göstərilmişdir.

Qan plazmasında sidik cövhərinin səviyyəsi Ia
yarımqrupunda – H.XBÇ olan xəstələrdə kontrol
qrupun göstəricisi ilə müqayisədə statistik əhəmiy 
yət li dərəcədə artmışdır. Sidik cövhəri – 8,5 (9,3;
7,4) və 3,8 (3,6; 4,9) mmol/l p(Z)=0,0001.

Qan plazmasında kreatinin səviyyəsi (kişilərdə ~
145,7 mkmol/l; qadınlarda ~ 137,2 mkmol/l)
(H.XBÇ)li xəstələr qrupunda kontor qrupla mü qa 
yi sədə əhəmiyyətli statistik fərq aşkarlanmışdır:
160 (142; 173) və 70 (66; 80) mkmol/l p(Z)=0,03
Mü vafiq hal hər 2 yarımqrupu bir birilə müqayisə
edər kən də özünü göstərmişdir: 160 (142; 173) və
141 (130; 158) mkmol/l p(Z)=0,04. 

Bununla yanaşı, УFSnin cins, yaş, bədən kütlə 
si nə əsaslanan MDRD (Modification of Diet in Re 
nal Disease) hesablanma üsuluna görə,YFSnin
əhə miyyətli dərəcədə düşməsi müəyyən olunmuş
dur.

H.XBÇ xəstələr qrupunda YFS: 75,41 (68,33;

88,05) ml/dəq/1,73 m2 və E.XBÇ qrupda bütün
xəs tələrdə kontrol qrupla müqayisədə YFSnin
enməsi müşahidə olunmuşdur. YFS: 84,91 (71,07;
95,28) və kontrol qrupda YFS: 107,96 (94,14;
112,68) ml/dəq/1,73 m2 p(Z)=0,02. 

Hər 2 yarımqrupda sidik turşusunun səviyyəsini
kontrol qrupla müqayisə etdikdə statistik fərq aydın
nəzərə çarpır. Kontrol qrupda: 180 (167; 200)
mmol/l/ H.XBÇ – 580 (438; 638) mmol/l p(Z)=0,03
və E.XBÇ – 310 (223; 425) mmol/l p(Z)=0,12.

Xolesterinin müayinəsi zamanı hipotireozlu
xəstələr qrupunda kontrol qrupla müqayisədə xoles
terinin əhəmiyyətli dərəcədə qalxması müəyyən
olunmuşdur. H.XBÇdə 5,8 (5,2; 6,2) və 4,9 (4,8;
5,2) p(Z)=0,01. E.XBÇdə 5,65 (5,4; 6,1) və 4,9
(4,8; 5,2) mmol/l p(Z)=0,015.

Eyni tendensiya ASLPnin statistik təhlili
zamanı da üzə çıxmışdır. Belə ki, H.XBÇdə ASLP:
3,66 (3,2; 3,55) və 2,79 (2,49; 2,98) mmol/l
p(Z)=0,001; E.XBÇ: 3,82 (3,6; 4,06) və 2,79 (2,49;
2,98) mmol/l p(Z)=0,001.

Sidiyin ümumi anilizinin, eyni zamanda sidikdə
qlükoza, zülalın tədqiqi və USM, Dopler müayi nə 
də patalogiya aşkar edilmədi.

Yekun. Beləliklə, alınan nəticələrə əsasən XBÇ
olan xəstələrdə aşkarlanmış hipotireoz zamanı hi 
per lipidemiya və hiperurekemiyanı böyrəklərin zə 

Cədvəl
Qrupların kliniklaborator və biokimyəvi göstəriciləri

Qeyd: Z  Fişer kriteriyası p – dürüstlük əmsalı.
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də lənməsinin proqressivləşmə faktoru kimi qiy mət 
lən dirmək olar. Manifest hipoteriozun müayinə və
müa licəsi həkimendokrinoloq və nefroloq tərəfind
ən kompleks şəkildə aparılmalıdır. Әdəbiyyatlarda
tiroid hormonlarla müalicə aparıldıqda böyrəklərin

hipotireoz mənşəli disfunksiyasının tamamilə nor
mallaşdığı birmənalı şəkildə qeyd olunur [6, 7].

Әlavə olaraq qeyd etmək olar ki, böyrəklərin funk 
siyasının naməlum etiologiyalı pozulması za ma nı hi 
po tireoza mümkün səbəblərdən biri kimi baxılmalıdır.
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РЕЗЮМЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ЯВНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ

Гасанова М.Г., Сардарлы Ф.З., Сафарова Н.И.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра нефрологии, Баку, Азербайджан

Распространенность синдрома первичного гипотиреоза составляет 0,52% среди женщин и  0,2% среди муж
чин. Согласно проведенным за последние годы исследованиям, дефицит гормонов щитовидной железы вы 
зы вает тяжелые и различные патологии организма, а также нарушение функции почек. У пациентов с гипо
тиреозом наблюдается снижение почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации. Целью нашего
исследования является изучение некоторых показателей функций почек при гипотиреозе у пациентов с хро
нической почечной недостаточностью на консервативной стадии.
Ключевые слова: тиреоидные гормоны, почечная функция, скорость клубочковой фильтрации.

SUMMARY

STUDY OF INDICATORS OF RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC
RENAL FAILURE WITH HYPOTHYROIDISM

Gasanova M.G., Sardarli F.Z., Safarova N.I.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doktors named after A.Aliyev,

Department of Nefrology, Baku, Azerbaijan

The prevalence of primary hypothyroidism syndrome is 0.52% among women and 0.2% among men. According to
studies carried out in recent years, a deficiency of thyroid hormones causes severe and various pathologies of the
body, as well as impaired renal function. Decrease in renal blood flow and glomerular filtration rate is observed in
patients with hypothyroidism. The aim of our study is to study some indicators of renal function in hypothyroidism
in patients with chronic renal failure at the conservative stage.
Keywords: thyroid hormones, renal function, glomerular filtration rate.
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HEMOFİLİYA A XӘSTӘLӘRİNDӘ PROFİLAKTİK MÜALİCӘ
FONUNDA KOAQULOQRAMMANIN DİNAMİKASI

Әlizadə G.Ә.*
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, hematologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Aparılan tədqiqatda individual profilaktik müalicə modelinin işlənib hazırlanması məqsədilə, Hemofiliya A xəstələrində
koaquloqramma göstəriciləri dinamikada müşahidə olunmuşdur. 92 nəfərdə Hemofiliya A xəstəsinin koaquloqramma nəticələri
araşdırılmışdır. İki və üç gündən bir profilaktik müalicə modelində ağır və orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə bir nəfərə
düşən hemorragiya epizodları birbirindən fərqlənmişdir: ağır dərəcəli hemofiliya fonunda beş gündən bir profilaktik müalicədə
18,2 hemorragiya epizodu; ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki gündən bir profilaktik müalicə modelində 8,3 hemorragiya
epizodu; orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki gündən bir profilaktik müalicə fonunda 14,6 hemorragiya epizodu; orta
ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki gündən bir profilaktik müalicə modelində 4,5 hemorragiya epizodu. Beləliklə, profi
laktik müalicənin hər iki variantı effektivlidir, amma 2 gündən bir profilaktik müalicə modeli daha səmərəlidir.
Açar sözlər: hemofiliya, profilaktika, koaquloqramma.

*e-mail: gunelalizada@mail.ru

Giriş. Hemofiliya xəstəliyinin müalicəsində
qanaxma və qansızmaların qarşısını almaq
məqsədilə istifadə olunan profilaktik ter

apiya növləri 1958ci ildən bu günə kimi təkmil
ləşərək qızıl standarta çevrilmişdir. Birincili, ikin
cili, üçüncülü və fasiləli profilaktik müalicə növləri
ayırd edilir [13]. Profilaktik müalicə əvəzedici
xarakter daşıdığına görə onun əsas məqsədi laxta
lanma faktorunun səviyyəsini qaldırmaqla qanaxma
riskini azaltmaqdır.Lakin qanda çatışmayan laxta
lanma faktorunun səviyyəsinin maksimal həddə qə 
dər qalxması ilə yanaşı, onun bu səviyyədə nə qədər
müddətdə qalması, minimuma enmə tempi olduqca
önəmlidir [9, 10]. Ona görə də profilaktik müalicə
ərzində koaquloqrammanın dinamikasını izləmək
zəruridir. Bu istiqamətdə aparılan bir çox tədqiqatlar
əsasında VIII faktorun farmakokinetikasının ək sər
xəstələrdə individual xarakter daşıdığı sübuta ye 
tirilmişdir [5, 6]. Bu səbəbdən halhazırda dünyada
hemofiliyalı xəstələr üçün vahid profilaktik müa li cə
modeli yoxdur. Ümümdünya hemofiliya fede ra 
siyası və Avropa hemofiliya konsorsiumunun gəl 
dik ləri qənaətə görə hər bir ölkə laxtalanma faktor
kon sentratları ilə təminatına və xəstələrin individual
farmakokinetik xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq öz pro 
filaktik müalicə modelini tərtib edə bilər [4, 7, 8]. 

Tədqiqatın məqsədi. Azərbaycanda hemofiliya
A xəstələri üçün individual profilaktik müalicə
modellərinin tərtibi məqsədilə, koaquloqramma
göstəricilərini dinamikada qiymətləndirmək.

Tədqiqatın materialları və metodları. Bizim
müşahidəmizdə 2 gündən bir (həftədə 3 dəfə) profi
laktik müalicə modelində koaquloqrammanın dina 
mi kası öyrənmək məqsədilə 92 hemofiliya A xəs tə 
si nin qan dəyərləri öyrənilmişdir (müalicənin əvvə 

lin də, inyeksiyadan 4 saat, 24 saat və 36 saat sonra).
Bunun üçün İsveçrənin Upsala universitetinin pro
fessoru Sven Björkmanın tərtib etdiyi protokoldan
(özü nün razılığı və nəticələrin qiymətlən diril mə sin 
də online iştirakı ilə) istifadə olunmuşdur. Alınmış
nəticələr cəd. 1də əks olunmuşdur.

Nəticələr və müzakirə. Göründüyü kimi həm
ağır, həm də orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstə lər 
də profilaktik inyeksiyadan sonra birinci 4 saatın
sonunda 8ci faktorun səviyyəsi praktik olaraq nor
mallaşır və müvafiq olaraq 45,2±3,1 və 68,5±2,8%
təşkil edir.

Bu etapda başlanğıc səviyyə ilə müqayisədə pro
trombin zamanı ağır dərəcəli (12,5±0,04 və
12,7±0,07 saniyə) və orta ağır dərəcəli (12,0±0,11
və 12,2±0,11 saniyə) hemofiliyalı xəstələrdə stabil
qalmışdır. Oxşar nəticə İNRin səviyyəsinə görə də
izlənilir: ağır və orta ağır dərəcəli hemofiliyada
müalicədən əvvəl müvafiq olaraq 1,08±0,003 və
1,06±0,01, inyeksiyadan 4 saat sonra 1,06±0,002 və
1,05±0,01 (p>0,05). Trombin zamanı üçün də nisbi
stabillik səciyyəvidir: ağır və orta ağır dərəcəli
hemofiliyalı xəstələrdə müalicədən əvvəl 9,1±0,02
və 11,2±0,05 saniyə, profilaktik inyeksiyadan 4 saat
sonra müvafiq olaraq 9,2±0,02 və 11,4±0,04 saniyə.

Profilaktik inyeksiyadan 4 saat sonra koaqulo
qrammada nəzərə çarpan dəyişiklik QATZ/APTT
nin müddətinə görə izlənilir: ağır və orta ağır
dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə müalicədən əvvəl
111,5±2,28 və 82,4±1,78 saniyə, profilaktik inyek
siyadan 4 saat sonra 50,4±1,28 və 32,5±1,36 saniyə
(p<0,01). Göründüyü kimi,inyeksiyadan 4 saat
sonra QATZ/APTT normal səviyyəyə yaxınlaşır.
Oxşar nəticə laxtalanma müddətinə (Lit Uayt) görə
də izlənilir:ağır və orta ağır dərəcəli hemofiliyalı
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xəstələrdə müalicədə 42,0±0,54 və 31,0±0,82 dəqi 
qə, profilaktikinyeksiyadan 4 saat sonra müvafiq
olaraq 20,5±0,64 və 15,2±0,86 dəqiqə.

Beləliklə, profilaktik müalicə məqsədi ilə faktor
inyeksiyasından 4 saat sonra baş verən mühüm po 
zi tiv dəyişiklik VIII faktorun səviyyəsinin yük
səlməsi, qismən aktivləşmiş tromboplastin zamanı 
nın və laxtalanma müddətinin qısalması.

Profilaktik inyeksiyadan 24 saat sonra protrom
bin zamanı, İNR, fibrinogen nisbi stabildir, 8ci fak
torun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalır, amma
müalicənin əvvəlindəki səviyyədən yüksəkdir:ağır
və orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə
7,4±0,04 və 14,5±1,4% (p<0,01). QATZ/APTT
əvvəl ki səviyyə ilə müqayisədə uzanır (ağır və orta
ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə 62,4±1,35 və
44,5±1,62 saniyə). Bu göstərici həmçinin başlanğıc
səviyyəyə çatmır (111,5±2,28 və 82,4±1,78 saniyə).
Laxtalanma müddəti profilaktik inyeksiyadan 24
saat sonra inyeksiyadan 4 saat keçən müddətlə mü 
qa yisədə statistik dürüst çoxalır (ağır və orta ağır
də rəcəli hemofiliyalı xəstələrdə 20,5±0,64 dəqi qə 

dən 29,7±0,72 dəqiqəyə və 15,2±0,86 dəqiqədən
24,6±0,92 dəqiqəyə qədər), amma başlanğıc səviy 
yə yə çatmır (42,0±0,54 və 31,0± 0,82 dəqiqə).

