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LİSTERİOZUN KLİNİKA, DİAQNOSTİKA VӘ MÜALİCӘSİ HAQQINDA
MÜASİR TӘSӘVVÜRLӘR
Cəfərova K.Ә.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Listerioz – zoonoz cinsindən olan infeksion xəstəlik olub, listeriyalar ilə törənir, müxətlif ötürülmə yolları və faktorlarına, klinik
təzahürlərin polimorfizminə, yüksək letallığıa malikdir. 1940cı ildə antiseptikanı təklif edən ingilis cərrahı Listerin şərəfinə
Listeria monocytogenes adlandırılmışdır. Listerioz dünyanın bütün ölkələrində aşkar edilir. Ölən 147 yenidoğulmuş arasında:
24,8% letallıq 2 aya qədər uşaqların və 34,9% yaşı 60dan yuxarı olan şəxslərin payına düşür. Müəllif xəstəliyin diaqnos
tikasının çətinliyini və ağır gedişatını nəzərə alaraq, müasir ədəbiyyat mənbələrinin təhlilini aparmışdır.
Açar sözlər: listerioz, seroloji müayinə, laborator müayinə, epidemiologiya.

isterioz – zoonoz və insan cinsindən olan
infeksion xəstəlik olub, listeriyalar ilə törə
nir, müxətlif ötürülmə yolları və faktorları
na, klinik təzahürlərin polimorfizminə, yüksək le
tallığıa malikdir. 1940cı ildə antiseptikanı təklif
edən ingilis cərrahı Listerin şərəfinə Listeria mono
cytogenes adlandırılmışdır. O dövrdən xəstəlik lis
terioz adlandırılmışdır [1].
İnsan infeksion patologiyası son illər böyük də
yişikliklərə məruz qalmışdır. Bu dövr ərzində
əvvəllər məlum olmayan infeksion agentlər kəşf
edilmiş, artıq yaxşı məlum olan törədicilərin orta
çəkisi azalmışdır. Kəşf edilən mikroorqanizmlər
epidemioloqlar, bakteriolqolar və infeksionistlərə
yaxşı məlum olsa da, son illər infeksiyaların orta
çəkisi artmış, klinik təzahürlərin spektri genişlən
mişdir. Buna bir tərəfdən laborator və klinik
diaqnostika sahəsində əldə edilən nəzərəçarpan
tərəqqi, digər tərəfdən törədicinin reproduksiyasına
təsir göstərən xarici mühitin antropogen transfor
masiyası, infeksiyanın ötürülməsi yollarının geniş
lənməsi və insan populyasiyasının, xüsusilə müx
təlif immundefisiti olan insanların onlara qarşı həs
saslığının dəyişməsi ilə bağlıdır [13]. Laborator
diaqnostikada tərəqqinin baş verməsinə baxma
yaraq, listeriozun diaqnostikası problemi xüsusi
diqqətin göstərilməsini və gələcək tədqiqatların
aparılmasını tələb edir. 80ci illərin əvvəllərinə
qədər qidalı mühitdə kulturların ayrılması, seroloji
diaqnostika metodları ilə yanaşı klinik materiallar
dan ibarət yaxmaların rənglənməsi listeriozun
diaqnostikaını əsas metodlar idi. Lakin sporadik
halların sayının artması və epidemioloji partlayışlar,
çoxsaylı həssas ənənəvi diaqnostika metodlarının
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çatışmazlıqlarını aşkar etməyə imkan vermişdir [4,
5]. Seroloji müayinə metodları bizim ölkədə listeri
ozun diaqnostikası üçün geniş vüsət almışdır. Bir
qayda olaraq, 1987ci ildə reqlament ilə təsdiq
edilən aqqlütinasiya testlərinin müxtəlif variantları
təbiq edilirdi.
Listeriozun laborator diaqnsotikası kimi prak
tikada daha çox iki seroloji metod istifadə edilir: 1.
inaktivasiya olunmuş sitoplazmalı antigen ilə kom
plementin birləşməsi reaksiyası; 2. eritrositar anti
gen diaqnostikum ilə birbaşa olmayan hemaqqlüti
nasiya metodu. Bununla yanaşı olaraq, hələ 1967ci
ildə listeriozun tədqiqatçılar məktəbinin banisi olan
akademik İ.Bakulev listeriozun diaqnostikası üçün
seroloji müayinələrin kifayət qədər spesifik olma
ması baxımından onların çatışmazlığına diqqət
etmişdir. Alman alimi Ziyelger listerioz problemi
üzrə seroloji diaqnostikanın böyük nüfuz qazan
masını nəzərə alaraq yazmışdır: “sroloji göstəri
cilərin qiymələndirilməsinə ehtiyatla yanaşmaq
lazımdır, bu zaman klinik mənzərə də nəzər alın
malıdır” [6]. Sanitarepidemioloji orqanlar haqlı
olaraq qeyd edirlər ki, listeriozun laborator diaqnos
tikası 30 il ərzində dəyişiklik olmamışdır, infek
siyanın epidemioloji əhəmiyyəti is artmaqda davam
edir. Buna baxmayaraq, epizootoloji və epidemiolo
ji vəziyyətlərin müəyyən edilməsi üçün seroloji
diaqnostika hələ də öz əhəmiyyətini saxlayır, çünki
seroloji müayinələrin nəticələr əhalinin müayinə
hissəsi ilə törədicilər risk qrupu arasında təmasın
olması aşkar edilir, lakin listeriozun yüksək dəqiq
liklə olmasının müəyyən etmyə imkan vermir.
İnfeksion prosesin əsas diaqnostika metodu bak
terioloji diaqnostika və törədicinin identifikaiyası

hesab edilir. Son illər listeriozun bakterioloji
diaqnostikası müəyyən dərəcədə təkmilləşmişdir.
Müayinə edilən materialın zənginləşdirilməsi və
qidalı mühitlərin konstruksiyası sahəsində
nəzərəçarpan inkişaf listeriozun identifikasiya
edilməsinin və ayrılmasını geniş əhatəli praktik
mikrobioloji laboratoriyalar üçün əlayetər edir.
Listerioza şübhə olduqda ilk növbədə septik forma
da, meningitlər və meninqoensefalit formasında
olan likvor və qan, yenidoğulmuş mekonisi hamilə
qadında dölyanı maye, cift, doğuş yollarından
möhtəviyyat müayinə edilir. Ağırlaşmış mamalıq
anamnezində, hamiləliyin patoloji gedişatında,
yumurtalıqların, uşaqlığın iltihabında genital traktın
genişləndirimiş müayinəsinin mütləq komponenti
kimi listerioz da müayinə edilməlidir [7].
Listeriozun daha az yayıldığı hallarda absessin
möhtəviyyatı, burunudlaq yolunun ekssudantı
müayinə edilir. Listeriozun mikrobioloji müayinəsi
üçün maksimal steril şərait olmalı, aseptika və anti
septika qaydaların riayət olunmalı, imkan olduğu
qədər kontaminasiyadan uzaq olmaq lazımdır.
Ümumi mikrob fonda müayinə edilən materialda
listeriyanın miqdarı az ola bilər, listeriyanın artım
sürəti bir çox şərti patogenlərdən az olur. Ona görə
də doyma prosedurları, selektiv faktorların savadlı
istifadə edilməsi müayinə edilən materialdan lis
teriya kulturların ayrılması üçün zəruri lan şərait
tələb olunur. Hələ XX əsrin 40cı illərində lis
teriyanın ayrılması üçün soyuq ilə doydurma prose
durundan istifadə etməyə başlamışlar və mühitə
telurit kalium əlavə edilir. Soyuq ilə doydurma
metodu listeriyanın prisxrofil təbiətinə, onların
aşağı temperaturlarda bölünməsi xassəsinə
əsaslanır. Metodika müayinə edilən nümunənin aid
əkilməsi metodundan başqa, 2 ay ərzində müayinə
edilən material +4°С temperaturda soyuducuda
saxlanılır. Mühafizə edilən materialın gündəlik
əkilməsi standart mühitdə aparılır, bu da material
birinci dəfə əkildikdə mənfi nəticələr zamanı müs
bət nəticələr gətirib çıxarır. Baxmayaraq ki, 4°С
inkubasiya zamanı kənar mikrofloranın inhibir
ləşməsi baş verir listeriyanın artması sürəti prose
durun əvvəlində azalır. Ona görə də hazırda bu
metod geniş şəkildə laborator diaqnostikada prak
tikada tətbiq edilmir. Laborator diaqnostikada uzun
müddətli ekspozisiyanın zəruri olması nəticəsində
soyuq ilə doyma metodu materialın selektiv agent

ilə yoluxmasına səbəb olur və 24 saat ərzində 30°С
də inkubasiya zamanı selektiv aqarda sonrakı
əkilmə ilə inkubasiyaya səbəb olur. Telurit kalium
listeriyanın ayrılması (pepton aqarət, qanlı aqar)
üçün bir çox qram mənfi bakteriyaların böyüməsini
zəiflədən faktor qismində istifad edilməsi tövsiyə
edilir. Gələcəkdə selektib agentlər qismində geniş
spektrli kimyəvi birləşmələrdən, matel duzlarından,
antibiotiklər və rəngləyicilərdən istifadə edilir.
Onlardan xlorid litium, akriflavin, naldiksik turşu,
sikloheksamiddən istifadə edilir, bunlar da geniş
istifadə edilən qidalı mühitlərin və zəingiləşdirici
bulyonların tərkibinə daxil edilir [8].
Son zamanlar tipikləşmə və diaqnostika üçün
DNTnin müayinəsinə əsaslanan metodlrdan istifadə
edilir. Bu da onların nisbi texniki sadəliyi və əlyetər
liyi ilə izah edilir. Bu gün daha geniş yayılmış və
perspektiv molekulyardiaqnostika metodu polimer
az zəncirvari reaksiyadır. PZR DNT fraqmentinin
süni sintezinə əsaslanır, bu zaman matrisa kimi
müayinə edilən mikroorqanizmin DNTdən istifadə
edilir. Metod çox həssas və spesifikdir [9].
Etiologiya. İnsan listeriozu törədicisi – Listeria
monocytogenes Listeria cinsindən olan cinsə aid
edilir, qıda qram müsbət spor yaratmayan çöplər,
fakultativ anaeroblar kimi özünü göstərir. Müxtəlif
qida məhsullarında (süd, yağ, pendir, ət) məişət
soyuducusu rejimində 70oСdə 2030 dəqiqədən,
100oСdə 35 dəqiqədən sonra məhv olur, formalim
(0,51%li), xloramin (35%li) və başqa adi dezin
feksiya edidici vasitələr ilə inaktivasiya olunur.
Listeriya penisilinə, tetrasiklin, aminqlikozidə,
qlikopeptidlər, yeni nəsil ftorxipola qarşı həssas,
seflosporinə qarşı davamlıdır [10].
Epidemiologiya. Listerioza dünyanın bütün
ölkələrində rast gəlinir. 2 aya qədər uşaqlar arasında
letallıq 24,4%, 60 yaşdan yuxarı şəxslər arasında isə
34,9% təşkil edir. Listeriyanın əsas mənbəyi və rez
ervuarı torpaq sayılır, törədici həm də, bitkilərdən,
silosdan, tozdan, su hövzələri və çirkab sulardan
alınır [11]. Ayaqüstü qidalar (hotdoq, hamburger)
xüsusilə təhlükəlidir. İnfeksiyalaşmış heyvanlardan
yoluxma yolları aerasiondur (dəri gönü emal edilən
sahələr, transmissiv dişləmələr, gənə dişləmələri).
Patogenez. İnfeksiyanın keçmə qapısı mədə
bağırsaq traktının selikli qişasıdır. Törədəci spesifik
tonzillit və regionar limfa düyünlərinin zədələnməsi
zamanı badamcıqlar vasitəsilə ötürülür. Әsasən 1
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yaşa qədər uşaqlar və 55 yaşdan yuxarı şəxslər yo
luxur. Xəstəliyin baş verməsinə immun sistemi zəif
lədən hallar (kostikostreoidlərin qəbulu, immun
depressoitlər, İİVinfeksiya) da səbəb olur. Retikul
endotelial sistemdə (qaraciyər, dalaq, limfa düyün
ləri) törədəcinin fiksasiyası və sinir sistemində
törədəcinin fiksasiyası meningit və miniqoensefal
itlərə gətirib çıxara bilir. Listerioz uzun müddət
böyrəklərdə qalır ki, bu dölün bətndaxili inkişafı
üçün əhəmiyyət kəsb edir [12].
Klinika. İnkubasiya dövrünün davametmə müd
dəti 12 gündən 24 həftəyə qədər olur, nadir hallar
da 1,52 aya qədər davam edə bilər. Xəstəliyin
aşağıdakı formaları ayrılır:
1. anginozseptik,
2. gözvəzili,
3. vəzili,
4. sinir sistemi (meningitlər, meninqoensefalit,
ensefalitlər, psixozlar),
5. qarın yatalağın bənzər,
6. hamilələr listeriozu,
7. yenidoğulmuşların listeriozu (soetik gedişatlı).
Gedişatına görə kəskin (13 ay), yarımkəskin (3
6 ay) və xronik formalar ayrılır (6 ay).
Vəzili forma 2 variantda gedişata malikdir: an
giovəzili və gözvəzili. Angiovəzili bədən hərarəti
nin artması, intoksikasiya, angina (xoranekrotik və
ya plenqat), aşağı çənənin altında, nadir hallarda
boyun və qoltuqlatı limfa düyünlərində ağrılır və
şişmə, qaraciyər və dalağın böyüməsi, qızdırma
qeydə alınır. Qızdırmalı dövr 57 gün davam edir.
Hemoqramda monositoz qeydə alınır. Gözvəzili
formda irinli birtərəfli konyuktivit görmənin zəi
fləməsi xarakterikdir, qulaqarxası və alt çənənin altı
limfa düyünlərinin ağrılı olur
Qastroenterik forma temperaturun yüksək həddə
qədər artması, qabarıq intoksikasiya (titrəmə, baş
ağrıları, artralgiya və mialgiya) ilə xarakterizə
olunur. Ürəkbulanması, təkrarlanan qeyriadi qus
malar, qarında sancıyabənzər tutmalar, maye nəcis
kimi qastrointestinal simptomlar qoşulur [13].
Qarnın köpməsi və palpasiya zamanı ağrılar,
xüsusilə sağ qalça nahiyəsində qabarıq ağrılar
qeydə alınır. Ağrıların davametmə müddəti 57 və
daha çox gün olur. Listeriozun bu forması bir çox
bağırsaq infeksiyaları ilə bənzər olur və laborator
təsdiqlənmə olmadan identifikasiya oluna bilmir.
Sinir foması daha çox 3 yaa qədər olan uşaqlar
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da və 4550 yaşlı şəxslərdə qeydə alınır. Çox zaman
meningit və ya meninqoensefalit formasında zöünü
göstərir. Listerioz meningit bütün bakterial menin
gitlərin 15%ni təşkil edir.
Klinik əlamətlərinə görə listeriozlu meningt bu
etiologiyalı bakterial meningitlərdən fərqlənmir. Әn
çox rast gəlinən simptomlar yüksək temperatur,
şüurun pozulması və baş ağrıların intensivliyinin
artmasıdır. Başqa bakterial meningitlər ilə müqayi
sədə listerioz zamanı nadir hallarda meningeal əla
mətlər (boyun əzələlərinin rigidliyi, serbrosnikal
maye, neytrofil tərkib və zülalın yüksək tərkibi)
qeydə alınır. Sinir formaları adətən daha ağır ge
dişata malik olur və letallıq 30%ə qədər çatır, təq
ribən 70% halda residivilər baş verir.
Septik forma titrəmə və qızdırma xarakterizə
olunur və bədən temperaturu kəskin dəyişir, intoksi
kasiya (baş ağrıları, iştahın aşağı düşməsi), qaraci
yər və dalağın şişməsi qeydə alınır.
Dəridə iri ləkəli səpkilər baş verir, xüsusilə iri
oynaqların ətrafında baş verir. Üzdə səpkilər
kəpənək formasında olur [14].
Septik formanın inkişaf etməsi tədricən baş verir,
kateral simptomlar (boğazın göynəməsi, gözlərdə
yanma) və dispeptik simptomalar (ürəkbulanması,
qusma, nəcis pozulur) ilə özün göstərir.
Hamilələrdə listerioz hamiləlik zamanı hüceyrə
immuntetin səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı olur.
Hamiləliyin istənilən dövründə inkişaf edə bilər,
əksər hallarda hamiləliyin ikinci yarısında baş verir.
Kəskin listerioz simptomsuz baş verir, düzgün
diaqnoz çox zaman dölün məhvindən sonra retro
spektiv qoyulur.
Hamilə qadında qızdırma, yuxarı tənəffüs yol
larının kataral halları, konyuktivit, xəstələrin bir
hissəsində qastroenterit simptomlar, sidikcinsiyyət
yollarının iltihabı baş verir.
Anada listerioz dölün tranplasentar yoluxmasına
səbəb olur, bətndaxili yoluxma intensiv olur.
Әvvəlcə ana öz dölünü yoluxdurur, daha sonra döl
ikincili olaraq ananı yoluxdurur. Buna görə listeri
ozu “pinqponq” infeksiya adlandırırlar.
Yenidoğulmuşlarda litserioz: bu forma septik
qranulematoz adlandırılır. Ağır gedişat ilə xarakter
izə olunur və çox zaman dölün məhvinə səbəb olur.
Xəstəliyin bu forması müxtəlif orqanlarda spesifik
qranulema kimi spetik xəstəliyi şəklində özünü
göstərir. Dölün yoluxması zamanı ya ölü döl doğu

lur, ya da vaxtından əvvəl doğuş baş verir. Yenido
ğulmuşların listeriozu yüksək letallıq ilə ağır
gedişatlı olur.
Әsas simptomlar qızdırma (3839oС), təngnəfəs
lik, burnun tutulması, sianoz ilə özünü göstərir, tək
cə yuxarı tənəffüs yolları deyil, həm də ağciyərlər
yoluxur.
Meningeal simptomalar baş verir, bəzən qıcol
malar, paraliç olur. Sarılıq və sianoz baş verir, ek
zantema olur. Ekzantema gövdəni və ətrafları əhatə
edir [4, 8].
Spesifik laboratot müayinə. Klinikepidemio
loji göstəricilərə əsasən klinik təzahür hallarının
polimorfizmi və infeksiya mənbəyinin aşkar edil
məsinin mümkün olmaması baxımından diaqnozun
qoyulması çətin olur. Qanın, udlaq yolundan möhtə
viyyatın, ciftin bakterioloji müayinələri aparılır. Se
roloji diaqnostika səhvmənfi nəticələr baxımından
kifayət qədər effektiv olmur.
Müalicə. Antibakterial müalicə aparılır. Lokali
zə olunmuş formalarda (vəzili, gözvəzili) by dər
man formalarından istifadə edilir: ampsillin, amok
sisillikotrimoksazol, eritromisin, tetrasiklin, dok

sislin [7, 13].
Yenidoğulmuşların generalizə olunmuş infeksiya
(septik forma) zamanı ampisillin ilə yanaşı amok
sillin hentomisin bütün qızdırma dövründə təyin
edilir. İnfuzion müalicə, desnezibilizasiya olunan
simptomatik müalicə təyin edilir.
Profilaktika. Ev heyvanları ilə listeriozu müba
rizə aparmaq. Әt və ət məhsulları yaxşıca termiki
işlənir. Hamilə qadınlara uzun müddətli temiki işlə
mədən keşməyən qida qəbulu, ağ pendir, yumşaq
pendirlər qadağan edilir. Klinik manifest və ya
simptomsuz listerioz aşkar edilən qadınların spesi
fik müalicəsi tələb olunur. Listerioz polimorf klinik
simptomatika ilə xarakterizə olunur, ona görə də
xəstələr ixtisas üzrə həkimlərə müraciət etməlidirlər
(terapevt, qastroenteroloq, nevroloq). Spesifik pro
filaktika işlnəməmişdir [3, 6].
Proqnoz. 1 yaşa qədər və 60 yaşdan yuxarı qa
dınlarda pronoz əlverişli olmur. Hamilələrdə dölün
ağır zədələnmələri baş verir. Listerioz meninqoen
sefalitlərdeən sonra mərkəzi sinir sistemi tərəfindən
rezidual halalr baş verir. Proqnoz ağır yanaşı xəstə
likləri olmayan yaşlı xəstələrdə daha əlverişli olur.
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РЕЗЮМЕ
CОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КЛИНИКЕ,
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЛИСТЕРИОЗА
Джафарова К.А.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных болезней, Баку, Азербайджан
Листериоз – инфекционная болезнь из группы зоонозов, вызывается листериями, характеризуется разнооб
разием путей и факторов его передачи, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью. В
1940 году назван Listeria monocytogenes в честь английского хирурга Листера, предложившего метод анти
септики. Листериоз встречается во всех странах мира. Среди умерших 147 новорожденных; 24,8% леталь
ных исходов приходилось на детей до 2 мес. и 34,9%на лиц старше 60 лет. Учитывая сложность диагно
стики и тяжелое течение болезни, автор провел анализ данных современной литературы.
Ключевые слова: листериоз, серологическое исследование, лабораторное исследование, эпидемиология.

SUMMARY
MODERN PRESENTATION OF THE CLINIC,
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LISTERIOSIS
Jafarova K.A.
Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, Azerbaijan
Listeriosis is an infectious disease from the group of zoonoses, caused by listeria, a variety of ways and factors of
its transmission, polymorphism of clinical manifestations, high mortality. In 1940, Listeria monocytogenes was
named in honor of the Aplician surgeon Lister, who proposed an antiseptic method. Listeriosis is found in all coun
tries of the world. Among the dead, 147 are newborns; 24.8% of deaths occurred in children up to 2 months. and
34.9% for males older than 60 years. Given the complexity of the diagnosis and the severe course of the disease, the
author analyzed contemporary literature.
Keywords: listeriosis, serological research, laboratory research, epidemiology.
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UŞAQLARDA REAKTİV ARTRİTİN DİAQNOSTİKA
VӘ MÜALİCӘSİNӘ MÜASİR YANAŞMALAR
İsayev İ.İ.*, Məmmədova R.R., Rəfiyeva S.K., Mustafayeva Ş.S., Haciyeva M.R.,
Xanməmmədova S.Q., Mustafayeva A.I.
Azərbaycan Tibb Universiteti, terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə son zamanlar uşaqlar arasında çox yayılmış, bir çox məsələləri hələ də dəqiqləşdirilməmiş olaraq qalan reaktiv
artririn etiologiya, patogenez, klinik gedişi, diaqnostika və müalicəsinə yeni baxışlar ümumiləşdirilərək verilmişdir.
Açar sözlər: uşaq, reaktiv artrir, klinika, müalicə.

on illərdə uşaq revmatologiyasının ən aktual
problemlərindən biri oynaqların iltihabi
prosesi olan və çox rast gəlinən reaktiv artrit
dir (ReA). Әdəbiyyat məlumatlarında ReAin hər
100.000 uşaq əhalisi arasında orta statistik olaraq
86,9 halda rast gəlindiyi göstərilir [1, 2].
“Reaktiv artrit” termini ədəbiyyata XX əsrin 70
ci illərinin əvvəlində fin alimləri K.Aho və
P.Ahvoven tərəfindən gətirilmişdir. Tədqiqatçılar
tərəfindən bu terminlə keçirilmiş iersinioz infek
siyasından sonra yaranan artriti adlandırmış və bu
zaman xüsusi olaraq artritin sterilliyi, reaktivliyi
qeyd edilmişdir. Ancaq diaqnostik üsullar təkmil
ləşdikcə ReA zamanı yaranan sinovitin sterilliyi
nisbi xarakter daşımağa başlamışdır. Tədqiqatlarda
ReA xəstəliyi zamanı qan zərdabında və sinovial
mayedə dövr edən bakterial antigenlərin və mikrob
ların DNT və RNT fraqmentlərinin aşkar olunması
ReA yeni yanaşmanın yaranmasına təkan verdi [2
6]. Son zamanlara qədər ReA dedikdə, hər hansı
mövcud olan və ya keçirilmiş infeksiya ilə əlaqəli
olan, oynaqların iltihabı xəstəliyi nəzərdə tutulurdu.
Hal hazırda ReA immun pozğunluqlar nəticəsin
də inkişaf edən iltihabi irinsiz oynaq xəstəliklərinə
aid edilməklə bağırsaq və ya urogenital infek
siyalardan sonra yaranması əsas götürülür. ReA
əsasən kəskin və ya persistəedici bağırsaq infek
siyaları olan entero bakteriyalar (Yersinia enteroco
litica, Yersinia pseudotuber culosis, Salmonella
Newcastle, Campylobacter yeyuni), kəskin və ya
persistəedici urogenital infeksiyalar (Chlamdia tra
chomatis) tərəfindən törədilir. Eləcədə Mycoplasma
pneumoniae xüsusən də Chlamdia pneumonia
tərəfindən törədilən respirator traktın infeksiyaları
ReA yaranmasına səbəb ola bilər. Bununla yanaşı
ReA Clostridium difficile və parazit infeksiyalar
tərəfindən törədilən bağırsaq infeksiyaları əlaqəsi
haqqında məlumatlar da vardır.
Bağırsaq infeksiyaları və Chlamdia trachomatis

S

tərəfindən törədilən infeksiya ilə assosasiya olunan
ReA əsasən genetik meyilli insanlarda (HLAB27
daşıyıcıları) inkişaf edir və seroneqativ spondiloar
trirlər qrupuna aiddir [2, 3, 7, 8].
Müəyyən edilmişdir ki, bir sıra mikroorqanizim
lərə qarşı yaranan anti cisimlər HLAB27 ilə çarpaz
reaksiyaya girərək molekualyar mimikriya fenome
ni yaradır. Bu fenomenə uyğun olaraq bir sıra bağır
saq bakteriyalarının və xlamidiyaların hüceyrə di
varının zülallarının HLAB27 molekulasının ayrı
ayrı nahiyələri ilə quruluş oxşarlığı olur. Güman
edilir ki, çarpaz reaksiya verən anticisimlər orqaniz
imin daha çox HLAB27 molekulları ekspress edən
öz hüceyrələrinə zədələyici təsir göstərərək, adek
vat immun cavabın yaranmasına mane olmaqla,
infeksiyaların xronikləşməsi və persistə etməsinə
səbəb olur. Bəzi məlumatlara görə, HLAB27 daşı
yıcılarında keçirilmiş bağırsaq və urogenital infek
siyalarından sonra ReA bu antigen daşımayan
insanlardan 50 dəfə daha çox inkişaf edir.
ReA diaqnozu 1996cı ildə Berlin şəhərində III
Beynəlxalq konfransda təsdiq olunmuş aşağıdakı
diaqnostik meyarlara əsasən qoyulur [9].
 Periferik artrit: asimmetrik; oliqoartirit (4 oy
nağın zədələnməsi); əsasən ayaq oynaqlarının
zədələnməsi.
 İnfeksion təzahürlər: diarreya; uretrit; yaran
ma vaxtı: artiritin inkişafından 24 həftə əvvəl.
 İnfeksiyaların laborator təsdiqi: mütləq deyil
ancaq, klinik təzahürlər olduqda arzu olunandır;
mütləqdir, aydın klinik təzahürlər olmadıqda
 İstisna hallar – mono və oliqo artrit inkişafı
nın səbəblərinin təyin olunması:
 Spondiloartrit; septik artrit; kristallik artrit;
Laym xəstəliyi; streptokokk artriti
Bununla yanaşı praktikada, keçirilmiş virus
infeksiyalarından sonra yaranan, postvaksinal artrit
lər, poststreptokokk artrilər və bəzi başqa artirtlər
nəzərdə tutulur.

*e-mail: ibrahimisayev@yahoo.com
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Hal hazırda ReA yaranmasının ən geniş yayılan
səbəblərindən biri xlamidiya infeksiyası sayılır
(80%) [1012] və onun inkişaf tsikli, ötürülmə yol
larının xüsusiyyətləri, terapiyaya reaksiya ilə
əlaqələndirilir. Xlamidiyalara həsaslıq ümumidir,
infeksiyaların müxtəlif yayılma yolları vardır (əsa
sən kontakt – məişət yolu, Chlamdia trachomatis),
bağırsaq infeksiyasının da trigger rolu aktual olaraq
qalır.
ReA klassik təzahürü Reyter xəstəliyi və ya ure
trookulosinovial sindromu şəklində özünü göstərir.
Reyter xəstəliyi son zamanlar ReA xüsusi forması
kimi qeyd olunur və klinik simptomları triada ilə sə
ciyyə olunur: uretrit, konyuktivit, artrit. Keratoder
miya olduqda Reyter xəstəliyinin tetradası haqqında
danışılır. Reyter sindromu daha çox keçirilmiş ba
ğırsaq infeksiyalarından və ya xlamidiyalardan 24
həftə sonra təzahür edir, xarakter urogenital zədə
lənmə əlamətləri ilə başlanır. Reyter sindromu za
manı trigger infeksion faktor kimi ən çox Chlamdia
trachomatis, Shigella flexneri 2a və ya hər ikisinin
müştərək rast gəlməsi rol oynayır.
Klinik mənzərə. Bağırsaq infeksiyaları ilə asso
sasiya olan Reyter sindromu kəskin başlayır, bədən
hərarəti febril göstəricilərə qalxır, ümumi halsızlıq,
intoksikasiya halları rast gəlinir. Triadanın klassik
simptomları – konyuktivit (keratokonyuktivit), ure
trit çox vaxt artritin inkişafına səbəb olur. Konyuk
tivit 3060% xəstələrdə rast gəlinir və kəskin gedişli
olan (işıqdan qorxma, blefarospazm) sklerit əlamət
ləri ("pişik gözü simptomu"), keratokonyuktivit,
buynuz qişanın xoralarının yaranması ilə təzahür
edir. 1237% xəstələrdə uretrit inkişaf edir [13, 14].
Uretrit kəskin, yarımkəskin, bəzi hallarda isə ancaq
steril piuriya ilə təzahür edən simptomsuz gedişli
ola bilər. Reyter xəstəliyinin şiqelyoz və iersinioz
etiologiyalı oynaq sindromu da kəskin başlanğıcla
xarakterizə olunur [15, 16]. Assimetrik oliqartrit,
nadir hallarda isə poliartikulyar artrit variantında
rast gəlməsi mümkündür. Artit kəskin ağrı reaksiya
sı, oynaq defiqurasiyası (əsasən oynaq boşluğuna
eksudasiya və periartikulyar yumşaq toxunmaların
ödemi hesabına), yerli hərarətin artması, oynaq üzə
rində hiperemiya əlamətləri ilə keçir. Bir çox hal
larda zədələnmiş oynaq üzərində dəri hiperesteziya
sı, ağrı kontrakturası yaranır və xəstə ağrıdan ayağı
üstə dura bilmir. Reyter xəstəliyi zamanı əsasən diz,
baldır, baş ayaq barmağın oynaqları, nadir hallarda
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isə oma nahiyəsi zədələnir. Mil, bilək və bazu oy
naqlarının da zədələnməsi bu xəstəlik üçün xarak
terikdir. Xırda oynaqların assimetrik zədələnməsi,
bilək və daban nahiyyəsində oynaq ətrafı toxunma
ların zədələnməsi baş verir, bu zaman 510% uşaq
larda barmaqlarda ödem, dəri hiperemiyası müşahi
də edilir, barmaqların sosisəbənzər deformasiyaı
formalaşır. Təqribən 50% xəstələrdə assimetrik oli
qoartrit entezit və entezopatiya (vətərlərin sümüyə
birləşən nahiyyəsində ağrı və palpasiyada ağrılı
olması) ilə müştərək rast gəlinir. Daha çox hallarda
entezopatiyalar fəqərələrin tin çıxıntıları boyu, qal
ça sümüklərinin tinləri üzərində, oma qılça bir
ləşməsi proeksiyası nahiyyəsində, axill vətərinin
daban sümüyünə birləşdiyi yerdə, eləcədə pəncə
aponevrozunun daban sümüyünə birləşdiyi yerdə
müşahidə olunur. Reyter xəstələrində daban nahiy
yəsində ağrı (talalgiya) boyun və bel nahiyəsində
elecə də oma, büzdümdə hərəkət məhdudluğu ilə
rast gəlinir. Bu klinik əlamətlər əsasən yeniyetmə
dövründə olan HLAB27 daşıyıcısı olan oğlanlar
üçün səciyyəvidir. Bu uşaqlarda yuvenil spondilo
artrit formalaşması riski yüksəkdir.
Xlamidiya infeksiyası ilə assosasiya olmuş
Reyter xəstəliyi daha zəif klinik mənzərə ilə müşa
hidə olunur [10, 12]. Urogenital traktın zədələnməsi
klinik mənzərənin silinmiş forması ilə keçir. Oğlan
larda balanit, fimoz, infeksiyalaşmış sinexiyalar
inkişaf edə bilir. Qızlarda isə urogenital traktın zə
dələnməsi vulvit, vulvovaginit, leykosituriya və ya
mikrohematuriya elecə də, sistit klinikası ilə təza
hür edə bilər. Urogenital traktın zədələnməsi oynaq
sindromunun inkişafından bir neçə ay qabaq
müşahidə edilə bilər.
Gözlərin zədələnməsi konyunktivitin inkişafı ilə
səciyyə edilir: daha çox kataral, az nəzərə çarpan,
qısa müddətli 1/3 xəstələrdə korluqla müşahidə
edilən, kəskin iridosiklit inkişaf edə bilər. Gözlərin
zədələnməsi oynaq sindromundan bir neçə ay və ya
il əvvəl müşahidə edilə bilər. Reyter xəstəliyi
zamanı rast gəlinən xlamidiya etiologiyalı eksuda
tiv artrit ağrısız, hərəkət məhdudluğu, funksiya poz
ğunluqları olunan gedişli ola bilər, ancaq çox miq
darıda sinovial mayenin toplanması ilə müşahidə
olunur. Bu zaman baş verən sinovitə baxmayaraq
oynaqların zədələnməsi uzun müddətli destruktiv
zədələnmələr olmadan keçə bilər. Bəzi hallarda,
ReAin oynaqdan kənar təzahürləri konyuktivit, ure

trit, keratodermiya olmayan gedişl olur. Bu vaxt
əsas əlamətlər oynaq sindromu şəklində təzahür
etməklə əsasən aşağı ətaflarının asimmetrik oynaq
zədələnmələri ilə özünü göstərir. Belə uşaqlarda
oynaqdan kənar təzahürlərin olmamasına baxma
yaraq yuvenil spondiloartitritin inkişaf etmə riski
yüksək olur. Aşkar eksudasiya ilə müşayət edilən
keçirilmiş bağırsaq və ya urogenital infeksiya ilə
əlaqəsi olan xarakter oynaq sindromu və ya bağır
saq və ya urogenital infeksiyaların seroloji marker
lərinin olması, yüksək ehtimalla xəstəliyi reaktiv
artritlərə aid etməyə imkan verir.
ReA diaqnostikası. ReA diaqnostikası xarakter
oynaq sindromu ilə müşayət olunan, infeksion pros
eslərlə əlaqəli olan klinikanamnestik göstəricilərə
əsaslanır. ReA inkişafına səbəb olan infeksion pro
ses həmişə kəskin nəzərə çarpsa da əlavə labarator

müayinələrin göstəriciləri xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Diaqnozun təsdiq olunması üçün törədicinin
aşkar olunması və ya qan zərdabında ona qarşı arti
cisimlərin yüksək titrinin təyin olunması vacibdir.
Trigger infeksiyalarının identifikasiyası üçün müx
təlif mikrobioloji, immunoloji və molekulyarbiolo
ji metodlardan istifadə olunur.
ReAin asimptom gedişdən assimmetrik oliqoar
tritin oynaqdankənar əlamətlərinə qədər müx
təlifliyini nəzərə alaraq hazırda patoenetik olaraq
təsdiqlənmiş meyarları və təsnifatı müəyyən
edilməmişdir. Son zamanlarda praktikada C.Selmi,
M.E.Gershwin (2014) [17] tərəfindən özündə
mikrobioloji və klinik meyarları cəmləşdirən
Amerika Revmatoloqlar Assosiasiyası (ARA) və
Berlin meyarlarına əsasən təklif edilmiş təsnifatdan
istifadə edilir (cədvəl).
Сədvəl

Revmatik artritin diaqnostik meyarları (C.Selmi, M.E.Gershwin, 2014)

RAnın dürüst diaqnozu hər iki meyarın əlavə
meyarlarla təsdiq edilməsinə əsasən qoyulur. RA
nın ehtimal diaqnozu hər iki əsas meyarın olması və
əlavə meyarların olmadığı yaxud bir əsas meyarın,
bir və ya bir neçə əlavə meyarların olması zamanı
təsdiq edilir.
Etioloji diaqnostikaya aiddir:
1. Uretra və konyuktivadan götürülmüş yax
madan alınmış epitel hüceyrələrdə eləcədə
sinovial mayedə (immunoferment analiz və

s.) xlamidiya antigenlərinin aşkar olunması.
2. Qan zərdabında və sinovial mayedə (komple
mentin birləşmə reaksyası, düz və qeyri
immunoflyuorosensiya) xlamidiya antigen
lərinə qarşı anticisimlərin aşkar olunması:
 xlamidiozun kəskin fazası və ya xroniki
prosesin kəkinləşməsi – 5 gün ərzində
immunoqolulin (İg) M aşkar olunması, 10
gün ərzində İgA, 23 həftə ərzində İgG
aşkar olunması;
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 ilkin xlamidiya infeksiyasının neoinfek
siya və ya reaktivasiyası – İgG yüksəlməsi,
İgA təyin olunması təktək İgM aşkar
oluna bilər;
 xlamidiozun simptomsuz gedişi, törədici
nin persistensiyası – İg A aşağı titrləri;
 keçiricilmiş xlamidiya infeksiyası – İg G
aşağı titri.
3. Qan zərdabında bağırsaq bakteriyaları qrupu
na qarşı anticisimlərin aşkar olunması (düz
hemoaqlütasiya reaksiyası və komplementin
birləşmə reaksiyası):
 morfoloji metod – törədicinin morfoloji
strukturlarının aşkar olunması (preparatla
rın boyanması, immunoflyuorosent analiz);
 kultural metod – xlamidiyaların təyin
edilməsi (hüceyrə kulturası, toyuq embri
onları, laborator heyvanlar);
 molekulyarbiloji törədicinin DNTnın aşkar
olunması (polimeraz zəncirvari reaksiya və
s.) metodu – qanda və sinovial mayedə
törədicinin DNTnın aşkar olunması [5];
 nəcisin bakterioloji müayinəsi.
Klassik mikrobiloji metodlarla (nəcisin əkilməsi;
yaxmanın uretra və ya konyuktivanın epitelindən
hüceyrə kuluturasının götürülməsi) trigger mikroor
qanizimlərin aşkar olunması daha dəqiq metod he
sab olunur.
ReA diaqnostikasının çətinliyi əsasən ilkin in
feksion prosesin silinmiş subklinik gedişi ilə əlaqə
lidir. Artrit daha çox ağır olmayan bağırsaq və ya
urogenital infeksiyalar zamanı inkişaf edir, və artir
itin inkişaf etdiyi vaxtda trigger infeksiyalarının
əlamətləri çox vaxt keçmiş olur. Bununla yanaşı,
immun cavabın pozulması şəraitində infeksiyaların
xroniki persistəedici formalarının inkişafı mümkün
dür. Ona görə də, oynaq sindromunun bütün ilk
növlərində gizli bağırsaq və xlamidiya infeksiyasını
inkar etmək lazımdır. Bununla yanaşı, ReA diaq
nostikasını müxtəlif lokalizasiyalı infeksion proses
lərin olması çətinləşdirir. Təyin olunmuşdur ki, ba
ğırsaq və sidik çıxarici yollarının zədələnməsi ReA
dan əvvəl, eyni vaxtda və ya bəzi hallarda ondan
sonra inkişaf edə bilər. Buna görə də çox vaxt infek
sion prosesi ReA ilə əlaqələndirmək çətin olur.
Diferensial diaqnoz. ReA başqa yuvenil artrit
lərdən fərqləndirmək, çox hallarda çətin olur. ReA
ilə differensasiyası tələb olunan patologiyalar infek
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sion artritlər, artritlə müşayət olunan (infeksiya ilə
əlaqəli xəstəliklər), eləcədə ortopedik patologiyalar
və yuvenil idiopatik artritlərdir.
Virus artriti – hal hazırda kəskin artritin inkişafı
na səbəb ola bilən 30a yaxın virus aşkar olunmuş
dur. Bunlara, məxmərək virusu, parvovirus, aden
ovirus, hepatit B virusu, müxtəlif tip herpes virus
ları, parotit virusları, enteroviruslar və s. aid edilir.
Diaqnostika keçirilmiş virus infeksiyasına və ya ke
çirilmiş vaksinasiyaya əsasən aparılır. Klinik mənzə
rə əsasən artralgiyalar ilə təzahür edir, nadir hallarda
artritlər zamanı klinik əlamətlər 12 həftə ərzində
müşahidə olunur və qalıq əlamətlərsiz keçib gedir.
Postsreptokokk artritlərin diaqnostik meyarları
aşağıdakılardır. Keçirilmiş burunudlaq infeksiyala
rından (streptokk etiologiyalı) – 12 həftə sonra və
ya eyni vaxtda artritin inkişafı. Eyni zamanda pros
esə orta və iri ölçülü oynaqların qoşulması, oynaq
sindromunun qeyristeroid iltihab əleyhinə prepa
ratlarının təsirinə torpidliyi, postsreptokokk antici
simlərin titrinin yüksək olması, burun – udlaqda
xroniki infeksiya ocaqlarının (xroniki tonzillit, far
inqit, haymorit) aşkar olunması.
Gənə borrelliozu (Laym xəstəliyi) – borreliozun
diaqnostikası anamnez göstəricilərinə, xəstənin
endemik zonada olmasına, anamnezdə gənə dişlə
məsi faktının olmasına, xarakter klinik mənzərəyə
əsaslanır. Diaqnozun tədiqlənməsi sevroloji müay
inələrə əsasən olur (Borellia bingdoferi qarşı anti
cisimlər aşkar edilir).
Septiki artrit – diaqnostika infeksion prosesin
klinik mənzərəsinə, sinovial mayenin xarakterinin
təyininə, sinovial mayenin florasının antibiotikə hə
sasaslığına, əkilməsinin nəticəsinə, eləcədə rentge
noloji göstəricilərə (osteomielit inkişaf etdikdə)
əsaslanır.
Vərəm artriti – klinik mənzərəsi vərəm infek
siyasının ümumi simptomları ilə təzahür edir: intok
sikaya, subfebril temperatur, vegativ pozğunluqlar
və lokal simptomlar oynaqlarda ağrı, əsasən gecə
vaxtı, artrit əlamətləri. Diaqnozun təsdiqi üçün
rentgenoloji müayinə, sinovial mayenin müayinəsi,
sinovial qişanın biopsiyası vacibdir.
ReA yuvenil revmatoid artritlə (YRA) diferen
sial diaqnostikası daha çətin olur; Belə ki, klinik
mənzərədə oxşarlıq çoxdur: oliqoartrit, gözlərin
konyuktivit tipli zədələnməsi, uveit ola bilir. YRA
diaqnozu artritin proqressivləşən gedişinə, immun