Beləliklə, profilaktik inyeksiyanın pozitiv təsiri
24 saat ərzində azalsa da əhəmiyyətini tam itirmir
və başlanğıc səviyyə ilə müqayisədə effektini
saxlayır.

Profilaktik inyeksiyadan 48 saat sonra, yəni
növbəti profilaktik inyeksiyadan əvvəl koaqulo
qrammada nəzərə çarpan dəyişiklik müalicənin
əvvəlindəki durumla müqayisədə izlənilmir.
Profilaktik inyeksiyadan 4 və 24 saat sonra qeydə
alınmış pozitiv dəyişikliklər itir, xəstələrin koaqulo
qramması başlanğıc duruma yaxınlaşır. Ona görə də
növbəti inyeksiya zəruriləşir.Bu profilaktik inyek
siyalar arasında intervalı təyin etməyə əsas verir.

Profilaktik müalicə fonunda ağır və orta ağır
dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə müvafiq olaraq il
ərzində 473 və 292 hemorragiya epizodu qeydə
alınmışdır. Bu epizodların profilaktik inyeksiyadan
sonra 1,2,3,4 – cü günlərdə baş vermiş hadisələri
cəd. 2də verilmişdir. Göründüyü kimi, profilaktik

Cədvəl 1
Ağır və orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə 2 gündən bir profilaktik müalicə fonunda

koaquloqrammanın dinamikası

Qeyd: 1 – Ağır dərəcəli, 2 – Orta ağır dərəcəli hemofiliya
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inyeksiyadan sonra 1ci, 2ci, 3cü və 4cü günlərdə
hemorragiya epizodlarının müvafiq olaraq ağır
dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə 11,8±1,5; 25,4±2,0;
29,4±2,1 və 33,4±2,2%i, orta ağır dərəcəli hemofi 
li yalı xəstələrdə 14,4±2,1; 21,1±2,4; 29,5±2,7 və
34,9±2,8%i baş vermişdir. Profilaktik inyeksiya 
dan keçən günlərlə mütənasib qanaxma epizodları
çoxalır. cəd. 1də məlumatları nəzərə alsaq (inyek 
si ya dan sonra birinci 4 saat ərzində pozitiv effekt
maksimuma çatır və sonralar tədricən azalaraq baş 
lan ğıc duruma enir) aydın görünür ki, faktorun sə 
viy yəsi azaldıqca hemorragiya epizodlarının sayı
çoxalır.

Müşahidəmizdə olan profilaktik müalicə alan
pa siyentlərdə 22 ağır qanaxmalar baş vermişdir. Be 
lə qanaxmaların heç biri inyeksiya olan gündə baş
verməmişdir, ağır qanaxmaların 3ü (13,6±7,3%)
inyek siyadan sonra 1224 saat, 7si 2436 saat
(31,8±9,9%) və 12si 3648 saat intervalında
(54,6±10,6%) baş vermişdir. Göründüyü kimi, pro
filaktik faktor inyeksiyalarından keçən günlər çox

aldıqca xəstələrdə ağır qanaxmaların riski çoxalır.
Qeyd olunanlar göstərir ki, profilaktik müali cə 

nin yüksək dərəcədə effektivliyinə baxmayaraq 2
gün dən bir rejimlə faktorun inyeksiyası inyeksi ya 
dan sonrakı 3cü gündə səmərəsini əhəmiyyətli də 
rə cədə itirir. Bunları nəzərə alaraq müşahidəmizdə
3 gündən bir (həftədə 2 dəfə) rejimlə profilaktik
müalicənin nəticələri qiymətləndirilmiş və nəti cə lə 
ri azaldılmışdır. Alınmış nəticələr 3cü cədvəldə
verilmişdir. Göründüyü kimi, 8ci faktorun səviy yə 
si profilaktik inyeksiyadan 4 saat sonra əhəmiyyətli
dərəcədə çoxalmış, praktik olaraq normallaşmışdır,
24 saatdan sonra faktorun səviyyəsi 45 dəfə azalır
(ağır hemofiliyalı xəstələrdə 8,6±0,05%; orta ağır
hemofiliyalı xəstələrdə 15,8±0,09%). Azalma son
rakı 24 saat ərzində davam edir. Növbəti profilaktik
inyeksiya gününə(əvvəlki inyeksiyadan 48 saat
sonra) qədər aparılmış analizin nəticələrinə görə
faktorun səviyyəsi müvafiq olaraq 5,1±0,12% (ağır
dərəcəli hemofiliya) və 10,9±0,15% (orta ağır
dərəcəli hemofiliya) təşkil etmişdir.

Cədvəl 2
Profilaktik müalicə fonunda hemorragiya epizodlarının profilaktik inyeksiyadan

sonra keçən saatlara görə bölgüsü.

Cədvəl 3
Ağır (1) və orta ağır (2) dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə 3 gündən bir profilaktik müalicə

fonunda koaquloqrammanın dinamikası.

Üç gündən bir profilaktik inyeksiya modelində
qismən aktivləşən tromboplastin zamanı inyeksi ya 
dan 4 saat sonra normal səviyyəyə yaxınlaşmış (ağır
və orta ağır dərəcəli hemofiliyada 48,6±2,14 və

31,6±2,52 saniyə), 24 (müvafiq olaraq 59,7±2,37 və
40,2±2,64 saniyə) və 48 saat (müvafiq olaraq
72,5±3,12 və 50,4±3,96 saniyə) sonra artsa da ilkin
səviyyəyə çatmamışdır.
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Profilaktik müalicənin üç gündən bir modelində
laxtalanma müddətinin dinamikası (cəd. 1) inyek
siyadan 4 saat sonra 2 dəfədən çox azalmış və nor
mal səviyyəyə yaxınlaşmışdır (ağır dərəcəli hemo fi 
li yada 21,2±0,58 dəqiqə, orta ağır dərəcəli hemofi 
li yada (3,1±0,94 dəqiqə). İnyeksiyadan 24 saat
(mü vafiq olaraq 27,5±0,78 və 22,4±0,96 dəqiqə) və
72 saat (müvafiq olaraq 31,2±1,12 və 24,5± 1,14
dəqiqə) sonra laxtalanma müddətinin artması tədri
ci olmuş və ilkin səviyyəyə çatmamışdır.

İki və üç gündən bir profilaktik müalicə mode 
lində ağır və orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəs tə 
lərdə bir nəfərə düşən hemorragiya epizodları bir
birindən fərqlənmişdir:

− ağır dərəcəli hemofiliya fonunda beş gündən
bir profilaktik müalicədə 18,2 hemorragiya epizodu;

− ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki gün 
dən bir profilaktik müalicə modelində 8,3 hemor
ragiya epizodu;

− orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki
gündən bir profilaktik müalicə fonunda 14,6 hemor
ragiya epizodu;

− orta ağır dərəcəli hemofiliyalı xəstələrdə iki
gündən bir profilaktik müalicə modelində 4,5
hemorragiya epizodu.

Profilaktik müalicənin variantından asılı olma
yaraq (ikincili, üçüncülü, fasiləli) inyeksiyalar ara 
sın da intervalın 2 ya 3 gündən bir seçimi arasında
üstünlük 2 gündən bir varianta verilir. Beləliklə,
pro filaktik müalicənin hər iki variantı effektivlidir,
amma 2 gündən bir profilaktik müalicə modeli daha
səmərəlidir.
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РЕЗЮМЕ

ДИНАМИКА КОАГУЛОГРАММЫ НА ФОНЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ А.

Ализаде Г.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей,

кафедра гематологии, Баку, Азербайджан

Целью исследования является динамическое наблюдение параметров коагулограммы у больных с гемофи
лией А, для разработки индивидуальной модели профилактического лечения. Изучены показатели коагуло
граммы у 92х больных с гемофилией А. Основные отличия геморрагических эпизодов у одного пациента с
тяжелой или средней степенью тяжести гемофилии при модели профилактического лечения в течение двух
и трех дней: на фоне тяжелой степени гемофилии при модели профилактического лечения один раз в 5 дней
18,2 геморрагических эпизодов; у больных с тяжелой степенью гемофилии при модели профилактического
лечения один раз в два дня 8.3 геморрагических эпизодов; у больных со средней степенью тяжести на фоне
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профилактического лечения один раз в два дня 14,6 геморрагических эпизодов; у больных со средней сте
пенью тяжести гемофилии при модели профилактического лечения один раз в два дня 4,5 геморрагических
эпизодов. Таким образом, оба варианта профилактического лечения эффективны, однако профилактическое
лечение один раз в два дня более целесообразно. 
Ключевые слова: гемофилия, профилактика, коагулограмма. 

SUMMARY

THE DYNAMICS OF COAGULOGRAM ON THE BACKGROUND OF PREVENTIVE
TREATMENT IN PATIENTS WITH HAEMOPHILIA A.

Alizada G.A.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors, Department of Haematology, Baku, Azerbaijan

The aim of the study is the dynamic followup of coagulogram parameters in patients with Haemophilia A in order
to develop an individual model of prophylactic treatment. The coagulogram parameters were studied in 92 patients
with haemophilia A. The followings are the main differences of hemorrhagic episodes in one patient with severe or
moderate level of haemophilia in the model of prophylactic treatment for two and three days: on the background of
severe level of haemophilia in the model of prophylactic treatment, once every 5 days, 18.2 hemorrhagic episodes;
in patients with severe level of haemophilia in the model of prophylactic treatment, once every two days, 8.3 hem
orrhagic episodes; in patients with moderate level on the background of prophylactic treatment, once every two
days, 14.6 hemorrhagic episodes; in patients with moderate level of haemophilia in the model of prophylactic treat
ment once every two days, 4.5 hemorrhagic episodes. Therefore, both options of the prophylactic treatment are
effective, but the prophylactic treatment consisting of once every two days is more appropriate.
Keywords: haemophilia, prevention, coagulogram.
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S on illər vərəm xəstəliyi dünyada artır.
Avropada bu özünü kəskin biruzə verir. Bu
regionda infeksion xəstəliklərdən ölənlərin

40% hissəsi vərəmin hesabına baş verir ki, onlar
arasında insan immun çatmamazlığı olanlar üstün
lük təşkil edirlər [9]. Çox və ciddi dərmana davam
lı (ÇDD və CDD) formalara görə dünyada öndə
gedən 30 ölkədən 9 ölkə Avropa regionunda yerləşir
ki, Azərbaycan bu ölkələrin sırasındadır [68].
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) son
məlumatlarına görə Avropada ilkin vərəm hadisələri
arasında 16%, təkrar müayinədə olanlar arasında isə
48% CDD müşahidə olunur. CDD xəstələrin ikinci
sıra vərəm dərmanlarına həssaslığın təyinində
23,4% halda ÇDDlıq müşahidə olunur. ÜSTün
2015ci il məlumatına Avropanın 51 ölkəsində
ümu milikdə 311910 vərəm hadisəsi qeydə alınmış 
dır. İlkin vərəm hadisələrində və residivlərdə bak 
terioloji təsdiqlənmə 61,4% halda baş vermişdir.
Hətta 4 ölkədə bakterioloji təsdiqlənmə 50%dən
aşağı olmuşdur. ÜST bu göstəricinin ≥85% olma sı 
nı optimal hədd sayır. Orta hesabla 74000 CDD for
malar arasında bu göstərici 57,9% səviyyəsindədir.
Göründüyü kimi dərmanlara həssaslığın təyini də
optimal həddə çatmır. Belə ki, Avropa regionunda
2015ci ilin məlumatlarına görə ilkin və residiv baş
vermiş xəstələrdə dərmanlardan R həssaslığın təyi
ni uyğun olaraq 4449% səviyyəsindədir. CDD
xəstələri arasında 2cı sıra dərmanlara həssaslığın

təyini ilə 52,2%dən yüksək deyil [6]. ÜSTnın
Avro pa regionunda vərəmin bakterioloji təsdiqlən
məsi və dərmana həssaslığın təyini 4060% olaraq
optimal səviyyədən aşağı olması müalicənin effek
tliyini pozan ən birinci amillərdəndir. Müalicənin
effektliyi epidemioloji vəziyyətə birbaşa təsir edir.
Bu baxımdan vərəmin erkən aşkar edilməsi və
effeklti müalicəyə nail olmaq məsələsi hələ də fti 
ziat riyanın aktual problemi sayılır. Bunun üçün xəs 
tə liyin erkən aşkarlanması yollarının araşdırılması
prioritet məsələ sayılır. Vərəm xəstəliyinin hansı
mər hələdə aşkar edilməsi müalicənin effektliyinə
tə sir edən əsas amillərdəndir [15]. Xəstəliyin aş 
kar lanması mərhələləri müxtəlifdir. Bunlara: intok
sikasiya əlamətləri əsasında aşkarlanan vərəm
(okult vərəm), erkən kliniki formalarda dağılma
boş luğu olmayan ocaqlı vərəm, vaxtında aşkar
olun mayan vərəm (dağılma boşluğu formalaşdıq
dan sonra), gecikmiş aşkarlanma (xroniki formalar
fibrozkavernoz, sirrotik vərəm, kazeoz pnevma ni 
ya) və s. aiddir. Bütün hallarda müalicənin təşkili
üçün əsas məqamlara anamnezin toplanması (xəs tə 
nin təmasda olduğu ocağın xarakteristikası), xəs tə 
li yin bakterioloji təsdiq edilməsi və buna uyğun
spe sifik dərmanlara həssaslığın və davamlığın təs
diqi və müasir müalicə strategiyalarından istifadə
və s. aiddir. ÜSTnın Avropa regional bürosunun
ver diyi məlumata görə 2020ci ilin sonuna bütün
hallarda dərmanlara həssaslığın və davamlılığın təs