moloji dəyişikliklərin aşkar olunmasına (müsbət
antinuklear faktor), xarakter immonoloji marker
lərin (HLAA2, DR5, DR8) təyin olunmasına,
oynaqlarda dəyişikliklərə əsaslanaraq qoyulur.
Yuvenil spondiloartrit. Bu xəstəlik genetik mey
illi insanlarda (HLAB27 daşıyıcılarında) xroniki
gedişli ReA nəticəsi kimi aşkar edə bilər. Oynaq
sindromu ReA olduğu kimi, əsasən ayaq oynaqları
nın zədələnməsi ilə assimetrik mono və ya oligo
artrit şəklində təzahür edə bilər. Yuvenil spondiloar
tritin diqnozunu təsdiqləyən kardinal əlamətlər,
rentgenoloji müayinədə sakroileit əlamətlərinin
(birtərəfli və ya ikitərəfli) olmasıdır.
Müalicə etiotrop, patogenetik və simptomatik
olmaqla 3 istiqamətdə aparılır.
Xlamidiya ilə assosasiya olunmuş ReA etiotrop
müalicəsi zamanı, xlamidiyalar hüceyrə daxili paraz
itlər olduğundan antibakterial terapiyada yalnız
hüceyrə daxilinə keçə bilən preparatlardan istifadə
oluna bilər. Bu preparatlara mikrolidlər, tetrasiklinlər
və ftorxinolonlar aiddir. Ancaq tetrasiklinlər və ftorx
inolonlar toksiki olduğuna görə, onların pediatriyada
tətbiqi məhdudlaşdırılıb. Bununla əlaqədar uşaqlarda
xlamidioz artritin müalicəsində makrolidlərdən geniş
istifadə olunur. Aztitromisin ilk günlər 10mq/kq, son
rakı 57 gün isə – 5 mq/kq hesabıyla gündə bir dəfə
olaraq təyin olunur. Әn yaxşı effekt antibiotiki 710
gün təyin etdikdə alınır. Roksitromisin – gündəlik
doza uşaqlar üçün 58 mq/kq olaraq verilir.
Djozomisin (vilprafen)preparatın gündəlik dozası
3050 mq/kq hesabıyla olmaqla və 3 qəbula bölünür.
Klaritromisin 6 aydan yuxarı uşaqlarda istifadə
olunur – 15 mq/kq/gün 2 dəfəyə, spiramisin 20 kq
çəkidən yuxarı uşaqlara 1,5 mln BV/10kq gündə 2
dəfəyə təyin olunur. Yeniyetmələrdə tetrasiklin və
ftorxilononların təyini mümkündür. Bağırsaq infek
siyası ilə əlaqəli olan ReA müalicəsində birmənalı
məsləhət görülən antibiotikoterapiya müəyyən
edilməmişdir. Bağırsaq infeksiyasının bakterial təs
diqindən və bağırsaq qrupu bakteriyalarına anti
cisimlərin aşkar edilməsinə uyğun olaraq antibiotik
təyin edilir. Aminoqlikozidlərdən – amikasindən – 15
mq/kq/gün istifadə olunur. Müalicə müddəti 7
gündür, eləcə də ftorxinolon preparatları tətbiq edilə
bilər (12 yaşdan böyük uşaqlarda).
Patogenetik terapiya. ReA uzunmüddətli və xroni
ki gedişində antibiotiklərlə monoterapiya lazımi effekt
vermir. Bunun üçün xroniki xlamidioz artritlərin

müalicəsində müxtəlif immuno modilə edən preparat
lardan da antibiotiklə yanaşı istifadə etmək məqsədə
uyğundur (taktivin, likopid, polioksidoniy). Çox illik
müayinələrin nəticəsinə görə, daha effektiv likopidin
istifadə sxemidir [8, 10, 13]. Xlamidiya infeksiyası
assosasiya olmuş xroniki gedişli ReA müalicəsində
likopidlə antibiotiklərin müştərək istifadəsinin sxemi
aşağıdakı kimidir: Likopid sublinqval tablet şəklində
istifadə olunur. 5 yaşa kimi uşaqlara likopid 1mq
gündə 3 dəfə, 5 yaşdan böyük uşaqlarda isə likopid 2
mq 3 dəfə təyin olunması məqsədə uyğundur. Likopid
istifadəsinin 7ci günü antibiotik təyin olunur. İstənilən
xlamidiya əleyhinə təsir edən antibiotik istifadə edilə
bilər. Xlamidiyanın 23 həyat tsikli boyunca təsir
etmək lazım olduğundan, antibiotiklə müalicə kursu 7
10 gündən az olmamalıdır. Antibakterial terapiya qur
tardıqdan sonra uşaqlar Likopidi hələ 24 gündə qəbul
etməyə davam edirlər.
Simpatomatik terapiya. ReA zamanı oynaq sin
dromunun müalicə etmək məqsədi ilə qeyri steroid
iltihab əleyhinə preparatlardan da istifadə edilir.
Diklofenak daxilə 23 mq/kq gündə 23 dəfəyə və
ya Naproksen daxilə 1520 mq/kq gün 2 dəfəyə və
ya İbuprofen daxilə 3540 mq/kq 24 qəbula vəya
Nimesulid daxilə 5 mq/kq 23 qəbula və ya Melok
sikamın daxilə 0,30,5 mq/kq 1 qəbula təyin edilir.
Qlükokortikosteroidlər, daha güclü iltihab əley
hinə maddələr olduğundan, oynaq sindromunun
kəskinləşmə dövründə təyin edilir. Onların tətbiqi
adətən oynaqdaxili yeritmə yolu ilə məhdudlaşır,
vacib olduqda Metilprednizalon ilə qısa pulster
apiya etmək olar, bu zaman sürətli olaraq (3060
dəq) böyük dozada Metilprednizalon (515 mq/kq 3
gün ərzində) vena daxili yeridilir.
Xəstəliyin ağır və torpid gedişində spondiloartrit
əlamətləri nəzərə çarpırsa, yüksək klinik və labara
tor, eləcədə immunoloji aktivlik zamanı immunosu
pressiv preparatların istifadəsi mümkündür. Daha
çox hallarda Sulfasalazin (3040 mq/kq/gün), nadir
hallarda Metotreksat (10 mq/kq 2 həftədə) istifadə
olunur. Çox hallarda uşaqlarda ReA tam sağalma ilə
nəticələnir. Bəzi uşaqlarda, əsasəndə HLAB27
pozitiv xəstələrdə, ReA epizodları residivləşir və
sonralar spondiloartirit əlamətləri meydana çıxır.
Profilaktik tədbir olaraq uşaqda və onun ailə
üzvlərində xlamidiya infeksiyasının vaxtında aşkar
olunması və urogenital infeksiyların adekvat ter
apiyası aparılmalıdır.
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PSORİATİK ARTRİT VӘ KOMORBİD PATOLOGİYA
Qasımova F.N.*, İsmayılova N.R., Məmmədova R.N.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Psoriatik artrit (PsA) multifaktorial xəstəlikdir və patoloji prosesə orqanizmin bir çox orqan və sistemlərinin cəlb olunması ilə
səciyyələnir. Məqalədə PsAnın ümumi patogenetik mexanizmlər əsasında inkişaf edən müxtəlif komorbid hallarla əlaqəsinə
dair müasir ədəbiyyat mənbələrinin təhlili təqdim olunmuşdur. Ürəkdamar, hepatobiliar, sidikifrazat, sinir sistemi, mədə
bağırsaq traktı zədələnmələri və oftalmopatiya geniş işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: psoriatik artrit, komorbidlik, sistem təzahürlər.

soriatik artrit (PsA) – xroniki proqres
sivləşən sistem xəstəliyi olub psoriazla
assosiasiya olunur və periferik artrit, dak
tilit, çoxsaylı entezit və spondiloartritin inkişafı ilə
patoloji prosesin əsasən dayaqhərəkət aparatı toxu
malarında lokalizasiyası ilə xarakterizə olunur [1].
PsA multifaktorial xəstəlikdir, bu zaman patoloji
prosesə orqanizmin bir çox orqan və sistemləri cəlb
olunması, eləcə də müxtəlif metabolik pozulmalar bu
patologiyanın polisistem xəstəlik kimi nəzərdən
keçirməyə imkan verir [2]. PsA zamanı dərinin, oy
naqların zədələnməsi və sistem simptomatikanın
müştərəkliyi müxtəlif variantlarda rast gələ bilər. Bə
zi hallarda ekstraartikulyar əlamətlər ön plana
çıxaraq PsAnın nəticə və proqnozunu müəyyən edir.
Müasir baxışlara görə PsA zamanı patoloji pros
esə yalnız dəri yox, həm də digər orqanlar cəlb
olunur ki, bu da xəstələrin həyat keyfiyyətinə təsir
edir, əlillik və ümumi populyasiya ilə müqayisədə
yüksək letallığa gətirib çıxarır [3, 4]. Alman profes
soru Stefan Schewenin fikrincə ”Xarakteri çətin
proqnozlaşdırılan psoriatik artritin proqressivləmə
riski düzgün qiymətləndirilməlidir. Pasiyentdə
sürətli proqressivləşmə riskinə dəlalət edən
meyarlar azdır”.
Psoriaz (Ps) ümumi genetik və iltihabi müxa
nizmlərə malik digər iltihabi xəstəliklərlə assosiasi
ya olunur [5, 6]. Ps zamanı artrit, uveit, bağırsağın
iltihabi xəstəlikləri, metablik sindrom (MS) və ya
onun komponentləri [mərkəzi tipli piylənmə, atero
gen dislipidemiya, insulinə rezistentlik (İR), arterial
hipertenziya (AH)] aşkar olluna bilər [7, 8]. Psnin
bu xəstəliklərlə assosiasiyası, çox güman ki, xroniki
iltihabın olması və patoloji prosesə digər orqan və
sistemlərin qoşulması ilə izah olunur [5, 9].
PsA zamanı oynaqların zədələnməsindən əlavə
çoxsaylı sistem əlamətləri müşahidə olunur ki,
bəzən bu əlamətlər ön plana çıxır və xəstəliyin pro
qnozunu müəyyən edir [10]. Bədən kütləsinin pro
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qressiv enməsi və qızdırma ilə müşayiət olunan
ümumi reaksiyalardan əlavə PsA zamanı limfade
nopatiya, 43,8% hallarda ürəyin zədələnməsi (aor
tit, ürək ritmi və keçiriciliyin pozulması ilə miokar
dit, ürək qüsurlarının formalaşması), 30,5% hallar
da qaraciyərin (hepatomeqaliya, hepatit, qaraciyərin
fibroz və sirrozu), 15,4% hallarda böyrəklərin (dif
fuz qlomerulonefrit, amiloidoz), gözlərin zədələn
məsi, neyromuskulyar və Reyno sindromu
müşahidə olunur [11].
Pasiyentlərin çoxunda PsAnın ümumi və orqan
əlamətləri aşkar olunur. Ekstraoynaq dəyişikliklərin
diapazon və tezliyi oynaq və dəri sindromlarının
ağırlığına uyğun gəlməklə onların arasında sıx
qarşılıqlı əlaqənin olmasını və nozoloji vahidliyini
sübut edir.
PsA zamanı dərinin, oynaqların zədələnməsi və
sistem simptomatikanın müştərəkliyi müxtəlif vari
antlarda rast gəlir. PsAnın bədxassəli gedişi zamanı
sistem əlamətlər daha qabarıq özünü biruzə verir və
pustulyoz və ya eritrodermik psoriaz formasında
yalnız cavan yaşlı (35 yaşa qədər) kişilərdə rast gə
linir. Bu variant titrətmə ilə hektik qızdırma və həd
dən artıq tərləmə ilə fərqlənir. Eyni zamanda bədən
kütləsinin proqressiv azalması (4 ay ərzində 30 kq
qədər) və kaxeksiyanın inkişafı, trofik xoraların, ya
taq yaralarının əmələ gəlməsi, saçların sürətlə tökül
məsi, amiotrofiya aşkar olunur. Demək olar ki xəs
tələrin hamısında limfa düyünlərinin, xüsusi ilə qa
sıq limfa düyünlərinin böyüməsi qeyd olunur [11].
Bədən kütləsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması
aydın ekssudativ əlamətləri olan generalizə olun
muş artritdə müşahidə olunur. Reaktiviltihabi poli
adeniya əsasən Psnin yayılmış variantlarında rast
gəlinir və məhdud vulqar Psdə müşahidə olunmur.
Limfa düyünlərinin böyüməsi dəri prosesi ilə və, az
dərəcədə, iltihabi aktivliklə əlaqədardır [12].
PsAnın bədxassəli formasında qanunauyğun
olaraq çoxsaylı sistem əlmatələri aşkar olunur.
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Oynaq sindromu olan xəstələrdə visseritlərin möv
cudluğu həm ilk psoriatik əlamətlərin meydana çıx
masına qədər, həm də yanaşı artrit və/və ya ankilo
zlaşdırıcı spondiloartrit olmadan Ps zamanı qeyd
oluna bilər. Visseral patologiyadan ürəyin, qaraci
yərin, böyrəklərin zədələnməsi birinci dərəcəli əhə
miyyət kəsb edir. Hər 3 xəstədən birində kardial sin
drom aşkar olunur. Hazırda PsA zamanı siqaretçək
mə, dislipidemiya, piylənmə kimi kardiovaskulyar
riskin ənənəvi amillərinin yüksək dərəcədə yayıl
ması barədə məlumat iri registr və kohort müşahi
dələrində əldə edilmişdir [13]. Bununla yanaşı ge
niş spektrli kardiovaskulyar xəstəliklərin, ilk növ
bədə, MS, AH, kəskin koronar sindrom, tromboem
boliyaların inkişafı qeyd edilir [14]. Belə ki,
K.Bengtsson və həmmüəl. tərəfindən aparılan pros
pektiv tədqiqatda, İsveç milli registrinin təhlilində
xəstələrin kəskin koronar sindrom və insultların
inkişafının yüksək riskinə məruz qaldıqları göstəril
mişdir [15, 16].
PsA olan pasiyentlərdə kardiovaskulyar patolo
giyanın yaranmasını angiogenez, adipogenez, insu
lin sintezinin tənziminə, iltihabi hüceyrələrin aktiv
liyinə və trombositlərin adheziyasına təsir edən ilti
hab əleyhnə sitokinlərin – şişin nekroz faktoruα
(ŞNFα), interleykin 2 (İL2), İL6, İL8, İL17
səviyyəsinin yüksəlməsi ilə müşayiət olunan xroni
ki sistem iltihabla da əlaqələndirilir [5, 17]. Məlum
olduğu kimi ŞNFαnın yüksək səviyyəsi endotelin
geri dönən disfunksiyasına, adheziya molekulları
nın ekspressiyasının yüksəlməsinə və damar divarı
nın dendrit hüceyrələri ilə invaziyasının aktivliyinə
gətirib çıxarır [18, 19]. İL6 və İL2 səviyyəsinin
artması mikrosirkulaysiyanın aydın şəkildə pozul
ması, tromb əmələ gəlmənin yüksəlməsi və, sonda,
aterosklerotik piləyin formalaşması ilə müşayiət
olunur. Belə ki, orta dərəcəlli və ağır Psli xəstələr
də pozitronemission kompyuter tomoqrafiyasının
aparılması zamanı hətta artritin klinik əlamətləri
olmayanlarda belə ürəkdə, aorta divarında, qaraci
yərdə, dəridə, oynaq və bağırsaqda sistem iltihab
əlamətləri aşkar olunmuşdur [15, 20].
Beləliklə, Ps və PsA zamanı kardiovaskulyar
riskin ənənəvi amilləri ilə sistem iltihabın müştərək
liyi, çox güman ki, bu pasiyentlərdə ürəkdamar
xəstəliklərinin (ÜDX) yayılmasının yüksək tezliyi
və ümumi populyasiya ilə müqayisədə ürəkdamar
riskinin artması ilə izah olunur [21]. Bu, onunla
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izah olunur ki, PsA zamanı konsentrasiyası artan
iltihab mediatorlarının və hüceyrə adheziyası
molekullarının bir çoxu ÜDXyə gətirib çıxaran
endotelial disfunksiyanın inkişfına bilavasitə şərait
yarada bilər [22, 23]. Kardiovaskulyar risk amilləri
və ya xəstəlikərin klinik təzahürləri olmayan PsA
xəstələrdə endotelial disfunksiyanın əlamətlərinin
aşkar edilməsi bu faktı təsdiq edir [24].
Belə ki, Ps və PsAnın ağırlıq dərəcəsi artdıqca
miokard infarktının nisbi riski də artır və 30 yaşdan
yuxarı kişilərdə bu riskin 3 qat artması qeyd edilir
[25]. Bundan başqa, aparılan tədqiqatlar ÜDXnin
inkişaf riski ilə PsAnın gedişinin ağırlığı arasında
korrelyasion əlaqənin olmasını, eləcə də periferik
damar xəstəliklərinin və beyin qan dövranının
pozulmalarının inkişafı tezliyinin artmasını nüma
yiş etdirmişdir [26, 27].
PsA olan pasiyentlərdə kardiovaskulyar patolo
giya arasında, adətən, yüksək laborator aktivlik fo
nunda müşahidə olunan və ürək sərhdlərinin müla
yim genişlənməsi, I tonun zəifləməsi, III tonun
meydana gəlməsi, mülayim sistolik küy, qızdırmaya
uyğun gəlməyən taxikardiya, ritm və keçiricilik
pozulmaları, EKQ əlamətlərinə görə miokardın dif
fuz dəyişiklikləri, QT intervalının uzanması ilə
özünü biruzə verən miokarditin inkişafı daha çox
qeyd edilir. Miokarditin aşkar olunması üçün bu
dəyişikliklərdən çox onların xəstəliyin kəskin
ləşməsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi və aparılan terapiyanın
təsiri ilə müsbət dinamikanın müşahidə olunması
daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Perikarditlər adətən
adheziv olur, silinmiş klinik mənzərəyə malik olur
və plevropekardial bitişmələrin olmasına görə
müəyyən edilir. Nadir hallarda ekssudativ perikardit
müşahidə edilir [28].
PsA zamanı çox vaxt aortit aşkar edilir. Birində
ox skeletinin zədələnməsi olmayan, o birində isə
IIIIV mərhələdə sakroileit və/və ya ankilozlaşdırıcı
spondiloartrit (AS) olan 2 qrup PsAlı xəstələrin
detallı exokardioqrafik müayinəsi zamanı aortanın
vəziyyətində əhəmiyyətli fərqlər aşkar edilmişdir
[28]. Aortanın dilatasiyası PsA olan xəstələrdə yal
nız periferik artritli xəstələrə nisbətən daha çox rast
gəlinir. Onurğanın zədələnməsi olduqda aorta
divarının sərtləşməsinin ExoKq əlamətləri də daha
çox müşahidə edilir. Bəzi hallarda Bexterev
xəstəliyində olduğu kimi aortanın arxa divarında
onun kökündən 23 sm məsafədə (subaortic bamp)

59 mm ölçüdə qalınlaşma ocaqları qeyd edilir. PsA
zamanı aortal qapaqlara, tac arteriayalarının ağzına
və qulaqcıqlararası çəpərə yayılmaqla aortanın
qalxan qövsünün fibrozu müşahidə edilir ki, bu da
daha çox psoriatik AS üçün xarakterikdir
İltihabi prosesin endokardda lokalizasiyası
xüsusi maraq kəsb edir. USM də daxil olmaqla
kliniklaborator göstəricilərin kompleks qiymətlən
dirilməsi ürəyin üzvi qüsurlarını, o cümlədən müş
tərək mitral, kombinə olunmuş mitralaortal və təc
rid olunmuş aortal çatışmazlığı aşkar etməyə imkan
vermişdir. Ürək qüsurunun etiologiyasının təyin
olunması planında əldə olunmuş göstəricilərin
interpretasiyası, kombinə olunmuş mitralaortal qü
surların və xüsusən mitral stenozun revmatik kardi
tin preroqativi olması baxımından böyük çətinliklər
törədir. PsA və ürəyin revmatik xəstəliyinin müştə
rək rast gəlinməsi istisna deyil, lakin revmatik
anamnezi olmayan bəzi xəstələrdə psoriatik səpgi,
eroziv artrit və/və ya AS fonunda ürək qüsuru for
malaşmış və bu pasientlərdə qapaq aparatının
zədələnməsini psoriatik endokarditin nəticəsi kimi
qəbul etmək olar [28].
Məlumdur ki, PsA zamanı patoloji proses yalnız
orqanları deyil, sistemləri də əhatə edir. Bir sıra
tədqiqatlarda PsA zamanı patoloji prosesə mədənin,
bağırsağın, mədəaltı vəzinin, qaraciyərin cəlb olun
ması aşkar edilmişdir [29, 30]. Bu zaman ağız boş
luğunun, mədəbağırsaq traktının müxtəlif şöbələri
nin xoralınekrotik dəyişikliklərinə qədər selikli qi
şanın zədələnməsi mümkündür [29].
Mədənin zədələnməsi onun morfoloji və funk
sional vəziyyətinin pozulması ilə özünü biruzə verir
[29]. Aparılmış endoskopik və morfoloji müay
inələr zamanı PsAlı xəstələrin 93%də mədə
patologiyası aşkar olunmuşdur. Morfoloji dəyişik
liklərin dərəcəsi xəstəliyin müddətindən asılıdır:
atrofik dəyişikliklər daha çox 6 ildən çox davam
edən psoriatik prosesdə müşahidə olunur [29].
Duz turşusu və pepsinin sekresiyasının azalması,
mədənin sorma funksiyasının pozulması, mukopro
teidlərin sekresiyasının artması qeyd edilir. Bu,
mədə şirəsində qələvi komponentin üstünlük təşkil
etməsinə, onun protektiv funksiyasının və proteoli
tik aktivliyinin enməsinə gətirib çıxarır [29].
Ps və PsAnın geniş müzakirə olunan qastroen
teroloji komorbidliyindən biri bağırsağın xroniki
xəstəlikləridir. Kron xəstəliyi olan pasiyentlərdə

ümumi populaysiyaya nisbətən Psnin yayılması
xeyli yüksəkdir – 9,6% [31]. PsA olan pasiyentlərdə
diareya, meteorizm, uğuldama, anemiya və malab
sorbsiya kimi bağırsaq disfunksiyası simptomları
qeyd edilir [31, 32].
Bağırsaq divarının zədələnməsi ilə müşayiət olu
nan müxtəlif mədəbağırsaq traktının xəstəlik
lərində Ps və PsAnın gedişinin ağırlaşması bağır
saq baryerinin keçiriciliyinin artması ilə
əlaqələndirilir [31]. İltihabi proseslər və ya mikro
biosenoz pozulmaları nəticəsində bağırsaq keçiri
ciliyinin artması həm nazik, həm də yoğun bağır
saqda qeyd edilir. H.Themans və həmmüəlliflərinin
tədqiqatlarında Ps və PsA olan 10 xəstənin 6sında
nazik bağırsağın selikli qişasında əhəmiyyətli dəy
işikliklər – epitelial hüceyrələrin hissəvi və ya total
degenerasiyası, xovcuqların atrofiyası, endoplaz
matik retikulyar toxumanın dezinteqrasiyası, lim
fositar infiltrasiya aşkar edilir [33]. Г.И.Непомня
щих və həmmüəl. bu dəyişiklikləri “psoriatik qas
trointestinopatiya” kimi qiymətləndirir və dəri əla
mətlərinə nisbətən ikincili olmasını güman edirlər
[34]. Epitelin zədələnməsi sekresiya və sorulma
proseslərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Yoğun ba
ğırsaqda ilk növbədə kolonositlərin sorma aparatı
nın funksiyası pozulur. Ps müddəti və yoğun bağır
sağın selikli qişasının distrofiya dərəcəsi arasında
birbaşa əlaqənin olması aşkar edilmişdir [29].
Onikibarmaq bağırsağın selikli qişasında tosqun
hüceyrələr və eozinofillərin, duodenal epiteldaxili
limfositlərin sayının artması aşkar olunmuşdur [29].
Ps olan xəstələrin çoxunda nazik bağırsağın selikli
qişasının hamarlaşması (atrofiyası) və xovcuqların
qısalması təsvir olunmuşdur [35]. Dəridə prosesin
yayılmasından, xəstəliyin müddətindən, enteral və
ya kolitik şikayətlərin olubolmamasından asılı ola
mayaraq patoloji proses nazik bağırsağın bütün qat
larını əhatə edir. Bu zaman nazik bağırsağın selikli
qişasının xüsusi qatında, demək olar ki, həmişə lim
foidhistiositar infiltrasiya aşkar olunur [36].
Bağırsaq baryerinin funksiyasının pozulması
onun mikrobiotasının əhəmiyyətli dərəcədə dəy
işməsinin nəticəsi ola bilər. Bu, xroniki iltihabi
xəstəliklərdə də müşahidə olunur. Belə ki, Ps və
PsA olan pasiyentlərdə bağırsaq mikroflorasının
müxtəlifliyinin azalması aşkar olunmuşdur [31, 37].
Bir sıra müəlliflər Psli xəstələrin mikroflorasını
qiymətləndirərkən Candida cinsli göbələklərin
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üstünlüyü ilə patoloji floranın olmasını göstərirlər
[29, 38]
PsAnın polimorf mənzərəsinin tərkib hissəsi
hepatopatiyadır. Çox zaman qaraciyərin böyüməsi
(30% hallarda) müşahidə edilir. Ps və PsA olan
xəstələrdə proiltihab sitokinlərinin ekspressiyasının
yüksəlməsi müşahidə edilir ki, bu da İR inkişafına,
lipid mübadiləsinin pozulmasına və nəticədə
qaraciyərin qeyrialkohol piy xəstəliyinə (QQAPX)
gətirib çıxara bilər. İltihabın, İR və QQAPX
inkişafında vacib amil sərbəst piy turşuları, hor
monlar və adipokinlər sintez edən visseral piy toxu
masıdır [9]. PsAlı xəstələrdə həm də medikamen
toz hepatitlər, alkohol hepatiti, xolangit kimi
qaraciyər patologiyalarının yüksək inkişaf riski olur
[39, 40]. Матусевич və həmmüəl. göstəricilərinə
görə (2000) PsA zamanı xroniki endotoksinemiya
qaraciyərin işində funksional pozulmalara səbəb ola
bilər ki, bu pozulmaların ağırlığı onun səbəbi, müd
dəti və komorbid xəstəliklərin olubolmamasından
asılıdır [41]. Biliar traktın üzvi patologiyası və/və
ya onun funksional pozulmaları PsAnın gedişini
ağırlaşdırır, xolestazın dərəcəsi isə PASİ indeksi ilə
korrelyasiya təşkil edir [42, 43].
Biliar sistemin patologiyası rəngarəngdir və dis
funksional pozulmalar əlamətləri, daşlı və daşsız
xolesistit simptomları ilə səciyyələnir. PsA olan
pasiyentlərdə steatoz, steatohepatit, qaraciyər fibro
zu kimi qaraciyər və biliar traktın zədələnmələri
rast gəlinir [39, 44]. Belə ki, bu qrup xəstələrdə Ps
ilə assosiasiya olunmayan QQAPX olan nəzarət
qrupu xəstələrlə müqayisədə yüksək ALT/AST nis
bəti və qeyriinvaziv fibroz indeksi daha çox qeyd
olunmuşdur. Sübut olunmuşdur ki, QQAPX olan
xəstələrdə ALT/AST nisbəti qaraciyər fibrozu inki
şafının müstəqil proqnostik amilidir. E.A. van der
Voort və həmmüəl. 55 yaşdan yuxarı şəxslər arasın
da apardıqları tədqiqatlara görə Ps olan xəstələrin
46,2%ində, Ps olmayan xəstələrin isə 33,3%ində
QQAPX aşkar olunmuşdur. Müəlliflər hesab edirlər
ki, alkohol, siqaretçəkmə, metabolik sindromun ol
ması, ALT səviyyəsinin artması ilə bərabər QQAPX
inkişafında Psnin müstəqil prediktorudur [45].
Böyrək sindromu xəstəliyin proqnozuna aktiv
təsir etməklə və letal nəticənin əsas səbəblərindən
biri olmaqla, PsAnın klinik mənzərəsində xüsusi
yer tutur. Böyrəklərin zədələnməsi həm qeyri
steroid iltihab əleyhinə vasitələrin qəbulu, bazis
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qeyristeroid iltihab əleyhinə preparatların qəbulu
və ya aktiv maz müalicəsinin nəticəsi, həm də
yanaşı xəstəliklərin əlaməti ola bilər [46].
Qlomerulonefritin
hiperurikemik
variantı
mümkündür, belə ki, PsA olan pasiyentlərdə çox
vaxt purin mübadiləsinin pozulması rast gəlinir.
Әsas
xəstəliklə
bilavasitə
əlaqəli
olan
nefropatiyanın hər 5 xəstədən birində, çox vaxt
uzun müddət yüksək iltihabi aktivliklə davam edən
oynaq sindromunun poliartritik və spondiloartritik
variantlarında aşkar edirlər. Sidik sindromu daimi
və ya tranzitor proteinuriya, davamlı mikrohema
turiya ilə ilə özünü biruzə verir. Ödem və AH nadir
hallarda müşahidə olunur [47].
Bir çox hallarda diffuz qlomerulonefrit latent
variantda özünü biruzə verir, hərçənd ki, digər var
intlara (hematurik, nefrotik və hipertonik) da rast
gəlmək mümkündür. Adətən bu, mezangioprolifera
tiv qlomerulonefritdir. IgA və C3 yumaqcıqlarının
bazal membranında qanunauyğun şəkildə immuno
morfoloji aşkar olunur ki, bu da psoriatik qlomeru
lonefritə immunokompleks patologiya pozisiyasın
dan baxmağa imkan verir. PsAda böyrəklərin daha
xarakterik zədələnməsi amiloidozdur ki, yalnız
oynaqların çoxsaylı zədələnməsində və ya psoriatik
AS zamanı müşahidə olunur. PsAnın başlamasın
dan sidik sindromunun əmələ gəlməsinə qədər 7
ildən 31 ilə qədər, sidikdə ilk dəyişikliklər aşkar
olunandan letallıqla nəticələnən terminal böyrək
çatışmazlığının inkişafına qədər isə 10 aydan 72 aya
qədər zaman keçə bilər. Qlükokortikoid və sitosta
tik terapiyası proteinuriyanın artmasına və ya
amiloidozun proteinurik mərhələsinin nefrotik sin
droma keçməsinə şərait yaradır. Amiloidozun klinik
əlamətləri digər xəstəliklərdə olduğundan fərqlən
mir. Morfoloji müayinədə böyrəklər (yumaqcıqlar,
damar divarları və kanalcıqların bir çoxunda),
qaraciyər, böyrəküstü vəzilər, qalxanvari vəzi, dalaq
pulpası, skelet əzələlər, ürək, bağırsağın əzələ
qişasında, mədəaltı vəzin paycıqlardaxili damarları,
sinovinin stroması və damarlarında massiv amiloid
çökməsi qeyd edilir [47].
PsAnın gedişinin daha təhlükəli ekstraartikulyar
əlamətlərindən biri uveit, residivləşən episklerit,
irit, keratit, katarakta, qlaukoma və konyunktivit
şəklində özünü biruzə verən oftalmopatiyalardır.
PsA olan xəstələrin hər 5dən birində konyuinktivit
və 7%ində kəskin urit rast gəlinir. Göz almasının

güzehli qişasının iltihabı iki tərəfli ola bilər və çox
vaxt PsAlı pasiyentlərdə ox skeletinin zədələnməsi
zamanı müşahidə olunur [48].
Bir sıra müəlliflərin fikrincə PsA zamanı göz
patologiyası çox aktual və olduqca mürəkkəb prob
lemdir, onun uğurlu həlli üçün dermatoloqlar,
revmatoloqlar və oftalmoloqların sıx əməkdaşlığı
tələb olunur По [49, 50].
Belə ki, Lima F.B. və həmmüəl. uveit, gözdaxili
təzyiqin yüksəlməsi, keratokonyunktivit və uveit
olan xəstələrin 60%ində PsAnın mövcudluğunu
müəyyən etmişlər [51]. Uveit HLAB27 daşıyıcıla
rında daha çox yaranır ki, bu da xəstələrin həyat
keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır [5254].
Kompleks müalicədə qlükokortikoid hormonların
dan uzun müddət istifadə edilməsi PsA zamanı
kataraktanın formalaşması hallarını tezləşdirir [55].
PsA zamanı katarakta və uveit müstəqil patoloji
proseslər kimi nəzərdən keçirilsə də, onların oynaq
patologiyası ilə ümumi patogenetik qarşılıqlı əlaqə
birləşdirir [56].
Ukrayna müəlliflərinin tədqiqatında göz patolo
giyalarının bir xəstəyə düşən nozoloji miqdarı (“of
talmoloji mənzərə”) xəstəliyin ümumi aktivlik dərə
cəsinə, sümük destruktiv artikulyar dəyişikliklərin
ifadəliliyinə, PsAnın proqressivləşmə sürətinə və
Psnin dəri formasına təsir edir. Patoloji prosesin
aktivliyi və artritin proqressivləşməsi indeksinin
parametrləri arasında birbaşa korrelyasiya əlaqəsi
vardır. PsA zamanı göz patologiyası yüksək səhih
liklə bütövlükdə oynaq patologiyasının rengenoloji
əlamətlərinə, xüsusi ilə, artikulyar birləşmələrin
ankilozlaşma dərəcəsinə təsir edir. Müəlliflər təsdiq
edirlər ki, oftalmopatiyanın inkişafı xəstəliyin
ümumi aktivlik dərəcəsini yüksəldir və dirsək
oynaqlarının zədələnməsinin risk amilidir; uveitin
olması baldırpəncə və artroankilozların, sklerit və
keratit – ayaqlarda barmaq oynaqlarının artritinin,
katarakta – tendovaginitin, konyunktivit – osteo
porozun risk amilləridir [56].
Milli və xarici mənbələr PsAlı xəstələrdə həyat
keyfiyyətinin xeyli enməsini və psixoemosional sta
tusun pozulmasının müşahidə olunmasını qeyd
edirlər [57]. Müxtəlif göstəricilərə əsasən psoriazlı
xəstələr arasında depressiyanın yayılması 2430%
təşkil edir [58]. 146 042 xəstənin daxil olduğu
Britaniya kohort populyasiya tədqiqatı Ps zamanı
depressiya hallarının, həyəcan pozuntularının və

suisidal fikirlərin sayının artmasını nümayiş
etdirmişdir. Bundan əlavə bəzi göstəricilərə əsasən
Psli xəstələrdə digər dəri patologiya olan şəxslərlə
müqayisədə psixi pozulmaların rastgəlmə teliyi
daha yüksəkdir [22, 57]. O.Schiepers və həmmüəl.
göstəricilərinə əsasən, PsAnın patogenezinə cəlb
olunan TNFa və IL1 kimi proiltihab sitokinlərin
göstəricilərinin yüksəlməsi depressiya və xroniki
yorğunluğun formalaşma mexanizmləri ilə əlaqədar
ola bilər [59].
PsAnın bədxassəli variantında təktək xəstələr
də qabıqaltı birləşmələrin cəlb olunması ilə hərəki
və hissi pozulmalarla nevrit və polinevritlər, epilep
tik tutmalar və sayıqlama ilə müşayiət olunan ense
falopatiya aşkar olunur [60]. Bu forma həmişə mak
simal iltihabi aktivliklə keçir. Bu zaman revmatoid
faktor və antinuklear anticisimlər aşkar olunmur.
Son vaxtlar tədqiqatçıların diqqəti komorbid xəstə
liklər üzərində cəmləşmişdir. PsA zamanı ÜİX, AH,
dislipidemiya, ürək çatışmazlığı, serebrovaskulyar
xəstəliklər, şəkərli diabet tip 2 (ŞDT2), piylənmə, lim
foma, dərinin bədxassəli törəmələri, depressiya ilə
assosiasiyası müşahidə olunur [6163]. Komorbidlik
PASİ indeksi ilə, eləcə də oynaq sindromunun
aktivliyi ilə korrelyasiya olunur [21, 64]. PsAnın
gedişi karbohidrat, purin və piy mübadiləsinin pozul
ması ilə müşayiət olunur. Karbohidrat mübadiləsinin
pozulması ŞD və İR olan xəstələrin sayının səhih art
ması ilə özünü göstərir (nəzarət qrupu ilə müqayisədə,
müvafiq olaraq, 4 və 5 dəfə) [47].
Psoriatik zədələnmə zamanı purin metabo
lizminin dəyişməsinin əlamətlərindən biri dərinin
aktiv proliferasiya edən hüceyrələrində purin
mübadiləsinin sürətlənməsi nəticəsində immun
komplekslərin hipersekresiyası ilə şərtlənən hipe
rurikemiya ola bilər. Müxtəlif müəəlliflərin göstəri
cilərinə əsasən PsA zamanı hiperurikemiyanın aşkar
olunması 5,632% təşkil edir və dəri psoriazının
yayılması ilə korrelyasiya olunur [21, 65]. Hiperuri
kemiyanın dislipidemiya, AH, ŞD, İR, piylənmə və
aterosklerozla əlaqəli ÜİX ilə assosiasiyası sübut
olunmuşdur. Zülal mübadiləsinin pozulması dispro
teinemiya, albuminlərin səviyyəsinin azalması, α,
β, və γqlobulinlərin artması və, müvafiq olaraq,
albuminqlobulin əmsalının enməsi ilə müşayiət
olunur [29].
Piy mübadiləsinin pozulması daha çoz əhəmiy
yət kəsb edir. Yüngül və ağır gedişli psoriazlı xəstə
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lərdə piylənmənin yayılması, müvafiq olaraq, 15,8
və 20,7% təşkil etmiş, sağlam şəxslərin nəzarət
populaysiyasında isə 13,2% olmuşdur [25]. Ps və
PsAlı xəstələrin çox vaxt piylənmədən əziyyət çək
məsinə baxmayaraq xəstəliklərdən hansının birin
cili formalaşması hələ də məlum deyil [66]. 14 il
ərzində müşahidə aparılan və 78 626 qadının daxil
olduğu tədqiqat bədən kütləsi indeksinin artması və
Ps inkişaf riski arasında əlaqənin olmasını göstər
mişdir ki, bu da belə xəstələrdə piylənmənin birin
cili rolunu güman etməyə imkan verir [67].
Artıq miqdarda piy toxuması olan xəstələrdə
ənənəvi preparatlar və ya genmühəndisliyi bioloji
preparatlarla terapiyanın effektivliyinin enməsi
adipokin balansının pozulması ilə izah olunur [68].
Bir neçə tədqiqatda göstərilmişdir ki, artıq bədən
kütləsi, aterosklerotik piləyin olması və QQAPX
PsA olan xəstələrdə xəstəliyin minimal aktivliyinə
nail olmağa mane olur [69]. Danimarka (DANBIO)
və İslandiya (ICEBIO) registrlərinin göstəricilərinə
əsasən ŞNFα inhibitorları ilə müalicənin effek
tivliyinin təhlili göstərmişdir ki, piylənmədən
əziyyət çəkən PsAlı xəstələrdə piylənmə olmayan
PsAlı xəstələrə nisbətən xəstəliyin daha yüksək
aktivliyi müşahidə olunmuş və aparılan terapiyaya
cavab də daha zəif olmuşdur [70].
Həm Ps, həm də PsAda proaterogen lipid profili
müşahidə olunur ki, bu da Ps və PsAnın ilk simp
tomlarının yaranmasına qədər mövcud ola bilər.
А.Янышевa göstəricilərinə əsasən PsAlı 102
pasiyentin müayinəsi zamanı xolesterin, triqlis
eridlər, aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin xolesterininin
səviyyəsi nəzarət qrupuna nisbətən səhih yüksək
olmuşdur. Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsi
aşağı olan xəstələrin sayı da yüksək olmuşdur [71].
PsAlı xəstələrdə yuxu arteriyalarının intimamedia

əmsalının 94,3% və aterosklerotik piləyin 23,0%
artması müşahidə olunmuşdur (nəzarət qrupunda,
müvafiq olaraq, 38,6 və 4,5%,). Bu xəstəliyi kəskin
miokard infarktı riskinin müstəqil amili kimi
nəzərdən keçirirlər [72].
PsAnın bədxassəli formasının etiopatogenetik
mexanizmləri sona qədər dəqiqləşdirilməyib. Kli
nik müşahidələrin təhlili onun inkişafının 2 varian
tını fərqləndirməyə imkan verir. Bu formanın bəzi
hallarında pustulyoz psoriazlı xəstələrdə xəstəlik
PsA ilə debüt olur, digərlərində  geniş mənzərədən
əvvəl yavaş proqressivləşən artrit və ya AS
müşahidə olnur və yalnız vulqar Ps eritrodermik və
ya pustulyoz Psyə keçdikdə xəstəlik çox ağır
gedişli oynaq sindromu və aydın polivisseritlərlə
abakterial sepsis şəklini alır. PsAnın bu transfor
masiyası müxtəlif amillərin, o cümlədən, dərman
preparatlarına qarşı yüksək həssaslığın təsiri ilə baş
verir [47].
Beləliklə, Ps və PsA probleminin aktuallığı yal
nız onun geniş yayılması ilə deyil, həm də
xəstəliyin strukturunda psixi statusu pozan və ter
apiyaya rezistent ağır, əlilliyə səbəb olan formaların
cavan şəxslərdə getdikcə daha çox rast gəlməsi ilə
əlaqədardır. Hazırda mövcud olan göstəricilər PsA
nın çox vaxt letal nəticəyə gətirib çıxaran, mürək
kəb immunopatoloji və metabolik pozulmaların
inkişafı ilə müşayiət olunan bir sıra komorbid pato
logiyalarla assosiasiya olunmasını göstərir. Bundan
başqa, PsA əmək qabiliyyətli şəxslərin həyat key
fiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır, psixoloji
və sosial dezaptasiyaya, əmək qabiliyyətinin
enməsi və depressiv hallara gətirib çıxarır ki, bu da
yeni fərdiləşdirilmiş terapevtik yanaşmanın işlənib
hazırlanması məqsədi ilə pasiyentlərin diqqətli
müşahidəsini tələb edir.
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РЕЗЮМЕ
ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ И КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Касумова Ф.Н., Исмаилова Н.Р., Мамедова Р.Н.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
Псориатический артрит (ПсА) является мультифакториальным заболеванием, при котором в патологический
процесс могут вовлекаться многие органы и системы организма. В статье представлен обзор современных
литературных данных о связи ПсА с различными коморбидными состояниями, развитие которых основано
на общности патогенетических механизмов. Подробно рассмотрены изменения сердечнососудистой, гепа
тобилиарной мочевыделительной, нервной систем, желудочнокишечного тракта и офтальмопатии.
Ключевые слова: псориатический артрит, коморбидность, системные проявления.

SUMMARY
PSORIATIC ARTHRITIS AND COMORBID PATHOLOGY
Gasimova F.N., Ismaylova N.R., Mammadova R.N.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Therapy, Baku, Azerbaijan
Psoriatic arthritis (PsA) is a multifactorial disease in which many organs and systems of the body can be involved
in the pathological process. The article presents an overview of the modern literature data on the relationship of PsA
with various comorbid conditions, the development of which is based on the common pathogenetic mechanisms.
Changes in the cardiovascular, hepatobiliary, urinary, nervous systems, gastrointestinal tract and ophthalmopathy are
discussed in detail.
Keywords: psoriatic arthritis, comorbidity, systemic manifestations.
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ОНКОХИРУРГИЯ РАКА СЛЕПОЙ КИШКИ И ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
1

Керимов А.Х., 2Алиев А.Р., 2Аскеров Н.А., 1Зейналов Ф.А.,
2
Зейналов Р.С., 1С.Сейранкызы, 2Гусейнов Т.Е.
1
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им.А.Алиева,
кафедра онкологии, Баку, Азербайджан;
2
Национальный Центр Онкологии, отделение абдоминальной онкологии, Баку, Азербайджан
Представленная нами статья посвящена анализу материала 97ми больных раком слепой кишки и червеобразного
отростка, поступивших в абдоминальное отделение за период 20052015 гг. В исследование вошли 73 мужчин и 24 жен
щин, возраст больных колебался от 38 до 76 лет, в более 83% случаях данная патология встречалась в возрасте 4050
лет. Рак слепой кишки установлен у 84, а рак червеобразного отростка у 13, из них у 7 больных, к сожалению, диагноз
был установлен после аппендэктомии, оперированных в других общих лечебных учреждениях. У госпитализирован
ных больных в 94,3% случаях болезнь сопровождалась желудочнокишечной (особенно тонкокишечной) непроходи
мостью. Из общего числа 96,2% больным произведено в ранние сроки на 15 сутки оперативное вмешательство – пра
восторонняя гемиколэктомия с лимфодиссекцией с последующим илеотрансверзо (бок в бок и конец в бок) анастомо
зом с дренированием брюшной полости, а также при необходимости, этим больным проводили резекцию печени. На
основании анализа собственного материала нами получен ряд выводов.
Ключевые слова: рак, слепая кишка, червеобразный отросток, гемиколэктомия, анастомоз.