VӘRӘMİN ERKӘN AŞKARLANMASININ MÜALİCӘNİN EFFEKTLİYİNӘ TӘSİRİ
1Şıxəliyev Y.Ş.*, 1Məmmədbəyov E.N., 3Hüseynəliyeva V.N., 1Kazımova L.H., 3Şıxlinskaya M.A.,

2Bədəlova X.S.
1Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, ftiziatriya kafedrası, Bakı, Azərbaycan;

2ElmiTədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Bakı, Azərbaycan;
3Bakı 1 saylı Vərəm Әleyhinə Dispanser, Bakı, Azərbaycan

İlkin tibbi yardım müəssisələrində (İTYM) 2016cı ildə vərəm xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün tibb işçiləri və əhali arasın
da vərəmə aid sanitar maarifləndirmə işləri aparılmışdır. İTYMdə vərəmin bakterioloji diaqnostikası üçün laborantlar hazır
lanmış, yüksək risk qrupuna aid olan insanlara registr təşkil edilmişdir. Ciddi nəzarət altında vərəmə görə yüksək riskli qruplara
20172018ci illərdə məcburi müayinəyə cəlb edilmişdir. Nəticədə ilkin vərəm hadisələri arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi
2016cı illə müqayisədə 2018ci ildə 3,2 dəfə yüksəlmişdir. Eləcə də vərəmin aşkarlanması 58,7%, xəstələmənin intensiv
səviyyəsi isə 1,7 dəfə artmışdır. Spesifik dərmanlara ciddi davamlı (CDD) formaların yaranmasında mühüm rol oynayan mono
poli davamlı formaların xüsusi çəkisi 2,9 dəfə azalmış və CDDnin qarşısı alınmışdır. Müalicə kursunun sonuna uğurlu nəticə
2016cı illə müqayisədə 8,8% artaraq 2018ci ildə 91,3%, uğursuz müalicə isə 81% azalaraq 0,8% səviyyəsinə düşmüşdür.
Ciddi nəzarət altında aparılan müalicə nəticəsində mütəmadi həkim nəzarətindən kənarda qalanlar 69,6%, müalicənin nəticəsi
qiymətləndirilməyənlər 79,5% azalmışdır. Sürətləndirilmiş molekulyargenetik müayinənin (SMGM) İTYMdə tətbiqi bakteri
oloji müayinənin effektliyini 18,1% yüksəltmişdir. İlkin hadisələr arasında dağılma mərhələsinin azalması infiltrativ vərəmin
müalicəsinin effektliyini 9,3% artıraraq 93,1% səviyyəsinə çatmasına imkan yaradır. 
Açar sözlər: vərəmin erkən aşkarlanması, mikobakteriya tuberculosis, uğurlu və uğursuz müalicə, letallıq.
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diqi 100% səviyyəsinə çatdırılmalıdır [6]. Bunun
üçün vərəmin bakterioal təsdiqi üçün çoxsaylı alqo 
ritm lər təklif olunur. Lakin, 2019cu ilin sonu çatır.
Bakterial təsdiqlənmə üçün sürətli molekulyarge 
ne tik metodun (Genexpert MBT/Rif.) tətbiqi Azər 
bay canda ilkin tibbi yardım müəssisələrində
(İTYM) çox məhduddur. Yalnız vərəm əleyhinə
müəs sisələrin bəzilərində bu diaqnostik metod spo
radik formada həyata keçirilir. Sadə mikrosko pi ya 
nın tətbiqi ən yaxşı halda 5055% səviyyəsində tur 
şu ya davamlı mikobakteriyaları (TDM) tapır. Müa 
yi nənin effekltiyini 56% artıra bilən Lyuminesent
mikroskoplar isə hələlik tətbiq edilmir. Belə bir
şəraitdə bakterioloji təsdiqlənmə yalnız sadə mik 
roskopiya və sürətləndirilmiş molekulyargenetik
müayinə metodundan 2 porsiya material molekul
yargenetik və bir porsiya əkmə metodu üçün refer
ens laboratoriya göndərilmə yolu ilə yerinə yetirilir.
Sözsüz, bütün bunlar müalicənin düzgün təşkil edil 
mə sinə və son nəticədə effektliliyə mənfi təsir edir.
Başqa sözlə müalicənin effektliyi xəstəliyi daha er 
kən mərhələdə aşkar edilməsindən birbaşa asılıdır. 

Elmi işin məqsədi. Vərəm xəstəliyinin İTYM
də erkən aşkar edilməsinin təşkili və bunun müal
icənin effektliyinə təsirinin öyrənilməsi olmuşdur.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr
qarşıya qoyulmuşdur. 

1. Bakı şəhərinin Yasamal və Nəsimi rayonların
da 2016cı ildə vərəmlə xəstələnmənin və onun
tərkib hissələrinin təhlili.

2. Vərəmin erkən aşkarlanması üçün tibb müəs
sisələrinin material texniki bazalarının vəziyyətinin
təhlili. 

3. İTYMin tibb işçiləri arasında vərəm xəstəliy
inə aid sanitar maarifləndirmə tədbirlərinin aparıl
ması, əhali arasında söhbətlər, bukletlər, video ma 
te riallarla sanitar maarifləndirmə işlərinin aparıl
ması, stiqmanın aradan qaldırılması.

4. Vərəmin 20172018ci illərdə aşkarlanan kli 
nik formalarının müalicənin effektliyinə təsirinin
təhlili. 

Material və metodlar. Bakı şəhərinin Yasamal
və Nəsimi rayonlarında 2016cı ildə vərəmlə xəs tə 
lən mənin səviyyəsi Azərbaycan Dövlət Statistika
Komitəsinin 30.01.2012ci il tarixli 09 saylı qərarı
ilə təsdiq olunmuş 8 saylı “vərəm haqqında he sa 
bat” forması əsasında təhlil edilmişdir. Hər iki ra 
yon da İTYMdə tibb işçiləri üçün xüsusi hazırlan

mış mühazirələr, seminar məşğələlər keçirərək
onlar vərəmə görə sanitar maarifləndirmişlər. Bu iki
rayonun əhalisi arasında bukletlər, söhbətlər, video
materiallar əsasında vərəm xəstələrinə görə maari
fləndirmə işləri aparılaraq stiqma nisbətən zəif lən 
di rilmişdir. İTYM laborantları ilə bakterioloji müa 
yi nələrin təşkili üçün seminar məşğələlər keçiril 
miş dir. Sonrakı mərhələdə 2016cı ildə aşkar edil 
miş ilkin xəstələr arasında daha çox xəstələnən əha 
li qrupları müəyyənləşdirilmişdir. Bu əhali qrupları
na aid məlumatları İTYMindən alaraq onların və 
rəmə görə müayinəyə cəlb olunmasını əks etdirə bi 
lən registr təşkil olunmuşdur. Registr əsasında ciddi
nəzarət altında yüksək xəstələnmə göstəricisi nə
malik əhali qrupları 20172018ci illərdə məq səd li
müayinələrə cəlb edilmişdir. Bu qrup xəstələr sosial
yönlü olub əsasən təqaüdçülər, evdar qadınlar, ölkə
daxili miqrasiya edənlər, məhbusluqda olar kən və 
rə mə görə müalicə olunmayıb əhv olunanlar və 19
29 yaş qrupuna daxil olan gənclərdən iba rət olmuş
dur. Son iki ildə aşkar edilmiş xəstə lə rin müalicə si 
nin effektliyi ÜSTnın kriteriyalarına uyğun (sağal
ma, müalicə başa çatdı, uğurlu müali cə, müalicədən
yayınanlar, müalicənin sonuna nə ti cə nin bəlli olma
ması, köçürülmə, uğursuz müalicə və letallıq) təhlil
edilərək 2016cı ilin müvafiq gös tə riciləri ilə mü qa 
yi sə edilmişdir. Müalicənin effektliyi aşkar edilmiş
xəs tələrin kliniki strukturası üzrə də təhlil edil miş 
dir. Hədlər arasındakı dürüstlük əmsalı Styudentin
variasion statistikası üzrə təyin edilmişdir. 

Nəticələr və müzakirə. Bakı şəhərinin Yasamal
və Nəsimi rayonlarında yaşayan yerli əhali arasında
2016cı ildə 100 min nəfərə xəstələnmə 21,7 olmuş
dur. Әrazidə yaşayan ölkə daxili miqrantlar nəzərə
alınaraq bu göstərici 33,8 olmuşdur. Göstərilən ildə
ilkin olaraq 152 vərəm ocağı (97 yerli əhali, 55 ölkə
daxili miqrant) müşahidəyə götürülmüş və müal
icəyə cəlb olunmuşlar. İlkin vərəm xəstələri arasın
da ağciyər vərəmi 71,7%, ağciyərdən kənar üzvlərin
vərəmi 28,3% olmuşlar. Ağciyər vərəm xəstələri
ara sında ocaqlı vərəm 10,1%, infiltrativ vərəm
89,9%, dağılma mərhələsində olanlar 58,7%, TDM
ifraz edənlər 63,3% olmuşdur. Ağciyərdən kənar
üzv lərin tərkibində döş daxili limfa vəzilərin vərəmi
4,7%, qırtlağın vərəmi 2,3%, vərəm plevriti 46,5%,
sümükoynaq vərəmi 30,3%, sidikcinsiyyət üzvlə 
ri nin vərəmi 11,6%, periferik limfa düyünlərin vərə
mi 2,3%, meninqoensofalomielit 2,3% olmuşdur.
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Cəmi fəal vərəm xəstələri arasında TDM ifrazı
46,7% səviyyəsində olmuşdur. İlkin TDM ifraz
edənlər arasında 25 təqaüdçünün 68% hissəsində,
36 evdar qadının 58,3% hissəsində, 43 iş axtaranın
41,9% hissəsində, 22 fəhlənin 45,5% hissəsində, 18
zehni əməklə məşğul olanların 16,7% hissəsində,
həbsxanada vərəmə görə müalicə olunmayıb əhv
olunan 3 xəstənin 66,7% hissəsində TDM aşkarlan

mışdır. 
Bu xəstələr arasında ölkə daxili miqrasiya edən

55 nəfər olub onların 43,6% hissəsində TDM aşkar
lanmışdır. TDM aşkar edilmiş xəstələr arasında
monopoli davamlıq 26,7% (20 xəstə), ÇDD isə
13,3% (10 xəstə) təşkil etmişdir. Dərmanlara həs
saslığı qorunan və monopolirezistent 152 xəstənin
müalicəsinin nəticələri şək. 1də verilmişdir. 

Şək. 1dən görünür ki, uğurlu müalicə (sağalma
və müalicə başa çatıb) 2016cı ildə ağciyər vərəmi
üzrə 86,1%, cəmi xəstələr üzrə 83,8% olmuşdur. Bu
xəstələr içərisində sağalma ocaqlı vərəm üzrə
100%, infiltrativ vərəm üzrə 80% olmuşdur. Uğurlu
müalicə ağciyər və ağciyərdən kənar üzvlərin vərə
mində isə 83,8% halda baş vermişdir. Mütəmadi
həkim nəzarətindən kənarda qalanlar ağciyər vərə
mi üzrə 5,9%, o cümlədən infiltrativ vərəm üzrə
6,7% halda müşahidə olunmuşdur. Anoloji olaraq
müalicənin nəticəsi qiymətləndirilməyən xəstələr
arasında infiltrativ forma 5,6% ağciyərdən kənar
üzvlərin vərəmi isə 4,9% olmuşdur. Ümumilikdə bu
göstərici 4,9% təşkil etmişdir. Başqa müəssisəyə
köçürülmə halları 2016cı ildə qeyd olunmamışdır.
Uğursuz müalicə ağciyər vərəm xəstələrində 2,0%,
o cümlədən infiltrativ vərəm 2,2%, ağciyərdən
kənar üzvlərin vərəmində 9,8%, ümumilikdə isə

4,2% olmuşdur. Letallıq ağciyər və ağciyərdən
kənar üzvlərin vərəmində uyğun olaraq 1,0% və
2,4% olmuşdur. (infiltrativ vərəmdən ölüm 1,1%).
Ümumilikdə ölüm göstəricisi 1,5% olmuşdur. Bu
göstəricilər araşdırma üçün nəzarət qrupu kimi
götürülmüşdür (p≤0,01)

Göstərilən iki regionda 2016cı ildə vərəm xəs tə 
li yinin erkən aşkarlanması üçün İTYMdə cid di
işlər görülmüşdür. Belə ki, İTYMdə sanitarprofi 
lak tika, sanitarmaarifləndirmə, sosial mobili za siya
işləri həyata keçirilir. Şək. 2də əhali ara sın da apa 
rı lan sanitarmaarifləndirmənin variantları göstə ril 
miş dir. 