данным различных авторов, злокачествен
ные заболевания слепой кишки, в том
числе червеобразного отростка, среди всех злока
чественных новообразований толстого кишечника,
составляют небольшую долю и встречаются при
близительно от 0,06 до 8% случаев [3, 5, 12, 14].
Несмотря на то, что слепая кишка, совместно
с червеобразным отростком, вместе с илеоце
кальной (Баугиниевой) заслонкой анатомически
относится к выходной части, вернее к самому
началу толстого кишечника и морфологически
несхожими опухолями толстой кишки, оттого
онкологическая статистика выделяет данный
участок, как злокачественный процесс из общей
группы колоректального рака (КРР) [4, 6, 8, 10].
Статистически доказано, что онкопатология
слепой кишки и червеобразного отростка часто
встречается у мужчин, чем у женщин и при этом
данная патология, в 90% случаев возникает у боль
ных старше 40 лет. При данной патологии на ран
них стадиях заболевания клиническим признаком
является появление болей в брюшной полости,
которые, как правило, носят летучий характер,
начиная от одного отдела и переходят в другие
отделы. Эта боль может имитировать боли при язве
желудка и 12перстной кишки, а также при заболе
ваниях желчного пузыря, однако при прогрессиро
вании процесса заболевания она локализируется в
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правой подвздошной области брюшной полости.
Установлено, что у каждого второго больного забо
левание протекает с функциональными наруше
ниями акта дефекации с болезненными позывами и
запорами, сменяющимися поносами. Каждый тре
тий больной жалуется на тошноту, что объясяется
раздражением рецепторов, расположенными в сли
зистой кишечника, которые связаны с рвотным
центром головного мозга [2, 5, 13, 18].
Было установлено, что у больных раком слепой
кишки и при запущенных случаях воспаления
червеобразного отростка за сутки они теряют
большое количество жидкости, порою с приме
сью крови, что приводит к снижению гемоглоби
на (Hb) и развитию токсикоанемического синдро
ма (ТАС). При дифференциальной диагностике
данной патологии необходимо, вопервых, исклю
чить болезнь Крона – терминальный илеит, как
локальный неспецифический воспалительный
процесс, протекающий клинически, как и при
раке слепой кишки и червеобразного отростка,
однако эндоскопическая картина резко отличается
тем, что визуально стенка слизистой кишки
напоминает «булыжную мостовую» [7, 16, 19].
Вовторых, необходимо дифференцировать с
туберкулезным поражением толстой, особенно
участка слепой кишки, причем данная патология
очень часто наблюдается у лиц молодого возраста,

в анамнезе которых упоминается о туберкулезном
поражении легких. Помимо этого, у этой категории
больных в крови отмечается лейкопения и лимфо
цитоз, а также у них наблюдается субфебрильная
температура. Втретьих, рак слепой кишки и черве
образного отростка также необходимо дифферен
цировать с грибковымимикотическими заболева
ниями кишки, особенно с актиномикозом слепой
кишки, однако при данной патологии в правой под
вздошной области живота формируется инфильт
рат деревянистой плотности, который позже
осложняется свищом слепой кишки. И наконец,
одним из сложностей дифференциальной диагно
стики рака слепой кишки и червеобразного отрост
ка, является периаппендикулярный инфильтрат, с
различными катаральными, флегмонозными и ган
гренозными заболеваниями отростка, который
необходимо дифференцировать у женщин с ново
образованием правого яичника.
Важно помнить о такой очень редкой патологии
кишечника, как заворот слепой кишки, которая
составляет около 57% от всех видов заворота обще
го кишечника. У данной категории больных возни
кает внезапная боль в правой подвздошной области
с асимметрической вздутостью живота и пальпатор
но чувство пустоты в данной области, что связано с
тромбозом брыжеечной артерии [1, 7, 9, 11].
У больных раком слепой кишки и червеоб
разного отростка установлено, что характерным
клиническим симптомом может быть анемия
TAС, обусловленная кишечным кровотечением.
Несмотря на определенные успехи в диагности
ке указанного заболевания с учетом клиниче
ской картины, попрежнему остается высокий
процент от 30 до 84,8% запущенных осложне
ний, таких как кишечная непроходимость, пер
форация кишки, перитонит и т.д. Развитие тяже
лых осложнений во многом связано с госпита
лизацией больных, с заболеванием рака слепой
кишки и червеобразного отростка в общие
лечебные учреждения [9, 11, 15, 17].
Учитывая вышеизложенное, а также сложно
сти клинической картины, диагностики и опера
тивного лечения больных раком слепой кишки и
червеобразного отростка, данная проблема до
сих пор остается актуальной.
Цель исследования. На основе анализа собст
венного материала разработать оптимальный

срок диагностики и оперативного вмешательства
рака слепой кишки и червеобразного отростка.
Материалы и методы. За период 20052015 гг
в отделение абдоминальной онкологии НЦО и на
кафедре онкологии Аз.ГИУВ им. А.Алиева МЗ
Азербайджанской Республики были изучены
материалы 97 больных раком слепой кишки и чер
веобразного отростка, из них 73 мужчин и 24 жен
щин, в возрастном диапазоне 38  76 лет, средний
возраст больных был от 40 до 50 лет и составил
83% от общего числа всех обследованных.
Больным, как правило, диагноз после госпи
тализации был установлен на основании ком
плексных клиниколабораторных и дополни
тельных методов исследований, начиная с
обзорной рентгенографии с последующими
УЗИ, КТ, МРТ, и фиброэндоколоноскопии с обя
зательным гистоморфологическим изучением
биопсионного материала, взятого со стенки сле
пой кишки. При необходимости этим больным
проводили иррегоскопию и анализ крови на
онкомаркеры с изучением уровня РЕА и СА19.9.
У поступивших в абдоминальное отделение
больных диагноз рак слепой кишки был установ
лен у 84, рак червеобразного отростка  у 13
больных, однако из них у 7 этот диагноз, к сожа
лению, был установлен после аппендэктомии
оперированных в общих лечебных учреждениях.
Из общего числа обследованных клинически у
27ми больных выявлено явление желудочно
кишечной, у 14 тонкотолстой и у 18 тонкоки
шечной непроходимости, что составило 55,2%, у
данной категории больных в 96,5% случаях была
выявлена анемия, являющаяся проявлением TAС.
Всем больным после установления клиниче
ского диагноза выполняли соответствующие
корригирующие мероприятия со стороны сер
дечнососудистой и дыхательной системы, пока
зателей водносолевого обмена и белковой не
достаточности, проводили дезинтоксикацион
ную терапию, в том числе нозогастральное зон
дирование желудка.
Результаты и обсуждение. Всем больным
после соответствующих корригирующих меро
приятий, были произведены оперативные вме
шательства не позже первых 5ти суток. Так, на
12 сутки после госпитализации оперированы –
12, на 23 сутки – 39, на 35 сутки – 46 больных.
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Из 97 поступивших больных у 68 был установ
лено кишечное кровотечение, перфорация
кишки у 3х, перфорация опухоли у 7 и у 3 боль
ных установлен перитонит.
От общего числа больных в 96,2% случаях
была произведена правосторонняя гемикольэкто
мия с илеотрансверзо (бок в бок и конец в бок)
анастомозом. Во время операции одновременно
проводили лимфодиссекцию метастатических
лимфоузлов, а также, при необходимости, резек
цию метастатического поражения участка печени.
Во всех случаях оперативное вмешательство
заканчивалось дренированием брюшной полости.
Однако, к сожалению, оперативное вмеша
тельство изза запущенного распространенного
процесса у 7 больных закончилось наложением
обходного илеотрансверзо анастомоза, а у 2х
больных – илеостомой.
У оперированных больных на основании
интраоперационных и гистоморфологических
данных удаленного пораженного участка, боль
ных с I стадией заболевания, к сожалению, не
было выявлено. II стадия заболевания установ
лена у 38, III стадия – у 46, IV стадия заболева
ния была установлена у 13 больных.
Заключение. Проведенное исследование еще
раз продемонстрировало, что при раке слепой

кишки, в особенности при раке червеобразного
отростка, объем оперативного вмешательства
одинаков – правосторонняя гемиколэктомия с
лимфодиссекцией. Учитывая, что при данной
патологии очень ускоренно наступает ряд таких
угрожающих осложнений, как глубокая инток
сикация, кишечное кровотечение, перфорация,
перитонит, эти больные должны оперироваться
в течении первых пяти суток.
На основании анализа собственного материа
ла, мы пришли к выводам:
1. Больные раком слепой кишки и червеоб
разного отростка, во избежание повторных
операций, должны оперироваться в онко
логических учреждениях, а не в стациона
рах общего профиля.
2. При выявлении рака слепой кишки и чер
веобразного отростка (особенно после
аппендэктиомии) необходимо вмешатель
ство в течении IV суток.
3. При раке червеобразного отростка боль
ным необходимо произвести идентичную
в объеме операцию, что и при раке слепой
кишки, т.е. правостороннюю гемиколэкто
мию с последующей лимфодиссекцией,
илеотрансверзо анастомозом и дрениро
ванием брюшной полости.
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XÜLASӘ
KOR BAĞIRSAĞIN VӘ SOXULCANABӘNZӘR ÇIXINTININ
XӘRÇӘNGİNİN ONKOCӘRRAHİYYӘSİ
1

Kərimov Ә.X., 2Әliyev A.R., 2Әskərov N.Ә., 1Zeynalov F.Ә., 2Zeynalov R.S., 1S.Seyran q., 2Hüseynov T.E.
1
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, onkologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan;
2
Milli Onkologiya Mərkəzi, abdominal onkologiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilən məqalədə MOMun onkoabdominal şöbəsinə 20052015ci illərdə qəbul edilmiş və müxtəlif növ cər
rahiyyəsinə məruz olmuş 97 kor bağırsağın və soxulcanabənzər çıxıntının xərçəngi olan xəstələrin materialları biz
tərəfdən ətraflı araşdırılmışdır. Qəbul olan xəstələrdən 73 kişi, qadınlar 24 və bunların yaş hətdi 3876 arasında,
amma xəstəlik əsasən yəni 83% – 4050 yaşları olan xəstələdə təyin edilmişdir. Kor bağırsağın və soxulcanabənzər
çıxıntının xərçəngi olan xəstələrin 94,3% mədə bağırsaq (ələxsus nazik bağırsağ) keçməməzliklə müşaiddə olunur
du. Qəbul olmuş xəstələrin 96,2%nə sağtərəfli hemikolektomiya və limfodisseksiya həcimində cərrahi əməliyyat
edilmiş, göstəriş olan vaxt qaraciyərin hissəsi rezeksiyası edilmiş və əməliyyat ileotransverzo anastomoz və qarın
boşluğunun drenaj qoyulması ilə nəticələnirdi.
Açar sözlər: xərçəng, kor bağırsaq, soxulcanabənzər çıxıntı, hemikolektomiya, anastomoz.

SUMMARY
ONCOSURGERY FOR COECUM AND VERMIFORM CANCER
1

Kerimov A.Kh., 2Aliev A.R., 2Askerov N.A., 1Zeynalov F.A., 2Zeynalov R.S., 1S.Seyran kyzy, 2Huseynov T.E.
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The article presented by us is devoted to the analysis of the material of 97 patients with coecum and vermiform
appendix cancer, who entered the abdominal department of the national center of oncology for the period 20052015
73 men, 24 women, the age of patients ranged from 38 to 78 years, from him 83% of cases, this pathology was
revealed in patients 4050 years old. Cancer of the coecum was established in 84, cancer of the appendix in 13
patients. Unfortunately, in 7 of them, the diagnosis was made after appendectomy operated in various general med
ical networks. Basically, in patients in 94, 3% of cases of the disease was accompanied by gastrointestinal (mainly
small intestine) obstruction. Of the total, 96.2% of cases, patients underwent rightsided hemicolectomy with lymph
dissection, after ileotransverse anastomosis (side to side and end to side), if necessary, the liver was resected and,
as a rule, in all cases, the abdominal cavity was drained. Based on the analysis of our own material, we obtained a
number of conclusions.
Keywords: cancer, coecum, appendix, hemicolectomy, anastomosis.
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2021
Çapa tövsiyə olunub: 16.03.16
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YUMURTALIQLARIN POLİKİSTOZU SİNDROMUNUN PATOGENEZİNDӘ
ANTİMÜLLER HORMONUNUN ROLU
Mehdiyeva L.A.*
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, mamalıq və ginekologiya kafedrası,
Bakı, Azərbaycan
Yumurtalıqların polikistozu sindromu (YPKS) teztez rast gəlinən endokrinopatiya forması hesab olunur, reproduktiv yaşlı
qadınların 510%də rast gəlinir. Tədqiqatın məqsədi. Qanda antimüller hormonunun (AMH) miqdarının öyrənilməsi və onun
YPKSnin patogenezində rolunun müəyyən edilməsi. Tədqiqat metodları. Müşahidə altına 100 reproduktiv yaşlı YPKSli
qadın alınmışdır ki, bunlar da hipotireozun olubolmamasına görə 2 qrupa bölünmüşdür.Birinci qrupa yalnız YPKSli 60 qadın,
ikinci qrupa YPKS və yanaşı hipotireozu olan 40 xəstə, kontrol qrupa – YPKS olmayan 20 reproduktiv yaşlı praktiki sağlam
qadın daxil edilmişdir. Bütün xəstələrin qan zərdabında immunferment analiz metodu ilə AMHnun miqdarı təyin edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri. Alınmış nəticələrin analizi göstərdi ki, YPKSli xəstələrin qanında (15,6±0,4 nq/ml) və YPKS ilə yanaşı
hipotireozu olan xəstələrin qanında AMH miqdarı (20,2±1,1 nq/ml) kontrol qrupdakı qadınların qanındakına nisbətən (8,2±2,1
nq/ml) kifayət qədər yüksək olur (p<0,001). Bizim tədqiqatların nəticəsində YPKSli qadınlarda AMHnin TG geninin geniş
yayılması və bu genotipin insulinə rezistentliklə asosiasiyası aşkar edilmişdir.
Açar sözlər: yumurtalıqların polikistozu sindromu, antimüller hormonu, korelyasiya, polimorfizm.

iriş. Yumurtalıqların polikistozu sindromu
(YPKS) ən çox yayılmış endokrinopatiya for
malarından biri olub, hiperandrogeniya və
anovulyator sonsuzluğa səbəb olur [2, 3, 6]. Xəstəliyin
yüksək tezliyinə və onun çoxillik öyrənilmə tarixinə bax
mayaraq, sindromun etiologiya, patogenez və müalicə
problemləri sonadək həll edilməmişdir. YPKS diaqnozu,
klinik əlamətlərlə yanaşı hormonal və ultrasəs müayinə
metodlarının nəticələrinə əsasən qoyulur [4, 8, 9].
Antimüller hormon (AMH) müasir dövrdə yu
murtalıqların funksional aktivliyinin ən yaxşı mar
keri və follikulyar rezerv ehtiyyatının diaqnostik kri
teriyası hesab olunur [7]. YPKS – çoxlu miqdarda
böyüyən follikulların və müvafiq olaraq onlarda
böyük həcmdə AMH sintez edən qranulyoz toxu
manın olması ilə xarakterizə olunur. Qan zərdabında
AMHnun səviyyəsi simptomların nəzərə çarpma
dərəcəsi ilə mütənasib olaraq dəyişir və YPKSnin
potensial diaqnostik markeri hesab olunur [1, 5].
Tədqiqatın məqsədi. Antimüller hormonun
səviyyəsinin öyrənilməsi və onun YPKSnin pato
genezində rolunun müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Material və metodlar. Tədqiqat üçün xəstələr
açıq kohort metodu ilə, onların birbaşa müraciəti
əsasında seçilmişdir. Müşahidə altına 100 reproduk
tiv yaşlı YPKSli qadın alınmışdır ki, bunlar da
hipotireozun olubolmamasına görə iki qrupa bö
lünmüşdür. Birinci qrupa yalnız YPKSli 60 xəstə,
ikinci qrupa – YPKS və yanaşı hipotireozu olan 40
xəstə, kontrol qrupa – 20 reproduktiv yaşlı YPKS
olmayan sağlam qadın daxil edilmişdir.
Xəstələrin birinci qrupa daxil edilmə meyarları:
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reproduktiv yaş, YPKSnin olması, tədqiqatda işti
rak etmək üçün razılığın olması. İkinci qrupa daxil
edilmə meyarları: reproduktiv yaş, YPKSnin olma
sı, hipotireozun olması, tədqiqatda iştirak etmək
üçün razılığın olması. Kontrol qrupa daxil edilmə
meyarları: reproduktiv yaş, YPKS və hipotireozun
olmaması, tədqiqatda iştirak üçün razılığın olması.
İstisna edilmə meyarları: kəskin və xroniki yanaşı
somatik patologiya və infeksion xəstəliklər, tədqi
qatda iştirak etməkdən imtina. Kontrol qrupdakı qa
dınlarda müntəzəm ovulyator menstrual sikl qeyd
edilmiş və uşaqdoğma fuksiyası reallaşmışdır.
Xəstələr menstrual sikl pozğunluğu, artıq tüklən
mə, hiperandrogeniya, dermopatiya (akne), piylən
mə şikayətləri ilə müraciət etmişdir. Hipotireozlu
xəstələrdə yuxu pozğunluğu, tez yorulma, əhvalru
hiyyənin teztez dəyişməsi, kövrəklik, tərləmə şika
yətləri olmuşdur. YPKSli xəstələrdə diaqnostik
meyarlar aşağıdakılar olmuşdur: menstruasiya
funksiyasının müxtəlif pozğunluqları, endokrin
sonsuzluq, hirsutizm, klinik və/ya biokimyəvi hipe
randrogeniya əlamətləri, yumurtalıqların polikisto
zunun exoqrafik əlamətləri. Hipotireozlu xəstələrin
diaqnostik meyarları aşağıdakılar olmuşdur: qalxa
nabənzər vəzi strukturunun USmüayinəsi nəticələ
rinə görə və onun funksiyasının hormonal tədqiqat
nəticələrinə görə qiymətləndirilməsi.
Bütün xəstələrin qan zərdabında immunferment
analiz metodu ilə antimüller hormonun miqdarı müəy
yən edilmişdir. AMH birnukleotidli polimorfizmi c.
90G>T; p.Ser49Ile və AMHR2c.482A>G. MALDI
TOF ionlaşma metodu ilə IPLEX GOLD massspek

trometrində (Seguenom) ABŞ müəyyən edilmişdir.
Alınmış rəqəmlər MS EXCEL2016 və IBM
Statistical SPSS22 proqramlarında variasion (UMann
Whitney, KUKraskelWallis), dispersion (FFisher) və
diskriminant (Chisquare Pearson) analizlərinin tətbiqi
ilə, biostatika metodları ilə statistikişlənməyəməruz
qalmışdır. p<0,05 fərqi statistik əhəmiyyətli sayılmışdır.
Nəticələr və onların müzakirəsi. AMH səviy
yəsi YPKSli qadınlarda sağlam qadınlarla müqayi
sədə kəskin yüksək olmuşdur. Alınmış nəticələrin
analizi göstərdi ki, YPKSli xəstələrin (15,6±0,4
nq/ml) və YPKS ilə yanaşı hipotireozu olan xəstələ
rin (20,2±1,1 nq/ml) qanında AMH səviyyəsi kon

trol qrupdakı qadınlaranisbətən (8,2±2,1 nq/ml)
kəskin yüksək olmuşdur (p<0,001).
Klinikhormonal status və USM nəticələrinin
kəmiyyət göstəricilərinin qanda AMH miqdarı ilə
əlaqəli analizi həm YPKSli xəstələr qrupu üçün,
həm də YPKS ilə yanaşı hipotireozu olan xəstələr
qrupu üçün aparılmışdır. Nəzərə alsaq ki, bir sıra
göstəricilər normal paylanmamışdır, Spirmen
korelyasiyasının ranq əmsalı istifadə edilmişdir.
Aparılmış əlaqəli analiz, YPKS li xəstələrin
qanında AMH səviyyəsinin bəzi klinikhormonal və
exoqrafik göstəricilərlə əlaqəsini (p<0,05) aşkar
etməyə imkan verdi (cəd. 1).

Cədvəl 1
YPKSli xəstələrin qanında AMH səviyyəsinin klinikhormonal və exoqrafik göstəricilərdən
korrelyasiyalı asılılğı (Spirmen əmsalı, p<0,05)

YPKSli xəstələrin qanında AMH səviyyəsi
bədən çəki indeksi ilə tərs mütənasib (r=0,372,
p<0,05) olmuşdur.
Ultrasəs müayinəsi nəticələrinə görə YPKSli xəstələrin

qanında AMH səviyyəsi ilə yumurtalıqların həcmi arasın
da müsbət əlaqə (r=0,422, p<0,05) müşahidə edilmişdir.
Bu əlaqə göstərir ki, yumurtalıqların həcminin amplitudu
AMH biokimyəvi göstəricisi ilə düz mütənasibdir (şəkil).

Şəkil. YPKSli xəstələrdə yumurtalıqların həcmi ilə qanda AMH səviyyəsi arasında əlaqə (r=0,422; p<0,05)
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Hormonal tədqiqat nəticəsində YPKSli xəstələrin
qanında AMH səviyyəsi ilə LH/FSH nisbəti arasında
müsbətəlaqə (r=0,255) aşkar edilmişdir. YPKSli
xəstələrin qanında AMH səviyyəsi ilə ümumi TST
arasında möhkəm etibarlı müsbət əlaqə (r=0,624)
qeyd edilmişdir. YPKSli xəstələrin qanında AMH
səviyyəsi ilə DHEAS səviyyəsi arasında müsbət
etibarlı əlaqə (r=0,255) qeyd edilmişdir. YPKSli
xəstələrin qanında AMH səviyyəsi ilə 17αproges
teron səviyyəsi arasında müsbət korelyasiya
(r=0,255) qeyd edilmişdir. YPKSli xəstəlrərin qa
nında AMH səviyyəsi ilə prolaktin səviyyəsi arasın
da güclü etibarlı müsbət korelyasiya (r=0,9) mövcud
olmuşdur. YPKSli xəstələrin qanında AMH səviy
yəsi ilə estradiol səviyyəsi arasında güclü müsbət ko

relyasiya (r=0,624) qeyd olunmuşdur. Korelyasion
analiz apararkən aşkar etdik ki, YPKSli xəstələrdə
AMH səviyyəsi ilə qanda şəkərin səviyyəsi arasında
(r=0,624), həmçinin insulin səviyyəsi arasında (r0,9)
düz güclü korelyasiya mövcuddur. Bundan başqa
AMH səviyyəsi ilə NOMAİR indeksi arasında düz
güclü korelyasiya (r=0,9) aşkar edilmişdir. AMH
səviyyəsi ilə CARO indeksi arasında olan korelyasi
ya həmçinin düz xarakter daşımışdır (r=0,255).
Alınmış nəticələr göstərir ki, qanda AMH
səviyyəsi ilə YPKS arasında əlaqə mövcuddur.
YPKS və hipotireozlu xəstələrin qanında AMH
səviyyəsi ilə klinikhormonal və ultrasəs göstəri
ciləri arasında olan korelyasion əlaqə cəd. 2də
göstərilmişdir.

Cədvəl 2
YPKS və hipotireozlu xəstələrin qanında AMH səviyyəsi ilə klinikhormonal və exoqrafik
əlamətlər arasında korelyasion əlaqə (Spirmen əmsalı, p<0,05)

Klinikanamnestik göstəricilərə görə YPKS və
hipotireozlu xəstələrin xəstələrin qanında AMH
səviyyəsi bədən kütlə indeksi ilə tərs mütənasib
olmuşdur (r=0,372).
Ultrasəs müayinəsi göstəricilərinə görə, YPKS
və hipotireozlu xəstələrin qanında AMH səviyyəsi
ilə yumurtalıqların həcmi arasında (r=0,422), həm
çinin AMH ilə qalxanabənzər vəzin həcmi arasında
(r=0,531) müsbət etibarlı əlaqə qeyd edilmişdir.
Hormonal tədqiqat nəticələrinin analizi zamanı
qanda AMH səviyyəsi ilə LH (r=0,9), DHEAS
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(r=0,624),
17αprogesteron
(r=0,624),TT3
(r=0,624), FT4 (r=0,624), həmçinin CARO indeksi
(r=0,9) arasında güclü müsbət əlaqə (p<0,05)
müəyyən edilmişdir. YPKS və hipotireozlu qadın
larda qanda AMH səviyyəsi ilə FSH (r=0,255), kor
tizol (r=0,255), prolaktin (r=0,255) və estradiol
(r=0,255) səviyyəsi arasında etibarlı (p<0,05) müs
bət zəif korelyasiya qeyd edilmişdir. Bu qrup
xəstələrdə həmçinin qanda AMH səviyyəsi ilə
insulin (r=0,372), TSH (r= 0,372), TT4 (r=0,372)
və FT3 (r=0,372) səviyyəsi arasında müsbət etibar

lı korelyasiya aşkar edilmişdir.
Beləliklə, tədqiq edilən xəstələrin qanında AMH
səviyyəsinin yüksəlməsi bizə əsas verir ki, onu həm
ayrıca, həm də hipotireozla yanaşı rast gəlinən YPKS
üçün əhəmiyyətli diaqnostik meyar kimi qəbul edək.
AMHnun yüksək proqnostik dəyərinin
olduğunu nəzərə alaraq, bundan sonra biz azərbay
can etnik qrupunda YPKSnin inkişafının genetik
prediktorlarının axtarışını həyata keçirdik.
Molekulyar genetik tədqiqatlara allel və genoti
plərin AMH c.90G>T geninə və onun AMHR2 c.
482A>G reseptoruna görə analizi daxil edilmişdir.
Genomun xüsusiyyətlərinin analizi üçün 20
YPKSli xəstədə genetik fərqlərin rastgəlmə tezliyi
ni analiz edən multiplikativ model istifadə edilmiş
dir. Allellərin AMH c.90G>T; p.Ser49Ile geninin
polimorf markerinə və AMHR2c.482A>G gen
reseptoruna görə yayılma tezliyi XardiVaynberq
qanununa uyğun olmuşdur.
AMH c.90G>T; p.Ser49Ile genində polimorfiz
mi təyin edərkən, dəyişilmiş genotipin ən çox rast
gəlinməsi heteroziqot formada qeyd edildi və
67,79% təşkil etdi. Homoziqot formada dəyişilmiş
genotip (GG) 25,0% halda rast gəlinmişdir.
Homoziqot formada normal variant (TT) 7,21%

YPKSli xəstədə rast gəlinmişdir.
2 tip AMHR2c.482A>G reseptorunun polimor
fizminin müəyyən edilməsi zamanı daha çox rast
gəlmə normal homoziqot formada qeyd edilmişdir
(AA) – 97,26%.YPKSli xəstələrdə homoziqot dəy
işilmiş formada (GG) polimorfizmin rast gəlinməsi
2,74 % təşkil etmişdir.
Aparılmış tədqiqatda AMH c.90G>T SNP ;
p.Ser49Ile (r=0,522; p<0,05) və AMHR2c.
482A>G (r=0,624; p<0,05) geni ilə menstrual siklin
follikulyar fazasında estradiolun yüksək səviyyəsi
arasında birbaşa sıx əlaqə müəyyən edilmişdir ki,
bu da FSHa qarşı yüksək həssaslığın dolayı
göstəricisi hesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycan etnik
qrupunda YPKS üçün xarakterik olan fenotipə,
insulininduksiya edən gendə olan müxtəlif
mutasiyalar səbəb ola bilir. Tədqiq edilən xəstələrdə
AMHnun yüksək səviyyəsi ilə insulinərezistentlik
arasında əlaqənin olması bu faktı sübut edir
(r=0,738; p<0,05).
Xəstələrin genotipinin hamiləliyin baş tutma
tezliyi ilə əlaqəsini qiymətləndirmək üçün AMH
geninin allel və genotiplərinin yayılması analiz edil
mişdir. Alınmış nəticələr cəd. 3də göstərilmişdir.
Cədvəl 3

AMH gen polimorfizminin hamiləliyin baş tutma tezliyi ilə əlaqəsi

Aparılmış analiz YPKSli xəstələrdə tədqiq
edilən gen polimorfizminin hamiləliyin baş vermə
tezliyi ilə əlaqəsinin olmadığını göstərdi.
Yekun. Beləliklə, sonsuzluğun yeni erkən və
daha optimal prediktorlarının axtarılması proble
mi preventiv tədbirlərin görülməsi, həmçinin per
sonal müalicə taktikasının işlənibhazırlanması
aktual olaraq qalır və sonralar öyrənilmə və elmi
analizləri tələb edir. Bizim tədqiqatların nəticə
sində YPKSli qadınlarda AMH TG geninin poli
morfizminin daha çox yayılması və bu genotipin
insulinərezistentlik ilə asosasiyası aşkar edilmiş
dir. Bu polimorfizmə azərbaycan etnik qrupunda

olan qadınlarda YPKSnin prediktoru kimi bax
maq olar. Bununla yanaşı YPKSli xəstələrdə ha
miləliyin baş vermə tezliyi AMH gen polimorfiz
mindən asılı olmur.
Bizim fikrimizcə, yumumurtalıqların polik
istozundan əziyyət çəkən qadınlarda ümumiklinik
göstəricilərlə yanaşı həm də ovarial rezerv vəziyyə
tinin molekulyargenetik markerlərini qiymətləndir
mək lazımdır ki, bunlara da xüsusilə AMH geninin
funksional polimorfizminin dəyişilmiş allellərinin
mövcudluğunu aid etmək olar.AMH geninin TG
polimorfizminin mövcudluğuna YPKSnin inkişafı
riski kimi baxmaq lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
РОЛЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Мехдиева Л.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является частой формой эндокринопатии, встречающаяся у 5
10% женщин репродуктивного возраста. Цель исследования. Изучение содержания антимюллерова гормо
на (АМГ) в крови и определение его роли в патогенезе СПКЯ. Методы исследования. Под наблюдением
находились 100 женщин репродуктивного возраста с СПКЯ, которые были рандомизированы на две группы
в зависимости от наличия или отсутствия гипотиреоза. В первую группу вошли 60 пациенток только с
СПКЯ, во вторую группу – 40 пациенток с СПКЯ и сопутствующим гипотиреозом, контрольную группу
составили 20 практически здоровых женщин репродуктивного возраста без СПКЯ. Всем пациенткам было
проведено определение содержания АМГ в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.
Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что уровень АМГ в крови больных
СПКЯ (15,6±0,4 нг/мл) и СПКЯ в сочетании с гипотиреозом (20,2±1,1 нг/мл) достоверно (p<0,001) превы
шал его содержание в крови женщин контрольной группы (8,2±2,1 нг/мл). В результате наших исследований
обнаружена большая распространенность полиморфизма TG гена АМГ у женщин с СПКЯ и ассоциация дан
ного генотипа с инсулинорезистентностью.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, антимюллеров гормон, корреляция, полиморфизм.
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SUMMARY
THE ROLE OF ANTIMULLERIAN HORMONE IN THE
PATHOGENESIS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Mehdiyeva L.A.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
Polycystic ovary syndrome is a frequent form of endocrinopathy, occurs in 510% of women of reproductive age.
Aim. Study of content of antiMullerian hormone (AMH) in the blood and determining its role in the pathogenesis
of PCOS. Methods. The study was conducted on 100 women of reproductive age with PCOS, who were random
ized in two groups depending on the presence or absence of hypothyroidism. The first group included 60 patients
with only PCOS; the second group – included 40 patients with PCOS and concomitant hypothyroidism, the control
group included 20 practically healthy women of reproductive age without PCOS. All patient underwent determina
tion of the content of AMH in blood serum by enzyme immunoassay. Results. The study of the results obtained
showed that, the level of AMH in the blood of patient with PCOS (15.6±0.4 ng/ml) and in patient with PCOS and
concomitant hypothyroidism (20.2±1.1 nq/ml) significantly (p<0.001) exceeded its content in the blood of women
in the control group (8.2±2.1 nq/ml). As a result of our research, a high prevalence of the TG polymorphism of the
AMH gene in women with PCOS and the association of this genotype with insulin resistance were found.
Keywords: polycystic ovary syndrome, antiMullerian hormone, correlation, polymorphism.

Redaksiyaya daxil olub: 13.01.2021
Çapa tövsiyə olunub: 08.02.2021
Rəyçi:dosent S.Ә.Әkbərbəyova

37

Тибб вя Елм Журналы, №2 (24) 2021, 38-42

STAFİLOKOKK MӘNŞӘLİ PERİTONİT ZAMANI QALXANABӘNZӘR
VӘZİ HÜCEYRӘLӘRİNİN PATOMORFOLOJİ MӘNZӘRӘSİ
Yaqubova S.M.*, Әkbərov E.Ç., Kərimova İ.İ.
Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji anatomiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə stafilokokk mənşəli peritonit zamanı qalxanabənzər vəzidə baş verə biləcək patomorfoloji dəyişikliklər haqqında
məlumat verilmişdir. Tədqiqat zamanı kütləsi 180200 qram olan yetkin erkək ağ siçovulların qalxanabənzər vəzilərindən isti
fadə edilmiş və vəzilər eksperimentin müxtəlif müddətlərində – 2, 5, 15 və 30cu günü tədqiq edilmişdir. Eksperimental stafilo
kokk peritoniti periton boşluğuna 1 ml həcmində 1·109 mikrob hüceyrəsi/kq konsentrasiyasında həll edilmiş S.aureus kulturası
yeridilməklə, modelləşdirilmişdir. Aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, eksperimentin erkən mərhələsindən etibarən
qalxanabənzər vəzidə damar divarlarının zədələnməsi nəticəsində plazmanın insudasiyası – plazmorragiyanın güclənməsi hesabı
na stromada ödemin inkişafı başlayır. Bu isə ayrıayrı tirositlərin kollikvasion nekrozuna və follikulyar hüceyrələrin deskvama
siyasına gətirib çıxarır. Eksperimentin sonuna doğru vəzinin paycıq, follikul və tirositlərində tədricən atrofik dəyişikliklər baş
verir, parenximada xırda və iri follikulların qarşılıqlı münasibəti pozulur, stromada sklerotik dəyişikliklər inkişaf edir.
Açar sözlər: stafilokokk infeksiyası, qalxanabənzər vəzi, tirositlər, follikullar

iriş. Qalxanabənzər vəzi orqanizmin inkişa
fına, ayrıayrı sistemlərin formalaşmasına və
funksiyasına, o cümlədən ətraf mühitin də
yişkən amillərinə qarşı adaptasiya proseslərinə geniş
hormonal təsir göstərdiyinə görə müxtəlif profilli
tədqiqatçıların daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Orqanizmdə baş verən müxtəlif proseslərin tənzimlən
məsində əsas rol qalxanabənzər vəziyə məxsusdur [1
3]. Belə ki, vəzinin follikulyar hüceyrələri tərəfindən
sintez edilən tiroid hormonlar (triyodtironin və
tiroksin) orqanizmdə baş verən maddələr mübadiləs
inə və oksidləşmə proseslərinə geniş təsir göstərir,
orqanların böyümə və inkişaf proseslərini, cinsi
yetişkənliyi tənzimləyir, enerjinin əmələ gəlməsini
gücləndirir, eləcə də hüceyrələrin proliferasiya və
diferensiasiyasını aktivləşdirir [2]. Eyni zamanda
vəzinin Chüceyrələri tərəfindən istehsal olunan kalsi
tonin orqanizmdə dayaqhərəkət aparatının, skelet
əzələlərinin, eləcə də sinir sisteminin inkişafını və
funksiyalarını həyata keçirməyini təmin edir [4].
Qalxanabənzər vəzi hələ embrional inkişaf döv
ründə orqanizmin bütün sistemlərinin tənzimlənmə
sində iştirak edir. Orqanizmin müxtəlif funksional
vəziyyətlərində, o cümlədən ekzo və endogen faktor
ların təsiri altında qalxanabənzər vəzi yüksək plastik
lik və labillik xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu, əsasən,
orqanın uyğunlaşma və kompensasiya aspektlərinin
dəyişkənliyi, tənzimlənmə mexanizmlərinin mürək
kəbliyi və tərkibinin heterogenliyi ilə əlaqədardır [5,
6]. Digər tərəfdən məlumdur ki, tiroid hormonların
sintezinin pozulması ilə müşayiət olunan qalxanabən
zər vəzinin xəstəlikləri endokrin sistemin patologiya
ları arasında mühüm yer tutur. Hormonal tənzimləmə
mexanizmlərinin pozulması isə orqanizmdə bir çox
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ağır xəstəliklərin inkişafına, bu da öz növbəsində
morfofunksional dəyişikliklərlə nəticələnən ciddi
fəsadlara gətirib çıxarır [68].
Әdəbiyyat mənbələrində isə nəinki patoloji proses
lər zamanı, hətta fizioloji şəraitdə belə qalxanabənzər
vəzi parenximasının morfofunksional təşkilinə dair
bir çox suallar kifayət qədər aydınlaşdırılmamışdır.
Bu baxımdan, qalxanabənzər vəzinin ifraz etdiyi hor
monların orqanizmin ayrıayrı sistemlərinə göstərdiyi
təsir mexanizmlərinin müxtəlif olması, bu təsirlər
nəticəsində baş verən patoloji proseslər və ağır fəsad
lar müxtəlif şəraitlərdə, o cümlədən stafilokokk mən
şəli peritonit zamanı qalxanabənzər vəzinin morfo
funksional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətin
də elmi tədqiqatların aparılmasını zəruri edir.
Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqat eks
perimental xarakter daşıyır və 30 heyvan üzərində
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin nəz
dindəki Etik Qaydalar komissiyasının 21.04.2008ci
il tarixli 31 saylı protokolunda təsdiq edilmiş və bio
etika komitəsinin tələblərinə müvafiq olaraq istifadə
edilən etik qaydalara əsasən ATUnun Elmi Tədqiqat
Mərkəzinin Farmakologiya və Eksperimental Cərra
hiyyə şöbələrində həyata keçirilmişdir.
Tədqiqat obyekti kimi sağlam yetkin çəkisi 180
200 qram olan erkək ağ siçovullardan istifadə edil
mişdir. Eksperimentdən əvvəl bütün heyvanlar 3
gün müddətində su və qida ilə təmin edilmiş və
standart vivarium şəraitində nəzarət altında saxla
nılmışdır. Heyvanlar aşağıdakı qruplara bölün
müşlər: I – kontrol qrupuna daxil edilən siçovulların
(n=10) periton boşluğuna 1 ml steril fizioloji məh
lul, II qrupdakı təcrübə heyvanlarına (n=20) 1 ml
həcmində 1·109 mikrob hüceyrəsi/kq (hər kqa)

konsentrasiyasında həll edilmiş S.aureus kulturası
intraabdominal yeridilmişdir. Eksperiment gündüz
saatlarında – 1015 radələrində aparılmışdır.
Eksperimentin 2ci, 5ci, 15ci və 30cu günü
sağ qalmış heyvanlar periton boşluğuna 22,5%li
teopentalnatrium məhlulu (100mq/kq olmaq şərti
lə) yeridilməklə, dekapitasiya edilmişdir. Morfoloji
tədqiqat üçün heyvanların qalxanabənzər vəziləri
kompleks olaraq götürülmüşdür. Preparatlar mak
roskopik qiymətləndirildikdən sonra fraqmentlər
şəklində 10%li neytral formalin məhlulunda fiksa
siya edilmiş, sonra spirt məhlulunda dehidrasiya
edilərək, parafinə yerləşdirilmişdir. Qalınlığı 35
mkm olan parafin kəsiklər MC2 mikrotom vasitə
silə alınmışdır. Parafin kəsiklər hematoksilineozin
lə boyanmış və Kanada balzamı vasitəsilə örtük şü
şələri ilə örtülmüşdür. Preparatlar x20 böyütmə
altında mikroskopik müayinə edilmiş, preparatların
mikrofotoqrafiyası «Olympus BX41» mikroskopu
nun rəqəmsal fotokamera sistemi ilə çəkilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
Makroskopik müayinə zamanı solğunçəhrayı rəngdə
olan qalxanabənzər vəzi uzunsov formalı iki pay şək
lində traxeyanın yan səthində qırtlağın arxasında vizual
olaraq aydın izlənilir. Vəzi xaricdən birləşdirici toxuma
kapsulu ilə əhatə olunmuşdur, kapsuldan vəzinin daxil
inə doğru gedən və vəzinin parеnхimasını zəif seçilən
ayrıayrı paylara bölən atmalar ayrılır. Orqanın parenx
iması forma və ölçülərinə görə fərqlənən qapalı
törəmələrlə – follikullarla təmsil olunur (şək. 1).
Tiroid follikul kubabənzər epitellə örtülmüş və
kolloidlə dolu bir strukturdur. Follikulların əksəriy

yəti oval formada olması ilə seçilir, girdə forma ki
çik diametrli follikullara xasdır. Tirositlər nəzərə
çarpacaq polyarlığa malikdirlər. Onların apikal tərə
fi künbəzəbənzər formada olub, follikulun mənfəz
inə doğru nüfuz edən sitoplazmatik çıxıntılardan
əmələ gəlmiş çoxlu sayda mikroxovların olması ilə
xarakterizə olunur. Tirositlərin bazal hissəsi hemo
kapillyarlarla təmasdadır.
Qalxanabənzər vəzi periton boşluğuna stafilokokk
kulturasının yeridilməsinə nəzərəçarpacaq reaksiya
verir. Bu zaman, ilk növbədə damar dəyişiklikləri ön
plana çıxır, bu dəyişikliklər isə vəzi kapsulunun həm
xarici, həm də daxili damarlarında, eləcə də stro
manın damarlarında aydın nəzərə çarpır. Belə ki,
eksperimentin 2ci günü orqanın kapsulunun xarici
və daxili qatları bütövlükdə quruluş xüsusiyyətlərini
saxlasa da, nisbətən ödemli olub, boyanma xassələri
ni itirmişdir. Eyni zamanda vəzinin kapsulunun xari
ci qatında kiçik qansızma ocaqlarına rast gəlinir,
kapillyar və venoz yataqların genişlənməsi müşahidə
edilir. Vəzinin paycıqlı quruluşu dəyişmir, lakin per
iferik paycıqlarda follikullar mərkəzi follikullarla
müqayisədə, daha böyük ölçüdə olması ilə seçilir
(şək. 2). Vəzinin periferiyasında az sayda nəzərə
çarpan bu iri ölçülü follikullar kubabənzər epitellə
örtülmüş və mənfəzi eozinofil kolloidlə doludur.
Vəzinin mərkəzi hissəsində xırda ölçülü follikullar
üstünlük təşkil edir. Xırda ölçülü follikullar isə priz
matik epitellə örtülmüş və daxilində kolloid nisbətən
azalmışdır. Vəzinin stromasında, əsasən, perivaskul
yar sahələrdə interstisial ödem aydın nəzərə çarpır,
lakin ocaqlı xarakter daşıyır.