Şək. 2dən görünür ki, xəstələr daha çox aşkar
lanan sosial qrup əhali üçün registr təşkil edilmiş və
ciddi nəzarət altında onlar aktiv və passiv məqsədli
müayinələrə cəlb edilmişdir. İTYMdə 200 yaşlı və
123 uşaq həkimi üçün hər 6 ayda bir vərəmin aşkar

Şək. 1. 2016cı ildə ilkin qeydiyyata alınan 152 fəal vərəm xəstəsinin müalicəsinin effektliyi
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lanması və müalicəsinə aid seminar məşğələlər ke 
çi ril mişdir. Әhali arasında bukletlər paylanaraq, 2
də fə televiziya vasitəsi ilə vərəmin aşkarlanması və
profilaktikasına aid həkim söhbətləri aparılmalıdır.
İTYMin çoxsaylı laborantlar üçün vərəmin bakte
rioloji müayinəsinə aid seminar məşğələləri təşkil
edilmişdir. Nəticədə 2017ci ildə İTYMdə sosial
risk qruplarının registrinə əsasən ciddi nəzarət altın
da məqsədli müayinələrdə bir qədər dəyişiklik ya 
ran mışdır. Belə ki, məqsədli müayinələrə təqaüd çü 
lər 32,2%, evdar qadınlar 36,6%, ölkə daxili miq ra 
si ya edənlər 67,2%, həbsxanada vərəmə görə müali 
cə olunmayıb əhv olunanlar 87,3% halda cəlb edil 
miş dir. Yüksək xəstələnmə qeydə alınan 1929 yaş
qrupundan ən çox xəstələnən 1924 yaş qrupuna
daxil olanların 84,1% hissəsi məqsədli müayinələrə
cəlb edilmişdir. Beləliklə, 2017ci ildə 167 ilkin fəal
vərəm xəstəsi (125 yerli və 42 ölkə daxili miqrasiya
edənlər) aşkar edilmidir. Xəstələnmənin intensiv
səviyyəsi yerli əhali arasında 22,5% ölkə daxili
miqrasiya edənlər nəzərə alınmaqla xəstələnmənin
intensiv səviyyəsi 9,1% artaraq 37,2 təşkil etmişdir. 

Aşkar edilmiş xəstələr arasında ağciyər vərəmi
80,2%, ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi isə 19,8%

olmuşdur. Ağciyər vərəm xəstələri arasında ocaqlı və 
rəmin xüsusi çəkisi 2016cı illə müqayisədə 35,7%
artaraq 15,7% olmuşdur. İnfiltrativ vərəm 8,7%
azalaraq 82,1% olmuşdur. Dağılma mər hə lə sin də
aşkarlanma 31,3% azalaraq 40,3%, TDM if raz edən
lər 6,8% artaraq 67,9% olmuşdur. Cəmi fəal vərəm
xəstələri arasında TDM ifraz edənlər 17,1% artaraq
56,3% olmuşdur. Bu göstəricilər bir da ha sübut edir
ki, ciddi nəzarət altında registr əsa sın da məqsədli
müayinələrin təşkili aşkar edilmiş xəstələrin kliniki
strukturasında müsbət dəyişikliklər yaradır. Eyni
zamanda əvvəllər müşahidəyə alınmayan ağır kliniki
formalar da aşkarlanırlar (səpə lən miş vərəm 2017ci
ildə 2,2% olaraq 3 hadisə təşkil etmişdir.). İlkin TDM
ifrazı 35 təqaüdçünün 74,3% hissəsində, 47 evdar
qadının 66,0% his sə sin də, ölkə daxili miqrasiya edən
46 xəstənin 63,0% his səsində, həbsxanada vərəmə
görə müalicə olun ma yıb əhv olunan 3 xəstənin 66,7%
hissəsində ta pıl mışdır. TDM ifraz edənlər arasında
monopoli da vamlılıq 16% təşkil edərək 2016cı illə
müqayi sədə 40% azalmışdır. ÇDDlı xəstələr isə 36%
aza laraq 8,5% səviyyəsinə enmişdir. Müalicə kursu
nun sonuna ÇDD (8 xəstə) istisna olmaqla 159
xəstənin müalicəsinin effektliyi şək. 3də verilmişdir. 

Şək. 2. Әhali arasında aparılan sanitar maarifləndirmənin variantları.
a) sanitarmaarifləndirmə mühazirə; bc) təbliğat; d) sosial mobilizasiya.
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Şək. 3dən görünür ki, erkən aşkar edilmənin sə 
viy yəsinin yüksəlməsi uğurlu müalicənin səviyyəsi
2016cı illə müqayisədə 8,7% artaraq 91,2% təşkil
edir. Uğursuz müalicə isə 85,7% azalaraq 0,6% ol 
muş dur. Müsbət dəyişiklik ocaqlı vərəmin xüsusi
çə kisinin 35,7% artmasının hesabına və mütəmadi
həkim nəzarətindən kənarda qalanların 42,9% azal
masının hesabına baş vermişdir. Dağılma mərhə lə 
sin də aşkarlanma yüksək olan infiltrativ vərəmin
strukturunda dağılmanın azalması bu formada
uğurlu müalicənin səviyyəsini 7,5% yüksəltmişdir. 

Anoloji olaraq 2018ci ildə ciddi nəzarət altında
registr əsasında məqsədli müayinələr davam
etmişdir. Nəticədə 259 ilkin fəal vərəm xəstəsi
aşkarlanaraq (140 yerli xəstə) xəstələnmənin inten
siv səviyyəsi 2016cı illə müqayisədə yerli əhali
arasında 30,1% artaraq 31,4, cəmi əhali arasında isə
58,7% artaraq 57,6 olmuşdur. Sosial risk qrupları
ciddi nəzarət altında registr əsasında müayinələrə
cəlbi təqaüdçülər arasında 2017ci ildə 38,8%
(20172018ci illərdə 71,1%), evdar qadınlar
arasında 38,6% (20172018ci illərdə 75,2%), ölkə
daxili miqrantlar 69,1%, həbsxanada vərəmə görə
müalicə olunmayıb əhv olunanlar 90,6% təşkil
etmişdir. Önəmli risk qrupu sayılan 1924 yaş
qrupuna daxil olanlar 92,2% məqsədli müayinə
olunmüşlar. İlkin xəstələr arasında ağciyər vərəmi
77,6%, ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi isə 22,4%
olmuşdur. Ağciyər vərəm xəstələri arasında ocaqlı
vərəm 2016cı illə müqayisədə 68,7% artaraq
32,3%, dağılma mərhələsinə meyilli infiltrativ

vərəm 18% azalaraq 65,6% olmuşdur. Әvvəllər dis
panserə məlum olmayan səpələnmiş vərəm 3,0%,
fibrozkavernoz vərəm 0,5% qeydə alınmışdır. İlkin
xəstələr arasında dağılma mərhələsi 26,2% azalaraq
43,3% səviyyəsinə enmişdir. TDM ifrazının ağciyər
vərəm xəstələri arasında səviyyəsi 52,2%, ümumi
vərəm xəstələri arasında isə 42,1% olmuşdur.
Sürətləndirilmiş molekulyargenetik metodsadə
mikroskopiyanın effektliyini 18,3% artırmışdır.
Ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisinin artması TDM ifraz
edənlərin səviyyəsinin azaldılmasına səbəb olmuş
dur. TDM ifrazə 55 nəfər təqaüdçünün 38,2%
hissəsində, 67 evdar qadının 49,3% hissəsində, 66
ölkə daxili miqrasiya edən xəstənin 59,1%
hissəsində, həbsxanada vərəmə görə müalicə olun
mayıb əhv olunan 3 xəstənin hamısında olmuşdur.
ÇDDın əsas mənbələrindən biri sayılan ilkin
monopoli davamlıq 2016cı illə müqayisədə 2,9
dəfə azalaraq 9,2%, CDDlıq isə 2016cı illə
müqayisədə eyni səviyyədə qalaraq 13,8% olmuş
dur. Müalicə kursunun sonuna 2018ci ildə müali 
cə nin effektliyi şək. 4də verilmişdir. 

Şək. 4dən görünür ki, uğurlu müalicə 2016cı
illə müqayisədə 8,8% artaraq 91,3% olmuşdur. Mü 
tə madi həkim nəzarətindən kənarda qalma 69,6%
azalaraq 1,7%, müalicənin nəticəsi qiymət lən di ril 
mə yənlər 75,5% azalaraq 1,2%, uğursuz müalicə
81,0% azalaraq 0,8% olmuşdur. Ölüm göstəricisi
54,4% artaraq 3,3% olmuşdur. Sözsüz bu artım uzun
müddət dispanserə bəlli olmayan ağır kliniki for 
masında vərəmin aşkar edilməsi (səpələnmiş və rəm

Şək. 3. Bakı şəhərinin YasamalNəsimi rayonlarında 2017ci ildə ilkin dərmana həssas
və monopoli davamlı xəstələrin müalicəsinin nəticələri.
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6 hadisə, fibrozkavernoz vərəm 1 hadisə) he sa bına
baş vermişdir. İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin
müalicəsi 100% halda uğurla nəticələnir. İn filtrativ
vərəmin isə uğursuz nəticəsi 2016cı illə mü qayi sə 
də 30,9% azalarq 0,9% olmuşdur. (p≤0,01)

Yekun. Beləliklə, aparılan təhlil göstərir ki,
İTYMdə vərəm xəstəliyinin erkən aşkarlanması
məq sədi ilə tibb işçiləri və əhali arasında aparılan
sanitarmaarifləndirmə işləri, bakterioloji müayi nə 
lər üçün laborantların hazırlanması və sürətlən di 
rilmiş molekulyargenetik müayinənin tətbiqi
vərəm hadisələrin qarşısını alınmasında mühüm rol
oynayır. Bu sahədə yüksək xəstələnmə göstəricisinə
malik sosial risk qruplarının və gənclərin ciddi nə 
za rət altında məqsədli müayinələrə cəlbinin təşki 
lin də İTYMin sənədləri əsasında tərtib olmuş re 
gistr mühüm əhəmiyyətə malikdir. Aparılan tədbir
lər sayəsində 2016cı illə müqayisədə 2018ci ildə
il kin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəki si 

nin 3,2 dəfə yüksəlməsi və aşkarlanmanın 58,7%
art ması xəstələnmənin intensiv səviyyəsinin 1,7 də 
fə yüksəlməsinə səbəb olur. ÇDD vərəmin yaran 
ma sında mühüm rol oynayan dərmana davamlı
monopoli rezistent formalarının 2,9 dəfə azalması
ÇDDlığı artmasının qarşısını alır. Nəticədə müal
icə kursunun sonuna uğurlu müalicə 8,8% artaraq
91,3%, uğursuz müalicə isə 81% azalaraq 0,8%
səviyyəsinə düşür. Müalicəni ciddi nəzarət altında
apa rıl ması nəticəsində mütəmadi həkim nəzarə tin 
dən yayınanların 69,6%, müalicəsinin nəticəsi qiy 
mət ləndirilməyənlərin 79,5% azalmasına səbəb
olur. Sürətləndirilmiş molekulyargenetik müayinə
me todunun İTYMdə tətbiqi bakterioloji müali cə 
nin effektliyini 18,3% yüksəldir. İlkin hadisələr ara 
sın da dağılma mərhələsinin azalması, infiltrativ və 
rəm xəstələrinin müalicənin uğurla nəticələnməsini
9,3% artıraraq 93,1% səviyyəsinə qalxmasına im 
kan verir. 
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РЕЗЮМЕ

ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

1Шихалиев Я.Ш., 1Маммедбеков Э.Н., 3Гусейналиева В.Н., 1Кязимова Л.Г.,
3Шыхлинская М.А., 2Бадалова Х.С.

1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра фтизиатрии, Баку, Азербайджан;

2НаучноИсследовательский Институт Легочных Заболеваний, Баку, Азербайджан;
3Противотуберкуезный диспансер №1, Баку, Азербайджан;

С целью раннего выявления туберкулеза в 2016 году в учреждениях первичного медицинского звена (ПМЗ)
было проведено санитарное просвещение среди медработников и населения. Для проведения бактериологи
ческой диагностики в ПМЗ были обучены лаборанты. Был организован регистр для лиц, входящих в группу
высокого риска по туберкулезу и привлечены к обследованию под строгим контролем в 20172018 гг. В
результате, среди первичных случаев туберкулеза удельный вес очаговой формы туберкулеза в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. повысился в 3,2 раза. Вместе с этим, уровень выявления туберкулеза повысился на
58,7%, а заболеваемостив 1,7 раза. Удельный вес монополиустойчивых форм, имеющих важное значение
в возникновении мультирезистентных форм, понизился в 2,9 раза. Таким образом, был предотвращен рост
множественно лекарственно устойчивых форм. Удачный результат лечения в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
повысился на 8,8%, а неудачный – снизился на 81% и достиг уровня 0,8%. Удельный вес больных, лечащихся
под строгим контролем, но оставшихся без наблюдения врача снизился на 69,6%, а лиц, результат лечения
которых не был оценен – на 79,5%. Проведение в ПМЗ ускоренного молекулярногенетического метода
исследования повысило эффективность бактериологического исследования на 18,1%. Среди первичных слу
чаев уменьшение уровня инфильтративного туберкулеза в фазе распада повысило эффективность лечения на
9,3% и дало возможность достигнуть до уровня 93,1%.
Ключевые слова: раннее выявление туберкулеза, микобактерии туберкулеза, удачный и неудачный резуль
тат лечения, летальность.

SUMMARY

THE ADVANCE DETECTION OF TUBERCULOSIS INFLUENCE
TO THE EFFICIENCY OF THE TREATMENT

1Shikhaliyev Y.Sh., 1Mammadbayov E.N., 3Huseynaliyeva V.N., 1Kazimova I.H.,
3Shikhlinskaya M.A., 2Badalova Kh.S.
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To detect the tuberculosis in advance in ambulance policlinics the sanitaryeducational actions is underway among
the medical personnel and other people as well, the preparation of the laboratory for the examination and express
moleculargenetic examination application plays very important role in preventing tuberculosis appearance. Very
important role on the forced examination under strong control plays the registering list of high risk groups and youth



people prepared on base of documents given by ambulance policlinics. As result of such actions, the level of the
focal tuberculosis in 2018 was 3.2 time higher and detection level was 58.7% higher than in 2016, it caused 1.7
time growth of intensive tuberculosis level. Reducing for a 2.9 time of serious drug monopoli resistant forms makes
possible to prevent the growth of SDR (serious drug resistant). As a result, the level of successful treatment rate was
8,8% higher and got 91,3%, the level of unsuccessful treatment was 81% lower and got 0.8% to the end of treat
ment course. The percentage of avoiding the examination and doctors control patients got reduced for a 69.6%, the
percentage of people with no estimated treatment results was lower for a 79.5% because of carrying out the treat
ment under strong control. The efficiency of the bacterial treatment was higher for a 18.3% because of application
of express moleculargenetic examination method in ambulance policlinics. We can note the reduction of spreading
stage, the growth of the percentage of successful treatment of infiltrative tuberculosis for a 9.3% and getting it to
93.1%. 
Keywords: the advance detection of tuberculosis, mycobacteria tuberculosis, successful and unsuccessful treat
ment, mortality.
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İstmikservikal çatışmazlıq (İSÇ) müasir ma ma  lı 
ğın ən vacib problemlərindən biri olaraq qalır. İSÇ,
hamiləliyin başa çatdırılmaması təh lü kə si nin müs 

tə qil və əhəmiyyətli bir risk amili olub, II tri mestrdə
40% hallarda, III trimestrdə hər 3 hallda rast gəlinir [3,
4, 8]. Öz növbəsində, vaxtından tez do ğu şun hər üçüncü
vəziyyəti İSÇ tərəfindən diktə edilir [7, 9, 10].

İSÇin mürəkkəb məsələlərindən biri korreksiya
metodunun seçimidir. Hamiləlik dövründə servikal
ödəmə qabiliyyəti problemi XIX əsrdən bəri bilinir
di, ancaq hələ XI əsrdə. görkəmli alim Әbu Әli İbn
Sina (Avicenna) bu patoloji haqqında yazmışdır. 

Klassik tərifə görə, İSÇ, kəsilmə təhlükəsi olma 
dıq da, hestasiyanın 37ci həftəsinə qədər serviksin
yum şaldılması, genişlənməsi və qısaldılmasıdır. İSÇ,
serviksdə bir funksional və ya struktur qüsuru səbə 
bin dən hamiləliyin tam müddətə çatdıra bilməməsi
ilə xarakterizə olunur [2, 5, 6]. İSÇ üçün korreksiya

metodunun seçimi klinik vəziyyəti, anamnezi, gesta
tional yaşı, döllərin sayı, servikometriya məlumatla 
rı, ginekoloji müayinə, hamiləliyin pozulması təhlü 
kə si və həkim təcrübəsi ilə bağlıdır.

Hazırki tədqiqatın məqsədi – istmikservikal
ça tış mazlığın effektiv müalicə üsullarını nəzərdən
ke çi ril məsi idi. 

İSÇnın iki əsas müalicə üsulu var: konservativ
və cərrahi. 

Halhazırda, sübut edilmiş effektivliyi ilə İSÇ
nın korreksiyası üçün yalnız üç üsul mövcuddur:

1. Proqestagenlər;
2. Serklyaj;
3. Mamalıq pessariya.
Sadalanan üsullardan hər hansı biri monotera pi 

ya formatında uğurla tətbiq oluna bilər.
Fəsadların artması riskini nəzərə alaraq, serklyaj

və mamalıq pessariyanın birgə istifadəsi tövsiyə

*e-mail: chinara.gulmamedova@mail.ru

İSTMİKSERVİKAL ÇATIŞMAZLIĞININ MÜASİR KORREKSİYA ÜSULLARI
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Ә.Әliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
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Məqalədə hamilə qadınlarda istmikservikal çatışmazlığının müalicəsi üsulları təqdim olunur. İstmikservikal çatışmazlığının
iki əsas müalicə üsulu var: konservativ və cərrahi. İstmikservikal çatışmazlığı üçün korreksiya metodunun seçimi klinik
vəziyyəti, anamnezi, gestational yaşı, döllərin sayı, servikometriya məlumatları, ginekoloji müayinə, hamiləliyin pozulması təh
lükəsi və həkim təcrübəsi ilə bağlıdır. Tədqiqatın məqsədi – istmikservikal çatışmazlığın effektiv müalicə üsullarını nəzərdən
keçirilməsi idi. Bu üsullara göstəriş və əks göstəriş nəzərdən keçirilir. Qeyd edilir ki, istmikservikal çatışmazlığının müalicəs
inə yanaşma fərdi və əsaslandırılmış olmalıdır. Yüksək riskli xəstələrdə istmikservikal çatışmazlığı üçün profilaktik müalicə
strategiyası vaxtından tez doğuş hallarının azalmasına və perinatal nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır.
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Şək. 1. Hamiləlik zamanı İSÇ korreksiyası metodunun seçimi
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edilmir [2, 4, 6].
Uyğunlaşdırılmış fərdi göstərişləri nəzərə alaraq,

proqesteronlu dərman preparatlarla mamalıq pes
sariya terapiyasının birgə olması mümkündür.

Funksional İSÇ inkişafının patogenezində pro 
ges te ron səviyyəsinin azalmasadır. Hamiləlik zama 
nı İSÇ kor reksiyası metodunun seçimi fərqli olma 
lı dır (şək. 1):

Progesteronlu dərman preparatlarla müalicəyə
gös təriş 

 anamnezdə gecikmiş spontan düşükləri və er 
kən doğuş olmayan hamilə qadınlar;

 ultrasəsdə servikal kanalın qapalı hissəsinin
uzun luğu 25 mmdən az olduqda;

 diaqnoz qoyulduğu andan hamiləliyin 34cü həf 
təsinə qədər erkən doğuşun riskini azaltmaq üçün.

İstifadə metodikası. Erkən doğuşun qarşısının
alınması üçün progesteronun intravaginal tətbiqi
daha təsirli olur və əzələdaxili ilə müqayisədə daha
az yanaşı təsir göstərir.

Təlimatlarda və beynəlxalq tövsiyələrdə gös tə ri 
lən 34 həftəyə qədər olan dövrdə erkən doğuşun qar 
şısını almaq üçün istifadə olunan mikronizə olun 
muş progesteronun gündəlik dozası 200 mqdır.

1980ci illərdən başlayaraq progesteron dərman

larının erkən doğuşların qarşısının alınması və
müali cə sində effektivliyi ilə bağlı aktiv tədqiqatlar
apa rıl mışdır [2, 12], çünki onların funksional İSÇ
patogenezindəki əsas rolu bu xüsusi hormonun sə 
viy yəsinin kritik azalmasına aiddir. 

Progesteron, hamiləliyin 56 həftəsində xorion
tərəfindən sintez olunmağa başlayan plasenta mən şə 
li steroid hormondur, 78ci həftəyə qədər kon sen 
trasiyası iki dəfə artır və 3738 həftəyə qədər tədricən
artması davam edir və sonra onun sə viy yə si aşağı
düşür. Progesteronun fizioloji rolu mio met riu mu
rahatlaşdırmaq və daxili dəliyi daraltmaqdır [2, 11].

Mikronizə olunmuş progesteron və dəyişilmiş pro 
gesteron (didrogesteron) istifadə edərək hamilə li yin
adi (vərdiş) itkisi və İSÇ olan qadınlarda erkən do ğu 
şun profilaktikasının effektivliyini qiymət lən dir  mək
üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Erkən doğu şun baş 
lanmasının səbəblərinin təhlili göstərdi ki, nə did ro 
gesteron, nə də mikronizə olunmuş progesteron, uşaq 
lığın yığılma aktivliyinə prisipial fərq göstərməmişlər. 

Serklyaj. Profilaktik serklyaj (elective, anam 
nes tik məlumatlara əsaslanan). Gecikmiş düşük və
erkən doğuşu olan pasiyentlərdə erkən doğuşun ris 
ki ni azaltmaq üçün profilaktik müdaxilələyə gös tə 
riş şək. 2də göstərilmişdir.

Serklyajdən əvvəl aşağıdakı müayinələr aparıl
malıdır:

 Qanın ümumi analizi (leykositlərin sayı
15000/ml çox olmamalıdır);

 Creaktiv protein (5 nq/dldən az);
 USM dölün inkişaf qüsurlarını, döl membra na 

la rının vaxtından əvvəl cırılması;
 Cinsiyyat orqalardan ifrazətın mikroskopik və

mikrobioloji müayinəsi;
 Polimeraz zəncivari reaksiya ilə Chlamydia tra

chomatisin müəyyənləşdirilməsi.
Aşağıda göstərilən şərtlər istisna olmalıdır: 
 müntəzəm doğuş fəaliyyəti;
 döl membranalarının vaxtından əvvəl cırılması;

 xronik virus infeksiyalarının aktivləşməsi;
 cinsiyyat yollarda disbiotik və infeksiya dəy

işiklikləri. Yox olduğundan əmin olun;
 subfebrilitet (bədənin temperaturu 37,5°Cdən az);
 uşaqlıqda ağrı və uşaqlıqdaxili infeksiya əla 

mət ləri;
 dölün əziyyətləri. Qadının məlumatlandırılmış

razılığını almaq.
İstifadə metodikası. Serklyaj ümumiyyətlə 12

14 həftədə, bəzi hallarda  hamiləliyin 26 həftəsinə
qədər aparılır. Hamiləlik 22 həftədən çox müddəttə
bütün əməliyyatlar III səviyyəli müasissələrdə apa 
rıl malıdır. Ümumiyyətlə regional anesteziyaya üs 
tün lük verilir, lakin hər vəziyyətdə analgeziya nö vü

Şək. 2. Erkən doğuşun riskini azaltmaq üçün profilaktik müdaxilələyə göstəriş
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fərdi olaraq seçilməlidir, çünki müəyyən və ziy yət 
lər də (məsələn, təcili serklyaj zamanı) ümumi anes 
te ziya göstərilir.

Müalicəvi serklyaj (emergent, servikometriya
nəticələrə əsaslanan)

Qısaldılmış 25 mmə qədər uşaqlıq boynu olan
xəstələrdə erkən doğuşun riskini azaltmaq üçün ter
apevtik üsuldur. 

Göstəriş: Әn azı iki ardıcıl olaraq yerinə yetir
ilən ultrasəs servikometriya məlumatrlara görə
uşaqlıq boynun uzunluğunun mütərəqqi azalma.

Müayinə və şərtlər. Profilaktik serklyaj üçün ki 
mi. Müdaxilə 1424 həftə, bəzi hallarda  ha mi lə li 
yin 26 həftəsinə qədər aparılır. 

Təcili serklyaj (rescue, erkən doğuş təhlükəsi
zamanı)

Göstəriş: Təcili serklyaj haqqında məsələyə aşa 
ğı dakı amillərin birgə olanda baxılmalıdır: 

 Görünən tutmalarsız 20 mmdən çox və 40
mmdən az olan uşaqlıq boynu dilatasiyası;

 Uşaqlıq boynun ilkin uzunluğunun 50% dən
çoxu ilə vaxtından əvvəl hamarlanması (lakin uşaq 
lıq boynu uzunluğunda ən azı 15 mm);

 Döl kisəciyin sallanması.
Müayinə və şərtlər. Profilaktik serklyaj üçün ki 

mi. Bu vəziyyətdə ağırlaşma riski artdığından vagi
nal ifrazatların (döl qabıqların vaxtından tez cırıl 
ma sı, iltihab və plasentanın qopması istisna ol maq 

la), xorioamnionitin təzahürlərinin təbiətinin nə za 
rə tinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Xəstənin məlu 
mat lı razılıq forması imzalaması məcburidir.

Serklyajın istifadəsi metodikası. Serklyaj vaqi
nal və ya abdominal girişi ilə həyata keçirilə bilər.
Daha az ağırlaşmalara görə vaginal girişə üstünlük
verilir. Vaginal serklyaj texnikası üç əsas metodu
nəzərdə tutur:

 Toxumaların disseksisiyasız tikişin qoyulması
(Makdonald metodu);

 daxili dəlik nahiyəsində ikiqat Пvari daxili se 
lik li tikiş (Mamedəlieva modifikasiyasında Lyu 
bimovanın metodu);

 sidik kisəsinin soyulması ilə selik altı tikiş
(yük sək servikal tikiş deyilir) (Şirodkar metodu),
yük sək dərəcədə travmatik olduğuna görə nadir hal
larda istifadə olunur.

İstifadə edilən tikiş materialları. Saplar və ya
lent şəklində sorulmayan tikiş materialı. Tikiş mate
rialın gərginliyi, 5 saylı Gegar genişləndiricisi ilə
servikal kanaldan keçmək üçün tənzimlənməlidir.
Hər hansı müəyyən bir üsulun və ya tikiş materialın
digərlərindən üstün olduğuna dair heç bir dəlil yox
dur.

Makdonald metodu. Tikişi belə yaxın qoyurlar
ki, bu texniki olaraq mümkündür, uşaqlıq yoluyla
uşaqlıq boynu birləşməsində, toxumaların yarılması
olmadan (şək. 3).

Şək.3. MakDonalda görə serklyaj qoyulmasının sxemi



75

A.İ. Lyubimovanın metodu N.M. Məm mə də li 
ye va nın modifikasiyası ilə. Tikiş ekzoserviksdən
qa baq bir toplu uşaqlıq yolunun selikli qişasının
keçidinin sərhədində qoyulur. Orta xəttdən sağa 0,5
sm geri çəkilərək, vaginal tağın arxasında uşaqlıq
boynunu bütün qalınlıqdan sintetik sapla iynəylə
deşirlər. İkinci tikişarasıyla 0,5 santimetr orta xət 
lər dən daha solda iynəylə selikli qişasını və uşaqlıq
boynun qalınlığının hissəsini deşirlər. İkinci sintetik
sapı simmetrik: uşaqlıq boynun sağ və lateral his sə 
yə bütün qalınlıqda, sonra 0,5 santimetr orta xət lər 
dən daha solda bir toplu uşaqlıq yolunun ön his sə 
sin də, yerləşdirirlər.