Şək. 1. Kontrol qrupu: qalxanabənzər
vəzinin normal histotopoqrafiyası.
Boyaq: Hemotoksilineozin x20.

Şək. 2. Stafilokokk infeksiyası modelinin 2ci
günü. Boyaq: Hemotoksilineozin x20.
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Eksperimentdən 5 gün sonra heyvanlarda vəzi
nin follikulyar quruluşunun dezorqanizasiyası ilə
müşayiət olunan dəyişikliklər, habelə damar patolo
giyalarının, eləcə də interstisial sahədə ödem əla
mətlərinin artması müşahidə edilir. Təcrübənin bu
mərhələsində vəzinin paycıqlarının ölçüsünün
kiçilməsi və deformasiyası, xırda və iri ölçülü fol
likullar arasında qarşılıqlı münasibətin pozulması
qeyd edilir. Belə ki, parenximada xırda və orta
ölçülü follikulların sayı azalmış, iri ölçülü fol
likulların sayı isə əksinə, artmışdır. Hətta bəzi sahə
lərdə iri follikullar kəskin genişlənmiş və follikul
yar kistaları xatırladır. Belə iri follikullarda follikul
yar epitel distrofik dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Tirositlər şişmiş, sitoplazması dənəvər, nüvələri isə
uzunsov forma əldə etmişdir. Nüvələrin ölçüləri
azalmışdır (şək. 3). Xüsusilə, kənarlarda tirositlərin
əsas hissəsi piknotik nüvələrə, homogen açıq
çəhrayı rəngli və ya vakuolizasiyaya uğramış sito
plazmaya malikdir, hətta bəzi tirositlərdə balon dis
trofiyası əlamətləri aşkar edilir. Bu müddət ərzində
vəzinin stromasında bütün vəzini əhatə edən
yayılmış ödem, mukoid distrofiya, liflərin fraqmen
tasiya və parçalanması diqqəti cəlb edir, bəzi
liflərarası sahələrdə limfohistiositar infiltrasiya
müşahidə olunur. Orqandaxili arteriollar və fibroz
kapsulun kiçik arteriyaları spazma uğramış, divar
ları qalınlaşmış və plazma zülalları ilə hopmuşdur.
Endotel hüceyrələri şişmiş, deskvamasiyaya məruz

qalmışdır. Venulalar genişlənmiş və doluqanlıdır,
staz və eritrositlərin slac fenomeni ilə özünü büruzə
verir. Qanın plazması qatılaşmış və xırda dənəli
görünüşə malikdir. Damar divarlarının plazma ilə
hopması – plazmorragiya əlamətləri nəzərə çarpır.
Fibroblast təbiətli elementlər (qranulyasion toxuma
elementləri) aşkar edilmir. Müşahidə edilən dəy
işikliklər atrofik proseslərin başlandığını göstərir.
Periton boşluğunun stafilokokk kulturası ilə
infeksiyalaşdırılmasının 15ci günü qalxanabənzər
vəzinin strukturfunksional dezorqanizasion dəy
işiklikləri daha qabarıq nəzərə çarpır. Vəzinin kap
sulu qalınlaşmış, bəzi sahələrdə diffuz deformasiya
ya uğramışdır, üzərində adi gözlə görünən eroziv
ərpli sahələr aşkar edilir. Kapsulun daxili qatında
ekssudativ iltihab ocaqlarının əmələ gəlməsi ilə
çubuqnüvəli neytrofil leykositlərin və mononuklear
hüceyrələrin, makrofaq və limfositlərin miqrasiyası
qeyd edilir. Mikroskopik olaraq tirositlərin bazal
membranının da kövşəkləşməsi, ödemləşməsi və
formasının nisbətən dəyişməsi müşahidə edilir. Ti
rositlərin əksəriyyəti distrofik dəyişikliklərə, əsa
sən, zülal distrofiyasına uğramış, bəzi tirositlər deq
ranulyasiya, bəziləri nekrobioz və nekroz vəziyyə
tindədir. Nekroza məruz qalmış tirositlərin folliku
lun mənfəzinə deskvamasiyası davam edir, follikul
ların ətrafında çoxlu miqdarda neytrofil leykosit və
limfositlərlə zəngin fokal nekrotik toxumalardan
təşkil olunmuş sahələr aydın görünür (şək. 4).

Şəkil 3. Stafilokokk infeksiyası modelinin 5ci
günü. Boyaq: Hemotoksilineozin x20.

Şək. 4. Stafilokokk infeksiyası modelinin 15ci
günü. Boyaq: Hemotoksilineozin x20.

Vəzinin parenximasında atrofik proseslər artmış, kullar təşkil edir ki, bunlar da nizamsız (xaotik) ola
paycıqlı quruluş hissəvi olaraq pozulmuşdur. Vəzi raq kiçik ölçülü follikullarla əvəz olunur. Xırda
nin əsas hissəsini iri və ya kistozgenişlənmiş folli atrofik follikullarda kolloid azdır və demək olar ki,
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nəzərə çarpmır. İri follikullarda isə vakuollaşmış
eozinofilli kolloid qeyd edilir.
Stroma birləşdirici toxumanın çoxalması nəti
cəsində sıxlaşmışdır. Lakin lifli karkas kobud defor
masiyalıdır, diffuz stromal ödem, eləcə də orqanın
perivaskulyar hüceyrə infiltrasiyası saxlanılır. Bun
dan əlavə, təcrübənin bu mərhələsində damar dəy
işiklikləri daha qabarıq nəzərə çarpır. Belə ki, da
marların eritro və leykostaz əlamətləri ilə doluqan
lılığı qeyd edilir. Kapillyarların endoteliositlərinin
səthi mikrorelyefi nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyiş
miş, çoxsaylı invaginasiya və sitoplazmanın qəribə
ayaqcıqlarına malik qeyridüzgün görünüş əldə
etmişdir. Hüceyrələrin damar divarından kənara
artan miqrasiyası izlənilir. Qalxanabənzər vəzinin
kapsulunun damarlarında da endovaskulitin mor
foloji əlamətləri aydın nəzərə çarpır. Perivaskulyar
zonalarda və trombların lokalizasiya yerində fibro
plast hüceyrələrin aktivləşməsi müşahidə olunur.
Eksperimentin sonunda – 30 gün sonra mikrosko
pik müayinə zamanı sağ qalmış heyvanların (n=2)
vəzi parenximası nizamsız yerləşmiş, atrofiya və
deformasiyaya uğramış, kolloiddən məhrum dar
yarıqşəkilli mənfəzə malik kiçik ölçülü follikullarla
xarakterizə olunur. Tirositlər arasında birləşdirici
toxuma liflərinin artması qeyd olunur. Lakin fibril
logenezin, yerli çapıqlaşmanın morfoloji əlaməti
olan liflər, əsasən, de novo formalaşır ki, bu da intakt
vəzi üçün xarakterik deyildir. Follikullar kəskin
hipertrofiya və hiperplaziyaya uğramışdır (şək. 5).
Bəzi sahələrdə bir neçə follikul birbirinə
qarışaraq, çox iri konqlomeratlar əmələ gətirmişdir.
Hormon istehsal edən epitel hüceyrələrin (epite
liositlərin) əksəriyyəti, kariolemma boyunca het
eroxromatin kondensasiyası olan kifayət qədər
böyük nüvələrlə seçilir. Təktək mitozlara, eləcə də
patoloji mitoza məruz qalmış nüvələrə rast gəlinir.
Vəzinin kapsulu fibroblastların artıb çoxalması

nəticəsində kobudlaşmış, bəzi yerlərdə ocaqşəkilli
deformasiyaya uğramışdır. Bəzi heyvanlarda
orqanın fibrozu və follikulyar epitel hüceyrələrinin
distrofiyası aydın şəkildə nəzərə çarpır.
Yekun. Aparılmış tədqiqatların nəticələrinin
analizi göstərir ki, stafilokokk mənşəli peritonit
zamanı qalxanabənzər vəzidə nəzərəçarpacaq mor
foloji dəyişikliklər inkişaf edir ki, bu dəyişikliklər
vəzinin strukturunun yenidənqurulması ilə
nəticələnir. Bu dəyişikliklər vəzinin həm stromasın
da, həm də parenximasında tədricən baş verir. Belə
ki, eksperimentin erkən mərhələsindən etibarən
damar divarlarının zədələnməsi nəticəsində plaz
manın insudasiyası – plazmorragiyanın güclənməsi
hesabına stromada ödemin inkişafı başlayır. Bu isə
ayrıayrı tirositlərin kollikvasion nekrozuna və fol
likulyar hüceyrələrin deskvamasiyasına gətirib
çıxarır. Eksperimentin sonuna doğru vəzinin pay
cıq, follikul və tirositlərində tədricən atrofik dəy
işikliklər baş verir, parenximada xırda və iri fol
likulların qarşılıqlı münasibəti pozulur, stromada
sklerotik dəyişikliklər inkişaf edir.

ЛИТЕРАТУРА – ӘDӘBİYYAT – REFERENCES
1. Калашникова С.А. Морфологическая характеристика
эндокринных органов при хронической эндогенной
интоксикации // Бюл. эксперим.биологии и медицины,
2011, Т.151, № 2, с.211214.
2. Макарова О.В. Морфофункциональные изменения
иммунной системы мышей BALB/C и C57BL/6 при хро
ническом бактериальном грамотрицательном эндотокси
козе // Арх. патол., 2012, Т.74, № 3, с.4349.
3. Григорьев Е.Г. и др., Патофизиологические механизмы
бактериального эндотоксикоза при распространенном

перитоните // Патолог. физиология и эксперим. терапия,
2009, № 2, с.3336.
4. Бутакова С.С. Динамика гликемии у крыс различных
возрастных групп и пола после нагрузки глюкозой на
фоне введения кальцитонина / В сб.: Механизмы функ
ционирования висцеральных систем: VII Всерос. конф. с
междунар. участием, посвящ. 160летию со дня рожд.
И.П.Павлова: Тез. докл. СПб.: Институт физиологии им.
И. П. Павлова РАН, 2009, c.8485.
5. Емельянов С.И., Брискин Б.С., Демидов Д.А.,

Şək. 5. Stafilokokk infeksiyası modelinin 30cu
günü. Boyaq: Hemotoksilineozin x20.

41

Костюченко М.В. и др. Хирургический эндотоксикоз как
проблема клинической гастроэнтерологии // Эксперим. и
клин. гастроэнтерология, 2010, № 7, с.6773.
6. Яглова Н.В. Морфофункциональные изменения щито
видной железы крыс при остром экспериментальном
эндотоксикозе // Арх. патол., 2010; Т.72, № 3: с.2428.
7. Яглова Н.В. Синдром нетиреоидных заболеваний при

остром бактериальном эндотоксикозе: патогенетические
механизмы и методы коррекции // Вест. РАМН. 2013; № 3,
с.2433.
8. Andrews D.M. et al., Homeostatic defects in interleukin 18
deficient mice contribute to protection against the lethal
effects of endotoxin // Immunol Cell Biol., 2011; V.89, №6:
p.739746.

РЕЗЮМЕ
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КЛЕТОК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ СТАФИЛОКОККОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ягубова С.М., Акбаров Э.Ч., Керимова И.И.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра патологической анатомии, Баку, Азербайджан
В статье приводятся сведения о возможных патологических изменениях в щитовидной железе при перитоните
стафилококкового происхождения. В ходе исследования использовали щитовидную железу взрослых белых крыс
– самцов массой 180200 г и исследовали железы в разные сроки эксперимента – на 2е, 5е, 15е и 30е сутки.
Экспериментальный стафилококковый перитонит моделировали путем введения в брюшную полость раствора
культуры S. aureus в концентрации 1х109 микробных клеток/кг в объеме 1 мл. Результаты исследования показали,
что с раннего этапа эксперимента начинается развитие отека в строме за счет инсудации плазмы – повышенной
плазморрагии в результате повреждения сосудистой стенки в щитовидной железе. Это приводит к колликва
ционному некрозу отдельных тироцитов и десквамации фолликулярных клеток. К концу эксперимента происхо
дят постепенные атрофические изменения в дольках, фолликулах и тироцитах желез, нарушается взаимодей
ствие мелких и крупных фолликулов в паренхиме, развиваются склеротические изменения в строме.
Ключевые слова: стафилококковая инфекция, щитовидная железа, тироциты, фолликулы.

SUMMARY
PATHOMORPHOLOGICAL PICTURE OF THYROID GLAND CELLS
DURING PERITONITIS OF STAPHYLOCOCCAL ORIGIN
Yagubova S.M., Akbarov E.Ch., Kerimova I.I.
Azerbaijan Medical University, Department of Pathological Anatomy, Baku, Azerbaijan
The article provides information about the possible pathological changes in the thyroid gland during peritonitis of
staphylococcal origin. During the study, thyroid glands of adult male white rats weighing 180200 grams were used
and glands were investigated in different periods of the experiment – on the 2nd, 5th, 15th, and 30th days.
Experimental staphylococcal peritonitis was modeled by injecting a solution of S. aureus culture into the peritoneal
cavity at a concentration of 1x109 microbial cells/kg in a volume of 1 ml. The results of the study showed that from
the early stage of the experiment, the development of edema in the stroma begins due to the insudation of plasma –
increased pasmorrhagia as a result of damage to the vascular wall in the thyroid gland. This leads to colliquative
necrosis of individual thyrocytes and desquamation of follicular cells. Towards the end of the experiment, there are
gradual atrophic changes in the lobules, follicles, and thyrocytes of the gland, the interaction of small and large fol
licles in the parenchyma is disrupted, sclerotic changes develop in the stroma.
Keywords: staphylococcal infection, thyroid gland, thyrosites, follicles.
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BAKI ŞӘHӘRİ 13 NÖMRӘLİ UŞAQ POLİKLİNİKASINDA UŞAQLARIN
DİSPANSER MÜŞAHİDӘSİNİN KEYFİYYӘTİNİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ
Mustafayeva Z.M.*
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitututu, pediatriya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi 20142019cu illərdə Bakı şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasında müxtəlif xəstəlikləri olan uşaqların
dispanser müşahidəsinin keyfiyyəti ilə bağlı məsələlərin araşdırılması olmuşdur. İlkin aşkarlanmış xəstəliyi olan uşaqların sayında dis
panser qeydiyyatına götürülənlərin payı 2014cü ildə – 31%, 2015 və 2016cı illərdə – 27%, sonrakı üç ildə uyğun olaraq 35%, 38% və
30% təşkil edilmişdir. Eyni zamanda, dispanser müşahidəsi ilə əhatə olunmaqla bağlı 2014cü ildə 49%dən 2019cu ildə 50%dək cüzi
artım tendensiyası qeyd olunur. 20142019cu illərdə aparılmış profilaktik müayinələr zamanı aşkar olunmuş xəstəliklərin strukturunda
birinci yeri tənəffüs sisteminin xəstəlikləri, ikinci yeri göz xəstəlikləri, üçüncü yeri sinir sisteminin xəstəlikləri, dördüncü yeri sümükəzələ
sisteminin xəstəlikləri və nəhayət, sonuncu yeri həzm sisteminin xəstəlikləri tutur. Tədqiqat dövründə dispanser qeydiyyatına götürülmüş
uşaqların xəstələnmə strukturunda isə sinir xəstəlikləri üstünlük təşkil edir. İkinci yerdə göz xəstəlikləri və sümükəzələ sisteminin xəstə
likləri, üçüncü yerdə qan və qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri, sonuncu yerdə tənəffüs sisteminin xəstəlikləri müşahidə olunur. Qeyd
olunmalıdır ki, aparılmış tədqiqat əhalinin azyaşlı qisminin (uşaqların) icbari dispanserizasiyası üzrə fəaliyyəti birmənalı olaraq
qiymətləndirməyə imkan vermir. Bununla bağlı, icbari dispanserizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə uşaq ambulatorpolik
linika müəssisələrində dispanser işinin keyfiyyətinin ekspertizası metodikasının tətbiq edilməsi zərurəti yaranmışdır.
Açar sözlər: uşaqların icbari dispanserizasiyası, dispanser müşahidə, xəstəliklərin strukturu, ilk dəfə aşkar olunan xəstəliyin
diaqnozu, dispanser müşahidə ilə əhatə olunma.

ktuallıq. Ambulatorpoliklinika müəssisələ
ri tərəfindən uşaqlara göstərilən ilkin tibbi
sanitariya yardımı milli səhiyyənin əsas
həlqəsidir [1, 3, 7]. Onların fəaliyyəti nəinki pediatrik
xidmətin effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
edir, həmçinin uşaqların sağlamlıq vəziyyətini və
bununla bərabər, xalqın gələcəyini müəyyən edir [2].
Uşaq ambulatorpoliklinika müəssisələrinin pro
filaktik işinin vacib istiqamətlərindən biri xəstə
uşaqların dispanser müşahidəsinin aparılmasıdır.
Xəstələrin dispanser müşahidə üsulunun mübahisə
siz üstünlüyü onu daha effektiv iş üsulları sırasına
qoyur və sahə həkimpediatrlarının, yaxud ailə
həkimlərinin fəaliyyətində icbari dispanserizasiyanı
daha da aktual edir. Uşaqlar arasında aktiv profilak
tik muayinələrin aparılması, xəstəliklərin vaxtında
aşkarlanması və yayılmasının qarşısının alınması
məqsədilə xəstə uşaqların dispanser qeydiyyatına
götürülməsi, habelə dinamik müşahidənin, müal
icəvisağlamlaşdırıcı və reabilitasiya tədbirlərinin

həyata keçirilməsi ölkənin səhiyyə xidmətlərinin
fəaliyyətində prioritet vəzifə olaraq qalmaqdadır [6].
Tədqiqatın məqsədi 20142019cu illərdə Bakı
şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasında müxtəlif
xəstəlikləri olan uşaqların dispanser müşahidəsinin
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidir.
Material və metodlar. Tədqiqatın mənbəyi Bakı
şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasının fəaliyyəti
barəsində illik statistik hesabatlar (12, 30, 31, 17
nömrəli formalar) olmuşdur. Uşaq ambulatorpolik
linika müəssisələrində dispanser işinin keyfiyyəti
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013cü il
10 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə
dair Dövlət Proqramı”nda əks olunan keyfiyyət
göstəricilərinin əsasında öyrənilmişdir.
Nəticələr və onların müzakirəsi. Bakı şəhəri 13
nömrəli uşaq poliklinikasına təhkim olunmuş uşaqların
sayı və onların 20142019cu illər üzrə profilaktik tibbi
müayinələrlə əhatə olunması cəd. 1də verilmişdir.
Cədvəl 1
Bakı şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasına təhkim olunmuş uşaqların sayı və onların
20142019cu illərdə profilaktik tibbi müayinələrlə əhatə olunması

A

*e-mail: zackiyam@gmail.com

43

Cəd. 1dən göründüyü kimi, ambulatorpolik
linika müəssisəsinə təhkim olunmuş uşaqların
profilatik tibbi müayinələrlə əhatə olunması
20142019cu illər üzrə 9495% hüdudlarında
sabit olaraq qalmışdır. Bu, ilk növbədə, iki Dövlət
Proqramının ̶ Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2013cü il 10 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Uşaqların icbari dispanseriza
siyadan keçirilməsinə dair Dövlət Proqramı” və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018ci il

9 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilmə
sinə dair 20182022ci illər üçün Dövlət Proq
ramı”nın icrası ilə bağlıdır.
Tədqiqat dövründə (20142019cu illər) profi
laktik tibbi müayinələrin aparılması zamanı ilk dəfə
aşkarlanmış xəstəlikləri olan uşaqların sayının cüzi
artması tendensiyası müşahidə olunmaqla yanaşı, il
ərzində dispanser qeydiyyatına götürülmüş uşaq
ların sayının da artması nəzərə çarpır (cəd. 2).

Cədvəl 2
20142019cu illərdə Bakı şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasında həyata keçirilən
icbari dispanserizasiya ilə bağlı statistik məlumatlar

Cəd. 2dən göründüyü kimi, tədqiqat dövründə
dispanser nəzarətinə götürülmüş uşaqların sayında
cüzi artım tendensiyası (2014cü ildə 701 uşaqdan
2019cu ildə 736 uşağadək) müşahidə olunur. İlkin
aşkarlanmış xəstəliyi olan uşaqların sayında dis
panser qeydiyyatına götürülənlərin payı 2014cü
ildə – 31%, 2015 və 2016cı illərdə – 27%, sonrakı
3 ildə uyğun olaraq 35%, 38% və 30% təşkil
etmişdir. Eyni zamanda, dispanser müşahidəsi ilə
əhatə olunmada da cüzi artım tendensiyası (2014cü
ildə 49%dən 2019cu ildə 50%dək) müşahidə
olunur.

20142019cu illərdə dispanser qeydiyyatına
götürülən uşaqların yaş qrupları üzrə xüsusi çəkisi
şəkildə göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi,
dispanser qeydiyyatında olan uşaqların əsas payını
613 yaşda olan uşaqlar təşkil edir (42%dən 55%
dək). Növbəti yeri xəstəliklərə daha həssas olan 05
yaşlı uşaqlar, sonuncu yeri isə 1417 yaşlı yeniyet
mələr tutur. Oğlan uşaqları (52%) qız uşaqlarından
(48%) çoxdur. Uşaqlar üçün profilaktik və müal
icəvisağlamlaşdırıcı tədbirlər planlaşdırılmalı,
onların cinsyaş xüsusiyyətləri və xəstələnmənin
yaş tendensiyaları nəzərə alınmalıdır:

Şəkil. 20142019cu illərdə dispanser qeydiyyatına götürülən uşaqların yaş qrupları üzrə xüsusi çəkisi.
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Tədqiqat dövründə (20142019cu illər) aparıl xəstəliklərin strukturunda aşağıdakı xəstəliklər
mış profilaktik müayinələr zamanı aşkar olunan üstünlük təşkil edir (cəd. 3).
Cədvəl 3
20142019cu illərdə aparılmış profilaktik müayinələr zamanı
aşkar olunan xəstəliklərin strukturu

Cəd. 3dən də göründüyü kimi, 2019cu ilin
göstəricilərinə əsasən birinci yerdə – tənəffüs sis
teminin xəstəlikləri (19,7%), ikinci yerdə – göz
xəstəlikləri (13,4%), üçüncü yerdə – sinir sistemi
nin xəstəlikləri (8,8%), dördüncü yerdə – qan və
qanyaradıcı orqanlarının xəstəlikləri (8,4%) və
sonuncu yerdə – sümükəzələ sisteminin xəstəlik
ləri (8,3%) dayanır. Qeyd olunan xəstəliklər “lider
liyini” 2014cü ildən başlayaraq bütün tədqiqat
dövründə saxlamışdır.
İlk dəfə aşkarlanmış xəstəliyi olan uşaqların cins
yaş strukturunun araşdırılması belə bir nəticəyə gəl
məyə imkan verir ki, məsələn, 2019cu ildə xəstələ
nənlərin əsas payını 613 yaş qrupu (51%) təşkil edir,

sonrakı yerləri məktəbəqədər (05 yaşlı) uşaqlar
(33%) və son yeri yuxarı məktəb yaşlı uşaqlar (15%)
tutur. Bu tendensiya bütün tədqiqat dövründə
müşahidə olunur. Həmçinin oğlanların (53%) qızlar
dan (47%) daha teztez xəstələndiyi məlum olur.
Tədqiqat dövründə dispanser qeydiyyatına götürü
lən uşaqların xəstəliklərinin strukturu (cəd. 4) göstərir
ki, 2019cu ildə uşaqların dispanser qeydiyyatına götü
rülməsinə əsas olmuş xəstəliklərin böyük hissəsi sinir
sisteminin xəstəliklərinin (15,1%) payına düşür; ikinci
yerdə göz xəstəlikləri və sümükəzələ sisteminin xəstə
likləri (12,8%), üçüncü yerdə qan və qanyaradıcı or
qanların xəstəlikləri (11,1%), sonuncu yerdə isə tənəf
füs sisteminin xəstəliklər (8,3%) dayanır.
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Cədvəl 4
20142019cu illər üzrə dispanser qeydiyyatına götürülən uşaqların xəstəliklərinin strukturu

Nəticə. Tədqiqat dövründə (20142019cu illər)
Bakı şəhəri 13 nömrəli uşaq poliklinikasında uşaqların
icbari dispanserizasiyasının və dispanser müşahidəsi
nin keyfiyyət göstəriciləri nisbi stabil olaraq qalmışdır.
Nəzərə alsaq ki, son illər icbari dispanserizasiya ilə
bağlı profilaktik müayinələrin bərpası prosesi həyata
keçirilməkdədir, xəstəliklərin erkən aşkarlanması və
uşaq ambulatorpoliklinika müəssisələrinin dispanser
işinin keyfiyyətinin və effektivliyinin yaxşılaşdırıl
ması, eləcə də müxtəlif yaş qruplarına aid olan
uşaqlara tibbi xidmətin yeni formalarının tətbiq olun

ması işinin gücləndirilməsi və icbari dispanseriza
siyanın həyata keçirilməsinə formal yanaşmanın min
imuma endirilməsi zərurəti yaranmışdır [4, 5]. Bu
baxımdan, profilaktik və sağlamlaşdırıcı tədbirlərin
təşkilini azyaşlı əhali qruplarının (uşaqların) maksimal
əhatə olunması ilə və uşaqlarda sağlam həyat tərzinə
motivasiya formalaşdırmaqla təkmilləşdirmək, gigiye
nanı tədris etmək, eləcə də ölkənin uşaq ambulator
poliklinika müəssisələrində dispanser işinin keyfiyyə
tinin araşdırılması sisteminə keyfiyyətin dərin eksper
tizasını tətbiq etmək lazımdır [9, 10].
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РЕЗЮМЕ
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №13 Г. БАКУ
Мустафаева З.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра педиатрии, Баку, Азербайджан
Целью данного исследования являлось изучение проблемы качества диспансерного наблюдения детей с различ
ными заболеваниями в детской поликлинике №13 г. Баку за 20142019 гг. Среди детей с впервые выявленными
заболеваниями в 2014 г на диспансерном наблюдении находилось  31% детей, в 2015 и 2016 гг. – 27%, а в после
дующие 3 года – 35%, 38% и 30% соответственно. В то же время отмечалась тенденция к незначительному уве
личению диспансерного наблюдения с 49% в 2014 г до 50%  в 2019 г. Профилактические мероприятия, прове
денные с 20142019 гг. продемонстрировали, что в структуре заболеваемости первое место занимают заболева
ния дыхательной системы, второе – глазные заболевания, третье – заболевания нервной системы, четвертое –
заболевания костномышечной системы, и, наконец, последнее место – заболевания пищеварительной системы.
В структуре заболеваемости детей, взятых на диспансерный учёт во время проведения исследования, превали
ровали заболевания нервной системы. На втором месте были – глазные болезни и заболевания костномышечно
го аппарата, на третьем заболевания крови и органов кроветворения, на последнем месте  заболевания дыха
тельной системы. Следует отметить, что проведенное исследование не позволяет однозначно оценить деятель
ность обязательной диспансеризации детей малолетнего возраста. В связи с этим, с целью усовершенствования
системы обязательной диспансеризации, необходимо применять методику экспертизы качества диспансерной
работы в детских амбулаторнополиклинических учреждениях.
Ключевые слова: обязательная диспансеризация детей, диспансерное наблюдение, структура заболеваний,
впервые установленный диагноз заболевания.

SUMMARY
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF DISPENSARY OBSERVATION
IN CHILDREN'S POLYCLINIC No.13, BAKU
Mustafayeva Z.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Pediatrics, Baku, Azerbaijan
The purpose of this article was to study the problem of the quality of dispensary observation of children with vari
ous diseases in the children's polyclinic No. 13 in Baku during 20142019 years. Among children with newly diag
nosed diseases in 2014, 31% of children were under dispensary observation, in 2015 and 2016 – 27%, and in the
next 3 years – 35%, 38% and 30%, respectively. At the same time, there was a tendency towards a slight increase
in dispensary observation from 49% in 2014 to 50% in 2019, demonstrated that in the structure of incidence the first
place is occupied by diseases of the respiratory system, the second – eye diseases, the third – diseases of the nerv
ous system, the fourth – diseases of the musculoskeletal system, and, finally, the last place – diseases of the diges
tive system. Diseases of the nervous system prevailed in the structure of morbidity among children registered by
dispensary observation during the study. Eye diseases and diseases of the musculoskeletal system occupied the sec
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ond place, in third place were diseases of the blood and hematopoietic organs, in last place were diseases of the res
piratory system. It should be noted that this study does not allow us to unequivocally assess the activity of manda
tory annual examination of young children. In this regard, in order to improve the system of mandatory annual
examination, it is necessary to apply the methodology for examining the quality of dispensary work in children's
outpatient clinics.
Keywords: mandatory annual examination of children, dispensary observation, structure of diseases, newly diag
nosed disease.
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ŞӘHӘR VӘ KӘND İLKİN TİBBİ YARDIM MӘRHӘLӘSİNDӘ VӘRӘM
ӘLEYHİNӘ TӘDBİRLӘRİN TӘKMİLLӘŞDİRİLMӘSİNİN EPİDEMİOLOJİ
GÖSTӘRİCİLӘRӘ TӘSİRİ
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1

Şəhər və kənd ilkin tibbi yardım müəssisələrində vərəm əleyhinə tədbirlərin səviyyəsinə aydınlıq gətirmək üçün NəsimiYasamal
və Qobustan rayonlarında 20112015ci illər üzrə təhlil aparılmışdır və epidemioloji gərginliyin yaranma səbəbləri aydın
laşdırılmışdır. Anoloji epidemioloji təhlil ilkin xəstələrin tibbi sənədləri və Dövlət Statistika Komitəsinin təstiq etdiyi 8 saylı
“Vərəm haqqında” hesabat formalarının əsasında 2016cı ildə aparılmışdır. Әhalinin xəstələnmə riski yüksək olan qruplara
təqaüdçülər, evdar qadınlar, ölkə daxili miqrasiya edənlər, həbsxanada vərəmə görə müalicə almayıb əhv olunanlar, 1924 yaş,
şəkər xəstəliyi olanlar, kənddə isə ölkə daxili miqrasiya edənlər istisna olmaqla, göstərilən qruplara yanaşı heyvandarlar aid
edilmişdir. Nəticədə ilkin ağciyər vərəmi xəstələri arasında şəhərdə və kənddə ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi 3,31,7 dəfə artmış,
dağılma mərhələsi 1,5 dəfə azalmışdır. Sürətləndirilmiş molekulyar genetik müayinə bakterioloji müayinənin effektliyini şəhər
və kənddə 16,5%33,3% artırır. Xəstələnmənin intensiv səviyyəsi şəhərdə 2016cı il ilə müqayisədə müayinənin ilk iki ilində
yerli əhali arasında 21,9% və 30% artmış, üçüncü ildə isə əvvəlki səviyyəsinə enmişdir. Ümumi əhali arasında isə 9,3% və 41,5%
artmış, üçüncü ili əvvəlki səviyyədən 3% aşağı enmişdir. Kənddə müvafiq göstərici müayinənin birinci ilində 7,8% artmış, ikin
ciüçüncü ilində 31,9% və 22,3% azalmışdır. Müalicənin uğurlu nəticəsi şəhərdə 93,8%, kənddə isə 93,7% səviyyəsinə çatır.
Bütün bunlara uyğun alqoritm tərtib olunmuşdur. Alqoritmin əsas tərkibinə sanitar profilaktika, yüksək risk qruplarının müəyyən
ləşdirilməsi, ciddi nəzarət altında müayinə və mərkəzi həkim məsləhət komissiyasının qərarı ilə müalicənin təşkili aiddir.
Açar sözlər: ilkin tibbi yardım müəssisələri, sanitarprofilaktika, risk qrupları, xəstələnmə.

on illər dünyada vərəm xəstəliyinin epidemiolo
ji vəziyyətində bir qədər müsbət dəyişikliklər
baş versə də, Avropanın 9 ölkəsində gərginlik
davam edir [4, 7]. Keçmiş sovetlər birliyinə daxil olan
ölkələr, o cümlədən Azərbaycan da bu ölkələr sırasın
dadır [3, 6, 8, 12]. Vərəmin vaxtında aşkar edilməsi
məqsədi ilə müasir immunodiaqnostika, molekulyar
genetik radioloji müayinə metodları tətbiq edilir.
İmmunodiaqnostikada yüz ildən çox müddətdə istifadə
olunan tuberkulinin Mantu 2TV forması ilə yanaşı
kvanteferon, kvanteferon TBGold plus və s. [3, 5, 10,
11, 13]. Turşuya davamlı mikobakteriyaların (TDM)
tapılması üçün sürətləndirilmiş molekulyargenetik
Genexpert MBT/Rif, Genexpert MBT/Rif plus, lyumi
nesent mikroskopiya, durubərk qidalı mühitdə kultur
al müayinələrin aparılması [1, 9] radioloji diaqnostika
üçün müxtəlif növ müasir rəqəmsal aparatları [2]
vərəmin aşkarlanmasında geniş tətbiq olunur. Elmi
texniki tərəqqinin yüksək inkişaf etdiyi bir dövrdə
vərəmin epidemioloji gərginliyinin yaranmasında
önəmli rol oynayan çox dərmana davamlı (ÇDD) və
geniş dərmana davamlı (GDD) formaların xüsusi çək
isinin ildənilə artmasının səbəbi xüsusi araşdırma tələb
edir və ftiziatriyanın aktual problemi sayılır. Vərəm
əleyhinə tədbirlər çox mərhələli bir prosesdir ki, bu
mərhələlərə: tibb işçilərinin və əhalinin vərəm xəstəliyi

S

haqqında sanitarmaarifləndirmə səviyyəsi və stiqma,
ilkin tibbi yardım müəssisələrinin (İTYM) vərəmin
erkən və vaxtında aşkar edilməsi üçün diaqnostik
imkanları, aşkar edilmiş vərəm xəstələrinin müalicəsi
və onun təmaslarının yoluxma əleyhinə kimyəvi profi
laktikaya cəlbi, xəstələrin müalicəsi üçün yol xəritəsi
nin tərtibi və ərazi vərəm əleyhinə dispanserdə aparılan
əks epidemik işlər və s. aiddir. Sözsüz, bu tədbirlərin
yerinə yetirilməsinin keyfiyyəti və səviyyəsi kadr
potensialı ilə yanaşı tədbirlərin həyata keçirən müə
sisələrin dəniz səviyyəsindən hansı coğrafi yüksəklikdə
yerləşməsindən çox asılıdır. Başqa sözlə, kənd və şəhər
İTYMdə olan fərq vərəm əleyhinə tədbirlərin həyata
keçirilməsində önəmli təsir edir.
Tədqiqatın məqsədi. Şəhər və kənd İTYMdə
vərəm əleyhinə tədbirlərin təkmilləşdirilməsinin
epidemioloji vəziyyətə təsirinin müəyyənləşdiril
məsi olmuşdur.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr
qarşıya qoyulmuşdur:
1. Şəhər və kənd İTYMin timsalında Bakının 1
saylı vərəm əleyhinə dispanserin xidmət etdiyi Yasamal
və Nəsimi rayonlarında və Qobustan rayonunun Mərkə
zi Xəstəxanasının vərəm şöbəsində 20112015ci illərdə
həyata keçirilən vərəm əleyhinə tədbirlərin səviyyəsinin
epidemioloji göstəricilər əsasında müəyyənləşdirilməsi;

*e-mail: ftiziatriya_adhti@mail.ru

49

2. YasamalNəsimi və Qobustan rayonlarında
2016cı ildə aparılan vərəm əleyhinə tədbirlərin
səviyyəsinin epidemioloji göstəricilər əsasında
təhlili və ilkin vərəm hadisələri arasında xəstələnmə
riski yüksək olan əhali qruplarının müəyyən
ləşdirilməsi. Әldə olunan nəticələrin 20112015ci
ilin müvafiq nəticələri ilə müqayisəsi;
3. YasamalNəsimi və Qobustan rayonlarında
20172019cu illərdə vərəm əleyhinə kompleks əks
epidemik tədbirlərin həyata keçirilməsi və nəticələ
rin əsas epidemioloji göstəricilərə təsirinin müəy
yənləşdirilməsi. Vərəm əleyhinə tədbirlərin İTYM
də təkmilləşdirilməsinin alqoritminin tərtibi.
Tədqiqatın material və metodları. Bakı
şəhərinin YasamalNəsimi və Qobustan rayonunun
MXnın vərəm əleyhinə müəssisələrinin dövlət sta
tistika komitəsi (DSK) tərəfindən təsdiq olunmuş
“Vərəm haqqında” 8 saylı forması əsasında 2011
2015ci illərə aid əsas epidemioloji göstəricilərin: 
xəstələnmə, xəstəlik, vərəmə yoluxma, ölüm və s.
təyin edilmişdir. Epidemioloji təhlildə yaş, cins,
kliniki formalar, TDM tapılması, dağılma mərhləsi,
peşə, yanaşı xəstəlik və s. aydınlaşdırılmış, xəstə
lənmə riski yüksək olan əhali qrupları müəyyən
ləşdirilmişdir. Hər iki bölgədə vərəmin aşkarlanma
yolları təyin edilərkən optimal hədd profilaktik
aşkarlanma üçün 4045%, İTYMdə aşkarlanma
4045%, somatik xəstəxanalarda müalicə zamanı
1517%, meyit təşrihində 0,3% qəbul edilmişdir.
Birbaşa vərəm əleyhinə müraciətlə aşkarlanma qə
bul edilməz hall sayılır. Klinik formalar arasında
ocaqlı vərəm vaxtında aşkarlanma sayılır və opti
mal hədd 4060% qəbul olunmuşdur. Anoloji epi
demioloji təhlil 2016cı ildə hər iki bölgə üzrə apa
rılmış, təhlildə ilkin xəstələrin tibbi sənədləri və
DSKnın “Vərəm haqqında” 8 saylı formalarından
istifadə olunmuşdur. Təhlildə məqsəd 20112015ci
illərdə əldə olunan nəticələrin rast gəlmə tezliyinin
təyini olmuşdur. Ardıcıl olaraq xəstələnmə, xəstə
lik, vərəmə yoluxma, ölüm, xəstəliyin aşkarlanma
yolları, əhalinin daha çox xəstələnən qruplarının
təyini, müalicənin effektlik səviyyəsi və s. müəyyən
edilmişdir. Әldə olunan nəticələr nəzarət qrupu
kimi qəbul olunmuş və 20172019cu illərdə hər iki
bölgədə kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Təhlil zamanı əldə olunan nəticələrin hədləri arasın
dakı dürüstlük əmsalı Styudentin variasion statis
tikası ilə aparılmışdır.
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Nəticələr və müzakirə. Son 5 ildə (20112015)
vərəmin vaxtında aşkarlanması üçün aparılan məq
sədli müayinələrin səviyyəsində şəhərdə (Yasamal
Nəsimi) tuberkulindiaqnostika və passiv aşkarlanma
uyğun olaraq 43,9% və 31,4% azalmışdır. Nəticədə
əhali arasında 100 min nəfərə xəstələnmə eyni
səviyyədə qaldığı halda uşaqlar arasında 24% azalma,
yeniyetmələr arasında 47% yüksəlmə olmuşdur.
Qobustan rayonunda isə ümumi məqsədli müayinələr
içərisində şüa diaqnostikası 0,3%, tuberkulin
diaqnostika 7,3%, sadə mikroskopiya isə 0,01% təşkil
etmiş və xəstələnmə 20,4% azalmışdır. Xəstələnmə
yaşlılar arasında 12,4%, uşaqlar arasında 4,5%
azaldığı halda yeniyetmələr arasında 76,8% artmışdır.
İlkin xəstələr arasında şəhərdə ağciyər vərəmi
ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmini üstələmiş, 2011
2015ci illər üzrə müqayisədə 3,42,8 dəfə, Qobustan
rayonunda isə 4,31,6dəfə yüksək olub. Şəhərdə ilkin
ağciyər vərəm xəstələri arasında ocaqlı vərəm 2011
2015ci ildə 12% olduğu halda Qobustan rayonunda
isə 2011ci ildə 11,8%, 2015ci ildə isə olmamışdır.
İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəm 20112015ci
illərdə şəhərdə uyğun olaraq 88,1%85,5%, Qobustan
rayonunda isə 82,3%68% olmuşdur. Dağılma
mərhələsi şəhər və kənddə uyğun olaraq 2015ci ildə
34,9% və 36,4% təşkil edir. İlkin ağciyər vərəm
hadisələri arasında TDM ifrazı uyğun olaraq 60,2%
və 45,5% səviyyəsindədir. Bütün bunlar malicənin
effektliyinə öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, şəhərdə
son 5 ildə aşkarlanan ilkin 523, kənddə 96 vərəm
xəstəsinin müalicə kursunun sonuna müalicənin
uğurlu nəticəsi uyğun olaraq 67,9% və 59,4% olmuş
dur. Müalicəyə ciddi nəzarətin olmaması nəticəsində
mütəmadi həkim nəzarətindən kənarda qalanlar
uyğun olaraq 10,1% və 20,8%, müalicənin nəticəsi
qiymətləndirilməyənlər 7,1% və 4,2%, uğursuz
müalicə 8,2% və 10,4%, letallıq 4,4% və 5,2% səviy
yəsində olmuşdur. Şəhərdə başqa müəssisəyə köçürü
lənlər 2,3% olmuşdur. (p≤0,05). Fəal kontingentin
intensiv səviyyəsində 20112015ci illərdə şəhərdə
8%, kənddə 39,4% azalma olmuşdur. Bu da dispanser
müşahidəsində olan çatmamazlığı göstərir. Təhlil
göstərmişdir ki, hər iki bölgədə xəstələnmənin yüksək
səviyyəsi 1929 yaş qrupunda qeyd olunur və kişilər
qadınlara nisbətən 20112015ci illərdə şəhərdə
uyğun olaraq 2,52,8 dəfə, kənddə isə 1,72 dəfə çox
aşkarlanmışdır. Bu isə göstərilən yaş qrupunda hərbi
çağırışla bağlı aparılan məcburi məqsədli müayinələri

ilə bağlıdır. Bu yaş qrupunda ən çox xəstələnənlər 19
24 yaşda müşahidə olunur və oğlanlar üstünlüyə
malikdirlər. İlkin vərəm xəstələrinin peşə, xəstələnmə
səviyyəsi, TDM ifrazı və dərmanlara birincili mono
poli və ÇDDnin rast gəlmə tezliyinə görə təhlili
müəyyən qrup əhali arasında kəkin özünü göstərir.
Təhlildən aydın olur ki, təqaüdçülər arasında
xəstələnmənin ekstensiv səviyyəsi 7,3%, onlarda
TDM tapılması 84,2%, birincili monopoli davamlıq
34,4%, ÇDD isə 31,3% səviyyəsində olmuşdur.
Anoloji göstəricilər uyğun olaraq evdar qadınlar
arasında 17,2%; 76,7%; 26,1% və 15,9%, ölkə daxili
miqrasiya edənlər arasında 19,3%; 47,5%; 4,2%;
2,1%, həbsxanada vərəmə görə müalicə olunmayıb
əhv olunanlar arasında 3,6%; 47,4%; 11,1% və 66,6%
olaraq digər əhali qruplarını üstələyir və özünü risk
qrupu kimi göstərir. Kənd İTYMdə yuxarıda
göstərilən üç göstəricinin səviyyəsinə görə
təqaüdçülər 12,8%; 58,3% və 14,3%, evdar qadınlar
15,9%; 58,3% və 12,5%, heyvandarlıqla məşğul olan
lar 39,3%; 40,5% və 6,7% və həbsxanada vərəmə
görə müalicə olunmayıb əhv olunanlar 9,6%; 44,4%
və 25% təşkil etmişdir. Şəhər və kənddə xəstələnənlər
arasında yanaşı xəstəlik kimi şəkər xəstəliyi üstünlük
təşkil etmişdir. Göstərilən 5 ildə xəstəliyin aşkarlan
ma yollarında kəskin uyğunsuzluqlar olmuşdur. Belə
ki, şəhərdə profilaktik yolla aşkarlanma 22,5%,
İTYMə müraciətlə aşkarlanma 25,6%, somatik
xəstəxanalarda müalicə zamanı 21,8% aşkarlanmış
lar. Xəstələr 30,1% halda birbaşa vərəm əleyhinə
müəssisələrə müraciətlə aşkar olunurlar. Kənddə isə
müvafiq göstəricilər uyğun olaraq 4,3%; 11,7%;
48,6%; 40,4% təşkil etmişdir. Vərəm əleyhinə aparı
lan 5 illik tədbirlərin təhlili nəticəsində müəyyən
ləşdirilmiş risk qruplarının mövcudluğunun təsdiqi,
erkən və vaxtında aşkarlanmasında, xəstəliyə yolux
mada, xəstəliyin kliniki strukturasında baş verən dəy
işikliklərin 2016cı ildə nə dərəcədə mövcud olduğu
na aydınlıq gətirmək üçün anoloji epidemioloji təhlil
ilkin xəstələrin tibbi sənədləri və 8 saylı “Vərəm
haqqında” hesabata görə təkrarən aparılmışdır. Aydın
olmuşdur ki, 2016cı ildə vərəmin erkən və vaxtında
aşkarlanması üçün şəhərdə 140804, kənddə isə 4748
məqsədli müayinə aparılmışdır. Әhalinin 20,7%
hissəsi şüa diaqnostikasına cəlb olunmuşdur ki, bu da
optimal səviyyədən 2 dəfə aşağıdır. Şəhərdə bakteri
oloji müayinədə TDM tapılan halları yalnız vərəm
əleyhinə müəssisələrdə (75 hadisə 6504 müayinə)

mümkün olmuşdur. Qobustan rayoununda isə 4748
məqsədli müayinələr arasında şüa diaqnostikası 1%
səviyyəsindədir. Bakterioloji yolla TDM tapılması 9
hadisə olmuş və bu hadisələr də vərəm əleyhinə
müəssisələrdə baş vermişdir.
Risk qrupuna daxil olan uşaq, yeniyetmə və gənc
lər arasında 2016cı ildə immunodiaqnostika aparıl
mışdır. Risk qruplarının tuberkulinlkə əhatə səviyyəsi
şəhər və kənddə 66,5% və 60,5% olmuşdur. Şəhərdə
17274, kənddə isə 600 nəfərə tuberkulin Mantu 2TV
PPDL reaksiyası qoyulmuşdur ki, bu da, ümumi
kontingentin uyğun olaraq 10,6% və 4,4% hissəsi
təşkil edir. Nəticədə vərəmə yoluxmanın İAnın aparı
lan tuberkulinin sayına görə “ötən ilə nisbətən nəticə
lərin artması, viraj və hiperergiya” formalarının xüsusi
çəkisi şəhər və kənddə uyğun olaraq 19,9%; 2,9%;
4,6% və 6,8%; 1,0%; 1,0% olmuşdur. Başqa sözlə
şəhərdə bu formalar kəndə nisbətən 2,9; 2,9 və 4,6
dəfə yüksəkdir. Tuberkulin müsbətə görə yoluxmanın
müvafiq formaları uyğun olaraq şəhərdə 46,3%, 6,9%
və 10,8% olmaqla kəndin göstəricilərindən 1,3; 1,4 və
2,1 dəfə yüksəkdir. Nəticədə şəhərdə 152 (97 yerli, 55
miqrasiya edən), kənddə isə 20 ilkin fəal vərəm xəstəsi
aşkarlanmışdır. Xəstələnmənin 100 min nəfərə inten
siv səviyyəsi şəhərdə yerli əhali arasında 21, ümumi
əhali arasında 30,4; kənddə isə 44 olmuşdur. Şəhərdə
xəstəliyin profilaktik, İTYMə müraciətlə, somatik
xəstəxanalarda müalicə zamanı, birbaşa vərəm əley
hinə müəssisələrə müraciətlə aşkarlanması uyğun ola
raq 0,9%; 38,3%; 31,1%; 29,7% təşkil etmişdir.
Kənddə isə xəstələr 20% halda somatik xəstəxanalar
da müalicə zamanı, 80% hissəsi isə vərəm əleyhinə
müəssisələrdə aşkarlanmışlar. Xəstələnənlərin yaşa və
cinsə görə təhlili göstərir ki, istər şəhərdə və istərsə də
kənddə 1924 yaş qrupu üstünlük təşkil edir və kişilər
daha çox xəstələnirlər. Xəstələrin kliniki strukturasın
da hər iki bölgədə ağciyər vərəmi üstünlük təşkil edir.
Xəstələnənlər arasında ağciyər vərəminə görə şəhərdə
ocaqlı vərəm 10.1%, kənddə isə 12,5%, infiltrativ və
rəm uyğun olaraq 89,9% və 87,5%, dağılma mərhələsi
58,7% və 43,8%; TDM tapılması 63,3% və 68,7% ol
muşdur. Xəstələnənlər arasında daha çox ilkin vərəm
qeyd olunan əhali qrupları, xəstələnənlərin xüsusi çək
isi, TDM ifrazı, birincili monopoli və ÇDDnin rast
gəlmə tezliyinə görə təhlil edilmişdir. Xəstələnmə riski
yüksək olan əhali qrupları şəhər və kənddə 2011
2015ci ilin təhlilinin nəticələrinə uyğun olmuşdur.
İlkin aşkar edilmiş xəstələrin müalicəsinin effektlik sə
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viyyəsinin təhlili göstərir ki, şəhərdə uğurlu nəticə
83,8%, həkim nəzarətindən kənarda qalanlar 5,6%,
uğursuz müalicə 4,2%, letallıq 1,5%, kənddə isə uğur
lu nəticə 68,4%, həkim nəzarətindən kənarda qalanlar
5,7%, müalicənin nəticəsi qiymətləndirilməyənlər
5,3%, başqa müəssisəyə köçürülmə 5,3%, uğursuz
müalicə 5,3% olmuşdur. Araşdırmada 2016cı ildə əl
də olunan nəticələr nəzarət qrupu kimi qəbul olunmuş
dur. Təhlil göstərir ki, vərəmin ağır epidemioloji və
ziyyəti xəstəliyin vaxtında aşkar edilməməsi ilə bağlı
dır. Bu baxımdan İTYMin tibb işçilərinin və əhalinin
vərəmə görə sanitar maarifləndirmə səviyyəsinin aşağı
olması, diaqnostik imkanların qənaətbəxş olmaması,
xəstəliyin müalicəsi üçün yol xəsritəsinin olmaması və
s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə 2017ci
ildə YasamalNəsimi və Qobustan rayonlarında
İTYMdə tibb işçiləri və əhali arasında sanitar maarif
ləndirmə tədbirləri keçirilmişdir. İTYMdə diaqnostik
imkanların təşkili məqsədi ilə laborant bakterioloqlar
treninqlərə cəlb olmuşlar.
Beləliklə, 20172019cu illərdə hər iki bölgədə
kompleks əksepidemik tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, xəstəliyi aşkar etmək üçün 2017ci ildə şəhər
də və kənddə uyğun olaraq 141634 və 3935, 2018ci
ildə 148007 və 14507, 2019cu ildə 147512 və 16559
məqsədli müayinələr aparılmışdır. Uşaq, yeniyetmə və
gənclərə aid risk qruplarının seçilərək immunodiaq
nostikaya cəlbi şəhər və kənddə uyğun olaraq 2016cı
illə müqayisədə 2019cu ildə 42,4% və 70,5% artmış
dır. Aşkarlanmış latent vərəm infeksiyasının (LVİ)
kimyəvi profilaktikaya cəlbi şəhərdə və kənddə uyğun
olaraq 2016ildə 76,9% və 66% olduğu halda 2019cu
ildə 100% olmuşdur. İlk dəfə olaraq İTYMdə bakte
rioloji sürətləndirilmiş molekulyar genetik müayinə
(SMGM) tətbiq edilmiş, xəstələrin ciddi nəzarət altın
da məqsədli müayinələri təşkil edilmişdir.
Son üç ildə uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında
risk qruplarının seçilməsi daha da təkmilləşdirilmiş və
onların tuberkulinlə əhatə səviyyəsi tədricən yük
səldilmişdir. Belə ki, 2017ci ildə risk qruplarının
tuberkulinlə əhatə səviyyəsi şəhər və kənddə uyğun
olaraq 85,1% və 77,1%, 2018ci ildə 92,2% və 91,2%,
2019cu ildə isə 93,4% və 92,9% olmuşdur. Nəticədə
2017ci ildə aparılan tuberkulinin miqdarına görə
yoluxmanın “ötən ilə nisbətən nəticələrin artması,
viraj və hiperergiya” formaları şəhərdə uyğun olaraq
22,3%, 3,6% və 5,6% olaraq kəndin müvafiq göstəri
cisindən 3; 2,8 və 2,9 dəfə yüksək olmuşdur.
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Tuberkulin müsbətə görə isə yoluxmanın “ötən ilə nis
bətən nəticələrin artması 44,8%, viraj 7,2% və hiper
ergiya 11,3%” olaraq kəndin müvafiq göstəri
cilərindən 1,1; 2,3 və 2,5 dəfə yüksək olmuşdur.
Anoloji olaraq immunodiaqnostika 2018ci ildə də
aparılmışdır. İstər tuberkulinin sayına, istərsə də
tuberkulin müsbət olanlara görə İAnın hər üç forması
nəticələri şəhərdə kənddən yüksək olsa da 2016 və
2017ci ilin müvafiq göstəricisindən aşağı olmuşdur.
Anoloji olaraq 2019cu ildə immunodiaqnostika
təkrarlanmışdır. İAnın “ötən ilə nisbətən nəticələrin
artması, viraj və hiperergiya” formaları aparılan tuber
kulin sınağına görə şəhərdə uyğun olaraq 4,8%, 0,4%
və 0,9% olaraq kəndin müvafiq göstəricisindən 3,4; 4;
4,5 dəfə az olmuşdur. İAnın göstəricilərindən 2016cı
illə müqayisədə şəhərdə “ötən ilə nisbətən nəticələrin
artması 4,1 dəfə, viraj 7,3 dəfə və hiperergiya 5,1 dəfə”
azalaraq optimal həddə (510%, 0,5% və 1%) çatmış,
kənddə isə optimal həddən də aşağı olmuşdur. İAnın
formaları tuberkulinin müsbət nəticələrinə görə 2019
cu ildə şəhərdə uyğun olaraq 11,2%, 1,0% və 2,1%
olaraq kəndin müvafiq göstəricisindən 1,6; 1,4 və 2,3
dəfə az olaraq optimal həddə çatmış, hətta kənddə
optimal həddən aşağı olmuşdur (optimal hədd 10
15%, 0,81%, 1,31,5%). Göstəricinin 2016cı illə mü
qayisədə şəhərdə 4,1 dəfə, 6,9 və 5,1 dəfə kənddə isə
5; 7,3 və 5,7 dəfə azalmışdır. Bunun əsas iki səbəbi
mümkündür. Birinci xəstələrin çox aşkarlanması nəti
cəsində vərəm əleyhinə müəssisələrə bəlli olmayan
xəstələrin aşkarı və müalicəsi, ikinci LVİ aşkar olun
muş uşaq, yeniyetmə və gənclərə aid risk qruplarının
kliniki protokola uyğun kimyəvi profilaktika ilə əhatə
olmasıdır. Belə ki, 2016cı ildə LVİnin kimyəvi pro
filaktikaya cəlbi şəhər və kənddə uyğun olaraq 76,9%
və 66%, 2017ci ildə 89,8% və 93,5%, 2018ci ildə
95,8% və 99,2%, 2019cu ildə 100% olmuşdur. İm
munodiaqnostikaya 20162019cu illərdə cəlb olunan
risk qruplarının səviyyəsi şəhər və kənddə uyğun ola
raq 28,8% və 34,9% artdığı halda İAnın formaları
aparılan tuberkulin sayına və müsbət nəticələrinə görə
optimal səviyyəyə çatmışdır.
Təhlil göstərir ki, İTYMdə sanitarprofilaktika
nın təşkili və diaqnostik imkanların yüksəldilməsi,
həkim bakterioloqların xüsusi treninqlərə cəlbi
xəstəliyin aşkarlanma kanallarına ciddi təsir
etmişdir. Şək. 1də 20162019cu illərdə şəhər və
kənd İTYMdə aşkar edilmiş xəstələrin aşkarlanma
kanallarının müqayisəli qrafiki təsviri verilmişdir.

Şək. 1. Şəhər və kənddə vərəmin aşkar edilməsi variantları.
a) 2016, b) 2017, c) 2018, d) 2019.
Şək. 1dən görünür ki, nəzarət qrupu sayılan
2016cı ildə şəhərdə İTYMə müraciətlə aşkarlan
ma 38,3%; olduğu hallda 20172019cu illərdə
45%43% olaraq normal səviyyəyə çatmışdır.
Kənddə isə İTYMdə 2016cı ildə aşkarlanmanın
bu variantı olmadığı halda 2017ci ildə 22%, 2018
2019cu illərdə 40%41% olaraq optimal həddə çat
mışdır. Profilaktik yolla aşkarlanma şəhərdə 2016
cı ildə 0,9%, kənddə olmadığı halda 2017ci ildə
uyğun olaraq 21%18%, 2018ci ildə isə tədricən
yüksək 34%26,7% və 2019cu ildə 38%31% sə
viyyəsinə çatmışdır. Göstəricilər 2017 və 2019cu
illə müqayisəsində uyğun olaraq şəhərdə 44,7% və
kənddə 41,9% artsa da optimal səviyyəyə yaxın
laşmışdır. Somatik xəstəxanalarda müalicə zamanı
aşkarlanma 2016cı ildə şəhər və kənddə uyğun
olaraq 31,1%20,0% olduğu halda 2017ci ildə
15%12%, 2018ci ildə 13%26,7% və 2019cu ildə
11,0%5,8% olmuşdur. Başqa sözlə 2017ci ildə
optimal səviyyədə olduğu halda 2018ci ildə kənd
də optimal səviyyədən 55% yüksək olmuş, 2019cu
ildə isə optimal səviyyədən 61,3% aşağı düşərək
5,8% təşkil etmişdir. Birbaşa vərəm əleyhinə müəs
sisələrə müraciətlə aşkarlanma 2016cı ildə şəhər və
kənddə uyğun olaraq 29,7% və 80% olduğu halda
2017ci ildə 19%48%, 2018ci ildə 10%6,6%,
2019cu ildə 8%22,2% olmuşdur. Başqa sözlə
2019cu ildə şəhərdə 73,1% azalsada, kənddə isə
72,3% yüksək səviyyəsini saxlayır. Görünür bölgə
də aparılan ciddi dispanserizasiya somatik xəstəxa
nalarda aşkarlanmanın azalmasına və xəstələrin və

rəm müəssisələrinə müraciətinin artmasına səbəb
olmuşdur. Beləliklə, İTYMdə şəhərdə və kənddə
vərəmin aşkarlanma variantları ümumi qəbul olun
muş səviyyəyə çatmışdır.
Sözsüz, vərəm xəstəliyinin aşkarlanması istiqa
mətində aparılan mühüm tədbirlərdən biri də xəstə
lənmə riski yüksək olan əhali qrupların məqsədli
müayinələrə cəlbi sayılır. Bu məqsədə 2016cı ildə
ilkin aşkar edilmiş xəstələrin tibbi sənədlərinin təh
lili əsasında xəstələnmə riski yüksək olan əhali qru
plarının ciddi nəzarət altında tərtib olunmuş registr
əsasında məqsədli müayinələr (immunodiaqnostika,
passivaktiv metodlarla) aparılmışdır. Nəticədə
şəhərdə təqaüdçülər və evdar qadınlar üç il müddə
tində məqsədli müayinələrlə 91,9%95%, miqrasiya
edənlər hər il 95%, həbsxanada vərəmə görə müal
icə olunmayıb əhv olunanlar 100%, kənddə isə tə
qaüdçülər və evdar qadınlar üç ildə 97,9%99,8%,
heyvandarlıqla məşğul olanlar hər il 91,7% əhatə
olmuşdur.
Beləliklə, uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında
risk qruplarında üç il müddətində yüksək səviyyədə
immunodiaqnostikaya cəlbi və aşkarlanan LVİ
olanların, kimyəvi profilaktika ilə əhatə olunması,
xəstələnmə riski yüksək olan əhalinin registr əsasın
da ciddi nəzarət altında məqsədli müayinələrinin
təşkili nəticəsində hər iki bölgədə epidemioloji
göstəricilərdə ciddi dəyişikliklər baş vermişdir.
Belə ki, şəhərdə və kənddə xəstələnmənin intensiv
səviyyəsində 20162019cu illər üzrə qrafiki olaraq
şək. 2də verilmişdir.
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Şək. 2. Xəstələnmənin 20162019cu illərdə şəhər və kənddə intensiv səviyyəsi
Şək. 2dən görünür ki, şəhərdə yerli və ümumi
əhali arasında xəstələnmə nəzarət qrupu sayılan
2016cı ildə 21,0 və 30,4 olmuşdur. Bu göstərici
2017ci ildə yerli əhali arasında 21,9%, ümumi
əhali arasında 9,3% artaraq 26,9 və 33,5 olmuşdur.
Göstərici müayinənin ikinci ili yerli əhali arasında
10,3% artaraq 30,0; ümumi əhali arasında isə 64,4%
artaraq 52 olmuşdur. Başqa sözlə, müayinənin ikin
ci ilinin sonuna 2016cı illə müqayisədə yerli əhali
arasında xəstələnmə 30%, ümumi əhali arasında isə
41,5% artmışdır. Müayinənin üçüncü ili – 2019cu
ildə yerli əhali arasında xəstələnmənin intensiv
səviyyəsi 2018ci illə müqayisədə 29,7% azalaraq
21,1 olaraq 2016cı ilin səviyyəsinə düşmüşdür.
Ümumi əhali arasında isə uyğun olaraq 43,3%
azalaraq 29,5 olmuş və 2016cı ildən 3% aşağı
olmuşdur. KəndQobustan rayonunda da anoloji
dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, 2016cı ildə
xəstələnmə 44 olmuş və müyinənin birinci ili 7,8%
artaraq 47,7; müayinənin ikinci və üçüncü ili 31,9%
və 28,3% azalaraq 32,5 və 34,2 olmuşdur. Başqa
sözlə, müayinənin əvəlində kəskin yüksəlmiş, ikin
ci və üçüncü ilində isə azalaraq 2016cı ilə nisbətən
26,8% və 22,2% azalmışdır. Vərəmin aşkarlan
masında baş verən müsbət dəyişikliklər ilkin vərəm
hadisələrinin kliniki strukturasında da müsbət dəy
işikliyə səbəb olmuşdur. Belə ki, şəhərdə ilkin ağci
yər vərəm xəstələri arasında ocaqlı vərəmin xüsusi
çəkisi 2016cı illə müqayisədə 2019cu ildə 3,3 dəfə
artmış, dağılma mərhələsində aşkarlanma 1,5 dəfə
azalmış, TDM ifrazı 1,2 dəfə yüksəlmişdir. Qobus
tan rayonunda isə müvafiq olaraq ağciyər vərəm
xəstələr arasında ocaqlı vərəmin 2019cu ildə 2016
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cı illə müqayisədə 1,7 dəfə artmış, dağılma
mərhələsində aşkarlanma 1,5 dəfə azalmışdır. Digər
tərəfdən şəhərdə birincili monopoli davamlıq və
ÇDD 2019cu ildə 3,012,8 dəfə azalmış, kənddə
isə birincili monopoli davamlıq 1,6 dəfə azalmış,
ÇDD isə müşahidə olunmamışdır. SMGM meto
dunun tətbiqi diaqnozun bakterioloji təsdiqlənməsi
ni şəhərdə 16,5%, kənddə isə 33,3% artırmışdır.
Elmi araşdırmada əldə olunan unikal nəticələrdən
biri də TDM ifraz edənlərin təmaslarının yolux
masının müalicənin stasionarda və ya ambulator
təşkilindən asılılığının müəyyənləşdirilməsidir.
Aydın olur ki, TDM ifraz edən xəstələr TDMin
konversiyası baş verən ana qədər stasionarda müal
icəsinin təşkili təmaslar arasında yoluxmanın “viraj
və hiperergiya” formalarının səviyyəsi müalicəni
TDMin konversiyası baş vermədən ambulator şə
raitdə alan xəstələrin təmaslarının yoluxmasının “vi
raj və hiperergiya” formalarına nisbətən 3,34,2 dəfə
az olur. Vərəmin vaxtında aşkarlanması sayəsində
ilkin hadisələrin kliniki strukturasında baş verən
müsbət dəyişikliklər xəstələrin müalicəsinin effekt
liyinə ciddi pozitiv təsir edir. Belə ki, 2016cı ildə
mütəmadi həkim nəzarətindən kənarda qalanlar və
müalicənin nəticəsi qiymətləndirilməyənlər şəhərdə
5,6% və 4,9%, kənddə isə 15,7% və 5,3% olduğu
halda 2019cu ildə bu hadisələr müşahidə olunmur.
Nəticədə şəhərdə və kənddə uğurlu nəticəsi 2016cı
illə müqayisədə 10,7% və 27% yüksələrək 93,8% və
93,7% səviyyəsinə çatmışdır. Sözsüz ki, müalicənin
effektliyinin yüksəlməsində SMGM metodunun tət
biqi, müalicəni mərkəzi həkim məsləhət komissiya
sının (MHMK) təyin etməsi önəmli yer tutur.

Yekun
1. Epidemioloji gərgin şəraitdə şəhər və kənd
İTYMdə vərəmin vaxtında aşkarı, müalicəsi və
profilaktikası üçün xüsusi alqoritm tərtib olur ki,
bunun əsas mərhələlərinə sanitar maarifləndirmə,
xəstələnmə riski yüksək olan əhali qrupları
müəyyənləşdirilərək immunodiaqnostikası, TDM
aşkarı üçün SMGMin və kultural müayinəsi, şüa
diaqnostikasının təşkili, MHMKnın göstərişi ilə
müalicənin aparılması aiddir.
2. Epidemioloji gərginlik gözlənilən rayonlarda
xəstələnmənin intensiv səviyyəsi yerli və ümumi əhali
üçün təyin olunmalıdır. Yerli miqrasiya edən yoluxucu
xəstələr superinfeksiyanın əsas mənbələrindən biridir.
Bu səbəbdən şəhərdə aparılan tuberkulinin miqdarına
görə yoluxmanın “ötən ilə nisbətən nəticələrin artması,
viraj və hiperergiya” formaları kəndə nisbətən uyğun
olaraq 3,4; 4,0 və 4,5 dəfə yüksək olur.
3. Ciddi nəzarət altında xəstələnmə riski yüksək
olan əhali qruplarının məqsədli müayinələrə üç il müd
dətində cəlbi ilkin xəstələrin kliniki strukturasını
yaxşılaşdırır. Şəhərdə ağciyər vərəm xəstələri arasında
ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisini 3,3 dəfə artırır, dağılma
mərhələsində aşkarlananları 1,5 dəfə azaldır, ilkin
monopoli davamlı olanları 3,0 dəfə, ÇDD isə 12,8
dəfə azaldır. Kənddə isə ocaqlı vərəmi 1,7 dəfə artırır,

dağılma mərhələsində aşkarlanmanı 1,5 dəfə azaldır.
İlkin ağciyər vərəm xəstələri arasında monopoli
davamlı olanları 1,6 dəfə azaldır və ÇDDlığı ləğv edir.
4. Retrospektiv təhlil əsasında ilkin xəstələr arasında
vərəmin aşkarlanması yüksək səviyyədə olan əhali qru
pları müəyyənləşdirilərək ciddi nəzarət altında məqsədli
müayinələrə cəlbi nəzarət qrupu ilə müqayisədə müay
inənin ilk iki ilində xəstələnmənin intensiv səviyyəsinin
şəhərdə yerli əhali arasında 21,9% və 30%, ümumi əhali
arasında isə 9,3% və 41,5% artmasına, üçüncü ildə isə
yerli əhali arasında əvvəlki səviyyəyə çatmasına,
ümumi əhali arasında isə 3,0% azalmasına, kənddə isə
müayinənin birinci ili 7,8% artmasına, ikinci və üçüncü
ili isə 31,9%22,3% azalmasına imkan yaradır.
5. Yoluxucu xəstələrin, xüsusən yaşayış şəraiti san
itargigiyenik normalara cavab verməyən, TDMin
konversiyası baş verən ana qədər stasionarda müalicə
alan xəstələrin təmasları arasında vərəmə yoluxmanın
“viraj və hiperergiya” formaları TDM ifraz edən, kon
versiya baş vermədən ambulator müalicə alanların
təmaslarına nisbətən 3,34,2 dəfə azdır.
6. Ciddi nəzarət altında məqsədli müayinələr
sayəsində aşkar edilən xəstələrin kliniki struk
turasında baş verən müsbət dəyişikliklər müalicənin
uğurlu nəticələrini şəhərdə və kənddə uyğun olaraq
10,7% və 24,7% artıraraq 93,8% və 93,7% çatdırır.
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РЕЗЮМЕ
ВЛИЯНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫX
МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПЕРВИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ
1

Шихалиев Я.Ш., 1Кязимова Л.Х., 3Гусейналиева В.Н., 2Аббасова A.С. 2Гасымов И.А., 3Шыхлинская М.А.
1
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра фтизиатрии, Баку, Азербайджан;
2
НаучноИсследовательский Институт Болезней Легких, Баку, Азербайджан;
3
Противотуберкулезный диспансер №1 г. Баку

В целях уточнения уровня противотуберкулезных мер в учреждениях первичного медицинского звена в
городских и сельских районах был проведен анализ в городском – НасиминскомЯсамальском и сельском
Гобустанском районах с 2011 по 2015 годы, и были выяснены причины эпидемиологической напряженно
сти. Аналогичный эпидемиологический анализ был проведен в 2016 году на основе медицинских карт пер
вичных больных и форм отчетов №8 «О туберкулезе», утвержденных ГСК. Группами высокого риска забо
леваемости оказались: пенсионеры, домохозяйки, мигранты внутри страны, освобожденные из тюремного
заключения и не леченные в тюремных больницах, лица в возрасте 1924 лет, люди с сахарным диабетом. В
результате, в городских и сельских районах по сравнению с 2016 г. удельный вес очагового туберкулеза
среди первичного туберкулеза легких увеличился в 3,3 и 1,7 раза, а фаза распада снизилась в 1,5 раза.
Интенсивный уровень заболеваемости местного населения по сравнению с 2016 г. в первые два года обсле
дования увеличился на 21,9% и 30%, а в третьем году соответствовал показателям 2016 г. Среди общего
населения он увеличился на 9,3% и 41,5%, а на третий год снизился на 3% по сравнению с 2016 г. В сель
ской местности данный показатель увеличился на 7,8% в первый год и уменьшился на 31,9% и 22,3% во вто
рой и третий годы. Применение ускоренного молекулярногенетического метода выявления повышает
эффективность бактериологического обследования в городской и сельской местности на 16,5% и 33,3%
соответственно. Успешный результат лечения достигает 93,8% в городских районах и 93,7% в сельских рай
онах. По полученным результатам разработан алгоритм, основными компонентами которого являются сани
тарная профилактика, выявление групп высокого риска, обследования под строгим контролем и организация
лечения по решению центральной врачебной консультативной комиссии.
Ключевые слова: учреждения первичного медицинского звена, санитарная профилактика, группы риска,
заболеваемость.

SUMMARY
THE IMPACT OF IMPROVING ANTITUBERCULOSIS MEASURES ON
EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS IN URBAN AND RURAL PRIMARY CARE
1

Shikhaliyev Y.Sh., 1Kazimova L.H., 3Huseynaliyeva V.N., 2Abbasova A.S., 2Gasimov I.A., 3Shikhlinskaya M.A.
1
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Phthisiatry, Baku, Azerbaijan;
2
Scientific Research Institute of Lung Diseases, Baku, Azerbaijan;
3
Tuberculosis Dispensary №1, Baku, Azerbaijan;

In order to clarify the level of antituberculosis measures in primary health care facilities in urban and rural areas,
an analysis was carried out in the urban – Nasimi, Yasamal and rural Gobustan regions from 2011 to 2015, and the
reasons for the epidemiological tension were clarified. A similar epidemiological analysis was carried out in 2016
on the basis of medical records of primary patients and report forms No. 8 "About Tuberculosis", approved by the
State Statistical Committee. The groups at high risk of morbidity were: pensioners, housewives, migrants within the
country, released from prison and not treated in prison hospitals, persons aged 1924, people with diabetes mellitus.
As a result, in urban and rural areas, compared to 2016, the proportion of focal tuberculosis among primary pul
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monary tuberculosis increased 3.3 and 1.7 times, and the decay phase decreased 1.5 times. The intensive incidence
rate of the local population in comparison with 2016 in the first two years of the survey increased by 21.9% and
30%, and in the third year it corresponded to the indicators of 2016. Among the general population it increased by
9.3% and 41.5%, and in the third year decreased by 3% compared to 2016. In rural areas, this indicator increased
by 7.8% in the first year and decreased by 31.9% and 22.3% in the second and third years. The use of the acceler
ated molecular genetic detection method increases the efficiency of bacteriological examination in urban and rural
areas by 16.5% and 33.3%, respectively. The success rate of treatment reaches 93.8% in urban areas and 93.7% in
rural areas. Based on the results obtained, an algorithm was developed, the main components of which are sanitary
prevention, identification of highrisk groups, examinations under strict control and the organization of treatment by
decision of the central medical advisory commission.
Keywords: primary health care facilities, sanitary prophylaxis, risk groups, morbidity.
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EKSPERİMENTAL VӘ XRONİKİ İNFEKSİYALAR ZAMANI İNSAN
ORQANİZMİNDӘN ALINMIŞ NATİV BİOTӘBӘQӘLӘRİN
MÜQAYİSӘLİ ÖYRӘNİLMӘSİ
1

Sadıxova F.Ә., 1Mütəlibova N.F.*, 2Nəsirova F.C., 3Bayramova Ş., 3Kojevnikova D.A.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 1mikrobiologiya və epidemiologiya
kafedrası, 2şüa terapiyası kursu ilə şüa diaqnostikası kafedrası, Bakı, Azərbaycan;
3
AMEAnın Geologiya və geofizika institutu, Bakı, Azərbaycan
Hazırki məqalədə bir daha biotəbəqələr problemi haqqında məlumat verilir. St. aureus mikroorqanizminin “biotəbəqə” mod
elinin əsasında hüceyrədəki destruktiv dəyişikliklərin öyrənilməsindən əvvəl klassik bakterioloji tədqiqat olan duzlumannitol
lu aqarda koloniyaların sayının hesablanması üsulu ilə rentgen şualarının seçilmiş dozalarınin müxtəlif ekspozisiyalarda
biotəbəqə kulturasına təsirinin ilkin tədqiqatları aparılmışdır. Secilmiş dozalarda rentgen şüalarının təsiri nəticəsində baş ver
miş detsruktiv dəyişikliklər şüa enerjisinin hüceyrə strukturuna və xüsusəndə “biotəbəqə” kulturasına yəni bakterial
mikroorqanizimlərin çox qatlı struktur təşkilatına olan təsiri barədə təsəvvürləri genişləndirir.
Açar sözlər: biotəbəqələr, rentgen şüası, elektron mikroskopiya.

ikrobiologiya elminin müasir inkşaf
dövrü müxtəlif infeksion proseslərin
patogenezinin araşdırılımasında bir sıra
istiqamətlərinin inkişafı ilə maraq doğurur ki, bu da
təbii olaraq müxtəlif patoloqiyaların uğurlu müal
icəsinin əsasını təşkil edir.
Hal hazırki istiqamətlərdən biri kimi – müxtəlif
mikroorqanizmlərin spesifik təşkil olunmuş icmala
rının – biotəbəqələrin xüsusiyyətlərinin öyrənilmə
sini qeyd etmək lazımdır. Bu gün artıq məlumdur
ki, təbiətdə biotəbəqələr hər yerdə yayılmışdır.
Әksər bakteriyalar təbii, klinik və sənaye şərai
tində formalaşması qeyd olunur [13]. Belə icmaları
bəzən mikroorqanizmlərin konsorsiumu adlandırır
lar.
Təşkil olunmuş belə konsorsiumlarda mikroor
qanizmlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin dəfələrlə
artması aşkar edilmişdir: təşkilatın belə forması
bakteriyalara sahib orqanizmin və xarici mühitinin
əlverişsiz amillərinin təsiri şəraitində bir çox üstün
lüklər verir. Biotəbəqələrin mikroflorası sərbəst
üzən bakteriyalarla müqayisədə fiziki, kimyəvi və
bioloji təbiətli mənfi amillərinin təsirinə daha
davamlıdır [4].
Biotəbəqə yaxşı təşkil olunmuş bir icma olaraq
özünün fizioloji və funksional sabitliyini təmin edir
və bu da mikroorqanizmlərin ekoloji mühitdə
rəqabətli yaşamasının əsasını təşkil edir [5, 6].
Qeyd etmək lazımdır ki, tibbi baxımdan canlı
orqanizmlərdə “biotəbəqələrin” mövcudluğu xüsusi
maraq doğurur. İnsan orqanizmində belə bir təşki
latın xüsusi üstünlüyü, fəaliyyəti onlarda yaşayan
mikroblardan asılı olan orqanların homeostazının
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təmin edilməsidir. Lakin infeksion prosesdə kollek
tiv cavabın üstünlüyünün mənfi tərəfləri də var:
yəni biotəbəqə şəklində mövcudluq mikroorqa
nizmlərə bir sıra üstünlüklər verir ki, bunlardan da
əsası müxtəlif mənfi təsirlərə qarşı yüksək müqav
imətdir [7]. Biotəbəqələrin tərkibinə daxil olan bak
teriyaların antibakterial dərmanlara həssaslığı
plankton formalarla müqayisədə 101000 dəfəyə
qədər azala bilir ki, bu da infeksion xəstəliklərin ter
apiyasında çətinliklər yaradır [8].
Canlıların orqanizmində biotəbəqələrin mənfi
təzahürü kimi matriksinin daxilində patogen fraq
mentləri olan ilkin biotəbəqənin bütün fenotipik
xüsusiyyətlərini əks etdirən səthi qatlarının ayrıl
masını və onların bədənin mayelərində dövranını
göstərmək olar. Göstərilənlər xüsusilə morfoloji
əsası biotəbəqələrdən ibarət olan xroniki infek
siyalara aiddir.
Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki
60%dən çox xəstəxanadaxili infeksiyaların törədi
cisi biotəbəqə şəklində böyüyən və tibbi alətləri
kolonizasiya edən, yoluxmuş tibbi alətləri istifadə
edərkən ayrılması və sonradan xəstənin bədənində
dövriyyəsi mümkün olan mikroorqanizmlərdir [9].
Biotəbəqənin kollektiv immuniteti probiotiklərin
(bifidobakteriyalar, laktobasillər, enterobakteri
yalar) köməyi ilə xroniki infeksiyalar və disbakteri
ozların tənzimlənməsinə mane olur. Klinik şəraitdə
biotəbəqə mikroblarının belə yüksək davamlılığı
infeksion prosesin xronikləşməsinə səbəb olur.
İnfeksiyaların xronikləşməsi və biotəbəqələrin
bu prosesdə əsas rol oynaması, biotəbəqə daxilində
ki bakteriyaların yüksək antibiotikrezistentliyi və

mümkün olan rezistentlik mexanizmləri məsələləri
xüsusi diqqət tələb edir.
Morfoloji əsasında biotəbəqə olan xroniki infek
siyaları nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, bio
təbəqələrin formalaşması, onların səthi qatlarının
qismən parçalanması prosessləri mikroorqanizimlər
florasına həm ətraf [10, 11] və həm də orqanizmin
daxili mühitində [12] bir sıra amillərin təsiri
nəticəsində baş verir.
Belə ki, yüksək və aşagı temperaturlar, pHın
ekstremal göstəriciləri, duzların yüksək qatılığı,
yüksək təzyiq, ağır metalların duzları, şüalanma və
digər zədələyici amillər kimi ətraf mühitin son
dərəcə əlverişsiz şəraitlərində mikroorqanizmlərin
mövcudluğunun xüsusiyyətləri müəyyən dərəcədə
öyrənilmişdir. Kosmik şüalanmanın yəni heliomaq
nit rəqslərin canlı orqanizmlərə təsiri məsələləri bu
gündə aktual olaraq qalır. Bu sahədə hüceyrə
səviyyəsində (bakterial populyasiyaların bir qat,
plankton formalarında) aparılan məlum erkən
tədqiqatlar olsa da, biotəbəqələrin ətraf mühitdə
infeksion agentlərin deposu, orqanizimdə isə xroni
ki infeksiyaların əsası faktı olmasını nəzərə alaraq,
qeyd olunan amillərin və mikroorqanizimlərin
biotəbəqə sistemli icmasının hüceyrəyə, təsiri
barədə məlumatların əldə edilməsi baxımından
öyrənilməsi tələb olunur.
Mikroorqanizmlərin şualanma təsiri nəticəsində
dəyişkənliyə uğraması və bunun əsasında onların
rezistentlik əldə etməsi faktı barədə silsilə məlumat
lar məlumdur. Canlı orqanizimlərə gəldikdə, mik
roorqanizimlərin sahiborqanizmin hüceyrələrinin
daxilində, “kultivasiya olunmayan”, “sessil”,
“uyuyan”, ”persistent” formada insan bağırsağının
selikli qişasında və eləcədə xroniki infeksiyalarda
“biotəbəqələrin” tərkibində olan və bir sıra orqaniz
im amillərinin təsiri nəticəsində rekultivasiya
olmağa qadir bakteriyaların yaşama şəraitini mən
tiqə görə ekstremal şəraitə aid etmək olar [13].
Qeyd olunan amillərə bu birləşmələri aid etmək
olar: sitokinlər, aminopeptidlər, şişlərin nekroz fak
toru, bakteriofaqlar və s.
Yuxarıda qeyd olunan “kultivasiya olunmayan
patogenlərin” patogen imkanlarının meydana
qəlməsinə səbəb kimi göstərilən birləşmələr, həmdə
ionlaşdırıcı şualanma, tranzitor patogenlər, immun
odepresantlar və s. kimi daxili və xarici amillərin
təsiri nəticəsində də əmələ gəlir [1416].

Qeyd etmək yerinə düşər ki, ən azından bəzi
xüsusiləşdirilmiş mikroorqanizmlər (adətən “
sükütlu”) və eyni zamanda “biotəbəqələrin” tərkib
inə daxil olan mikroorqanizimlərin həyat qabiliyyə
tinin müvəqqəti olaraq qorunmasının mümkün
olduğu ətraf mühitin əlverişsiz şəraiti öz diapazo
nuna görə mikroorqanizmlərin vegetativ for
malarının artımı üçün yararlı olan şəraitdən xeyli
genişdir. Bununla bağlı olaraq cox saylı faktorlar
dan biri olan şua enerjisinin biotəbəqəyə təsirinin
öyrənilməsi həm tibbi nöqteyi nəzərdən (xroniki
infeksiyalar zamanı) həm də ekolojiepidemioloji
nöqteyi nəzərdən (ətraf mühitdə infeksiya mənbəyi
kimi) xüsusən aktualdır.
Yuxarıda göstərilənləri, yəni Yer üzərinə düşən
şua enerjisinin (rentgen şualarının) intensivliyinin
dəyişkənliyini nəzərə alaraq bizim tərəfimizdən
patogenlərin bakterial “biotəbəqə” modeli üzərində
rentgen şualarının seçilmiş dozalarının hüceyrə
strukturuna destruktiv təsir imkanları haqqında
məlumat əldə etmək məqsədi ilə müəyyən dozalar
seçilmişdir.
Material və metodlar
1. Xroniki pielonefriti olan uşağın sidiyindən
ayrılmış Staphilococcus aureusun O.Tool C.A.,
Kaplan H., Kotler R. (2000) [3] üsulu ilə alınmış
bakterial “biotəbəqə” modeli.
2. Biotəbəqələrin əkilməsi üçün daxilində ətli
peptonlu bulyon olan 60 mllik flakonlara
St.aureusun 1 günlük kulturası yerləşdirilir. Daxil
edilmiş patogenin miqdarını müəyyənləşdirmək
üçün kulturanı duzlumannitli aqar mühiti olan
(Çepmen aqarı) Petri kasalarında əkilərək 37°C tem
peraturda bir sutkalıq termostata yerləşdirilir. Kolo
niyaların hesablanması ertəsi gün aparılır. Elektron
mikroskopun altlıqlarında St.aureusun kulturasını
böyütmək üçün ətlipeptonlu bulyon olan flakonlara
109 KӘF/ml həcmdə böyüdülmüş kultura əlavə olu
naraq sonra isə ora altlıqlar yerləşdirilərək onların
üzərində 48 saat ərzində patogenlər kultivasiya
olunur. Sonradan altlıqlar üzərində böyüdülmüş kul
tura şualandırılır. Lakin nəzarət altında olan altlıq
şualandırılmamış saxlanılır.
Sonra bulyon içərisində səthində biotəbəqə
əmələ gəlmiş altlıqlar steril fizioloji məhlulu ilə
yuyulub, qensianviolet məhlulu ilə elektron
mikroskopiya üçün fiksasiya olunur. Paralel olaraq
altlıqlar ilə birgə şualandırılmış bakteriyalı mühit
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Petri kasalarında yuxarıda göstərilmış aqara (Çep
men aqarına) əkilir və şualanmadan sonra
koloniyaların sayı hesablanır. Tədqiqatlar Jeol JSM
6610LV elektron mikroskopun istifadə edilməklə
aparılmışdır.
3. Tədqiqatda flyuoroqrafiya və rentgenoskopiya
üçün distansion idarə olan “APOLLOez” rəqəmsal
rentgendiaqnostika apparatı istifadə edilmişdir.
4. Aşağıda göstərilən rentgen dozaları tətbiq
edilmişdir: №1, 75 kvatt: 320 amper; 63 milli
amper/saniyə (1 saniyə).
Nəticə. Elektron mikroskopiya zamanı St.aureus
mikroorqanizminin “biotəbəqə” modelinin əsasında
hüceyrədəki destruktiv dəyişikliklərin öyrənilmə
sindən əvvəl klassik bakterioloji tədqiqat olan
duzlumannitollu aqarda (Çepmen aqarı) koloniya
ların sayının hesablanması üsulu ilə rentgen şuaları
nın seçilmiş dozalarınin müxtəlif ekspozisiyalarda
biotəbəqə kulturasına təsirinin ilkin tədqiqatları
aparılmışdır.
Müəyyən olunmuşdur ki: 0,15 m 3 v rejimində
təsir müddəti 1 saniyə ərzində bitmiş koloniyalar
42,5% təşkil etmişdir yəni kontrolda şualamadan
sonra 40 koloniyadan 17 koloniyada bitim olmuşdur.
Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqəyə qədər və müva
fiq olaraq şualanma dozasıda 6 m 3 v qədər artırıl

dıqda hüceyrə populyasiyasının daha əhəmiyyətli
dağıdılması ortaya çıxmışdır yəni nəzarətdə şualan
madan sonra 45 koloniyadan yalnız 5 koloniyada
bitim olmuşdur (bitmiş koloniyalar 9,0% təşkil
etmişdir.)
Seçilmiş dozada rentgen şüalarının təsiri altında
St.aureusun “biotəbəqə” kulturasındaki destruktiv
dəyişikliklərin xüsusiyyəti JEOL JSM 6610LV skan
edici elektron mikroskop modelinin köməyi ilə
şəkillərin ultramikrofotoqrafiyası ilə öyrənilmişdir.
Üzərində biotəbəqə kultivasiya olunmuş nümunə
altlıqlar statik effektin aradan qaldırılması üçün bir
dəqiqə ərzində JEOL firmasının firlanan tutacaqlı
ionçiləyici qurğusunun köməyi ilə platinlə tozlan
mışdır.
Nümunənin ümumi görünüşünün və müşahidə
olunan struktur dəyişikliklərinin xüsusiyyətlərinin
böyük və kiçik artımda fotoşəkli çəkilmişdir. Әldə
olunan məlumatlar xarici yaddaş qurğularında
saxlanmışdır.
Skan edici elektron mikroskopunda “biotəbəqə
nin” səthinin analizi aşağıdaki nəticələri göstərmiş
dir. Skanedici elektron mikroskopun köməyi ilə alı
nan şəkillərdən göründüyü kimi St.aureusun “biotə
bəqə” kulturası bu patogenə xas olan hüceyrələr
qatından ibarətdir (Şək. 1 və 2 – biotəbəqə nəzarəti).