Şirodkar metodu. Sidik kisəsi və düz bağırsaq
so yulmasından sonra serviksin uşaqlıq yolu tağlara
keç məsindən yuxarıda selik altına tikiş qoyulur; bu
digər üsullardan fəqrli olaraq, tikiş materialını uşaq 
lıq boynun daxili dəliyinə daha yaxın yerləşdirməyə
imkan verir. Tikiş ön və arxada yavaş çəkilir, sonra
selikli qişanın kəsikləri bağlanır [1, 11].

Şirodkar üsulu yüksək travmalı olduğuna görə
(adekvat anesteziyaya ehtiyac, cərrahi yaradan
ciddi qanaxma riski, hematomaların inkişafı, sidik
kisənin travmaya uğraması) olduqca nadir hallarda
istifadə olunur.

Serklyajın fəsadları
 xorioamnionit
 vaxtından tez döl membranaların cırılması
 tikişin yerdəyişməsi 
 erkən doğuş
 uşaqlıq boynu distosiyası
 uşaqlıq boynun cırılması
 uşaqlıq boynuuşaqlıq yolu fistulanın formal

laşması
Fəsadların riski və xarakteri serklyajın qoyulma 

sın dan asılıdır – profilaktik və ya təcili qoyulub. 
Serklyajın götürülməsi. Serklyaj 3638 həftədə

götürülməlidir. Müdaxilə anesteziyasız mümkün 
dür.

Transabdominal serklyaj. Uşaqlıq boynuna
tran sabdominal tikişlərin qoyulması çox sayda ağır
laşmalarla (yara infeksiyası, qanaxma) müşayiət
olu nan transvaginal metodikaya nisbətən texniki cə 
hət dən daha mürəkkəbdir. Bununla əlaqədar olaraq,
transabdominal serklyaj yalnız xüsusi hallarda
göstərilir.

Göstəriş 
 İki transvaginal servikal serklyajın cəhdləri

uğursuz olduqda
 Uşaqlıq boynun anatomiyası vaginal tikişin

yerləşdirilməsinə imkan vermir  məsələn, serviksin
ilməli elektroeksiziyasından (LLETZ) və ya konus
biopsiyasından sonra

 Uşaqlıq boynun anadangəlmə anomaliya
(məcələn, uşaqlıq boynun ikiləşməsi) vaqinal
servikal serklyajı çətinləşdirə bilər

 Traxelektomiyadan sonra pasiyentlər 
Transanbdominal serklyaj elektiv proseduradır

ki, yalnız cərrahlıq hazırlığıyla mama həkimi
ginekoloq tərəfindən aparıla bilər.

 Laparoskopik serklyaj ənənəvi laparotomiya
girişindən üstündür. 

 Laparoskopik və ya laparotomiya girişlə
serklyaj hamiləlikdən əvvəl və ya hamiləliyin
əvvəlində mümkündür. 

Mamalıq pessariya. Mamalıq (servikal) pes
sariya uşaqlıqservikal bucağı daha küt edir və
bununla belə döl kisəsinin daxili dəliyə hidravlik
təzyiqini azaldır. Bu yanaşma serklaja alternativ ola
bilər, lakin pessariyanın istifadə şərtləri və müddəti
sonrakı tədqiqatları tələb edir. 

Göstəriş
 Anamnezdə gecikmiş spontan düşük və ya 34

həftəyə qədər erkən doğuşu olan hamilələr
 USMdə servikal kanalın 25 mm qədər qısal dıl 

mış hissəsi və 24 həftədən az bir müddətə aşkar
edilməsi.

Әks göstəriş
 Başlanmış erkən doğuş
 Ciftin vaxtsız qopması 
Qoyulma şərtləri və sonrakı taktika
 Müdaxilənin icra edilməsi müddəti – ha mi lə li 

yin 1230 həft., əksər hallarda – 1520 həftə;
 Ambulator şəraitdə;
 Pessariya qoyulmaqdan əvvəl, servikal yaxma 

nın bakterioskopik müayinə aparmaq lazımdır, zə 
ruri hallarda vaginanı sanasiya keçirmək la zım dır;

 Pessariyanı vaxtaşırı çıxarma və yuyulmasına
ehtiyac yoxdur.

Pessariyanın çıxarılması üçün göstərişlər seklyaj
üçün göstəriləşlərlə eynidır.

Beləliklə, İSÇın müalicəsinə yanaşma fərdi və
əsaslandırılmış olmalıdır. Yüksək riskli xəstələrdə
İSÇ üçün profilaktik müalicə strategiyası vaxtından
tez doğuş hallarının azalmasına və perinatal
nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. 
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РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКОЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Рзакулиева Л.М., Гюльмамедова Ч.В.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан

В статье представлены методы терапии истмикоцервикальной недостаточности у беременных женщин.
Существует два основных метода коррекции истмикоцервикальной недостаточности: консервативный и
хирургический. Выбор метода терапии истмикоцервикальной недостаточности зависит от клинической
ситуации, анамнеза, сроков гестации, числа плодов, данных цервикометрии, гинекологического осмотра,
угрозы прерывания беременности, опыта врача. Цель исследования  рассмотреть эффективные методы
терапии истмикоцервикальной недостаточности: прогестагены, серкляж и акушерский пессарий.
Рассмотрены показания и противопоказания к этим методам. Отмечено, что подход к терапии истимикоцер
викальной недостаточности должен быть индивидуальным и обоснованным. Стратегия профилактического
лечения этого состояния у пациенток из групп высокого риска позволит снизить частоту преждевременных
родов и улучшить перинатальные исходы. 
Ключевые слова: истмикоцервикальная недостаточность, гестация, методы терапии, прогестагены, серк
ляж, акушерский пессарий.
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SUMMARY

MODERN METHODS OF CORRECTION OF ISTHMICCERVICAL INSUFFICIENCY

Rzakulieva L.M., Gulmamedova Ch.V.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The article presents the methods of treatment of ischemiccervical insufficiency in pregnant women. There are two
main methods for correcting ischemiccervical insufficiency: conservative and surgical. The choice of the method
of treatment for isthmiccervical insufficiency depends on the clinical situation, history, gestational age, number of
fetuses, cervicometry data, gynecological examination, threatened abortion, and doctor’s experience. The purpose
of the study was to consider effective methods of treating isthmiccervical insufficiency: progestogens, cerclage and
obstetric pessary. Indications and contraindications to these methods are considered. It is noted that the approach to
the treatment of ischemiccervical insufficiency should be individual and justified. A prophylactic treatment strate
gy for this condition in highrisk patients will reduce the incidence of preterm birth and improve perinatal outcomes.
Keywords: isthmiccervical insufficiency, gestation, therapy methods, progestogens, cerclage, obstetric pessary.
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Bütün dünyanı cənginə alan yeni növ koron
avirus infeksiyası SARSCoV2 (Severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2) yaratdığı

təhlükə böyük narahatlığa səbəb oldu. 11 Mart 2020
ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) koronavirus
törətdiyi COVID19 («Coronavirus disease 2019»)
xəstəliyini pandemiya kimi qəbul etdi [1, 2]. 

COVID19 ağır gedişatının amilləri yalnız yaş
və zəif immunitet deyil, həm də yanaşı xəstəlik
lərdir. Arterial hipertenziya və şəkərli diabet
xəstələri COVID19 ilə əlaqəli infeksiyanı daha
ağır keçirirlər. Çindəki bir sıra ilkin epidemioloji
tədqiqatlarda arterial hipertenziya və COVID19
olan xəstələrdə ölüm və xəstələnmə halları daha çox
müşahidə olunmuşdur [4]. 

Son günlər müxtəlif nəşrlərdə  angiotenzin
çevirici fermentinin inhibitorları (AÇFİ) və ya
angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarının

(ARB) qəbulu ilə COVID19la xəstələnmə riskinin
artması və daha ağır gedişatı ilə mümkün olan
əlaqənin hətta əksinə onların COVID19un müal
icəsində rollarının olması müzakirəsi ortaya
çıxmışdır. Halhazırda bu preparatları qəbul edən
pasientlər qəbulu davam etdirməlidir və yoluxmuş
olduqları təqdirdə dayandırmalıdırlar [3, 4]? 

Reninangiotenzin sistemində (RAS) angiotenzin
ailəsində peptidlərin balansını idarə edən iki əsas
ferment, angiotenzin çevirici ferment 1 (AÇF1) və
angiotenzin çevirici ferment 2 (AÇF2) daxildir, o
cümlədən angiotenzin I, angiotenzin II, angiotenzin
(19) və angiotenzin (17). Bu vazoaktiv peptidlərin
balansı bir neçə orqan sistemimlərinə dərin təsir
göstərir və AÇFİ (AÇF1 inhibə edir) və ARB (AT1
reseptorlarına angiotenzin IInin təsirini blokada
edir) tərəfindən dəyişdirilir. Onların qarşılıqlı
əlaqəsi aşağıdakı sxemdə göstərilib (Şək. 1) [3, 4].

*e-mail: terapiya_adhti@mail.ru

COVID19 PANDEMİYASI ZAMANI ÜRӘKDAMAR
XӘSTӘLİKLӘRİNİN AÇFİ VӘ ARB İLӘ MÜALİCӘSİ

Mirzəzadə V.A.*, Hüseynova N.N., Sultanova S.S.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
11 Mart 2020ci ildə DST koronavirus törətdiyi COVID19  xəstəliyini pandemiya kimi qəbul etdi. COVID19 – ilk növbədə res
pirator xəstəlikdir, lakin bir çox xəstələrdə arterial hipertenziya, kəskin ürək zədələnməsi və miokardit də daxil olmaqla ürək
damar xəstəlikləri müşahidə olunur. AÇFİ və ya ARB ilə müalicə COVID19 yoluxma riski və ya infeksiyasının ağır nəticələrinin
inkişafının artırması haqqında fikirlər söylənildi. Bu məqalədə COVID19 zamanı arterial hipertenziyanın müalicəsində bu
preparatların istifadəsinə dair əsas problemlər müzakirə olunur.
Açar sözlər: koronavirus, СOVID19, AÇFİ, ARB.

Şək. 1. Reninangiotenzin sistemi və onun inhibitorları və antaqonistləri.
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Bu sxemin əsas xüsusiyyətləri: siyahıdakı nöm
rələr diaqramdakı nömrələrə uyğundur:
1. Angiotenzinogen renin təsiri ilə angiotenzin Iə

çevrilir.
2. Angiotenzin I (dekapeptid) AÇF1 təsirindən

angiotenzin IIyə (oktapeptid) çevrilir.
3. Angiotenzin II angiotenzin 1 (AT1) və angioten

zin 2 (AT2) reseptorlarının aqonistidir.
4. Angiotenzin I AÇF2 təsirindən də nonapeptid

angiotenzinə (19) çevrilir. 
5. Angiotenzin II AÇF2 təsirindən də heptapeptid

angiotenzinə (17) çevrilir. 
6. Angiotenzin (19) AÇF1 təsirindən angiotenzinə

(17) çevrilir.
7. AÇF1 inhibitorları angiotenzin Ii angiotenzin

IIyə və angiotenzin (19) angiotenzin (17)
çevrilməsini inhibə edir. 

8. Angiotenzin (17) angiotenzin AT1 reseptor
larının antaqonisti və MAS1 reseptorlarının
aqonistidir.

9. Angiotenzin reseptorlarının antaqonistləri angio 
ten zin II və angiotenzin (17)nin angiotensin
AT1 reseptorlarına təsirini blokada edir.
AÇFİ və ya ARBlərin qəbulunun mənfi təsirlərinin

fərziyyəsi COVID19 virusunun hüceyrələrə daxil
olması üçün AÇF2 bağlanması ilə əlaqədardır. Bəli,
COVID19 virusu hüceyrə membranında yerləşən
AÇF2 reseptoruna bağlanır. Bu proses, virus çıxıntısı
zülalının TMPRSS2 transmembran serin proteazası ilə
aktivləşməsindən sonra baş verir (Şək. 2). Qeyd etmək
lazımdır ki, AÇF2 ağciyər alveolositləri II növ, ürək,
damar endoteli və böyrək hüceyrələrinin membranları
ilə ekspressiya olunur [38]. Beləliklə, COVID19
zamanı multiorqan zədələnməsini təxmin etmək olar. 

Heyvan modelləri üzərində aparılan bir neçə
eksperimental tədqiqatlar göstərmişdir ki,  AÇFİ və
ARBlər ürəkdəki AÇF2nin ekspressiyasını biriki
həftə ərzində əhəmiyyətli dərəcədə artırır [9].

Ürək, böyrəklər, ağciyərlərdə AÇF2 toxuma eks
pressiyası sağlam insanlarda, ürəkdamar xəstəlik
ləri olanlarda və koronavirusa yoluxmuş xəstələrdə
fərqlənir. Onun rolu COVID19 və ÜDX olan
xəstələrin populyasiyasında bəlli deyil.

Bununla bağlı ürəkdamar xəstəliklərinin (ÜDX)
mövcudluğu COVID19 gedişatının daha da ağır
keçməsinə təsiri  haqqında fikirlər irəli sürüldü.
İnsanlarda və ya COVID19 olan xəstələrdə

aparılan tədqiqatlarda məlumatlar təsdiqini tap
masına baxmayaraq, bu qrup dərmanlarla terapiya
alan xəstələrdə potensial olaraq artan COVID19
riskinin və mənfi nəticələrin olması iddiaları
söyləndi.