Şək. 1. SEM – St. aureus bakterialarının
biotəbəqəsi Böyüdülmə х1.300.
Markerin uzunluğu 10,0 µм.

Şək. 2. SEM – St. aureusun bakterial
biotəbəqəsi. Böyüdülmə. Х2.700.
markerin uzunluğu 5 µм.

Şək. 3 və 4də 0,15 m rentgen şualarının 1
saniyə ekspozisiyası altındaki destruktiv dəyişik
liklər aydın görünür: kiçik dəyirmi hüceyrələri olan
hüceyrə təbəqəsinin ayrı ayrı konqlomeratları
aydın görünür; bəzi yerlərdə hüceyrələrin

böyüməsi və uzanması qeyd olunur (flüoroqrafiya
rejimi).
Şək. 5 və 6da nazərət olunan “biotəbəqədə”
St.aureus hüceyrələrinin qalın monoqatının görün
tüləri verilmişdir.
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Şək. 3. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 saniyə
olan 0,15 m 3 v rentgen şualarının təsiri altında
St. aureusun “biotəbəqə” kulturasındakı
destruktiv dəyişikliklər: kiçik dəyirmi
hüceyrələri olan təbəqənin ayrıayrı konqlomeratları aydın görünür. Böyüdülmə х 1.000,
markerin uzunluğu 10 µм.

Şək. 4. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 saniyə
olan 0,15 m 3 v rentgen şualarının təsiri altında
St. aureusun “biotəbəqə” kulturasındakı
destruktiv dəyişikliklər: bir sira yerlərdə
uzanmış  "şişmiş" (böyümüş) hüceyrələr
görünür. Böyüdülmə. х 3.300. markerin
uzunluğu 5 µм.

Şək. 5. SEM – St. aureusun bakterial
biotəbəqəsi. Böyüdülmə. х 6.000.
Markerin uzunluğu 2 µм.

Şək. 6. SEM – St. aureusun bakterial
biotəbəqəsi. Böyüdülmə. х 3.300.
Markerin uzunluğu 5 µм.

Şək. 7 və 8də daha yüksək dozalı (6 m 3 v1 dəq
ekspozisiya) rentgen şüalarının təsiri nəticəsində St.
aureus patogeninin “biotəbəqəsinin” hüceyrə
quruluşundakı daha aydın görünən destruktiv dəy
işikliklərin mənzərəsi (görüntüsü) verilmişdir
(rentgenoskopiya rejimi).
Hüceyrə monoqatının demək olar ki, tamamilə
məhv edildiyi qeyd olunur. Ayriayri hüceyrələr
görünür.
Secilmiş dozalarda rentgen şüalarının təsiri

nəticəsində baş vermiş detsruktiv dəyişikliklər şüa
enerjisinin hüceyrə strukturuna və xüsusəndə
“biotəbəqə”
kulturasına
yəni
bakterial
mikroorqanizimlərin çox qatlı struktur təşkilatına
olan təsiri barədə təsəvvürləri genişləndirir. Qeyd
olunanlar “biotəbəqənin” üst qatlarının dağılması
zamanı virusbakterial populyasiyasının azad
olması və patogenlərin ətraf mühitə istər insan
oraqanizmində, istərsə də ətraf mühit obyektlərində
yayılması imkanından xəbər verir.
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Şək. 7. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqə olan
6 m 3 v rentgen şüalarının təsiri altında St.aureus
un “biotəbəqə” kulturasındakı destruktiv dəyişik
liklər. Təktək hüceyrələr görünür. Təxminən tam
məhv olunma qeyd olunur. Böyüdülmə х 2.500.
markerin uzunluğu 10 µм.

Şək. 8. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqə
olan 6 m 3 v rentgen şüalarının təsiri altında
St.aureusun “biotəbəqə” kulturasındakı
destruktiv dəyişikliklər.: Tək tək hüceyrələr
görünür. Böyüdülmə х 9.500. markerin uzun
lugu 2 µм.

Qeyd olunanlar infeksion prosesin ağırlaşması
və canlı orqanizimdə infeksiyanın xronikləşməsi ilə
nəticələnə bilər.
Patogenlərin ətraf mühitdə yayılması ekolojiepi

demioloji səviyyəli təhlükə olaraq “biotəbəqələrin”
istər insan orqanizmində istərsədə ətraf mühit obyekt
lərində səmərəli dağıdıcılarının axtarışı istiqamətin
dəki tədqiqatların genişləndirməsini tələb edir.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАТИВНЫХ БИОПЛЕНОК,
ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ
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В настоящей статье еще раз освещается проблема бактериальных биопленок. Было изучено воздействие
избранных доз рентгеновских лучей на деструктивные клеточные изменения в биопленке, смоделированной
из культуры St. Аureus, полученной классическим бактериологическим методом с помощью подсчета коло
ний на желточносолевом агаре. Полученные данные позволили расширить представления о влиянии рент
геновских лучей на многослойную структурную организацию биопленок.
Ключевые слова: биопленки, рентгеновское излучение, электронная микроскопия.

SUMMARY
COMPARATIVE STUDY OF EXPERIMENTALLY OBTAINED AND NATIVE BIOFILMS
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This article highlights the problem of bacterial biofilms once again. The effect of selected doses of Xrays on
destructive cellular changes in the biofilm modeled from the culture of St.aureus was studied by the classical bac
teriological method by counting colonies on yolksalt agar. The data obtained made it possible to expand the under
standing of the effect of Xrays on the multilayer structural organization of biofilms.
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OLİQOMENOREYA İLӘ FERTİL YAŞDA OLAN QADINLARDA TİROİD
ANTİCİSİMLӘRİNİN TİROİD HORMONLARI İLӘ QARŞILIQLI ӘLAQӘSİ
Qurbanova C.F., Adıgözalova İbadullayeva K.P.*
ElmiTədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, mamalıq şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə tiroid hormonları və tiroqlobulinə (TQ), tiroperoksidazaya (TPO) anticisimlərinin səviyyələrinin qiymətləndirilməsi
və oliqomenoreyalı qadınlarda bu göstəricilər arasında əlaqənin öyrənilməsi nəticələri təqdim olunur. Tədqiqatda
oliqomenoreya olan 103 qadın (əsas qrup) və normal aybaşı dövrü olan 50 qadın (nəzarət qrupu) iştirak etdi. Tədqiqat və nəzarət
qruplarındakı xəstələrin orta yaşı müvafiq olaraq 31,39±6,05 və 30,52±5,92 il idi. Ümumiyyətlə, qəbul edilmiş müayinə ilə
yanaşı qanda tireotrop hormon (TTH), triyodotironin (T3), tiroksin (T4), TQ və TPO anticisimlər (AC) təyin olundu.
Oliqomenoreyalı qadınlarda TTH, T3, T4 və T3/T4 nisbətinin bir qədər artım müşahidə edildi. Әsas qrup qadınlarda AСTQ və
ACTPO səviyyəsi nəzarət qrupu ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 dəfə (p=0,024) və 7,1 dəfə (p=0,003) artmışdır. Tiroid hor
monları ilə ACTQ və ACTPO arasında zəif müsbət korrelyasiya aşkar edilmişdir. Tədqiqat oliqomenoreya olan qadınlarda
tiroid hormonlarının və tiroqlobulin və tireoperoksidaza qarşı anticisimlərin təyin edilməsi lazım olduğunu təsdiqlədi.
Açar sözlər: aybaşı, fertil yaşlı qadınlar, oliqomenoreya, qalxanvari vəzi, tiroid hormonları, korrelyasiya.

iriş. Menstruasiya pozulmaları dünyada
qadınların qarşılaşdığı əsas problemlər
dən biridir. Lakin qadınların əksəriyyəti
əhəmiyyətsiz problemlər kimi onları qəbul edirlər,
hərçənd aybaşı dövrünün pozulmaları potensial ola
raq qadının sağlamlığı üçün uzunmüddətli nəticələ
rə malik ola bilər, çünki menstruasiya sikli ümumi
vəziyyətin və reproduktiv sağlamlığın göstəricisidir
[1, 2]. Yetkinlik dövründən başlayaraq menstrual
sikl reproduktiv həyat boyunca davam edə bilər, qa
dınların həyatında fiziki, psixoloji və iqtisadi stresə
səbəb ola bilər [2].
Menstrual sikl pozulmasının ən yayılmış növlə
rindən biri oliqomenoreyadır. Son onilliklərdə bu
simptoma görə tibbi yardıma müraciət edən xəstələ
rin sayı artmışdır. Müvafiq olaraq, oliqomenoreya
nın yayılması, dünyada aparılan müxtəlif araşdır
malara görə 12% ilə 15,3% arasında dəyişdi [3, 4],
bunun 1020%i sonsuz qadınlardır [5]. Bu səbəb
dən, menstruasiya pozğunluqlarının diaqnozu və
müalicəsi çox vacibdir [6, 7].
Oliqomenoreya özözlüyündə ciddi bir problem
deyil, ancaq sonsuzluğun qarşısını almaq üçün onu
birinci səbəb kimi qiymətləndirilməlidir. Üstəlik,
müalicə edilmədiyi təqdirdə endometriumun hiper
plaziya və endometriumun xərçəng riski arta bilər.
Menstruasiya dövrünün tənzimlənməsi daxil
olmaqla, qadın reproduktiv sisteminin inkişafın və
funksiyasının bütün mərhələlərinə qalxanvarı
vəzinin funksiyası təsir edir [3, 8]. Bu vəzinin
pozulmaları Azərbaycanda ən yayılmış endokrin
pozulmalarıdır. Qalxanvari vəzinin xəstəlikləri daha
çox fertil qadınlarda müşahidə edilir. Tiroid dis
funksiyası, xüsusən hipotiroidizm, oliqomenoreya
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kimi aybaşı problemlərinə səbəb ola bilər [6]. Fertil
yaşlı qadınlarda qalxanvarı vəzinin xəstəlikləri tez
tez rast gəlinir [3, 5, 7], xüsusilə, tezliyi 5% ilə 26%
arasında dəyişən autoimmun tiroidit [8].
Tiroqlobulinə və tiroperoksidazaya qarşı anti
cisimlər qalxanvarı vəzinin autoimmun xəstəliyinin
mövcudluğunun markerləridir. Autoimmun tiroidi
tin meylini və nəticəsini proqnozlaşdırmaq üçün
biomarkerlərin istifadəsi daim artır. Qalxanvari və
zin funksional vəziyyətinə (tireotrop hormonun, tri
yodtironinin, tiroksinin qandaki titrinlərini təyini)
bu vəzinin fermentlərinə qarşı əmələ gələn antici
simlərin qandakı titrinin nə dərəcədə təsir etməsi
haqda elmə tədqiqatlar qənaətbəxş deyil. Qalxanva
ri vəzi funksional vəziyyətini, tireoid anticisimlətin
qandakı titrini müəyyən etməklə bunlar arasındakı
əlaqəni müəyyən etmək olar. Autoimmun prosesin
istisnası üçün tədqiqat qruplarında, qalxanvarı
vəzinin anticismlərinin təyini mutləqdir.
Әdəbiyyat məlumatlarını nəzərə alaraq tiroid
profili pozulmuş xəstələrdə tiroid əleyhinə antici
simlərin titrinin qanda yüksək olma ehtimalının
müsbət olduğuna rast gəldik.
Tədqiqatın məqsədi – tiroid hormonları və tiro
qlobulinə, tiroperoksidazaya qarşı anticisimlərin
səviyyələrinin qiymətləndirilməsi və bunların
arasındakı əlaqənin oliqomenoreyalı qadınlarda
öyrənilməsi.
Material və metodlar. Tədqiqat ElmiTədqiqat
Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda, Ümumdün
ya Səhiyyə Təşkilatının Helsinki Bəyannaməsinin
"İnsanların iştirakı ilə biotibbi tədqiqatla məşğul
olan həkimlər üçün tövsiyələr" prinsiplərinə uyğun
olaraq aparılmışdır [9]. Araşdırmada iştirak edən

bütün qadınlar məlumatlı razılıq imzaladılar.
Tədqiqata daxil olma meyarlar aşağıdakılardır:
 1648 yaş;
 aybaşı dövrünün müddəti 43 gündən 6 aya qədər;
 aybaşı arasındakı fasilə 35 gündən çox;
 aybaşı müddəti 12 gün.
İstisna meyarları:
 anadangəlmə anomaliyalar;
 böyrəküstü vəzilərin anadangəlmə disfunksiya
sı, xromosom anomaliyaları ilə birlikdə hipotala
mushipofiz və yumurtalıq çatışmazlığı.
Әsas qrup, oliqomenoreya tipli menstrual poz
ğunluqlarla reproduktiv yaşda olan 103 xəstədən
ibarət idi. Nəzarət qrupu, pozulmamış aybaşı ritmi
ilə fertil yaşda olan 50 qadın təşkil etdi.
Tədqiqat planına aşağıdakılar daxil idi: anamnez
toplanması, fiziki müayinə, tiroid vəzinin ultrasəs
müayinəsi (USM), instrumental və laborator müay
inələr. Tiroid vəzinin USMi Philips HD 6 aparatın
da (ABŞ) 7 Hz sensorla aparıldı. Qanda aşağıdakı
hormonlar təyin olundu: tireotrop hormon (TTH),

triyodtironin (T3), tiroksin (T4), tireoqlobulinə və
tiroid peroksidazaya anticisimləri. TTH, T3, T4
hormonların səviyyəsi qan serumunda Human
GmbH (Almaniya) firmasının uyğun olan immuno
ferment testi vasitəsi ilə ELISA metodu ilə müəy
yən edildi. TQa və TPOa anticismləri qan seru
munda İFA metodu ilə ORGenTec Diagnostika (Al
maniya) test sistemlərin köməyi ilə aşkarlandı. Ölç
mə Cobas 6000 e601 analizatorunda (Roche, Diag
nostics, Basil) aparılmışdır.
Alınan nəticələrin statistik təhlili Microsoft
Excel release 6da (StatSoft, ABŞ) Statistica pro
qramı istifadə edilərək aparılmışdır. Göstəricilər
orta±standart sapma (SD), mütləq rəqəmlər və fai
zlər şəklində ifadə edildi. Styudentin tmeyarı he
sablanmışdır. Korrelyasiyanın əmsalı Spirmen üzrə
hesablanmışdır. Statistik göstəricilər p<0,05 səviy
yəsində əhəmiyyətli hesab edildi.
Nəticələr. Müayinə olunan qadınların anamnez
məlumatları və klinik göstəriciləri cəd. 1də təqdim
olunub.
Cədvəl 1

Müayinə qruplarının ümumi xüsusiyyətləri

Qeyd: *  qruplar arasındakı göstəricilərdəki fərqlərin statistik əhəmiyyəti (р<0,05)

Cəd. 1dən göründüyü kimi, qruplar arasındakı
əhəmiyyətli fərqlər menstruasiya müddəti, abort
sayı, hamiləlik və doğuş sayı, qadın xəstəliklərinin
mövcudluğu kimi göstəricilərdə qeyd edildi. Әsas
qrup xəstələrində nəzarət qrupu ilə müqayisədə
menstruasiya müddəti 44,4% (p<0,05), hamiləlik
sayı – 40,3% (p<0,05), doğuş – 58,7% (p<0,05) az
olmuşdur. Eyni zamanda, əsas qrupda abortların
sayı nəzarət qrupundakı göstəricini 28,4% üstələyib
(p<0,05). Әsas qrupda ginekoloji xəstəliklər pasi
yentin 72də (69,9%i) qeyd edirdi ki, bu da nəzarət
qrupundan 48,5% (p<0,05) çox idi. Bununla belə,

əsas qrupda 72 xəstədən 16da (22,2%) yumur
talıqların polikistoz sindromu, 14ə (19,4%) – yu
murtalıq kistası, 13 (18,0%) xəstədə mioma, 10
(13,9%) xəstədə xroniki salpingooforit, 7 (9,7%)
xəstədə endometrioz diaqnoz qoyulmuşdur. Xəstə
lərin qalan hissəsi (n=12) servikal ektopiya (4,2%),
servisit (4,2%) və yoluxucu xəstəliklərdən, o cüm
lədən xlamidioz, insan papillomavirusu, mikoplaz
moz, ureaplazmozdan (8,3%) əziyyət çəkirdilər.
Nəzarət qrupda mioma (14,0%) və endometrioz
(10,0%) nisbətən daha çox yayılmışdır.
Somatik xəstəliklər əsas qrupda 45 və nəzarət
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qrupda 20 qadında qeydə alınmışdır ki, əsas qrupda
7də (15,6%) və nəzarət qrupunda 4də (20,0%)
yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, əsas qrupda 5də
(11,1%) və nəzarət qrupundakı 2də (10,0%) aller
giya xəstəlikləri teztez baş verdiyini qeyd etmək
lazımdır. Revmatizm əsas və nəzarət qruplarında
müvafiq olaraq 8 (17,8%) və 7 (35,0%) pasiyentdə
qeyd edilmişdir. Әsas qrup xəstələrin anamnezində
tonzilektomiya və plastik əməliyyatlar müvafiq 1
(2,2%) və 2 (4,4%) qadında göstərilmişdir. Nəzarət
qrupunda tonzilektomiya 10% hallarda baş vermiş
di, plastik əməliyyatlar olmamışdır. Autoimmun
tiroidit 45 xəstədən yalnız 6da (13,3%) əsas
qrupunda rast gəldi. Oliqomenoreya olan 39
(37,9%) qadında hirsutizm müşahidə edilmişdir ki,
bu da nəzarət qrupundakıdan (8.0%) 4,7 dəfə
(p<0,001) çoxdur.
Anamnez məlumatlarının təhlili əsas qrupda şə
kərli diabet üzrə irsi yükünün 10 (9,7%, p<0,05),

nəzarət qrupunda isə 2(4,0%) qadında; arterial
hipertenziya üzrə müvafiq olaraq 8 (7,8%) və 3
(6,0%) xəstədə rast gəlməsinin tezliyini göstərdi.
Bundan əlavə, oliqomenoreya olan 4 (3,9%) və 1
(1,0%) qadında irsiyyət müvafiq olaraq hipotiroi
dizm və karlıq ilə ağırlaşmışdır.
Tiroid vəzi USMnə əsasən dəyişikliklər əsas
qrupda 30 (29,1%, p <0,05), nəzarət qrupda isə 7
(14,0%) qadında müşahidə edilmişdir. Bununla
belə, autoimmun dəyişikliklər əsas və nəzarət
qrupunda müvafiq olaraq 18,4% (n=19) və 4,0%
(n=2) halda, qalxanvarı vəzinin düyünləri – 10,7%
(n=11) və 8,0% (n=4) hallarda müəyyən edilmişdir.
Tiroidektomiya yalnız 1 qadında (2,0%) nəzarət
qrupda aparılmışdır. Göründüyü kimi, əsas qrupda
autoimmun dəyişikliklər nəzarət qrupundan daha
çox 4,6 dəfə (p<0,01) təyin edilmişdir.
Cəd. 2də qalxanvari vəzinin hormonlarının və
anticisimlərinin orta dəyərləri təqdim edilmişdir.
Cədvəl 2

Tədqiqat qruplarında qadınlarda tiroid hormonları və tiroqlobulin
və tiroperoksidazaya qarşı anticisimlərin orta dəyərləri

Әsas qrup xəstələrində qanda TTH səviyyəsi 0,3
ilə 6,6 BV/ml (nəzarət qrupunda 0,34,2 BV/ml)
arasında dəyişirdi. Belə ki, əsas qrupda nəzarət
qrupu ilə müqayisədə qanda TTHun miqdarı orta
hesabla 22,2% daha yüksək idi. Әsas qrupda 64,1%
(n=66) halda TTHun normal səviyyəsi, 32,0%
(n=33) halda artmış və 3,9% (n=4) halda azalmış
miqdarı qeyd edilmişdir; nəzarət qrupunda 78,0%
(n=39), 20,0% (n=10) və 2,0% (n=1) hallarda müva
fiq olaraq normal, artmış və azalmış səviyyələri
müəyyən edilmişdir. Әsas qrup xəstələrində qanda
T3 səviyyəsi 1,8 ilə 6,9 nmol/l arasında (nəzarət
qrupunda 2,76,4 nmol/l), əsas qrupdakı T4
səviyyəsi 8,1 ilə 27,4 nmol/l arasında (nəzarət
qrupunda 9,725,6 nmol/l) dəyişirdi. T3 (p=0,981)
və T4 (p=0,979) hormonlarının tərkibi baxımından
qruplar arasında statistik olaraq əhəmiyyətsiz fərq
qeyd edildi. T3/T4 nisbəti nəzarət qrupu ilə müqay
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isədə statistik olaraq fərqlənmədi. Әsas qrupda
T3/T4 nisbətinin minimum dəyəri 0,06, maksimum
– 0,9, nəzarət qrupda müvafiq olaraq – 0,11 və 0,57
idi. Qeyd etmək lazımdır ki, alınan göstəricilər isti
nad dəyərləri 0,010,06 aralığındadır. Әksinə, statis
tik əhəmiyyətli fərq ACTQ (p=0,024, Styudentin t
meyyarı=2,28) və ACTPO (p=0,003, Styudentin t
meyyarı=3,00) konsentrasiyası aşkar edilmişdir.
Әsas qrup xəstələrinin qanında ACTQ səviyyəsi
0,115085,0 BV/ml (nəzarət qrupunda 1,5196,2
BV/ml) arasında dəyişdi. ACTPO səviyyəsi 0,90
6240 BV/ml aralığında müşahidə edildi (nəzarət –
2,30172,80 BV/ml). Әsas qrup qadınlarında AC
TQ və ACTPO səviyyəsi nəzarət qrupundakı dəyər
lə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 dəfə (p=0,024) və
7,1 dəfə (p=0,003) əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Tiroid hormonları və anticisimlər arasında kor
relyasiya təhlili aparılmışdır (cəd. 3).

Cədvəl 3
Göstəricilər arasında korrelyasiya əmsalı

Təhlil göstərdi ki, göstəricilərin asılılığı statistik
baxımdan əhəmiyyətsiz və zəif idi. Bununla belə,
əsas qrupda anticisimlər tiroid hormonları ilə yalnız
müsbət əlaqələndirildi, nəzarət qrupunda isə müs
bətlə yanaşı mənfi əlaqələr də aşkar edilmişdir.
Həmçinin əsas və nəzarət qruplar arasında ACTQ
(r=+0,199, p>0,05) və ACTPO (r=+0,096, p>0,05)
arasında zəif bir korrelyasiya müşahidə edildi. AC
TQ T3/T4 nisbəti ilə zəif müsbət korrelyasiya
əlaqələndirildi, ACTPO ilə T3/T4 arasında zəif
mənfi əlaqə aşkar edildi. Nəzarət qrupda bu göstəri
cilər arasında əlaqə zəif və mənfi idi (cəd. 3).
Müzakirə. Çox qadınlar aybaşıyla bağlı problem
lərlə rastlaşırlar. Hipotalamushipofizyumurtalıqların
disfunksiyaları oliqomenoreyanın çoxsaylı amillərdən
təsirlənə biləcəyi əsas səbəbdir. Bundan əlavə, oliqo
menoreya sonsuzluq, hirsutizm kimi bir sıra ginekolo
ji vəziyyətlərə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə qəbul edi
lib ki, menstruasiya dövrləri, fertillik önəmli ölçüdə
qadınların qalxanvarı vəzinin statusundan asılıdırlar.
Menstruasiya dövrlərinin pozğunluqları qalxanvari
vəzinin disfunksiyasını müşayiət edə bilər və ya hətta
ondan əvvəl ola bilər [8]. Qalxanvari vəzinin xəstəlik
ləri, digər populyasiyalardan daha çox reproduktiv
yaşlı qadınlarda daha çox səvciyəvidir. Qeyd edilir ki,
aybaşı siklin pozulmaları olan qadınların arasında
40% qadında qalxanvari vəzinin pozulmaları rast gə
linir [10]. Öz növbəsində, qalxanvari vəzinin dis
funksiyası menstruasiya dövrlərini, xüsusən dövr
uzunluğuna, qanaxma miqdarına və ya dövrlərin tez
liyinə təsir edə bilər [11, 12]. Uzun müddət tiroid dis
funksiyasının teztez menstruasiya pozulmalarl ilə
əlaqəli olduğu düşünülürdü. Hipertiroidizm, hipo
tiroidizm və s. kimi müxtəlif tiroid xəstəlikləri olan
xəstələrdə, oliqomenoreya daxil olmaqla, menstru
asiya pozulmalarının geniş yayılmasına dair mə
lumatlar mövcuddur [13]. Qalxanvari vəziyə autoim

mun anticimlərin olması, aybaşı dövrün pozulmaları
olan xəstələrin 40%də qeyd olunur [10, 14].
Hazırki tədqiqatdə oliqomenoreyalı qadınlarda
qalxanvari vəzinin hormonlarının səviyyələrində və
T3/T4 nisbətində nəzarət qrupu ilə müqayisədə əhə
miyyətsiz bir artım müşahidə etdik. Әsas və nəzarət
qruplarında tiroid hormonlarının dəyərlərinin ümu
mi qəbul edilmiş laboratoriya standartlarını aşmadı
ğını qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda, oliqome
noreya fonunda tiroqlobulin və tiroperoksidazaya
anticisimlərin konsentrasiyasında statistik olaraq
əhəmiyyətli bir artım qeyd edildi. Eyni zamanda,
əsas qrupda, nəzarətdən fərqli olaraq, bu anticisim
lərin səviyyəsi istinad dəyərlərindən çox idi.
Qeyd edək ki, tiroqlobulin dimerlərdən ibarət olan
və orta hesabla 23 T4 molekulunu və 0,3 T3 mole
kulunu ehtiva edən böyük (600 kDa) glikoproteindir.
Molekul hormon miqdarı, qlikosilasiya və ölçüsü ba
xımından heteroqendir. Tiroqlobulina qarşı anticism
lərin sintezi qalxanvarı vəzinin struktur zədələnməsi
nə səbəb ola bilər, amma qanda tiroqlobulinin yüksək
səviyyələri özözlüyündə anticismlərin hazırlanması
na səbəb olmur [15]. Qalxanvari vəzinin peroksida
zası, yodun oksidləşməsindən və tiroqlobulin mole
kulunun tirosil qalıqlarının yodlaşdırılmasından mə
sul olan zəif qlikozillənmiş membrana bağlı bir fer
mentdir. TPO qarşı anticisimlər TQ anticisimlərinə
nisbətən daha çox rast gəlir və qalxanvari vəzinin
xəstəlikləri zamanı daha çox simptomatikdir [15].
Qalxanvari vəzinin disfunksiyası ümumiyyətlə
qazanılır və həyatın hərhansı vaxtında baş verə bilər.
Reproduktiv yaşda olan qadınlarda bu vəzinin dis
funksiyasının ən ümumi səbəbi tiroid autoimmunite
tidir. Tiroid peroksidaza və tiroqlobulin kimi, qalxan
vari vəzinin əsas zülallarla reaksiyaya daxil olmuş
tiroid anticisimləri xronik limfositar tiroiditə səbəb ola
bilər, bu da nəticədə qalxanvari vəzinin zədələnməsinə
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və funksiyasının itirilməsinə səbəb olur [16, 17].
Qalxanvarı vəzinin hormonlarının səviyyələri,
çox gümanki, ovulyasiyada və follikuloqenezdə
müsbət rol oynayırlar, amma bu rol önəmli dərə
cədə naməlum qalır, çünki dəlil məhduddur və kiçik
nümunələrdən istifadə olunan tədqiqatları əhatə edir
və çox vaxt heyvan modelləri ilə məhdudlaşır [16].
ACTPOnun olması sonrakı mərhələdə açıq hipo
tiroidizmin inkişafına dair şübhələri artırır [17]. Qal
xanvari vəzinin autoimmun xəstəliklərdə ACTPO
vacib bir diaqnostik vasitə olduğu aşkar edilib [18].
Klinisistlər və tədqiqatçılar, ACTPO və ACTQnin
əhəmiyyətini təyin etmək üçün diaqnostik və klinik
tədqiqatları qiymətləndirdikdən sonra, ACTPOnun
patogenezin ehtimal olunan bir göstəricisi olduğunu
irəli sürdülər. Eynilə, digər tədqiqatlar ACTPO kor
relyasiyaları tiroglobulinə anticisimlərin yüksək
səviyyəsinə əlavə olaraq autoimmün tiroidit ilə nisbi
olaraq əlaqəli olduğunu göstərmişdir [15, 16].
Oliqomenoreya olan qadınlarda antcisimlər və qalx

anvari vəzini hormonları arasındakı əlaqəni təyin edər
kən zəif müsbət əlaqələr aşkar etdik. Әdəbiyyatda tiroid
xəstəliyi olan xəstələrdə bu göstəricilər arasında güclü
müsbət bir əlaqə olduğunu bildirilir [19]. Tədqiqatçılar,
aybaşı pozulmaları olan xəstələrdə subklinik hipotiroi
dizmin yayılmasının, bu mərhələdə hipotiroidizmin
aşkarlanmasının vacibliyini vurğulayır [17, 19].
Beləliklə, qalxanvari vəzinin disfunksiyası ayba
şı pozulmalarının əhəmiyyətli bir səbəbi olduğundan
bu vəzinin qiymətləndirilməsi menstruasiya pozul
maları olan xəstələrdə, xüsusən oliqomenoreya ilə,
aparılan bir sıra tədqiqatların bir hissəsi olmalıdır.
Yekun. Tədqiqat oliqomenoreya olan qadınlarda
qalxanvari vəzinin hormonlarının və tiroqlobulinə
və tiroperoksidazaya anticisimlərinin təyin edilməsi
lazım olduğunu təsdiqlədi. Tiroqlobulin və tiroper
oksidazaya anticisimlərin səviyyələrində ortaya
çıxan dəyişikliklər, oliqomenoreyalı qadınlarda
qalxanvari vəzi üçün anticisimlərin dəyərinin
öyrənilməsinə davam etmək üçün əsas ola bilər.
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РЕЗЮМЕ
КОРРЕЛЯЦИЯ АНТИТЕЛ И ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Курбанова Дж.Ф., Адыгезалова Ибадуллаева К.П.
Научноисследовательский Институт Акушерства и Гинекологии, отделение акушерства,
Баку, Азербайджан
В статье представлены результаты оценки уровней гормонов щитовидной железы и антител к тиреоглобули
ну (АТTГ), тиреопероксидазе (АТТПО) и изучения взаимосвязи между ними у женщин с олигоменореей. В
исследовании приняли участие 103 женщин с олигоменореей (основная группа) и 50 женщин с нормальным
менструальным циклом (контрольная группа). Средний возраст пациенток основной и контрольной групп
составил 31,39±6,05 и 30,52±5,92 лет соответственно. Наряду с общепринятым обследованием в крови опре
делены тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), антитела к АТTГ и АТТПО. У жен
щин с олигоменореей отмечалось незначительное повышение ТТГ, Т3 и Т4, соотношения Т3/Т4. Уровень АТ
ТГ и АТТПО у женщин основной группы в сравнении с группой контроля повышен в 3,5 раза (р=0,024) и в
7,1 раза (р=0,003) соответственно. Выявлены слабые положительные корреляционные связи между тироид
ными гормонами и АТТГ и АТТПО. Проведенное исследование подтвердило, что у женщин с олигоменоре
ей необходимо определение гормонов щитовидной железы и антител к тиреоглобулину и тиреоперокидазе.
Ключевые слова: менструация, женщины фертильного возраста, олигоменорея, щитовидная железа, тиро
идные гормоны, корреляция.

SUMMARY
CORRELATION OF ANTIBODIES AND THYROID HORMONES IN WOMEN
OF FERTILE AGE WITH OLIGOMENORRHEA
Kurbanova J.F., Adygezalova Ibadullayeva K.P.
Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics, Baku, Azerbaijan
The article presents the results of assessing the levels of thyroid hormones and antibodies to thyroglobulin (ATTG),
thyroperoxidase (ATTPO) and studying the relationship between them in women with oligomenorrhea. The study
involved 103 women with oligomenorrhea (main group) and 50 women with a normal menstrual cycle (control
group). The average age of the patients in the main and control groups was 31.39±6.05 and 30.52±5.92 years,
respectively. Along with the generally accepted examination, TTH, T3, T4, antibodies to ATTG and ATTPO were
determined in the blood. In women with oligomenorrhea, there was a slight increase in TTH, T3 and T4, and the
T3/T4 ratio. The level of ATTG and ATTPO in women of the main group in comparison with the control group
increased 3.5 times (p=0.024) and 7.1 times (p=0.003), respectively. Weak positive correlations were revealed
between thyroid hormones and ATTG and ATTPO. The study confirmed that in women with oligomenorrhea, it is
necessary to determine thyroid hormones and antibodies to thyroglobulin and thyroperoxidase.
Keywords: menstruation, women of fertile age, oligomenorrhea, thyroid gland, thyroid hormones, correlation.
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ŞӘKӘRLİ DİABET TİP 2 KOHORTADA RİSK FAKTORLARI VӘ HӘYAT
KEYFİYYӘTİ GÖSTӘRİCİLӘRİNİN SKRİNİNQİNİN NӘTİCӘLӘRİ
Mehdiyev S.X.*
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə Azərbaycanın paytaxtı və və şimal bölgəsində yaşayan 409 nəfər şəkərli diabet tip 2 xəstələrdə risk faktorları
və həyat keyfiyyəti göstəricilərinin müqayisəli xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verilmişdir. "ARİC" sorğu
anketindən istifadə edilməklə risk faktorları haqqında məlumatlar əldə edilmiş, bədən kütlə indeksi və abdominal piylən
mə təyin edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Bakıda yaşayan diabetli xəstələr arasında işləyənlər, alkoqoldan az və orta
miqdarda istifadə edənlər, yüngül dərəcəli qidalanma pozulması, II, III dərəcəli və abdominal piylənməsi, aşağı fiziki
aktivliyi olanlar, subklinik təzahürlü həyəcan, orta və ağır dərəcəli stress keçirənlər daha çox müşahidə edilmişdir. Şimal
bölgəsində yaşayanlarda isə siqaret çəkənlər, alkoqoldan izafi istifadə edənlər, orta və ağır dərəcəli qidalanma pozulması
olanlar, klinik təzahürlü həyəcan və depressiyası, yüksək dərəcəli stress vəziyyəti üstünlük təşkil etmişdir ki, bu da bu
bölgədə yaşayan xəstələrdə həyat keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Odur ki, əsasən şimal bölgəsində
məskunlaşmış şəkərli diabet tip 2 xəstələri arasında mütəmadi skrininqlərin aparılması və profilaktik tədbirlərin daha
da gücləndirilməsi vacibdir.
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, risk faktorları, həyat keyfiyyəti.

əkərli diabet tip 2 (ŞD2) dünyada çox ciddi
sosialiqtisadi problemlərlə müşayiət olunan
qeyriinfeksion xəstəliklərdən biri hesab edilir. Bu
patologiyadan baş verən ağırlaşmalar, əmək qabi
liyyətinin itirilməsi və ölüm göstəriciləri getdikcə
artmaqda davam edir [1, 2]. Bu problemin qarşısını
almaq üçün diabetdən əziyyət çəkən xəstələrdə bir
incili və ikincili profilaktika tədbirlərinin vaxtında
və adekvat həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Məlumdur ki, hər bir coğrafi bölgədə
yaşayan diabetli xəstələrin özünə məxsus həyat
tərzi, qidalanma xüsusiyyətləri və digər risk faktor
ları vardır ki, xəstələrin düzgün müalicə tak
tikasının seçilməsində bu sosialdemoqrafik, davra
nış və psixoloji faktorlar mütləq nəzərə alınmalıdır
[3, 4]. Qeyd edilən modifikasiya olunan risk faktor
larının adekvat idarə olunması xəstəliyin fəsad
larının qarşısının alınmasına və onlarda həyat key
fiyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilər [5].
Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, tədqiqa
tın məqsədi şəhər və rayonda yaşayan ŞD2 Azər
baycan kohortasında risk faktorları və həyat key
fiyyəti göstəricilərinin müqayisəli xüsusiyyətlərini
öyrənməkdən ibarət olmuşdur.
Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqatda
ŞD2 diaqnozu ilə qeydiyyatda olan 3069 yaşlı 409
xəstə iştirak etmiş, onların 301 nəfəri Bakıdan, 108
nəfəri isə respublikanın şimal bəlgəsindən (Quba,
Zaqatala, Şəki) olmuşlar. Xəstələrin 124ü (30,3%)
kişi, 285i (69,7%) isə qadın olmuş, orta yaşları
54,1±0,4 il təşkil etmişdir. Onların yaş tərkibi aşağı
dakı kimi olmuşdur꞉ 3039 yaş – 1,9%; 4049 yaş –
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24,2%; 5059 yaş – 50,5% və 6060 yaş – 23,4%.
Xəstələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
ekspertləri tərəfindən hazırlanmış və klinikiepi
demioloji tədqiqatlarda istifadə edilən "ARİC"
sorğu anketi vasitəsilə suallara cavab vermişlər.
Әgər xəstə həftə ərzində 5 dəfə və daha çox tez
likdə 7 şüşə (3,5 litr) və daha çox pivə və/və ya 700
qram və daha çox tünd çaxır və/və yaxud 1 litr və
daha çox çaxır və/və ya 300 qram və daha artıq araq
və digər tünd içki qəbul etmişsə, o alkoqoldan izafi
istifadə edən, qəbul edilən spirtli içkinin miqdarı bu
göstəricilərdən az olduqda isə, alkoqoldan az və
orta dərəcədə istifadə edən kimi qiymətləndiril
mişdir.
Bədən kütlə indeksi (BKİ) (Ketle indeksi) 0,1
kq/m² dəqiqliklə hesablanmış və <25 kq/m²norma,
2529 – artıq bədən çəkisi (piylənmə önü hal), 30
34 – I dərəcəli, 3539 – II dərəcəli, ≥40 kq/m² – III
dərəcəli piylənmə, Beynəlxalq Diabet Federasiyası
nın təsnifatına görə, bel dairəsinin kişilərdə ≥94 sm,
qadınlarda isə ≥80 sm olması isə abdominal piylən
mə kimi götürülmüşdür.
Gün ərzində 5 saatdan az oturan və 30 dəqiqədən
az olmamaqla gəzən və/və yaxud həftədə 2 saatdan
az olmamaqla fiziki hərəkət edən şəxslər normal, bu
göstəricilərdən az hərəkətdə olanlar isə az fiziki
aktivlikli hesab edilmişlər.
Sorğuya görə, xəstələrdə karbohidrat, yağ və duz
mübadiləsi pozulması növlərindən biri – yüngül (1
1,9 bal), qidalanma pozulmasının 2 növü – orta (2
2,9 bal), hər 3ü isə ağır dərəcəli (≥3 bal) qidalanma
pozulması, 00,9 bal isə sağlam qidalanma kimi

götürülmüşdür.
Həyəcan və depressiyanın hospital şkalasına
görə, 07 bal – norma, 810 bal – subklinik təzahür
lü həyəcan və depressiya, ≥11 bal – klinik əlamətli
həyəcan və depressiya kimi, 11,9 bal – ağır
dərəcəli, 22,9 bal – orta, 33,9 bal – yüngül dərəcə
li stres vəziyyəti, 00,9 bal isə stresin olmaması
kimi qiymətləndirilmişdir.
Həyat keyfiyyəti göstəriciləri isə EQ5D sorğu
suna (European Quality of Life İnstrument) görə
dəyərləndirilmiş və diabetli xəstələrin hərəkət, özü
nə qulluq, gündəlik aktivliyə dair vəziyyəti, ağrı,
diskomfort, həyəcan, depressiya hiss etmələri
qiymətləndirilmişdir.
Alınmış məlumatların statistik təhlili variasiya
(KruskalWallis), diskriminant (χ²Pirsonun tetrax
orik və polixorik meyarı) və dispersiya (ANOVA
testi) təhlil üsullarının tətbiqi ilə MS EXCEL2010
və SPSS20 proqramlarında aparılmışdır. Məlumat
lar orta göstərici±standart səhv (keyfiyyət məlumat
larında – tezlik) və onun 95%lik etibarlıq intervalı
(Eİ) şəklində verilmişdir, p<0,05 olduqda, nəticələr
statistik əhəmiyyətli hesab edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri. Cəd. 1dən göründüyü
kimi, Bakıda ŞD2 xəstələrin yaşlarının orta göstəri
cisi şimal bölgəsində yaşayanlardan artıq olmuşdur.
Paytaxtda diabetli xəstələr arasında ali təhsillilər
üstünlük təşkil etdiyi halda, şimal bölgəsindəkilərdə
orta və natamam orta təhsillilərin rastgəlmə tezliyi
yüksək olmuşdur. Bakıda işləyənlər rayondakılar
dan 2 dəfə çox müşahidə edilmiş, əksinə, rayonda
siqaret çəkənlərin tezliyi Bakıdakılardan 1,5 dəfə
artıq olmuşdur. Xəstələrin ailə vəziyyətlərində böl
gələr arasında əhəmiyyətli fərq qeyd edilməmişdir.
Az və orta miqdarda alkoqol qəbulu Bakıda, izafi
istifadə isə bölgədəki xəstələrdə aşkar olunmuşdur.
Sorğu zamanı Bakıda daha çox xəstələrdə normal
qidalanma və yüngül dərəcəli qidalanma pozulması
qeyd edildiyi halda, şimal bölgəsində olan xəstələr
də orta və ağır dərəcəli qidalanma pozulmasının art
masının şahidi olduq. Rayonda yaşayanlarda nor
mal BKİ Bakıdakılardan 2 dəfə çox aşkar edilmiş,
eyni zamanda II, III dərəcəli və abdominal piylən
məyə də Bakıda yaşayanlarda daha çox rast gəlin
mişdir. Aşağı fiziki aktivlik hər 2 bölgədə olanların
təxminən yarısında müşahidə edilmiş, Bakıda bu
göstərici
rayondakı
xəstələrdən
statistik
əhəmiyyətli çox olmuşdur.

Şimal bölgəsində xəstələrdə həyəcan və depres
siyanın orta göstəricisi klinik, Bakıda isə subklinik
təzahürlü həyəcan və depressiyaya uyğun olmuşdur
(cəd. 2). Bakıda həyəcan və depressiya hiss etməyən
lər rayondakılardan 2 dəfə çox müşahidə edilmiş,
subklinik təzahürlü həyəcan Bakıda bölgədəkilərdən
çox qeydə alınmış, subklinik təzahürlü depressiyada
əhəmiyyətli fərq olmamış, klinik təzahürlü həyəcan
və depressiya isə şimal bölgəsində Bakıdakılardan
təxminən 2 dəfə çox aşkar edilmişdir. Stresin orta
göstəricisi isə şimal bölgəsində yüksək, Bakıda isə
orta səviyyəli stresə uyğun olmuşdur. Orta və aşağı
dərəcəli stres Bakıdakı xəstələrdə müşahidə olun
duğu halda, rayonda yaşayanlar yüksək dərəcəli
stresdən əziyyət çəkmişlər.
Şimal bölgəsində yaşayan ŞD2 xəstələr daha çox
hərəkət, özünə qulluq, gündəlik aktivliklə əlaqədar
müəyyən problemlərin olduğunu, sərbəst yuyuna və
geyinə, gündəlik işləri yerinə yetirə bilmədiklərini
qeyd etmiş, ağrı yaxud diskomfortun onlara əziyyət
verdiyini, sorğu zamanı bir qədər və ciddi həyəcan
yaxud depressiyanın olduğunu bildirmişlər (cəd. 3).
Bakıda yaşayanların vəziyyətlərində əvvəlki illə
müqayisədə daha çox yaxşılaşma və dəyişiksizlik
olduğu halda, bölgədəkilərdə pisləşmə müşahidə
edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələrinin müzakirəsi. Sübut
edilmişdir ki, ŞD2 xəstələrin yaşayış mühitndən
asılı olaraq, onlarda xəstəliyin özünəməxsus risk
faktorları formalaşır ki, bunların da uzun müddət
davam etməsi və adekvat idarə olunmaması müx
təlif ağırlaşmalara gətirib çıxarır [4, 68]. Zhang N.
et al. görə, ŞD2 xəstələrdə BKİ və xəstələrin
məşğulluğu ilə xəstələrin yaşadıqları coğrafi mühit
arasında əhəmiyyətli assosiasiya olmamışdır [1].
Bizim populyasiyada isə əksinə olaraq, şəhərdə
işləyənlər və II, III dərəcəli piylənmədən əziyyət
çəkənlər rayonda yaşayanlardan statistik əhəmiy
yətli çox aşkar edilmişdir ki, bunu da urbaniza
siyanın xüsusiyyətləri və oturaq həyat tərzinin bu
qrup xəstələrdə üstünlük təşkil etməsi ilə əlaqələn
dirmək olar.
Çində yaşayan uyğurlar arasında aparılmış digər
bir tədqiqat göstərmişdir ki, şəhərdə yaşayan dia
betli xəstələrin təhsil səviyyələri adətən yüksək,
qazancı çox, fiziki aktivliyi isə az olmuşdur ki,
analoji nəticə bizim tədqiqatda da alınmışdır [4].
Diabetli xəstələrin zərərli vərdişləri də fərqli
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Cədvəl 1
Sosialdemoqrafik və davranış risk faktorlarının bölgələr üzrə xüsusiyyətləri

Qeyd: BKİ – bədən kütlə indeksi, BDF – Beynəlxalq Diabet Federasiyası, Eİ – etibarlıq intervalı, p – fərqin dürüstlüyü.

bölgə xüsusiyyətlərinə malikdir [2, 9]. Nəzarəti
mizdə olan xəstələrdə siqaret çəkənlərin rastgəlmə
tezliyi 1016% arasında dəyişmiş, əsasən kişilərdə
müşahidə edilmiş, rayonda yaşayanlar Bakıdakılara
nisbətən siqaretdən daha çox istifadə etdikləri
halda, Sudanda ŞD2 xəstələr arasında siqaret
çəkənlərin tezliyi bizim kohortadan az (2,5%) [2],
Keniyada isə çox (23,6%) olmuşdur [9]. Xəstələ
rimiz arasında siqaret çəkilməsinin tezliyinin ümu
milikdə az olmasını müsbət hal kimi dəyərlən
dirmək lazımdır, ancaq bu zərərli vərdişin isti
fadəsinin azaldılması və tərgidilməsi istiqamətində
maarifləndirmə işlərini daha da gücləndirməyə
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ehtiyac vardır.
Kimando M.W. et al. görə, Keniyada ŞD2 xəstə
lərin 26,5%i sorğu zamanı alkoqoldan izafi istifadə
etdiklərini bildirmişlər [9]. Bizim kohortada həm
şəhərdə (10,3%), həm də rayonda yaşayan diabetli
xəstələrin izafi alkoqol istifadəsi (18,5%)
Keniyadakılardan az olmuşdur ki, bunu da diabetli
xəstələrin səhhətlərinə daha diqqətli münasibəti,
izafi alkoqol istifadəsinin fəsadlarının xəstələri
daha çox narahat etmələri ilə əlaqələndirmək
lazımdır.
ŞD2dən əziyyət çəkən Amerika hindliləri
arasında siqaret çəkmə və alkoqoldan izafi istifadə

Cədvəl 2
Psixoloji faktorların xüsusiyyətləri

Cədvəl 3
Həyat keyfiyyəti göstəricilərinin bölgələr üzrə xüsusiyyətləri
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etmənin tezliyi də yüksək olmuşdur ki, bu da onlar
da ürəkdamar xəstəliklərinin baş vermə riskini
ciddi şəkildə artırmışdır [10].
Diabetli xəstələrdə piylənmənin formalaşmasın
da qidalanmanın xüsusiyyətləri də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. G.L.Du et al. görə, şəhərdə
yaşayanlarda piylənmə və qidalanma pozulması
kənddəkilərə nisbətən əhəmiyyətli çox yayılmışdır
[4]. Bizim kohortada da ağır dərəcəli piylənmə
şəhərdəki xəstələrdə qeyd edildiyi halda, artıq
bədən çəkisi və I dərəcəli piylənmə isə rayonda
yaşayanlarda müşahidə olunmuşdur. Qidalanmaya
gəldikdə isə, əksinə  yüngül dərəcəli qidalanma
pozulması şəhərdəkilərdə, orta və ağır dərəcəli
qidalanma pozulması şimal bölgəsindəki xəstələrdə
daha çox qeyd edilmişdir.
Psixososial faktorlar da diabetli xəstələri narahat
edən amillərdən hesab olunur. 3170 xəstənin iştirak
etdiyi beynəlxalq tədqiqatın nəticələrinə görə, ŞD2
xəstələrdə həyəcan və onun yayılması haqqında
məlumatlar məhduddur. Həyəcanın diabetli xəstələr
arasında yayılmasının ümumi göstəricisi 18%
olmuş, onların 2,8%də həyəcanın bir neçə növü
müəyyən edilmiş, əsasən yayılmış (8,1%) və panik
həyəcan (5,1%) formaları üstünlük təşkil etmişdir.
Bu xəstələrdə qadın cinsi, diabetin ağırlaşmaları və
müddətinin artıq olması, qlikemiyaya pis nəzarət
həyəcanla assosiasiya edən əsas faktorlar olmuşdur.
Həyəcan pozulmaları daha çox Ukrayna, Səudiyyə
Әrəbistanı və Argentinada, ən az isə Banqladeş və
Hindistanda müşahidə edilmişdir [8]. Bizim kohor
tada sorğu əsasında həyəcanın rastgəlmə tezliyi
daha yüksək (28,757,4%) olmuş və daha çox
qadınlarda (83,1%) müşahidə edilmişdir. Subklinik
təzahürlü həyəcan Bakıdakı xəstələrdə üstünlük
təşkil etdiyi halda (36,9%), klinik təzahürlü həyə
can vəziyyəti (57,4%) isə daha çox şimal böl
gəsindəki xəstələrdə qeyd edilmişdir. Həyəcanın
determinantları bizim xəstələrdə də eynilik təşkil
etmişdir.
Depressiya da ŞD2nin əmələ gəlməsinə şərait
yaradan, onun gedişini ağırlaşdıran və mühüm
əhəmiyyət kəsb edən sərbəst risk faktorlarından biri
hesab edilir [11]. Bizim kohortada depressiyanın
yayılma tezliyi yüksək olmuş, belə ki, klinik təza
hürlü depressiyanın tezliyi şimal bölgəsində
yaşayanların 2/5də (42,6%), subklinik təzahürlü
depressiya hər 2 bölgədə kohortanın təxminən 1/3
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də (34,937%) müşahidə edildiyi halda, Peruda
depressiyanın yayılma tezliyi daha az – 23,1%
olmuşdur [6]. Bizim kohortada depressiyanı ən az
(xəstələrin 1/5i – 21,6%) Bakıda yaşayan xəstələr
hiss etmişlər.
Səudiyyə Әrəbistanında 300 nəfər ŞD2 xəstənin
iştirakı ilə aparılan tədqiqatın nəticələrinə əsasən
isə, həyəcan xəstələrin 43,6%də, depressiya isə
34,8%də aşkar edilmişdir. Bu vəziyyət diabetli
xəstələrə komanda şəklində yanaşmanın vacibliyini
bir daha sübut edir və bu problemi daha ətraflı
araşdırmaq və həyəcan, depressiya ilə əlaqəli risk
faktorlarını təyin etmək üçün isə tədqiqatçılar geniş
miqyaslı tədqiqatların aparılmasına ciddi ehtiyac
olduğunu vurğulamışlar [12].
İsveçdə aparılmış tədqiqat qlikemiyaya pis
nəzarət olunması fonunda demoqrafik və digər risk
faktorları, diabetin ağırlaşmalarından asılı olma
yaraq, xəstələrdə həyat keyfiyyətinin pisləşməsinə
gətirib çıxarmışdır [7]. Bizim populyasiyada da
analoji nəticələr alınmışdır. Belə ki, həm paytaxtda,
həm də şimal bölgəsində yaşayan diabetli
xəstələrdə qlikohemoqlobinin orta göstəriciləri
(müvafiq olaraq 8,9±0,2 % vs 9,5±0,3, p<0,05),
eyni zamanda qlikemik statusa qeyriadekvat
nəzarətin rastgəlmə tezliyi (müvafiq olaraq 74,7%
vs 86,2%, p<0,05) yüksək olmuşdur ki, bu da
xəstələrdə öyrənilən həyat keyfiyyət göstəricilərinin
(hərəkət, üzünə qulluq, gündəlik aktivlik, ağrı,
diskomfort, həyəcan və depressiya hiss etmələri)
pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır və göründüyü
kimi, bu pisləşmə rayon şəraitində yaşayan
xəstələrdə özünü daha ciddi şəkildə göstərmişdir.
Beləliklə, qeyd edilənləri yekunlaşdıraraq, belə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, ŞD2 xəstələrdə
yaşadıqları bölgədən və həyat tərzindən asılı olaraq,
ürəkdamar xəstəliklərinin risk faktorlarının fərqli
xüsusiyyətləri vardır və bu qrup xəstələrdə mövcud
klinikiepidemioloji vəziyyətin düzgün qiymətlən
dirilməsində və hədəf orqan zədələnmələrinin profi
laktikasında öyrənilən risk faktorları mütləq nəzərə
alınmalıdır. Şimal bölgəsində yaşayan ŞD2
xəstələrdə paytaxtdakılarla müqayisədə ÜDXnin
risk faktorlarının rastgəlmə tezliyi yüksək olmuş
dur. Bu onu göstərir ki, bu bölgədə yaşayan xəstələr
və tibb işçiləri arasında profilaktika tədbirləri,
müalicə işləri zəif aparılır və gələcəkdə bu
istiqamətdə səyləri daha da gücləndirmək lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ФАКТОРОВ РИСКА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ В КОГОРТЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Мехдиев С.Х.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
В статье представлены сведения о сравнительных особенностях факторов риска и показателей качества
жизни 409 больных сахарным диабетом 2 типа (СД2), проживающих в столице Азербайджана и в северном
регионе. Сведения о факторах риска были получены с помощью анкеты опросника "ARİC", а также опреде
лены индекс массы тела и абдоминальное ожирение. Было установлено, что наибольшее число работающих,
употребляющих алкоголь в малых и средних количествах, нарушение питания легкой степени, ожирение II
и III степени, а также абдоминальное ожирение, лиц с низкой физической активностью, субклиническим
проявлением тревоги и лиц со средней и тяжелой степенью стресса отмечалось среди больных диабетом
проживающих в г. Баку. А среди проживающих в северном регионе отмечалось преобладание курящих, зло
употребляющих алкоголь, лиц с нарушением питания средней и тяжелой степени, клиническим проявлени
ем тревоги и депрессии, а также с высокой степенью стресса, что в свою очередь, приводило к ухудшению
качества жизни больных СД2 в данном регионе. Сложившаяся ситуация диктует важность проведения регу
лярных скринингов и усиления профилактических мероприятий среди больных СД2, проживающих в север
ном регионе.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, факторы риска, качество жизни.
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SUMMARY
RESULTS OF RISK FACTORS AND LIFE QUALITY INDICATORS
IN DIABETES TYPE 2 COHORTA
Mehdiyev S.Kh.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Terapy, Baku, Azerbaijan
The article provides information on risk factors and comparative features of quality of life in 409 patients with type
2 diabetes mellitus living in the capital and northern regions of Azerbaijan. Information on risk factors was obtained
using the "ARIC" questionnaire, and body mass index and abdominal obesity were determined. It was found that
among diabetics living in Baku, working, low and moderate alcohol consumption, mild malnutrition, grade II, III
and abdominal obesity, low physical activity, subclinical anxiety, moderate and severe stress were observed more
often. In the northern region, smoking, alcohol abuse, moderate to severe malnutrition, clinical anxiety and depres
sion, and high levels of stress predominated, leading to a deterioration in the quality of life of patients in the region.
Therefore, it is important to conduct regular screenings and strengthen preventive measures among type 2 diabetes
mellitus patients, mainly in the northern region.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, risk factors, quality of life.
Redaksiyaya daxil olub: 25.01.2021
Çapa tövsiyə olunub: 14.02.2021
Rəyçi: prof. Fərəcova N.A.
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ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Бабаева Г.Г.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
Проблема воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) продолжает оставаться одним из актуальных вопросов
гастроэнтерологии. Поражения поджелудочной железы (ПЖ) у данной группы больных носят многоликий характер: от
элевации панкреатических ферментов и экзокринной недостаточности, острых, аутоиммунных и хронических пан
креатитов до малигнизации железы. Цель исследования: выявление частоты и характера поражений поджелудочной
железы у больных с ВЗК. Материал и методы. В период с августа 2015 года по ноябрь 2019 года было обследовано
154 пациента с ВЗК; из них 82 (53,2%) с болезнью Крона (БК) и 72 (46,7%) с язвенным колитом (ЯК). Возраст паци
ентов: 1860 лет (39,4±4,6). По половой принадлежности: 81 (52,6%) женщина и 73 (47,4%) мужчины. Срок заболева
ния до обращения к врачуспециалисту: 1,18,3 лет (3,7±1,2). Больные находились на динамическом наблюдении от 6
до 32 месяцев (14,4±5,7). Пациентам проводилось общеклиническое обследование по стандартам ЕССО, с учетом
поражения ПЖ в план обследования были включены определение антилактоферина IgG и IgG в крови, фекальная эла
стаза в кале. Больным проводилось абдоминальное УЗИ, при необходимости ЭУС поджелудочной железы, абдоми
нальное КТ и МРТ. Результаты. У 94 (61%) пациентов при абдоминальном УЗИ были выявлены изменения в эхоген
ности, у 21 (13,6%) пациентав размерах основного панкреатического протока; изменения при ЭУС были обнаружены
у 6 (3,89%) пациентов. Гиперамилаземия была выявлена у 9 (5,84%) пациентов; лекарственные поражения – у 34 (22%)
пациентов (на фоне приема азатиоприна, сульфасалазина, метронидазола, стероидов) и были более характерны для пер
вых недель терапии. Острые панкреатиты на фоне холелитиаза были выявлены у 12 (7,7914,63%) больных с болезнью
Крона. Аутоиммунные панкреатиты – у 8 (5,19%) пациентов, экзокринная недостаточность железы – у 42 (27,3%) паци
ентов с ВЗК. Вывод. Панкреатическая манифестация, связанная с ВЗК, характеризовалась в большей степени экзо
кринной недостаточностью (27,3%) и лекарственными поражениями (22%), в меньшей степени острыми билиарными
(7,79%) и аутоиммунными панкреатитами (5,19%).
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, повреждение поджелудочной железы, экзокринная недо
статочность, аутоиммунный панкреатит.

оспалительные заболевания кишечника
(ВЗК) это иммунновоспалительные заболе
вания с хроническим и рецидивирующим тече
нием. В данную группу входят несколько патоло
гий: болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК),
микроскопические колиты (МК) (лимфоцитар
ный (ЛК) и коллагенозный (КК)), недифферен
циируемый колит (НДК). Патогенез включает в
себя сложное взаимодействие между признаками
генетической восприимчивости, факторами
окружающей среды и микробиотой кишечника,
что приводит к аномальному и чрезмерному
иммунному ответу, нарушению функции эпите
лиального барьера и, в конечном итоге, к воспа
лению желудочнокишечного тракта и поврежде
нию тканей [1, 2]. Внекишечные проявления,
определяемые как осложнения, отмечены у 21
47% пациентов с ВЗК [24]. Поражения поджелу
дочной железы у данной группы больных носят
многоликий характер: от элевации панкреатиче
ских ферментов и экзокринной недостаточности,
острых, аутоиммунных и хронических панкреа
титов до малигнизации железы.

В

Цель исследования — выявление частоты и
характера поражений поджелудочной железы
(ПЖ) у больных с ВЗК.
Материал и методы. В период с августа 2015
года по декабрь 2019 года на клинических базах
кафедры Терапии Аз.ГИУВ им. А.Алиева, отделе
ния инвазивной диагностики и лечения
Национального Центра Онкологии и частного
медицинского центра “Мemorial Klinika” было
обследовано 279 пациентов с ВЗК. Из исследова
ния были исключены пациенты старше 60 лет,
находившиеся на мониторинге менее 6 месяцев и
пациенты, у которых до установления диагноза
ВЗК были диагностированы заболевания подже
лудочной железы. В итоге, в данное исследование
было включено 154 пациента с ВЗК; из них 82
(53,2%) с болезнью Крона (БК) и 72 (46,7%) с
язвенным колитом (ЯК). Возраст пациентов: 18
60 лет (39,4±4,6). По половой принадлежности: 81
(52,6%) женщина и 73 (47,4%) мужчины. Срок
заболевания до обращения к врачуспециалисту
1,18,3 лет (3,7±1,2). Больные находились на дина
мическом наблюдении от 6 до 32 месяцев
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(14,4±5,7). Пациентам проводилось общеклини
ческое обследование по стандартам ЕССО, с уче
том поражения ПЖ в план обследования были
включены антилактоферин İgG и İgG в крови,
фекальная эластаза в кале. Больным проводилось
абдоминальное УЗИ, при необходимости ЭУС
поджелудочной железы, абдоминальное КТ и
МРТ. В статистической обработке полученных
результатов применяли общепринятые методы
описательной статистики с расчетом средних

арифметических величин признака (М), стандарт
ного отклонения (σ), средней ошибки (m), коэф
фициент Стьюдента (t), вероятности ошибки (р).
Результаты и обсуждение. Спектр поражений
ПЖ в нашей группе пациентов колебался от
асимптоматического подъема панкреатических
ферментов, изменений эхогенности железы и
диаметра панкреатических протоков, экзокрин
ной недостаточности ПЖ, лекарственных, би
лиарных до аутоиммунных панкреатитов (рис. 1).

Рис. 1. Спектр поражений ПЖ у пациентов с ВЗК.
Изменения, выявленные при инструменталь
ных исследованиях. В соответствии с положе
ниями ПанЕвропейского консенсуса по диагно
стике хронических панкреатитов для визуализа
ции ПЖ должны быть использованы методы
высокой точности, такие как ЭндоУЗИ, КТ,
МРТ. Но, учитывая повседневные реалии (мате
риальные, а порой и технические проблемы, свя
занные как с оснащением, так и отсутствием
медперсонала) в первичной диагностике, в слу
чаях нормальных фекальных показателей
(фекальная эластаза, отсутствие в кале нейтраль
ных жиров, непереваренных волокон животного
и растительного происхождения) диагностиче
ская визуализация ПЖ проводилась во время
УЗИ абдоминальной полости. В случаях обнару
жения патологических состояний, требующих
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более тщательной диагностики, было использо
вано КТ/МРТ и эндоУЗИ (рис. 2).
В результате, у 94 (61%) пациентов при абдо
минальном УЗИ были выявлены изменения в эхо
генности (рис. 3); продолжительность болезни у
данных пациентов была выше 3х лет и в анамне
зе были эпизоды бесконтрольного лечения (оста
новка приема препаратов, продленные курсы сте
роидной терапии). У 21 (13,6%) пациента были
выявлены изменения в размерах основного пан
креатического протока; у пациентов в основном
были проявления острого панкреатита, связанно
го с холелитиазом и приемом медикаментов. У 11
пациентов (7,1%) изменения на КТ/МРТ; исследо
вание проводилось в когорте пациентов, которым
необходимо было уточнение результатов УЗИ, и
изза активности ВЗК (в основном тотальное

Рис. 2. Изменения в ПЖ у пациентов с ВЗК, выявленные при инструментальных исследованиях.
поражение толстой кишки) невозможно было
проведение эндоскопического исследования
кишечника и визуализация ПЖ проводилась на
основе суммарных изменений в брюшной поло
сти. Изменения при ЭУС были обнаружены у 6
(3,89%) пациентов, в данной группе были пациен
ты с более низкими показателями фекальной эла
стазы, БК двенадцатиперстной кишки с образова
нием дуоденопанкреатического свища, повышен
ные показатели антилактаферрина İgG (рис. 4).

Бессимптомная элевация панкреатических
ферментов. Гиперамилаземия была выявлена у
9 (5,84%) пациентов; для подтверждения гипер
амилаземии необходимо дополнительное иссле
дование амилазы в моче (диастазы), и вычисле
ние амилазокреатининового клиренса/индекса
(норма 12,5%). Длительная бессимптомная
гиперамилаземия при нормальном значении
диастазы мочи, отсутствии клинических про
явлений и снижении амилазокреатининового

Рис 3. Изменения ПЖ при УЗИ у пациента с ЯК
(неопубликованные материалы из личного архива автора)
а) изменения в эхогенности ПЖ б) структурные изменения в паренхиме ПЖ
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Рис. 4. Изменения ПЖ у пациента с ВЗК на эндоУЗИ
(неопубликованные материалы из личного архива автора)
клиренса ниже 1% свидетельствует в пользу
макроамилаземии; подобных заключений в
нашей группе пациентов не было.
Лекарственноиндуцированные поражения
поджелудочной железы. Медикаментозные
поражения в нашей когорте пациентов были
выявлены у 34 (22%) пациентов (рис. 5); в основ
ном носили характер острого панкреатита на
фоне приема азатиоприна, сульфасалазина, мет
ронидазола, стероидов и были более характерны
для первых недель терапии. Довольно интерес
ным фактом было возникновение лекарственно

индуцированного панкреатита на фоне приема
препаратов месалазина (n=8), причем если в 6
случаях речь шла о пероральном приеме (2 слу
чая при приеме Асакола, 1 случай при приеме
Салофалька, 3 случая при приеме Месалазола),
то в 2 случаях это было связано с ректальным
приемом (микроклизмы Салофальк и Асакол).
Острые панкреатиты. Острые панкреатиты
(ОП) в нашей когорте пациентов были выявлены
у 12 (7,7914,63%) пациентов с БК: на фоне холе
литиаза 11 случаев, а 1 случай на фоне дуодено
панкреатического свища (при дуоденальной БК).

Рис. 5. Лекарственноиндуцированные поражеиия ПЖ у пациентов с ВЗК.
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Дуоденопанкреатический свищ – крайне ред
кое осложнение поражения двенадцатиперстной
кишки при БК, которое способствует развитию
ОП [5, 6]. Связанное с БК гранулематозное воспа
ление поджелудочной железы или общего желч
ного протока и ампулы также могут способство
вать возникновению ОП [1, 79]. БК двенадцати
перстной кишки также был предложен в качестве
фактора риска для ОП, так как относительный
стеноз двенадцатиперстной кишки может приве
сти к повышению внутридуоденального давления
и рефлюксу содержимого двенадцатиперстной

кишки в проток поджелудочной железы [1, 4, 7,
10]. Стоит отметить, что само ВЗК может пред
располагать к ОП еще и вследствие гиперкоагуля
ции при системном воспалении, что приводит к
ишемии ПЖ. Было установлено, что у пациентов
с ВЗК риск развития тромбоэмболии в 3,6 раза
выше, чем в популяции в целом [1].
Аутоиммунные панкреатиты (АП). Аутоим
мунные панкреатиты в нашей когорте пациентов
были выявлены у 8 (5,19%) пациентов, характе
ристика ВЗК поражений, типа и возрастной
категории пациентов изображены в рис. 6.

Рис. 6. Характеристика по ВЗК при аутоиммунных панкреатитах.
При изучении клиникоэндоскопических и
лабораторных особенностей АП были выявлены
определенные специфичные зависимости от
фенотипов ВЗК.
Клиникоэндоскопические особенности ауто
иммунного панкреатита при ВЗК:
1. У всех пациентов с ЯК наблюдалось то
тальное поражение толстой кишки с высо
кой эндоскопической и лабораторной
активностью, и до постановки диагноза
аутоиммунного панкреатита считались
стероидзависимыми или же стероидреф
рактерными пациентами, т.е. находились в
группе риска по хирургическим вмеша
тельствам, в частности по тотальной кол
проктэктомии (рис. 7).

2. У пациентов с БК наблюдалась высокая
эндоскопическая активность при дискрет
ном поражении как толстой, так и тонкой
кишки; наличие перианальных поражений
(у 3 пациентов из 5) (рис. 8)
3. Все пациенты находились в возрастной
группе А2 (у данных пациентов от 22 до 37
лет).
Аутоиммунный панкреатит (АИП) – иммуно
опосредованное хроническое заболевание ПЖ,
не связано с алкоголем. Согласно Международ
ному консенсусу, АИП клинически характеризу
ется механической желтухой без боли с очаго
вым образованием в ПЖ или без него, гистоло
гически лимфоплазмоцитарной инфильтрацией
и фиброзом и терапевтическим ответом на кор
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Рис. 7. Эндоскопические изображения тотального поражения толстой кишки (ЯК) при ауто
иммунном панкреатите (неопубликованные материалы из личного архива автора)
А. пациентка с ЯК (32 года, продолжительность заболевания более 6 лет), рефрактерная к
базисной терапии; Б. пациент с ЯК (28 лет, продолжительность заболевания более 2 лет),
рефрактерный к базисной терапии

Рис. 8. Эндоскопическое изображение поражения толстой кишки (БК) при аутоиммунном
панкреатите (неопубликованные материалы из личного архива автора). Пациент с БК
(25 лет, продолжительность заболевания 1,5 года) рефрактерный к базисной терапии.
тикостероиды. АИП подразделяется на два типа:
АИП 1 типа (или лимфоплазмоцитарный скле
розирующий панкреатит), в 1961 году был впер
вые зарегистрирован, а в 1995 году обозначен
как аутоиммунный панкреатит, на данное время
считается панкреатическим поражением IgG4
ассоциированного заболевания; и АИП 2 типа
(или идиопатический протоковоцентрический
панкреатит) [1, 2, 1113].
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ВЗК ассоциируются с обоими типами, но в
большей степени с АИП 2 типа. Механизмы
связи между ВЗК и АИП до сих пор не извест
ны, скорее всего большую роль играет иммуно
опосредованный механизм. У пациентов с АИП
было обнаружено множество аутоантител, но ни
один из типов аутоантител в итоге не является
специфичным для заболевания, так как они
были обнаружены при многих других ауто

иммунных заболеваниях. AИП 1 типа представ
ляет собой IgG4ассоциированное заболевание и
характеризуется повышенным уровнем IgG4 в
сыворотке крови, гистологически – лимфоплаз
матической инфильтрацией, сториоформным
фиброзом, облитерирующим флебитом, значи
тельным количеством (>10 в поле зрения) IgG4
позитивных плазматических клеток в ткани ПЖ
и позитивной ответной реакцией на кортикосте
роидную терапию. АИП 2 типа характеризуется
не повышенным уровнем IgG4 и IgG4позитив
ных плазматических клеток в сыворотке крови,
а наличием эпителиальных гранулоцитарных
повреждений протокового эпителия и реакцией
на лечение кортикостероидами.
Распространенность АИП среди пациентов с
ВЗК выше, чем в общей популяции, главным
образом ввиду тесной связи между AИП типа 2
и ЯК [1116]. В частности, в одном из междуна
родных многоцентровых исследований частота
ЯК составила 16%, а БК 1% среди 64 пациентов
с АИП 2 типа, тогда как распространенность ЯК
и БК составила 1% среди 153 пациентов с AИП
1 типа [1, 12, 14, 17]. Необходимо помнить о
существовании у пациентов с AИП 1 типа IgG4
ассоциированного колита, т.е. у многих пациен
тов с АИП кишечные поражения имитируют
ВЗК.
Экзокринная недостаточность поджелудоч
ной железы (ЭНПЖ). Экзокринная недостаточ
ность ПЖ была выявлена у 42 (27,3%) пациен
тов с ВЗК, по сути, это является наиболее рас
пространенное, но мало диагностируемое
повреждение ПЖ. Учитывая то, что клинически
ЭНПЖ выражается диарейным синдромом,

абдоминальными болями, мальнутрицией, фла
туленцией, снижением веса все это также
характерно и для ВЗК, и поэтому довольно часто
ЭПНЖ скрывается под диагнозом ЯК или БК.
Лабораторно ЭНПЖ с 2017 года можно выявить
на основе определения уровней фекальной эла
стазы, и/или диагностических показателей
мальабсорбции: снижение преальбумина, вита
мина Д, K, Mg и Fe, и/или при помощи дыха
тельных тестов. Уровень K и Mg стойко нахо
дится под бдительным оком и терапевта и
гастроэнтеролога, у которого находится на лече
нии или мониторинге пациент с ВЗК (снижение
обуславливает повышенные риски токсического
мегаколона и перфорации кишечника), уровень
Fe также под усиленным надзором (риск вторич
ной ишемии кишечника, тяжелой анемии хрони
ческого заболевания при ВЗК, который сам
самостоятельно может спровоцировать полиор
ганную недостаточность). Низкий уровень вита
мина Д на сегодняшний день уже рассматрива
ется как один из краеугольных камней в патоге
незе ВЗК, а уровень альбумина довольно часто
бывает близок к нижней границе нормативного
показателя, т.е. у пациента с ВЗК лабораторная
диагностика синдрома мальабсорбции всегда с
положительными для патологии значениями.
Фекальная эластаза1 (в норме до 200 µg/g), к
сожалению, не всегда помогает в диагностике,
так как ее чувствительность более выражена при
среднетяжелых и тяжелых формах ЭНПЖ, то
есть для ранней диагностики данный метод кли
ницисту не сможет помочь. Изменения в уров
нях фекальной эластазы у пациентов с ВЗК ото
бражены в рис. 9.

Рис. 9. Изменения в уровнях фекальной эластазы у пациентов с ВЗК.
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По данным F.S.Fousekis и соавт. при ВЗК в зави
симости от типа (БК или ЯК) существует специ

фичность определенных панкреатических про
явлений, и они имеют свои особенности (таб.) [17]
Таблица

Панкреатические проявления при ВЗК (адаптировано F.S.Fousekis, 2018)

Примечание: (+): связь; (++): более часто, чем при другом варианте ВЗК

В нашем исследовании прослеживалась опре
деленная специфичность для поражений ПЖ
при ВЗК при острых, хронических панкреатитах
и аутоиммунном панкреатите; специфичность
не отслеживалась в вопросах бессимптомной
элевации ферментов.
Выводы. Панкреатическая манифестация,
связанная с ВЗК, характеризовалась в большей
степени экзокринной недостаточностью (27,3%)
и лекарственными поражениями (22%), в мень
шей степени острыми билиарными (7,79%) и
аутоиммунными панкреатитами (5,19%). При
наличии АИП с ВЗК необходимо помнить о спе
цифичности и характере поражения кишечника,
риске колэктомии, особенно у молодых пациен

тов.
Заключение. Широкий спектр проявлений и
тяжести поражений поджелудочной железы у
пациентов с ВЗК может представлять собой про
блему для клинициста, особенно в условиях бес
симптомных нарушений и ХП, идиопатического
или рецидивирующего панкреатита. Экзокрин
ная недостаточность ПЖ, скорее всего, является
наиболее распространенным проявлением под
желудочной железы при ВЗК, хотя ее клиниче
ское значение остается неопределенным. В этих
ситуациях необходимы дополнительные диагно
стические обследования для выявления этиоло
гии и определения последующей тактики
наблюдения за этими пациентами.
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XÜLASӘ
BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PANKREATİK TӘZAHÜRLӘR
Babayeva G.H.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (BİX) mövzusu qastroenterologiyanın aktual problemlərindən biri olaraq qalmaq
dadır. Bu qrup xəstələrdə mədəaltı vəzin zədələnmələri çoxşaxəlidir: pankreatik fermentlərin yüksəlməsindən və
ekzokrin çatışmazlığından, kəskin, autoimmün və xroniki pankreatitdən vəzin malignizasiyasına qədər. Məqsəd.
BİX olan xəstələrdə mədəaltı vəzin zədələnmələrinin tezliyini və xarakterini müəyyən etmək idi. Material və
metodlar. 2015ci ilin avqust ayından 2019cu ilin noyabr ayına qədər 154 BİX xəstə müayinə edilmişdir; bunlar
dan 82 (53,2%) Kron xəstəliyindən (KX) və 72 (46,7%) xoralı kolitdən (XK) əziyyət cəkirdirlər. Xəstələrin yaşı:
1860 yaş (39,4±4,6), cinsinə görə bölgü: 81 (52,6%) qadın və 73 (47,4%) kişi idi. Həkimmütəxəssisə müraciyətə
qədər xəstəlik dövrü: 1,18,3 il (3,7±1,2) təşkil etmişdir. Xəstələr 632 ay arasında dinamik müşahidə olunurdurlar
(14,4±5,7). Xəstələrə mədəaltı vəzin zədələnmələrini nəzarə alınması ilə (qanda antilaktoferin İgG, İgG, nəcisdə
fekal elastaza) ECCO standartlarına uyğun olaraq ümumi müayinələr aparılmışdır. Xəstələrə abdominal nahiyənin
ultrasəs müayinəsi (USM), zərurət yarandıqda mədəaltı vəzin endoskopik ultrasəs müayinəsi (EUS), qarın boşluğu
nun KT və MRT müayinələri aparılmışdır. Nəticələr. Аbdominal USM nəticəsində 94 (61%) xəstədə exogenliyində
dəyişikliklər, 21 (13,6%) xəstədə isə əsas pankreatik axarın ölçülərində dəyişikliklər aşkar edilmişdir; 6 (3,89%)
xəstədə EUS müayinəsi nəticəsində dəyişikliklər aşkar edilmişdir. 9 (5,84%) xəstədə hiperamilazemiya aşkar
edilmişdir; dərman mənşəli pankreatitlər – 34 (22%) xəstədə (azatioprin, sulfasalazine, metronidazol, steroid təsir
li) və bu tip zədələnmələr daha çox medikamentoz müalicənin ilk həftələri üçün xarakterik idi. Xolelitiyaz
səbəbiylə kəskin pankreatit 12 (7,7914,63%) KX olan xəstədə aşkar edilmişdir. Autoimmün pankreatit 8 (5,19%)
xəstədə, mədəaltı vəzin ekzokrin çatışmazlığı isə 42 (27,3%) BİX olan xəstələrdə aşkarlanmışdır. Yekun. BİX ilə
əlaqəli pankreatik təzahürləri daha çox dərəcədə ekzokrin çatışmazlığı (27,3%) və dərman zədələnmələri (22%),
nisbətən az dərəcədə kəskin biliar (7,79%) və autoimmün pankreatit (5,19%) ilə xarakterizə edilmişdir.
Açar sözlər: bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, mədəaltı vəzin zədələnməsi, ekzokrin çatışmazlığı, autoimmun
pankreatit.
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SUMMARY
PANCREATIC MANIFESTATION IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
Babayeva G.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Therapy, Baku, Azerbaijan
The problem of inflammatory bowel disease (IBD) continues to be one of the pressing issues of gastroenterology.
Damage to the pancreas in this group of patients has many faces: from the elevation of pancreatic enzymes and
exocrine insufficiency, acute, autoimmune and chronic pancreatitis to malignancy of the gland. Aim: to identify the
frequency and nature of pancreatic lesions in patients with IBD. Material and methods. Between August 2015 and
November 2019, 154 patients with IBD were examined; of these, 82 (53.2%) with Crohn's disease (CD) and 72
(46.7%) with ulcerative colitis (UC). Age of patients: 1860 years (39.4±4.6). By gender: 81 (52.6%) women and
73 (47.4%) men. Disease period before going to a specialist doctor: 1.1–8.3 years (3.7±1.2). Patients were under
dynamic observation for 6 to 32 months (14.4±5.7). Patients underwent a general clinical examination according to
ECCO standards, taking into account the pancreatic lesion, the antilactoferrin İgG and İgG in the blood, fecal elas
tase in the feces were included in the examination plan. Patients underwent abdominal ultrasound, if necessary, pan
creatic EUS, abdominal CT and MRI. Results. In 94 (61%) patients with abdominal ultrasound, changes in
echogenicity were detected, in 21 (13.6%) patients  in the size of the main pancreatic duct; changes in ESM were
found in 6 (3.89%) patients. Hyperamylasemia was detected in 9 (5.84%) patients; drug damage  in 34 (22%)
patients (with azathioprine, sulfasalazine, metronidazole, steroids) and were more characteristic of the first weeks
of therapy. Acute pancreatitis due to cholelithiasis was detected in 12 (7.7914.63%) patients with CD. Autoimmune
pancreatitis – in 8 (5.19%) patients, exocrine gland failure – in 42 (27.3%) patients with IBD. Conclusion.
Pancreatic manifestations associated with IBD were characterized to a greater extent by exocrine insufficiency
(27.3%) and drug lesions (22%), to a lesser extent by acute biliary (7.79%) and autoimmune pancreatitis (5.19%).
Keywords: inflammatory bowel disease, pancreatic damage, exocrine insufficiency, autoimmune pancreatitis.
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DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM L. BİTKİSİNİN MORFOLOJİ
VӘ ANATOMİK QURULUŞUNUN XÜSUSİYYӘTLӘRİ
Cəfərova G.S.*, İsayev C.İ.
Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
İlanbaşı cinsinin Azərbaycan florasında 4 növü vardır ki, onlardan da D. austriacum daha çox yayılmışdır. Tədqiqat işində
bitkinin makroskopik və mikroskopik analizi həyata keçirilmişdir. Bitki Quba rayonunun Qrız kəndi ətrafında, subalp çəmən
likdə, dəniz səviyyəsindən 1900 m hündürlükdə toplanmışdır: 41°14'48.6"N 48°17'01.9"E. Kökün perisikli birqat
hüceyrələrdən ibarətdir, hüceyrələr nazikdivarlıdır, mərkəzi silindrin periferiyasında aydın müşahidə edilən bütöv halqa əmələ
gətirir. Yarpaqda mezofilin süngər və çəpər toxumalarına differensasiya olunması müşahidə olunur. Həmçinin birhüceyrəli, iki
hüceyrəli və başcıqlı tükcüklər müşahidə olunur, ağızcıqlar anomosit tiplidir. Avstriya ilanbaşının morfolojianatomik quru
luşunda müəyyən edilmiş fərqli diaqnostik əlamətlər onu digər bitki növlərindən fərqləndirməyə şərait yaradır və bitkinin
eyniliyini təyin etməyə imkan verir.
Açar sözlər: Dracocephalum austriacum, makroskopik analiz, mikroskopik analiz, diaqnostik əlamətlər.

zərbaycan florasında növlərin sayına görə zən
gin fəsilələrdən biri də Lamiaceae – dodaqçi
çəyikimilərdir. Fəsiləyə ölkənin müxtəlif bölgələ
rində yayılmış 38 cins və 210 bitki növü daxildir.
Fəsilənin farmakoqnostik tədqiqatlar baxımdan az
tədqiq olunan, eləcə də farmakoloji xassələri haq
qında məlumatlar kifayət qədər olmayan cinslərdən
biri də Dracocephalum – ilanbaşı cinsidir [11]. Bu
bitki növlərinə Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz
dağlarının alp və subalp çəmənliklərində rast
gəlinir. Azərbaycanda yayılmış bütün ilanbaşı
növləri çoxillik ot bitkiləridir. Dracocephalum
cinsinə 70 bitki növünün daxil olmasına baxma
yaraq, yalnız 20si fitokimyəvi tədqiq edilmiş və
onlardan efir yağı, flavonoidlər, iridoidlər, polisa
xaridlər və digər qrup təbii birləşmələr alınmışdır.

A

Tibb praktikasında, eləcə də müxtəlif ölkələrin xalq
təbabətində bəzi ilanbaşı növləri istifadə olunur
[4,79]. İlanbaşı cinsinə daxil olan bitkilərin
fitokimyəvi tədqiqini həyata keçirmişik [13, 6].
Tədqiqatın məqsədi. Azərbaycan Respublikası
nın ərazisində yabanı halda yayılmış Draco
cephalum austriacum bitkisinin makroskopik və
mikroskopik tədqiqatını həyata keçirmək və
bitkinin morfolojianatomik quruluşunun fərqli
diaqnostik əlamətlərini müəyyən etməkdir.
Tədqiqatın material və metodları. Farmakoq
nostik tədqiqat üçün D.austriacum bitkisi 2019cu
il iyun ayının 16da çiçəkaçma dövründə, Quba
rayonunun Qrız kəndi ətrafında, subalp çəmənlikdə,
dəniz səviyyəsindən 1900 m hündürlükdə toplan
mışdır: 41°14'48.6"N 48°17'01.9"E. (şək. 1).

Şək. 1. Dracocephalum austriacum bitkisi.
Bitki nümunəsindən herbari hazırlanmışdır.
Toplanmış bitkinin bir hissəsi mikroskopik təd
Bitkini təyin etmək üçün Flora Azerbaydjana kita qiqat üçün bufer məhlula yerləşdirilmişdir. Qalan
bından və AMEAnın Botanika İnstitutunun herbari hissəsi isə 30350 C temperaturda qurudulmuş, xır
fondundan istifadə edilmişdir.
dalanmış və quru, sərin yerdə saxlanmışdır.
*e-mail: jafar.gunay.92@gmail.com
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Makroskopik və mikroskopik tədqiqata hazırlıq
və tədqiq olunan obyektin hazırlanması ümumi qə
bul edilmiş qaydalar əsasında yerinə yetirilmişdir
[10]. Mikroskopik analiz təzə və fiksə olunmuş ma
teriallar üzərində həyata keçirilmişdir. Tədqiq
edilən bitki xammalının anatomik diaqnostik əla
mətlərini aşkar etmək üçün ümumi qaydalar əsasın
da müvəqqəti və daimi mikropreparatlar hazırlan
mışdır. Tədqiqat müəllifləri İsayev C.İ., Babayeva
N.T. və Abbasov N.K. olan məqalə əsasında, həmin
qaydalara uyğun davam etdirilmişdir [5].
Nəticələr və onların müzakirəsi. Makroskopik
analiz nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, D.austri
acum L. – avstriya ilanbaşı 2050 sm hündürlüyün
də çoxillik ot bitkisidir, gövdələri tək və ya çoxsaylı
olub, səthi yumşaq tükcüklərlə örtülüdür, aşağı his
səsi bənövşəyi rənglidir. Mikroskopik analiz za
manı bitkinin gövdə, kök və yarpaqlarının anatomik
quruluşu öyrənilmişdir. Bitkinin gövdəsinin eninə
kəsiyində gövdənin xaricdən epiderma qatı ilə
örtüldüyü müşahidə olunur. Epidermada tükcüklərə
rast gəlinir. Epidermanın altında kollenxima qatı və
birincili qabığın parenxim hüceyrələri yerləşir.