Qeyd etdiyimiz kimi, AÇF2nin başqa bir
funksiya da yerinə yetirir. AÇF2 angiotenzin IIni
vazodilatasiya xüsusiyyətləri olan angiotenzin 17
ə çevirir, bununla da angiotenzin IInin vazokon
striktor təsirlərini azaldır və beləliklə əkstəsir
göstərir (Şək. 3). Üstəlik də, eksperimental
tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, əvvəlki tənəffüs
koronavirus infeksiyaları törədən virus pnev

Şək. 2. SARSCoV2 virusu ilə AÇF2 qarşılıqlı təsir mexanizmi



80

moniyalarda AÇFİ və ARB qəbulu ağır ağciyər
zədələnməsinin azalması ilə səciyyələnir və bu dər
manların COVID19da faydalı ola biləcəyi təxmin
olunur [4]. Bununla belə, effektivliyə dair sınaq
sübutları hələ mövcud deyil və bu cür yanaşmanın
nəticəsində zərərlərin olma ehtimalı və ya potensial

faydası xəstələrdə tam aydın deyil. Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, halhazırda (21 Mart 2020ci il
tarixində) DSTnin saytında olan ICTRP (the
International Clinical Trials Registry Platform)  reg
istrində Çin tərəfindən aparılan üç tədqiqat qeydə
alınıb [3].

Teorik olaraq, AÇFİ və ARBlər COVID19da
zərərli ola bilər, çünki AÇF2nin aktivliyinin art
ması hüceyrələrə viral girişi artıra bilər. Alternativ
olaraq, ACE2nin artması, angiotenzin IInin
potensial qoruyucu iltihab əleyhinə xüsusiyyətləri
olan angiotensin(17) çevrilməsini artıra bilər [10].

Lakin bu təsir dəqiq deyil və artan iltihab əley
hinə  təsir COVİD 19da zərərli və ya faydalı olub
olmadığı məlum deyil [11]. 

AÇFİ və ARBlər COVID19 müalicəsi üçün
hələ klinik effektivliyinə dair inandırıcı sübutlar
olmadan istifadə edilməməlidir. 

Buradan aydın olur ki, AÇFİ və ARBlərin təsiri
mürəkkəbdir və onların COVID19 kontekstində
istifadəsinin ümumi nəticələrini proqnozlaşdırmaq
çətindir [12].

AÇF, AÇF2, angiotenzin II və reninangiotenzin
sisteminin digər komponentlərinin qarşılıqlı təsiri
mürəkkəb və bəzən paradoksal olur.

AÇF2nin ikili təsirinə və AÇF2nin ürəkdamar
xəstəliyi və COVID19 olan xəstələrdə necə
davranacağını etibarlı şəkildə bilmədiyimiz bir sıra
mövqelərə əsaslanaraq,  altı aparıcı cəmiyyətlər
(ESH, ESC, ESI, Hypertension Canada,

AFSA/ACC/AHA, РКО) eyni vaxtda (12.03.20
20.03.20) bəyanatlar yayımladı [1319].

Qeyd etmək lazımdır ki, mütəxəssislər COVID
19 pandemiyası zamanı AÇFİ və ARBnin müal
icəsi ilə bağlı birmənalı razılığını ifadə etdilər.
Bunlar bu gün mövcud olan fikirlərdir, lakin yeni
məlumatların alınması onları dəyişdirə bilər. Bəs bu
gün üçün nəyimiz var?

1. Hazırda AÇFİ, ARB  və ya digər RAAS bloka
torların COVID19 olan xəstələrdə və ya ÜDX olan
və bu dərmanlarla müalicə alan xəstələrdə
nəticələrə müsbət və ya əlverişsiz təsirinin eksperi
mental və ya klinik bir sübutu yoxdur.

2. Xəstələr bu göstərişlərə görə (arterial
hipertenziya, ürəkdamar xəstəliyi, ürək çatışma
zlığı)  RAAS blokatorlar ilə müalicə alırlarsa, ter
apiyanı davam etdirmək tövsiyə olunur.

3. ÜDX olan bir xəstəyə COVID19 diaqnozu
qoyulubsa, terapiyanın davam etdirilməsi qərarı
hemodinamika və klinik təzahürlərin vəziyyətinə
əsasən fərdi olaraq qəbul edilir. Halhazırda bu ter
apiyanın ləğvi üçün başqa əsaslar yoxdur.

4. Standart klinik təcrübəyə əsaslanan yanaş
malar istisna olmaqla, RAAS blokatorları ilə ter

Şək. 3. COVID12 zamanı AÇF2 ikili təsir
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apiya əlavə olunmamalı və ləğv edilməməlidir.
Nəzəri şübhələr və COVID19 ilə ürəkdamar

sisteminə zərərin sübutu ən qısa müddətdə daha çox
tədqiqat tələb edir. Tövsiyələr yeni məlumatlar və
sübutlar əldə edildikdən sonra yenilənəcəkdir.

Beləliklə, bu gün xəstələr AÇFİ və ya ARB pre 
pa ratlarını qəbul etməyə davam etməlidirlər, çünki

bunlar ciddi ürəkdamar ağırlaşmalarından qoruyan
və ömrü uzadan həyati dərmanlardır və yüksək arte
rial təzyiqi olan insanlar COVID19un ən ağır for
malarının yaranma riski altındadır. Dərmanların
əsassız dayandırılması milli miqyasda çox ciddi
nəticələrə səbəb ola bilər, bu da koronavirus infek
siyası ilə əlaqəli potensial riskləri xeyli üstələyir.
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ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИНГИБИТОРАМИ
АПФ И БРА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID19
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11 марта 2020 года ВОЗ признала болезнь COVID19, вызванную коронавирусом, пандемией. COVID19 –
это прежде всего респираторное заболевание, но у многих пациентов также есть сердечнососудистые забо
левания, включая гипертензию, острое повреждение сердца и миокардит. Была выражена обеспокоенность
в связи с тем, что лечение ингибиторами АПФ или БРА может повысить риск заражения или развития тяже
лых последствий СOVID19. В представленной статье обсуждаются основные вопросы применения этих
препаратов для лечения артериальной гипертензии при COVID19. 
Ключевые слова: коронавирус, СOVID19, ингибиторы АПФ, БРА.
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On March 11, 2020, WHO recognized the COVID19 disease caused by the coronavirus as a pandemic. COVID19
– is primarily a respiratory disease, but many patients also have cardiovascular diseases, including hypertension,
acute heart damage, and myocarditis. Concern was expressed that treatment with ACE inhibitors or ARBs may
increase the risk of infection or the development of severe consequences of COVID19 infection. This article dis
cusses the main issues of the use of these drugs for the treatment of arterial hypertension with COVID19. 
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U ltrasəs müayinə (USM) qalxanvari vəzin pato 
lo giyalarında əsas diaqnostik üsul olub və təx 

mi nən 40% düyünlü törəmələrin kistik dəyişikliyini
aşkarlamağa imkan verir. USM qalxanvari vəzin
düyünlü törəmələrinin qiymətləndirilməsində vacib
olan qeyriinvaziv üsullardan biridir. N.Jelonkinaya
(2018ci il) görə əməliyyat sonrası histoloji müayi 
nə nəticəsinə əsasən kistik strukturlu düyünlü törə 
mə lərdə  68% düyünlü zob, 18% follikulyar adeno 
ma, 9% qalxanvari vəzin xərçəngi və 5% çox az bir
qrup qeyritiroid təbiətli törəmələr olmuşdur [8]. 

Follikulyar adenoma hüceyrə proliferasiyasına gö rə
bir birindən ayrılır: fetal adenoma, Hürthle hü cey rəli
neoplaziya, embrional adenoma.  Qalxan va ri vəzin
düyünlü törəmələri quruluşuna görə solid, qarışıq solid
kistik və kistik olurlar. Solid və kistik komponentlərin
nisbətinə əsasən, əgər kistik komponent ≤10% təşkil
edirsə, düyün solid hesab edilə bilər, kistik komponent
11%dən 50%ə qədər ol duq da əsasən solid kompo
nentin domenantlığı düyün, kistik komponent 5190% –
təşkil edərsə əsa sən kis tik komponentin dominantlığı
düyün və  kistik komponent 90%dən çoxdursa kistik
düyün hesab edilir. USMsi incələnməsində adenomalar
əsa sən solid küt lə şəklində: hiperexogen, izoexogen və
hipoexogen şəklində izlənilir [3]. Qalxanvari vəzin
xoşxassəli törəmələri içində adenomalar 1625%, toksi
ki ade nomalar isə 1% təşkil edir [9]. Qal xanvari vəzin

toksiki adenomaları (Plammer xəstə li yi) xoşxassəli
törəmələr olub, tireositlərin lokal hiperplaziyası nəti cə 
sində inkişaf edir. Toksiki adenoma avtonom ola raq
tiroid hormonu sintez edir və klinik şəklinə görə ti reo 
tok sikozdan fərqlənmir. V.İ.Belokonevə (2007ci il) gö 
rə zəhərli urla əməliyyat olan pasiyentlər arasında 7,3%
toksiki adenomalar təşkil edib [5].

2009cu ildə qalxanabənzər vəzin düyünlərinin
klinisist və sonoloq həkimlərin birbirini rahat anla
ması üçün təsnifatlandırılması və bədxassəlik riskinin
proqnozu üçün xüsusi hazırlanmış proqramı Tiroid
İmaging Reporting and Data Sistem (TİRADS) isti
fadə etməyi təklif etmişdirlər. Bu təsnifat faizlə ifadə
edilmiş bədxassəlik riskini əks etdirir. Beləliklə,
TİRADS 1 və 2  bədxassəliyin sıfır riskini, TİRADS
3  <5% bədxassəliyin  riskini, TİRADS 4 bədxas
səliyin 580% riskini, Tİ RADS 5 ilə isə 80%  dən
çox riskini əks etdirir. 2017ci ildə Amerika
Radioloqlar Kollegiyası tərə fin dən yeni sadələşdiril 
miş TİRADS təsnifatı təsdiq olun muşdur [13].
Cədvəl №1də İncə İynə Aspi ra sion Biopsiya (İİAB)
müayinəsindən sonra təsdiq lən miş sadalanan ultra
sonoqrafiya əlamətləri göstə ril mişdir. Belə ki hər bir
əlamətin özünə uyğun bal sayını qoymaqla, cəmdə
düyünlü törəmələrin uyğun kateqoriyaya daxil etmək
olar: 0 bal – TR I tip, 2 bal – TR II tip, 3 bal – TR III
tip, 46 bal – TR IV tip, 7 və çox bal – TR V tipdir.

*e-mail: sua_diaqnostikasi@mail.ru

QALXANVARİ VӘZİN DÜYÜNLӘRİNİN DİAQNOSTİK ALQORİTMİ
1Nəsirova F.C.*, 1Sərdarlı F.F., 2Quliyeva A.O., 2Әliyev A.R.

1Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, şüa terapiyası kursu ilə şüa
diaqnostikası kafedrası, Bakı, Azərbaycan;

2Milli Onkologiya Mərkəzi, radionuklid diaqnostika və terapiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
Aparılmış tədqiqat çərçivəsində ultrasəs, Doppler sonoqrafiya və radionuklid müayinələrinin qalxanabənzər vəzin düyünlərinin
diaqnostikasında rolu öyrənilmişdir. Məqalədə qalxanabənzər vəzin düyünlü törəmələrin vaxtında və düzgün diaqnoz qoyul
ması üçün kompleks müayinənin aparılması vacibliyi göstərilir. Düyünlü ur patologiyalarda təklif edilmiş kompleks şüa diaq 
nos tikasının alqoritmi və yenilənmiş protokolu tövsiyə xarakteri daşıyır.
Açar sözlər: düyünlü ur, toksiki adenoma, qalxanvari vəzin ektopiyası, USM, SPECT/CT

Cədvəl 1
TİRADS təsnifatının ultrasonoqrafiyada qiymətləndilirmiş əlamətləri.
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Beləliklə, qalxanvari vəzin TİRADS 3,4,5 tip
kateqoriyaya aid olan düyünlərdə bədxassəliyin  ris 
ki nə görə İİAB olunmalıdır [11]. İİAB qalxanvari
və zi müayinəsi üçün qızıl standart hesab olunan bir
müayinə metodudur.  

Son vaxtlarda yeni  ultrasəs üsulu  elastoqra fi 
ya metodu işlənib hazırlanmışdır. Bu üsul toxuma 
nın tərkibini, quruluşunu, toxumanın və ya orqanın
sərt li yini kəmiyyətcə 2 parametrlə qiymətlən dir 
məyə imkan verir: 

 Elastiklin əmsalı (elasticiti score – ES) 
 Gərginlik nisbəti (strain ratio – SR).
Alınan məlumatlar keyfiyyət göstəricisi xarak

terində olub, rənglərlə ifadə olunur. Elastiklik əm sa 
lı na görə düyünlər 4 tipdə olur:

 I tip – yaşıl, yumşaq.
 II tip  əsasən yaşıl, strukturunda mavi sahələr

var, yarımyumşaq düyün kimi qiy mət lən di ri lir. 
 III tip  əsasən mavi rəngə boyanmış, struktu

runda yaşıl sahələr olan düyünlər, yarımsərt
olaraq qiymətləndirilir.

 IV tip – mavi rəngə boyanan düyünlər, sərt
ola raq qiymətləndirilir.

Adətən USMdə tək düyünlü, çox az hallarda
çoxsaylı dəyişikliklərlə vizualizə olunur. Әhalinin
510%də bu xəstəliyə rast gəlinir. Düyünlü ur əsa 
sən qadınlarda rast gəlir. Tiroid şişləri isə bütün
bəd xassəli törəmələrin 1,1%ni təşkil edir [2, 6, 12].

Әgər tiroid vəzin tək düyünü və ya çoxdüyünlü
ur zamanı TSHnin səviyyəsi normanın aşağı sər hə 
dindən kiçik olarsa, həmçinin retrosternal yerləşmiş
ur, avtonom və ya ektopik tiroid toxumasının möv 
cud luğuna şübhə olarsa, qalxanavari vəzinin ssinti 
qra fiyası və kombinə olunmuş hibrid üsulu
SPECT/CT (tək fotonlu emision kompüter tomo
qrafiyası (KT) və KT) aparılmalıdır [4].

Radioizotop (radionuklid) ssintiqrafiya – qalxan
vari vəzidə izotopun texnesium və ya radioaktiv yo 
dun toplanma xüsusiyyətinə əsaslanır. Bu üsulla dü 
yü nün funksional xarakteri müəyyən edilir. 

Ssintiqrafiya zamanı düyünlərin funksional
təsnifatı: Soyuq düyünlər (cold) – qeyri/funksion
al, yə ni izotopu tutmayan düyünlərə deyilir. Sadə
kista maye tərkibli ola bildiyi kimi, qatı tərkibli
soyuq düyünlər də mövcuddur. Soyuq düyünlərin
kiçik bir qismi xərçəng ola bilər.

1. İlıq düyün (warm) – izo/funksional, istifadə
edilən izotopu tiroid vəzinin digər hissəsi ilə

eyni dərəcədə tutan düyünə deyilir. Bu düyün
ləri olan xəstələrdə daha az şikayət olur.

2. İsti düyünlər (hot) – hiper/funksional, istifadə
edi lən izotopu ən çox tutan, bölgəli görüntülü
ayrı lan düyünlərdir. İsti düyünlər adətən tok
siki urla bir likdə müşahidə olunur. Adeno ma 
lardan bə zən avto nom isti düyünü olur. Bu
zaman izotopu tama mi lə tutan düyündür.
Funksional olaraq avtonom düyünlərin 35%
dən azı bəd xassəlidir [7].

Radioaktiv yod İ131 ilə ssintiqrafiya, diaqnostik
və eyni zamanda müalicə üsulu kimi halhazırda
dünyada ən geniş yayılmış terapevtik və diaqnostik
müayinələrdən biridir. Bu problemlərin kompleks
şəkildə həllinə  teranostika üsulu deyilir. 

Radioaktiv yod ənənəvi olaraq hipertireozu və ti 
roid vəzin xərçəngi olan xəstələrin müalicəsində isti 
fadə edilib. Çoxdüyünlü zobu olan xəstələrdə ti roid
vəzin xərçəngi riski təxminən 35%dır və solitar
(tək) tiroid düyünləri ilə eyni riskə malikdir [1, 14]. 

Beləliklə, qalxanvari vəzin düyünlü ur xəstə li yi 
nin şüa diaqnostik üsullarının qiymətləndirilməsi və
alqoritmin tətbiqinin məqsədi olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. Ә.Әliyev
adına ADHTİnun bazası olan Respublika klinik xəs 
təxanasında və Milli Onkologiya Mərkəzinin ra dio nu 
klid diaqnostika şöbəsində, son bir il ərzində (2019cu
il), 635 pasiyent (173 kişi və 462 qadın) müa yinədən
keçmişdir (şək. 1). Müayinə olunmuş pa si yentlərdə
yaş həddi 185 arasında dəyişmişdir. Bü tün xəstələrin
üzərində klinik, laborator (tiroid və zi nin funksional
testləri), instrumental müayi nə lər apa rıl mışdır və mor
foloji üsulla təstiq edil miş dir. Xəs tə lə rin hamısında
qalxanvari vəzin USMdə 7,512 MHz tezliyə malik
işləyən xətti transdüser vasitəsi ilə apa rılmışdır. Böyük
qalxanvari vəzilərdə bəzən 3.55 Mhz tezlikli konveks
probun istifadəsi daha rahat ol muş dur. Aşkarlanmış
düyünün funksional vəziyyəti nin qiymətləndirilməsi
üçün iki baş lı qammakameradan (planar ssin
tiqrafiyası) və SPECT/CT (“General Electric” firması)
hibrid gö rün tüləmə ilə müayinəsi istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
Qal xan vari vəzidə düyünlü dəyişiklik 197 pasiyent
də (59 kişi və 138 qadın) müşahidə olunub. Ssin ti 
qra fiya müayinələrin hamısında texnesium Tc99m
perteknetat radiofarmosevtik birləşməsindən intra
venoz inyeksiya şəklində (ortalama doza 150 mBq)
istifadə edilmişdir (şək. 2).
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“İlıq ocaq” 79 xəstədə (18 kişi və 65 qadın) aş 
kar lanıb. Orta yaş göstəricisi 2684 təşkil etmişdir.
Xəs təliyin pik həddi 6069 yaşlı xəstələrdə mü şa hi 
də olunub. “Soyuq ocaqlar” 79 pasiyentdə (18 kişi
və 65 qadın) aşkarlanıb. Xəstələrin yaşı 2076 olsa
da, əsasən 5059 yaşa təsadüf edir. “İsti ocaq” 12
pa siyentdə (4 kişi və 8 qadın) müşahidə edilib. Xəs 
tə lərin yaşı minimum 27, maksimum 59 olsa da, bu
düyünlər əsasən 3039 yaşlı xəstələrdə aşkarlanıb.
“Qarışıq ocaqlar” 33 xəstədə (15 kişi və 18 qadın)

orta yaş həddi 6170 il (yaş sıralaması 2672 il)
təhlil edildi.

Toksiki zob aşkarlanmış 263 xəstədən (77 kişi və
186 qadın) 17 kişi və 31də qadın (48 xəstə) avto 
nom toksiki adenoma təsadüf olunub. 48 xəstələrin
1885 yaşı olsa da, xəstəliyin pik nöqtəsi kişilərdə
5160 il, qadınlarda isə 6170 yaşa təsadüf edir. On 
lar dan, 45 yaşlı kişidə tireotoksikoz fonunda qal xan 
vari vəzin xərçəngi diaqnozu əməliyyatdan sonrakı
aparılan morfoloji müayinə zamanı təsdiq olunub.

Şək. 1. Tədqiq olunmuş xəstələrin ümumi səciyyəsi.

Şək. 2. Qalxanvari vəzin radionuklid müayinəsinin nəticələri.
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1 oğlan və 9 qızda (yaş həddi 111 arasında)
diaq noz dil kökündə ektopik tiroid vəzin aşkarlan
ması olmuşdur.

Klinik hal. 7 yaşlı qızda ilk şikayətlərdən biri qatı
qidanı udmaqda çətinlik çəkməsi olmuşdur. Ağız boş lu 
ğu nu həkim otolarinqoloq tərəfindən müa yinə edərkən
1,9x2,1 sm ölçüdə şişə bənzər oval formalı patoloji sahə
təsbit edildi. Klinikada qu ru dəri, aşağı səs və qəbizlik
qeyd edildi. Bu simp tomlar 6 ildən bəri muşahidə olunur
muş. Ti roid vəzi palpasiya edilmədi. Hormonal vəziy yə 
tin öyrənilməsində hipo ti roidizm təsdiqləndi: sərbəst T4 

13,5 pmol/L, ümu mi T4  98,6 nmol/L, sərbəst T3 – 6,84
pmol/L, ümu mi T3 – 3,01 nmol/L, TSH – 4,80
mkmU/ml, tiroksin bağlayan globulin TBG – 23,2 mq/L. 

Ultrasəs müayinəsində tiroid vəzi adi yerində
aşkarlanmadı, amma dilin kökündə hamar dəqiq
kon turlu, homogen quruluşu və bir qədər azalmış
exo genliyi olan törəmə görüntüləndi. 99mTc ilə
ssin tiqrafiya və SPECT/CT zamanı radioaktivdər
man toplanması yalnız dilin kökündə “ilıq düyünlü”
şəkildə qeyd edildi. Qalxanvari vəzinin adi yerdəki
görüntüsü müəyyən edilmədi (şək. 3).

Uşağa dilin kökündə, subklinik hipotiroidizmdə
tiroid vəzinin ektopiyası diaqnozu qoyuldu və
hipotiroidizm ilə əlaqədər olaraq müalicə edildi.

Qalxanvari vəzin adenomaların bədxassəli
törəmələrdən diferensasiya etmək üçün aşağıdaki
US əlamətlərə diqqət yetirilirdir:

 Oval və ya dairəvi forma
 Orta və ya aşağı exogenliyin
 Həmcins və ya mülayim qeyrihəmcins

exostrukturu
 Dəqiq konturlar
 Hamar kənarlı olması
 Hipoexogen çevrə (simptom “halo”) 13 mm

< olması
 Qalxanvari vəzin saxlanmış kapsulu
 Rənqli Dopler (RD), Power Dopler (PD), 3D

Power Dopler rejimlərində qarışıq tipli hiper
vaskulyarizasiya izlənir, düyün daxilində  da 
mar boyunca bərabər paylanmış şəkildə,  pe 
ri nodulyar damar həlqəsi xarakterdir və “ha 
lo” simptomuna uyğundur. Daha az hallarda
dü yün mərkəzinə doğru radial damarlar çıxır
ki, bu əlamət “basketbol səbəti” simptomu ad 
la nır.

 Toksiki adenomalar bəzən kistozhemorragik

degenerasiyaya və kalsifikasiyaya məruz
qa lır. Düyün daxilində hipoexogen əlavənin
ol ma sı parenxima daxilinə qansızma nə ti cə 
sin də olur, ancaq anexogen kistik əlavənin ol 
ma sı xoşxassəli törəmənin kistik strukturlu
in ki şa fını göstərir.

 Kompression Ultrasəs elastoqrafiya (KUEQ)
rejimində sərtliyin müəyyən qədər artması,
bu nun nəticəsində intensiv rənglənmə, ətraf
to xumadan fərqlənməsi, elastometriyada –
gər ginlik nisbəti “strainratio” indeksinin 3
dən yuxarı olmasıdır.

 Hipoexogen adenomatoz düyünlər çox vaxt
kolloid düyünlü zob və bədxassəli törəmələr
lə diferensasiya etmək çətinlik yaradılır.

Ultrasəs texnologiyanın sürətli inkişafına bax 
ma yaraq, hələ də bütün mövcud problemləri həll et 
mək mümkün deyil. Qalxanvari vəzi düyünlərinin
funksional fəliyyətinin yoxlanması, düyünlərin
avtonomiyasının statusu, ektopiya olunmuş tiroid
vəzi toxumasının diaqnostika və TSH səviyyəsinin
aşağı olan xəstələrdə tireotoksikozun patogenetik
variantlarının diferensial diaqnostikası üçün ssin
tiqrafiya üsulu daha həssas metoddur.

Müəyyən əlamətlər və ya bu əlamətlərin birləş 

Şək. 3. Qalxanvari vəzin ektopiyası (a  planar ssintiqrafiya, b  SPECT/CT şəkili)
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mə si, və İİAB qalxanvari vəzin xərçəngi diaq no 
zun da yüksək proqnoz əhəmiyyətinə malikdir.  Bu 
na görə də müayinə alqoritminin yaranmasını və
yenilənmiş protokolu təklif edirik (şək. 4).

Şək. 4də qeyd edilən dinamik müşahidə (kon
trol) ondan ibarətdir ki, dövr ərzində tiroid vəzinin
USM, hormonlardan TSH və qanda kalsitonin
səviyyəsinin 1 və ya 2 ildən bir dəfə təyin edilmə
lidir [10].

Yekun. Tədqiqat işi zamanı alınan nəticələrə
əsasən, təkcə ultrasəs müayinədən istifadə edərək qal 

xanvari vəzin düyünlü törəmələrin diaqnozu dəqiqliyi
70%, həssaslıq  66%ə qədər, spesifiklik  87%ə
qədər mümkündür. USM, SPECT/CT və biopsiyadan
birgə istifadə edərkən – dəqiqlik, həssaslıq və spesi
fiklik müvafiq olaraq 98%, 96% və 100%.

Deməli, qalxanvari vəzin adenomaların və digər
həcimli törəmələrin vaxtında və düzgün diaqnoz
qoyulması üçün protokolla uyğun kompleks müay
inənin aparılması vacibdir. Beləliklə qeyd etdiyimiz
TİRADS təsnifatı və təcrübə əsasında yuxarıda
göstərilən alqoritm işlənilib və tövsiyə olunur.
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Статья посвящена обзору лучевых методов исследований узловых изменений щитовидной железы. Дано
описание протокола УЗИ и функциональная оценка узлов при радионуклидном исследовании на планарной
сцинтиграфии и SPECT/CT. При подозрительных узлах рекомендовано проведение тонкоигольной аспира
ционной биопсии. Использование алгоритма комплексного подхода лучевых методов исследования повы
шает чувствительность и специфичность диагностики узловых образований щитовидной железы.
Ключевые слова: узловой зоб, токсическая аденома, эктопия щитовидной железы, УЗИ, SPECT/CT.
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DIAGNOSTIC ALGORITHM OF THYROID NODULES
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This article is an overview on ultrasonography features of thyroid nodules. SPECT/CT provides information on the
nature of focal in thyroid, which is important when choosing further tactics of treatment. A suspicions nodule should
undergo biopsy with fine needle aspiration. The use of the algorithm of the complex approach imaging increases the
sensitivity and the specificity of the diagnosis of thyroid nodules.
Keywords: thyroid nodules; toxic adenoma, ectopic of a thyroid; ultrasonography; SPECT/CT.
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