Onlardan daxilə dalğavari qılafları olan endoderma
qatı yerləşir. Mərkəzi silindr perisikl sahəsi ilə
başlayır ki, o da dairə boyunca nazikdivarlı parenx
im hüceyrə sahələri ilə növbələşən sklerenxima
sahəsindən təşkil olunmuşdur. Sklerenxima nazik
təbəqə şəklində olmaqla kollateral topalarla kom
pleks əmələ gətirir və topaların floema hissəsinə
bitişik olur. Topalar açıq tiplidir, gövdənin halqası
boyunca eyni sayda düzülmüşdür. Topa kambisi
bəzi yerlərdə əyilmiş formada olmaqla topadan
kənar yerləşir və qövsşəkilli qabarmış topalararası
kambini əmələ gətirir. Kambinin enli sahəsinin
olması onun aktiv fəaliyyətdə olmasını göstərir.
Topalararası kambi prokambidən ötürücü topalar
əmələ gəldikdən və topa kambisi fəaliyyətə
başladıqdan sonra özək şüalarının parenximindən
əmələ gəlir. Topalararası kambi həm yeni ötürücü
topanın elementlərini, həm də gövdənin mərkəzinə
doğru ksilema, periferiyaya doğru isə floema əmələ
gətirir. Tədricən yeni və köhnə topalar birləşir,
özəyə doğru iti çıxıntıları olan bütövləşmiş ksilema
və floema qatı əmələ gəlir. Gövdənin özəyinin əsas
kütləsini iri hüceyrəli parenxim təşkil edir (şək. 2).

Şək. 2. Dracocephalum austriacum bitkisinin gövdəsinin mikroskopik quruluşu.
a) köndələn kəsik; b) boylama kəsik.
Bitkinin kökünün mikroskopik şəklində birin
cili qabığın xarici (ekzoderma) və daxili (1
cərgəli) endoderma qatlarına diferensasiya olun
duğu müşahidə edilir. Mərkəzi silindrdə ötürücü
toxumalar sistemi yerləşir və o perisikllə əhatə
olunmuşdur. Ksilema poliarxdır, floema qatı ilə
növbələşən ayrıayrı qatlar əmələ gətirir. Mərkəzi
silindrin daxili hissəsini parenxima və ya metak
silemanın bəzi enli məsaməli elementləri tutur.
Kökün xarici qabığı qılafları zəif qalınlaşmış 46
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cərgədə yerləşmiş hüceyrələrdən təşkil olunmuş
dur. Daxili qabıq çoxqatlıdır, parenxima ilə nazik
divarlı, sıx yerləşmiş hüceyrələrlə birləşir. Hücey
rəarası sahə praktik olaraq müşahidə olunmur.
Endoderma radial boyunca yaxşı qalınlaşmış və
daxili tangental qılaflı hüceyrələrdən təşkil olun
muşdur. Perisikl birqat hüceyrələrdən ibarətdir,
hüceyrələr nazikdivarlıdır, mərkəzi silindrin per
iferiyasında aydın müşahidə edilən bütöv halqa
əmələ gətirir (şək. 3).

Şək. 3. D.austriacum bitkisinin kökünün köndələn kəsiyinin mikroskopik quruluşu.
D.austriacum bitkisinin yarpaqlarının eninə
kəsiyinin mikroskopik şəklində həm üst, həm də alt
epidermada hipodermalar müşahidə olunur. Alt
səthdə hipodermalar daha iridir. Parenxim hücey
rələri oval formalıdır, birbirinə çox sıx yerləşir.
Hipoderma hüceyrələri arasında tərkibində tünd
yaşıl piqmentlər olan hüceyrələr vardır. Üst səthdə
ki hipoderma hüceyrələri nisbətən kiçikdir.
Yarpağın tərkibində olan əsas toxuma – mezofil
fotosintez funksiyasını yerinə yetirir. Mezofilin
süngər və çəpər toxumalarına differensasiya olun
ması çox aydın şəkildə müşahidə olunur. Çəpər
mezofili üst epidermisin altında yerləşir, 23
cərgədə yerləşmiş prozenxim tipli hüceyrələrdən
təşkil olunmuşdur ki, onlar da yarpaq səthinə per
pendikulyar olaraq dartılmış formadadır. Çəpər tox
umasında digər hüceyrələrdən böyüklüyü ilə seçilən
və tərkibində tünd yaşıl piqmentlər olan hüceyrələr
vardır. Bu hüceyrələrin sayı kifayət qədər çoxdur və

mikropreparatda aydın müşahidə olunur. Süngər
mezofili alt epidermisə yaxın yerləşir ki, onlar da 4
5 cərgədə yerləşmiş girdə parenxim hüceyrələrdir.
Süngər hüceyrələri arasında iri həcmli
hüceyrələrarası sahə vardır.
Yarpağın mərkəzi iri damarı həm üst, həm də alt
səthdə müşahidə olunur. Onun əsasını ötürücü toxu
ma: ksilema və floema təşkil edir. Onlar kollateral
yerləşir, yəni birbirinin yanında iki sahə şəklində.
Lakin floema daha çox alt epidermaya, ksilema isə
üst epidermaya yaxın yerləşir. Floemada per
iferiyaya doğru sklerenxima, bilavasitə alt epiderma
qatının altında isə kollenxima yerləşir. Sklerenxima
və kollenxima opor toxuma olub, ötürücü topa və
ümumilikdə bütün yarpaq üçün mexaniki möhkəm
liyi təmin edir. Xırda və kiçik damarlar yarpağın
səthində müşahidə olunmur. Onların tərkibində floe
ma və ksilema sahəsi çox azdır, mexaniki toxuma
yalnız kollenxima ilə təmsil olunub (şək. 4 və 5).

Şək. 4. D. austriacum bitkisinin yarpaqlarının köndələn kəsiyinin mikroskopik quruluşu.
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a
b
Şək. 5. D. austriacum bitkisinin yarpaqlarının köndələn kəsiyinin mikroskopik quruluşu:
a) süngəri toxuma və b) çəpər toxuma.
Avstriya ilanbaşı bitkisinin yarpaqlarının səthinin də üst epidermasında birhüceyrəli, ikihüceyrəli və
mikropreparatına baxdıqda örtük toxumasının birbir başcıqlı tükcüklər müşahidə olunur. Birhüceyrəli
inə sıx yerləşmiş düzgün formalı xırda hüceyrələrdən tükcüklər 1 itiuclu, uzunsov hüceyrədən təşkil olun
təşkil olunduğu müşahidə edilir. Ağızcıqlar anomosit muşdur ki, onun da mərkəzi hissəsində dənəvər şək
tiplidir. Onlar yarpaq ayasının yalnız alt səthində yer lində sitoplazma vardır. Tükcüyün əsasında çox da iri
ləşir. Ağızcıqların sayı çoxdur. Yarpağın həm alt, həm olmayan hüceyrəayaqcıq yerləşir (şək. 69).

Şək. 6. D. austriacum bitkisinin yarpaqlarının üst səthinin mikroskopik görünüşü.

Şək. 7. D. austriacum bitkisinin yarpaqlarının alt səthinin mikroskopik görünüşü.
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Şək. 8. D. austriacum bitkisinin yarpaq ayasının kənarının mikroskopik görünüşü.

a
b
Şək. 9. D. austriacum bitkisinin yarpağının mikroskopik quruluşu: (a) tükcüklər və (b) vəziciklər.
Yekun. Makroskopik və mikroskopik tədqiqatlar
nəticəsində Avstriya ilanbaşı – Dracocephalum aus
tiacum L. bitkisinin gövdə, kök və yarpaqlarının fərq
li diaqnostik əlamətləri ayırd edilmişdir. Bitkinin

morfolojianatomik quruluşunda müəyyən edilmiş
fərqli diaqnostik əlamətlər onu ilanbaşı cinsinə aid
digər bitki növlərindən fərqləndirməyə şərait yaradır
və bitkinin eyniliyini təyin etməyə imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЯ
DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM L.
Джафарова Г.С., Исаев Д.И.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармакогнозии, Баку, Азербайджан
Во флоре Азербайджана насчитывается 4 вида змееголовника, из которых D. austriacum является наиболее
распространенным. В рамках исследовательской работы проводился макроскопический и микроскопиче
ский анализ растения. Растение было собрано в окрестностях села Грыз Губинского района, на субальпий
ских лугах, расположенных на высоте 1900 м над уровнем моря: 41°14'48.6"N 48°17'01.9"E. Перицикл корня
состоит из одного слоя тонкостенных клеток, образующих сплошное кольцо, которое хорошо просматрива
ется по периферии центрального цилиндра. В листе наблюдается дифференциация мезофилла на столбча
тую и губчатую ткани. Кроме этого, наблюдаются одноклеточные, двухклеточные и головчатые волоски,
устьичный аппарат аномоцитного типа. Различные диагностические признаки, выявленные в морфолого
анатомическом строении змееголовника австрийского, позволяют отличить это растение от других видов и
определить его подлинность.
Ключевые слова: Dracocephalum austriacum, макроскопический анализ, микроскопический анализ, диаг
ностические признаки.

SUMMARY
MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF THE PLANT
DRACOCEPHALUM AUSTRIACUM L.
Jafarova G.S., Isayev J.I.
Azerbaijan Medical University, Department of Pharmacognosy, Baku, Azerbaijan
There are 4 species of Dracocephalum in the flora of Azerbaijan, of which D. austriacum is the most widespread.
Macroscopic and microscopic analysis of the plant was carried out in the research work. The plant was collected
around Gryz village of Guba region, in subalpine meadows, at an altitude of 1900 m above sea level: 41 ° 14'48.6
"N 48 ° 17'01.9" E. The stem consists of a single layer of pericyclic cells, the cells are thinwalled, forming a solid
ring that is clearly visible in the periphery of the central cylinder. Differentiation of mesophyll into palisade and
spongy parenchyma are observed in the leaf. There are also unicellular, bicellular, and capillary hairs, stomata is
anomocytictype. Different diagnostic features identified in the morphological and anatomical structure of the D.
austriacum allow it to be distinguished from other plant species and to be determine the identity of the plant.
Keywords: Dracocephalum austriacum, macroscopic analysis, microscopic analysis, diagnostic features.
Redaksiyaya daxil olub: 11.02.2021
Çapa tövsiyə olunub: 02.03.2021
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
1

Бабаева Г.Г.*, 2,3Мамедов Р.И.
1
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан;
2
Национальный Центр Онкологии, отделение инвазивной диагностики и терапии, Баку, Азербайджан;
3
Центральная больница нефтяников, отделение гастроэнтерологии и эндоскопии, Баку, Азербайджан
Актуальность. Вопросы рациональной диагностики и оценки состояния больных с воспалительными заболеваниями
кишечника (ВЗК) остаются актуальными. К сожалению, применяемые при диагностике методы (эндоскопия, рентген,
КТ, МРТ, УЗИ) не позволяют точно определить толщину стенки кишечника с проведением таргентной биопсии во
время диагностического исследования. Эту возможность предоставляет эндосонография (эндоскопическая ультрасо
нография, ЭУС). Цель исследования – оценить при помощи ЭУС зависимости степени тяжести состояния от толщи
ны кишечной стенки у больных с ВЗК. Материалы и методы. Было обследовано 90 пациентов с морфологически под
твержденным диагнозом ВЗК. Всем пациентам определялись высокочувствительный «С» – реактивный белок (в/ч СРБ)
в крови, фекальный кальпротектин и лактоферрин, была проведена ЭУС кишечника. Результаты. У 71 (78,9%) боль
ных с ВЗК по результатам ЭУС выявлено утолщение стенки кишечника от 3,1 до 7,2 мм. Степень утолщения кишеч
ной стенки напрямую соответствовала степени тяжести состояния больных (р˂0,05); уровень повышения в/ч СРБ, лак
тоферрина и кальпротектина достоверно связаны с тяжестью состояния больных (р˂0,05). Выводы. У больных с ВЗК
в 78,9% случаев отмечается утолщение стенки кишечника, выраженность которой соответствует тяжести состояния.
Больным ВЗК целесообразно периодическое проведение ЭУС кишечника с дополнительным определением в/ч Среак
тивного белка в крови и фекального маркера лактоферрина.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, эндоскопическая ультрасонография (ЭУС), толщина стен
ки кишечника, кальпротектин, лактоферрин, высокочувствительный Среактивный белок.

ктуальность. Эндоскопическое ультра
звуковое исследование (ЭУС) – это
быстро развивающаяся радиологическая
методика с различными диагностическими и
терапевтическими показаниями [1, 2]. ЭУС часто
используется в диагностике и лечении заболева
ний поджелудочной железы и билиарного тракта;
как для выявления внутрипросветного и экстра
люминального рака пищевода, желудка и толстой
кишки, так для для стадирования онкологическо
го процесса; в процессе диагностики прокси
мальных желудочнокишечных кровотечений, с
целью выявления причин поражения кровенос
ного сосуда [3]. ЭУС также становится все более
полезным у пациентов с воспалительными забо
леваниями кишечника (ВЗК) [4]. Возможности
ЭУС при ВЗК были изучены в нескольких иссле
дованиях [510]. В основном, целью ставилось
изучение целесообразности применения ЭУС
(определения как специфичности, так и чувстви
тельности метода) для дифференциации болезни
Крона (БК) и язвенного колита (ЯК), а также воз
можности оценки перианальной болезни Крона.
Обычно диагноз ВЗК ставится на основании
эндоскопического и/или рентгенологического

А

и/или радиологического, патоморфологического и
лабораторного исследования. На основе этой
информации у большинства пациентов могут быть
четко верифицированы БК или ЯК. Однако, по
данным некоторых исследователей, примерно у
1015% пациентов с ВЗК верифицировать точный
диагноз бывает довольно сложно, что создает
неопределенность при выборе таргентных страте
гий консервативного и хирургического лечения [1,
2, 11, 12]. К сожалению, на данный момент име
ется ограниченное количество исследований по
ЭУС при ВЗК, причем только в нескольких из них
изучалась роль ЭУС в верификации диагноза ВЗК.
В данной статье мы представляем некоторые
из полученных нами результатов, касающихся
применения ЭУС при ВЗК, а также наше виде
ние возможных перспектив использования ЭУС
как для диагностики ВЗК, так и для оценки про
водимой базисной терапии.
Цель исследования – оценка при помощи
ЭУС зависимости степени тяжести состояния от
толщины кишечной стенки у больных с ВЗК.
Материалы и методы. Исследование прово
дилось с июля 2018 года до ноября 2019 года на
клинической базе кафедры Терапии Аз.ГИУВ
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имени А.Алиева, отделения инвазивной диагно
стики и лечения Национального Центра Онколо
гии и частного медицинского центра «Memorial
Klinik». В исследование было включено 90 па
циентов с морфологически подтвержденным
диагнозом ВЗК в возрасте от 18 до 65 лет; средний
возраст составил 39,2±3,4 лет. Среди пациентов
были 41 мужчина и 49 женщин. 45 пациентов
страдали язвенным колитом (ЯК) и 45 – болезнью
Крона (БК). 22 пациента находились в стадии кли
никоэндоскопической ремиссии (8 с ЯК и 14 с
БК); у 68 пациентов отмечались клинические про
явления болезни разной степени тяжести. Степень
тяжести состояния больных определялись по
Meyo Index (ЯК) и Harvey Bradshaw Index (БК).
Во время колоноскопии у пациентов с ЯК
макроскопические данные были классифициро
ваны в соответствии с модифицированной шка
лой Baron score (MBS), где основное внимание
уделяется тяжести кровотечения (0 – нормальная
слизистая оболочка, кровотечение отсутствует; 1
– аномальная слизистая оболочка, отсутствие
признаков кровотечения; 2 – умеренно геморра
гический, кровотечение от легкого контакта, нет
спонтанного кровотечения; 3 – сильное геморра
гическое, спонтанное кровотечение) и простой
эндоскопической шкалой Simple Endoscopic
Score CD (SESCD) у пациентов с БК (состоит из
4 критериев (размер язв, изъязвленная поверх
ность, пораженная поверхность, наличие суже
ния) с 4ступенчатой системой оценки для каж
дого (от 0 до 3)). Активное воспаление при ЯК
или БК определялось как ≥1 балла как по шкале
MBS, так и по шкале SESCD на основании мак
роскопических/эндоскопических характеристик.
Помимо стандартного обследования в соот
ветствии с положениями ЕССО, дополнительно
определялись высокочувствительный «С» реак
тивный белок (в/ч СРБ) и фекальный маркер
лактоферрин. Всем пациентам было проведено
эндоскопическое исследование и после проведе
ния стандартной колоноскопии с прицельным
забором биопсии, проведя через рабочий канал
колоноскопа ультразвуковой датчик осматрива
ли стенки всех отделов кишечника от терми
нального илеума до анального канала (EXERA
III CV190 videoprocessors; CVLLight source
CİFHQ 190 Colonoscop, ULTRASONİC PROBE
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UMS2020R; производство компании Olympus,
Япония). Производилось фиксирование и изме
рение стенок всех отделов кишечника. Особое
внимание было уделено пораженным участкам
кишечника. За патологическое изменение при
нималось увеличение общей толщины стенки
кишечника более 3 мм. Для каждого пациента
учитывалось максимальное значение измерения
на любом участке кишки.
Критерии включения:
 возраст ≥18 лет;
 группа 1 – пациенты с ВЗК в состоянии
рецидива, MBS ≥1 для ЯК; SES – CD ≥1
для БК; наличие воспаления в сигмовид
ной кишке;
 группа 2 – пациенты с ВЗК в стадии ремис
сии c воспалением сигмовидной кишки в
анамнезе.
Критерии исключения:
 беременные пациентки с ВЗК;
 наличие эндолюминальной опухоли;
 выраженные стриктуры;
 острый дивертикулит;
 в течении последнего месяца применение
НПВП и любых лекарств, которые потен
циально могут вызвать поражение слизи
стой оболочки кишечника; наличие
фистул(ы)/свищей(а).
Характеристики пациентов представлены как
средние значения±стандартное отклонение. Разли
чия рассчитывались с использованием парного дис
персионного анализа с повторными измерениями
(anova) или непарного tкритерия, в зависимости от
ситуации. Значение p<0,05 использовалось для обо
значения статистически значимых различий.
Лабораторную оценку и толщину стенки анализи
ровали с использованием коэффициентов регрес
сии (коэффициент R2), чтобы установить возмож
ную связь между общим утолщением стенки и
лабораторными показателями.
Результаты и обсуждение. У 71 (78,9%)
больных с ВЗК, включая и 3 пациентов, нахо
дившихся в стадии клиникоэндоскопической
ремиссии, по результатам ЭУС выявлено утол
щение стенки кишечника от 3,1 до 7,2 мм (таб.
1). В верхней строчке данной таблицы представ
лены границы полученных результатов; в ниж
ней строчке – средние значения.

Таблица 1
Вариабельность толщины кишечной стенки у пациентов с воспалительными
заболеваниями кишечника, выявленное при ЭУС

Примечание: T.I. – терминальный отдел подвздошной кишки; A.C. – восходящая ободочная кишка; T.C. – поперечно
ободочная кишка; D.C. – нисходящая ободочная кишка; S.C. – сигмовидноободочная кишка; R. – прямая кишка.
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Как видно из таб. 1, степень утолщения
кишечной стенки напрямую соответствовала
степени тяжести состояния больных (р˂0,05);
составила в среднем 5,67±0,88 мм при тяжелом;
4,23±0,42 мм при среднетяжелом и 4,00±0,13мм
при легком клиническом течении ВЗК.
Таким образом, по нашим данным, общая
средняя толщина стенки кишечника не превы
шала 4,0 мм при легкой и составила более 4 мм
– при среднетяжелой форме поражения. У боль
ных с тяжелой степенью тяжести состояния
общая толщина стенки кишечника превышала 5
мм.
В доступной нам литературе мы не встречали
работ, посвященных изучению зависимости
тяжести клинического течения от общей толщи
ны стенки кишечника.
Дело в том, что на сегодняшний день имеют
ся лишь единичные исследования, посвященные
данной тематике. При этом в большинстве
исследований, измерения толщины стенки
кишечника проводится методом определения
данного параметра на середине сигмовидной
кишки. Ввиду отсутствия единых рекоменда
ций и протоколов по методике расчета толщины
стенки кишечника, мы в своем исследовании
опирались на средние значения толщины всего
кишечника. Подсчеты средних значений толщи
ны стенки кишечника были проведены нами по
следующей методике: в каждом отделе кишеч
ника выбиралось максимальное значение и
затем рассчитывалось среднее арифметическое
значение для каждого конкретного пациента.
В нашем исследовании у всех 68 активных
больных было выявлено повышение СРБ и
кальпротектина. В то же время, у 15 больных,
находящихся в стадии клиникоэндоскопиче
ской ремиссии (15 из 22; 68,1%) при нормаль
ных показателях СРБ отмечалось повышение
в/ч СРБ. Таким образом, в общей группе боль
ных у 83 (92,2%) больных отмечалось повыше
ние в/ч СРБ. Незначительное повышение уровня
кальпротектина отмечалось лишь в 2 случаях
при ремиссии (до 150 µg/g; N<50 µg/g). Однако,
повышение уровня лактоферрина было более
выраженным и встречалось в 87 случаях
(96,6%), в том числе у 19 пациентов с клинико
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лабораторной ремиссией (таб. 2).
Как видно из таб. 2, уровень повышения в/ч
СРБ, лактоферрина и кальпротектина достоверно
связаны с тяжестью состояния больных (р˂0,05).
Статистически значимых различий между больны
ми с ЯК и БК (при легком и среднетяжелом тече
нии заболевания) по всем параметрам не было
выявлено (р˃0,05). У больных с ЯК с тяжелым
течением значение показателей лактоферрина и
кальпротектина были несколько выше по сравне
нию с больными БК с тяжелым течением.
Возможно, это объясняется разными фенотипиче
скими вариантами течения ВЗК, особенностями
поражения разных слоев стенки кишечника (при
ЯК поражение слизистой, при БКтрансмуральное
поражение). Однако, ввиду небольшого количества
больных в обеих группах, авторы считают прежде
временным делать определенные выводы по дан
ному вопросу. Эти данные должны быть перепро
верены на значительном большем количестве боль
ных и желательно в разных популяциях, что еще
раз делает актуальным вопрос о международной
интеграции в вопросах научных исследований.
Тем не менее, по нашим данным, именно в/ч
СРБ и лактоферрин имеют большую информа
ционную ценность, чем стандартное определе
ние СРБ и кальпротектина.
Общепринято, что у больных с ВЗК в стадии
клиникоэндоскопической ремиссии значения
СРБ и кальпротектина должны быть в пределах
нормы. Однако, у части из этих больных значе
ния показателей в/ч СРБ и лактоферрина значи
тельно превышают референтные значения.
Отсюда следует вывод, что у больных с ВЗК,
особенно это касается пациентов, находящихся в
стадии клиникоэндоскопической ремиссии,
именно определение в/ч СРБ и лактоферрина
является прогностическим маркером рецидиви
рования заболевания. Однако, как указывалось
выше, эти данные нуждаются в дальнейшем под
тверждении в более масштабных исследованиях.
Отдельно оценивалось утолщение слизистой
и подслизистой оболочки, а также параколони
ческая лимфаденопатия и наличие лимфоузлов у
пациентов с активными формами БК и ЯК
(наблюдаемая на середине сигмовидной кишки с
использованием радиального ЭУС) (таб. 3).

Полученные нами результаты, представлен
Для иллюстрации полученных данных пред
ные в таб. 3, полностью соответствуют данным ставляем визуальные результаты некоторых
других авторов [113].
ЭУС кишечника у пациентов с ВЗК (рис. 14).

Рис. 1. ЭУС кишки у пациентки с БК терминального отдела подвздошной кишки.
Пациентка Д.Р., 1955 г.р. Диагноз: Болезнь Крона, L1 (с поражением терминального
отдела подвздошной кишки). При ЭУС было выявлено неравномерное увеличение
толщины стенки терминального илеума до 4,2 мм. В области вокруг терминального
отдела подвздошной кишки был выявлен 1 лимфоузел размерами 9,3 x 5,2 мм.
В области слепой, толстой и прямой кишки утолщения стенок (3 мм) и какихлибо
патологических изменений не было выявлено.

Рис. 2. ЭУС кишки у пациента БК с перианальным поражением.
Пациент А.Г., 1958 г. р. Диагноз: Болезнь
Крона, L2+B1+B2+B3p (с поражением толстой
кишки, люминальная /стриктурирующая форма
с перианальным поражением; состояние после
частичной резекции нисходящего и сигмовидно
го отделов толстой кишки). При ЭУС на рас
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стоянии 15 см от анального канала было выявле
но неравномерное утолщение стенки кишки от
3,5 до 4,4 мм, продолжающееся в дистальном
направлении (3,4мм; 3,7 мм; 4,4 мм).
Как и все новшества, ЭУС кишечника вызывает
много вопросов, и прежде всего: для чего нужно про

Рис. 3. ЭУС кишки у пациента ЯК с левосторонним поражением (проктосигмоидит).
Пациент Г.С., 1957 г. р. Диагноз: Язвенный колит, левостороннее поражение (проктосигмои
дит). При ЭУС на расстоянии 26 см от ануса было выявлено сужение с неравномерным уве
личением толщины мышечного (3,7 мм) и слизистого слоя до 4,9 мм.

Рис. 4. ЭУС кишки у пациентки с ЯК (тотальное поражение с псевдополипами).
Пациентка Г.С., 1989 г. р. Диагноз: язвенный колит, тотальной поражение толстой кишки.
При ЭУС начиная с 45 см в дистальном направлении было выявлено неравномерное
утолщение стенки кишки (3,5мм; 3,8мм; 4,2мм; 4,4мм) с многочисленными
псевдополипами (самый большой 5,4 x 2,8 мм). Рост псевдополипов начинается
с области слизистой оболочки и не распространяется на нижележащие слои.
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водить ЭУС кишечника, если есть КТ, МРТ и УЗИ?
Считаем, что ответом на данный вопрос
являются приведенные ниже положения прото
колов ЕССО по диагностике ВЗК [13].
ST. ЕССО (2H)
КТ, МРТ и УЗИ отличаются возможностями
высокой точности определения стенозов и пенет
раций тонкой кишки. Данные методы исследования
позволяют проводить дифференциальную диагно
стику между воспалительными поражениями и
фиброзирующими стриктурами. Посредством КТ
и МРТ возможно точно оценить как толщину
стенки кишечника, так и венозный кровоток.
ST. ЕССО 3.1.1.
Ни одним из вышеуказанных способов (КТ,
МРТ, УЗИ) невозможно точное определение
степени фиброза.
ST. ЕССО 3.2.1.
Любая кишечная стриктура, изза риска кар
циномы, должна быть тщательно мониториро
вана. В подобных случаях необходимо рассмот
реть возможности хирургического лечения.
По этой причине в настоящее время различ
ными научными группами проводятся исследо
вания с целью уточнения целесообразности при
менения ЭУС у больных с ВЗК.
В проспективном исследовании с 52 пациента
ми с активным ВЗК, Ellrichmann и соавт. проде
монстрировали возможности ЭУС к дифдиагно
стике между фенотипами ВЗК путем выявления
относительного вовлечения в патологический про
цесс слизистого и подслизистого слоев, а также
прилегающей лимфаденопатии [7]. Каждому
пациенту был выполнен радиальный ЭУС в
дополнении к эндоскопической биопсии с середи
ны сигмовидной кишки. У пациентов с ЯК, тол
щина слизистой оболочки была увеличена, в то
время как подслизистая оболочка и собственно
мышечная оболочка (muscularis propria) были нор
мальной толщины. И наоборот, пациенты с БК
имели утолщение только подслизистого слоя.
Более того, параколонические лимфатические
узлы были выявлены у большинства пациентов с
активным БК, в то время как интрамуральные
лимфатические узлы выявлялись у пациентов с
ЯК. В то время как по данным этого исследования
подтверждается возможность использования ЭУС
в дифдиагностике БК от ЯК на основе измерений
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толщины стенок различных слоев, остается
неясным, могут ли аналогичные различия наблю
даться у пациентов с недифференцированным
колитом (очень малая распространенность нозоло
гии изза трудностей с верификациями диагноза).
ЭУС может также использоваться для оценки
активности заболевания при ВЗК. Мониторируя
изменения в толщине стенки кишечника у больных с
активными формами ВЗК, можно судить также и об
их реакции на проводимую базисную терапию, что
было продемонстрировано Ellrichmann M. и соавт. В
данном исследовании у больных с активными фор
мами ВЗК была выявлена большая толщина стенки
кишечника по сравнению с пациентами, находящи
мися в ремиссии (3,51 мм против 1,71 мм) [7].
Примечательно, что также выявлена устойчивая
корреляция между толщиной общей стенки и гисто
логическими результатами биопсии (r=0,43 для ЯК,
r=0,69 для БК) [8]. В исследовании Tsuga и соавт.
[12] 72 пациентам с верифицированным ЯК была
проведена ЭУС прямой кишки и данные сравнили с
36 здоровыми из группы контроля. Результаты под
твердили, что по сравнению с данными группы
контроля общая толщина стенки была больше у
пациентов с ЯК. При этом степень поражения стен
ки прямой кишки коррелирует с эндоскопической
степенью тяжести. Для того, чтобы лучше охарак
теризовать активность поражения в прямой кишке у
пациентов с ЯК, Tsuga и соавт. была разработана
отдельная система оценки (таб. 4).
Предложенная система баллов позволяет более
объективное описание стенки прямой кишки, тем
самым способствует более объективному опреде
лению активности болезни (рис. 5 и 6).
В другом проспективном исследовании
Higaki и соавт. у 23 пациентов с подтвержденной
ЯК в фазе клиникоэндоскопической ремиссии
был проведен ректальный ЭУС, с целью опреде
ления толщины стенки [1, 14]. Все пациенты в
течение 1 года были на контрольном наблюде
нии, им проводилась поддерживающая медика
ментозная терапия (сульфасалазин 2 г/день или
5аминосалициловая кислота 1,5 г /день). В
течении этого времени у 8 пациентов было
выявлено рецидирование, у остальных отмеча
лось состояние ремиссии. Пациенты, которые
рецидивировали в течение периода контроля
имели значительно большее утолщение первых

Таблица 4
Система подсчета баллов (выявленные при ЭУC у пациентов с активным ЯК)
(адаптировано по Tsuga et al.) [1, 12]

Рис. 5. Радиальный ЭУС прямой кишки у
пациента с ЯК (Tsuga Score 2): увеличение
общей толщины стенки, «сглаженность» на
уровне границы слизистойподслизистой
оболочки и на границе подслизистойсобст
венно мышечной оболочки) [1, 12].

Рис. 6. Радиальный ЭУС прямой кишки у паци
ента с ЯК (Tsuga Score 4b): тотальные изменения
толщины стенки, «размытость» на уровне гра
ницы слизистой  подслизистой оболочки, нерав
номерность утолщений на границе подслизистой
 собственно мышечной оболочки [1, 12].

3 слоев стенки прямой кишки, выявленные при
ЭУС (2,73 мм, 95% ДИ 2,133,33 мм) по сравне
нию с теми пациентами, которые были в ремис
сии (1,79 мм, 95% ДИ 1,561,99 мм; P=0,0001).
Данное исследование Higaki и соавт. свидетель
ствует о том, что ЭУС может стать инструмен
том для идентификации состояния пациентов с
ЯК, которые более склонны к рецидивам и, сле
довательно, требуют более интенсивного лече
ния и/или мониторинга.
В исследовании Yoshizawa и соавт. изучали
возможности ЭУС в определении толщины
слоев стенки кишечника у пациентов с ЯК [15].
На 42 пациентах была продемонстрирована кор
реляция между толщиной кишечной стенки с
клинической активностью. Так, у 27 пациентов
(64,2%) изменения были выявлены только в под

слизистом слое. При этом клиническая тяжесть
состояния колебалась от легкой до умеренной у
24 больных (88,9%), и лишь у 3 (11,1%) отмеча
лась тяжелое течение заболевания. И, наоборот,
из 15 пациентов, у которых при ЭУС воспаление
было распространено на muscularis propria или
глубже, клиническая тяжесть была высокой у 7
пациентов (46,6%). Важно отметить, что из этих
15 пациентов с более глубоким воспалительным
поражением 10рым (66,6%) потребовалась
колэктомия, в то время как на индукционную
терапию ответили только 5 пациентов. Авторы
пришли к выводу что ЭУС может играть роль в
прогнозирование клинических исходов и приме
ним для мониторинга данной патологии.
В обсервационном исследовании Hurlstone и
соавт. изучали корреляции данных ЭУС с гисто
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патологией, эндоскопическими и клиническими
показателями у 200 пациентов с ЯК и продемон
стрировали, что результаты ЭУС всей толстой
кишки, действительно коррелировали с эндоско
пическими, клиническими и гистопатологиче
скими данными системы оценивания (значения
Каппа в диапазоне от 0,48 до 0,78) [1, 16].
Рекомендации ECCO (20182019) для диагно
стики и оценки тяжести состояния фистульной
перианальной болезни Крона рекомендуют
использовать МРТ высокого разрешения или
ЭУС [17]. В то время как использование МРТ в
диагностике перианальной болезни является
общепринятым, использование ЭУС выявило
отличную диагностическую точность и её
потенциальную роль в менеджменте перианаль
ной болезни Крона.
Schwartz и соавт. в своем проспективном
исследовании рандомизировали 34 пациента с
БК для сравнительной оценки перианального
поражения с помощью ЭУС и МРТ. ЭУС проде
монстрировало высочайшую точность определе
ния анатомического хода свищей (91%, ДИ 75
98%), точность для МРТ составила 87% (ДИ 69
96%). В случаях, когда МРТ таза или ректальный
ЭУС комбинировали с хирургическим обследо
ванием, точность повышалась до 100% [1, 10].
Другая цель применения ЭУС при ВЗК на
сегодняшний день – оценка диспластического
поражения слизистой оболочки кишечника.
Современные рекомендации предполагают, что
пациенты с длительным течением ЯК когдато
столкнуться с проблемой дисплазии, которая
должна диагностироваться с использованием
либо хромоэндоскопии, либо при помощи забора
множественных ступенчатых биопсий [18].
Пациенты с дисплазией высокой степени направ
ляются на колэктомию; в случае, если есть эндо
скопически видимое поражение, может быть
рассмотрена попытка эндоскопической резекции
слизистой оболочки. Решения, касающиеся
менеджмента дисплазии низкой степени более
дискутабельны. Последние рекомендации ЕССО
предлагают подробное междисциплинарное
обсуждение для того, чтобы определить, предло
жить ли пациенту колэктомию или повторить
хромоэндоскопию со ступенчатыми биопсиями в
течение 3 месяцев [13, 19].
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Хотя это пока и не отражено в протоколах
ЕССО, ЭУС может точно определять глубину
проникновения, и, следовательно, обеспечивать
получение подробной информации для приня
тия адекватного решения. В одном из проспек
тивных исследований у 13 пациентов была про
демонстрирована хорошая корреляция между
оценкой глубины поражения при ЭУС по
сравнению с гистопатологической глубиной [6].
В случаях определения глубины инвазии с
использованием ЭУС, опухоли были удалены с
помощью EMR (эндоскопическая мукозальная
резекция) или была применена колэктомия. ЭУС
смог точно предсказать глубину поражения в 15
из 16 опухолей [1, 13, 1923]. Таким образом,
EUS может помочь с дискутабельным вопросом:
стоит ли пытаться удалить диспластическое
поражение с помощью EMR, или же отправить
пациента на колэктомию? Тем не менее, рацио
нальность этого подхода не совсем изучена и в
силу этого следует соблюдать повышенную
осторожность при принятии данного решения.
Будущие направления. Поскольку область
применения ЭУС для диагностики и терапии
продолжает расширяться, его значимость для
пациентов с ВЗК будет расти. ЭУС может стать
альтернативным методом ультразвукового
исследования брюшной полости, наравне с КТ
или МРТ для выявления доказательств актив
ного воспаления. Более того, ЭУС может быть
использован для расширения существующих
эндоскопических систем оценки и даже сокра
щения необходимости забора биопсийного
материала при определенных обстоятельствах.
Другое возможное использование ЭУС – диаг
ностика стриктурирующего фенотипа болезни
Крона (В2). В частности, ЭУС может помочь
отличить злокачественную стриктуру от добро
качественной и определить, является ли данное
повреждение острым или хроническим воспа
лением, а также может помочь в определении
более точной локализации аномальной ткани,
которая может потребовать биопсии. Наконец,
так как терапевтические перспективы ЭУС
продолжают развиваться, возможно, что
гастроэнтерологи смогут управлять перианаль
ными свищами и абсцессами путем размеще
ния сетонов под эндоскопическим контролем

ультразвука без необходимости хирургического
вмешательства.
Для дальнейшего определения роли диагно
стических и терапевтических целей ЭУС при
ведении пациентов с ВЗК требуется расширить
границы мультидисциплинарного подхода.
Выводы.
1. Применение ЭУС при ВЗК позволяет более
четко оценить воспалительный процесс: воз
можность не только прослеживания, но и фикса
ция глубины и распространенности поражения
всех слоев стенки кишечника, в следствии чего,
в случаях осложненного эндоскопического тече
ния, возможна дифференциация между язвен
ным колитом и болезнью Крона. Данная диффе
ренциация, проводимая посредством ЭУС,
основывается на изменениях толщины слизи
стой оболочки, подслизистого слоя и состояния
параколонических лимфоузлов. При язвенном
колите более выражено увеличение толщины
слизистой оболочки, менее выражено пораже
ние параколонических лимфоузлов, но высока
вероятность обнаружения внутристеночных
лимфоузлов; при болезни Крона выявляется
увеличение толщины подслизистого слоя и
поражение параколонических лимфоузлов.
2. Посредством проведенного ЭУС при ВЗК,
при наличии нормальной эндоскопической кар
тины, состояние толщины стенок кишечника
позволяет судить об эффективности проводимой
консервативной терапии.

3. Изменения в толщине стенки кишки при
ЭУС, непосредственно утолщение слизистой
и/или подслизистой оболочки, находятся в пря
мой корреляции с маркерами воспаления при ВЗК
(С реактивный белок и кальпротектин). Но, при
наличии нормальной эндоскопической картины и
нормальных показателях Среактивного белка и
кальпротектина, утолщение слизистой и подсли
зистой, определенных при ЭУС, сопровождается
ростом С–высокочувствительного белка в крови
(более высокие показатели при утолщении под
слизистого слоя) и лактоферрина в кале.
Заключение. У больных с ВЗК (даже при
клиникоэндоскопической ремиссии) в 78,9%
случаев сохраняется утолщение стенки кишеч
ника, выраженность которой соответствует
тяжести состояния. Утолщение стенки кишеч
ника четко коррелирует с выраженностью повы
шения маркеров воспаления. В то же время, у
больных находящихся в стадии клиникоэндо
скопической ремиссии, в первую очередь опре
деляется повышение в/ч СРБ и лактоферрина, а
затем кальпротектина. Больным ВЗК с целью
коррекции как в период обострения, так и в
период ремиссии целесообразно периодическое
проведение ЭУС кишечника с определением
именно высокочувствительного Среактивного
белка в крови и фекальных маркеров: лактофер
рина и кальпротектина.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов
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XÜLASӘ
BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XӘSTӘLİKLӘRİ OLAN PASİYENTLӘRİN DİAQNOSTİKA
VӘ AĞIRLIQ DӘRӘCӘSİNİN QİYMӘTLӘNDİRMӘSİNDӘ ENDOSKOPİK
ULTRASONOQRAFİYANIN İMKANLARI
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Aktuallıq. Bağırsağın iltihabı xəstəlikləri ilə (BİX) olan pasiyentlərin vəziyyətinin rasional diaqnostikası və ağırlıq
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məsələləri aktual olaraq qalır. Təəssüf ki, diaqnostikada istifadə olunan metodlar
(endoskopiya, rentgen, KT, MRT, ultrasəs) diaqnostik tədqiqat zamanı məqsədyönlü biopsiya ilə bağırsaq divarının
qalınlığını dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Bu fürsət endosonoqrafiya (endoskopik ultrasəs, EUS) ilə təmin
olunur _ bu, endoskopiya və ultrasəs imkanlarını birləşdirən bir metoddur. Tədqiqatın məqsədi – BİX xəstələrdə
EUS vasitəsi ilə ağırlıq dərəcəsi ilə bağırsaq divarının qalınlığı arasında asılılığı qiymətləndirmək. Materiallar və
metodlar. 1865 yaş arasında morfoloji olaraq təsdiqlənmiş BİX diaqnozu ilə 90 xəstə müayinə edilmişdir. Bütün
xəstələrdə qanda yüksək həssaslı "C"reaktiv zülal (y/h CRP), nəcis markerləri kalprotektinvə laktoferrin, EUSu ilə
bağırsaq divarının qalınlığı təyin olunmuşdur. Nəticələr. Klinik və endoskopik remissiya mərhələsində olan 3 xəstə
daxil olmaqla 71 (78,9%) BİX xəstəsində, EUSun nəticələrinə görə bağırsaq divarının 3,1 ilə 7,2 mm arasında qalın
laşması aşkar edilmişdir. Bağırsaq divarının qalınlaşma dərəcəsi xəstənin vəziyyətinin ağırlığına birbaşa uyğun gəldi
(p˂0,05). Artmış h/s CRZ, laktoferrin və kalprotektinin səviyyəsi xəstənin vəziyyətinin ağırlığı ilə əhəmiyyətli
dərəcədə əlaqəli idi (p˂0,05). Nəticələr. BİX olan xəstələrdə, 78,9% patoloji prosessin ağırlıq dərəcəsinə uyğun
bağırsaq divarının qalınlaşması qeyd edilir. Bağırsaq divarının qalınlaşması y/h CRZ artımı ilə birlikdə ilk növbədə
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laktoferrin və, sonra kalprotektinin artması ilə əlaqələri aşkarlanmışdır. BİX xəstələrində y/h CRZ və fekal laktofer
rinin ilə yanaşı vaxtaşırı EUSillə bağırsaq divarının qalınlığının qiymətləndirilməsinin aparılması tövsiyə edilir.
Açar sözlər: bağırsağın iltihabı xəstəlikləri, endoskopik ultrasəs (EUS), bağırsaq divarının qalınlığı, kalprotektin,
laktoferrin, yüksək həssaslı Creaktiv zülal.

SUMMARY
POSSIBILITIES OF ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSTICS AND
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES
1

Babayeva G.H., 2,3Mamedov R.I.
1
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Baku, Azerbaijan;
2
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3
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Intoduction. The issues of rational diagnosis and assessment of the condition of patients with inflammatory bowel
diseases (IBD) remain relevant. Unfortunately, the methods used in diagnostics (endoscopy, Xray, CT, MRI, ultra
sound) do not allow to accurately determine the thickness of the intestinal wall with a targeted biopsy during a diag
nostic study. This opportunity is provided by endosonography (endoscopic ultrasonography, EUS)  a method that
combines the capabilities of endoscopy and ultrasound. The aim of the study – to evaluate, using EUS, the depen
dence of the severity of the condition on the thickness of the intestinal wall in patients with IBD. Materials and
methods. A total of 90 patients with a morphologically confirmed diagnosis of IBD.All patients were additionally
determined by highly sensitive "C" reactive protein (h/s CRP) in the blood, a fecal markercalprotectin and lactofer
rin, intestinal EUS was performed. Results. In 71 (78.9%) patients with IBD, including 3 patients who were in the
stage of clinical and endoscopic remission, the results of EUS revealed a thickening of the intestinal wall from 3.1
to 7.2 mm. The degree of thickening of the intestinal wall directly corresponded to the severity of the patient's con
dition (p˂0.05. The level of increase in the h/s CRP, lactoferrin and calprotectin is reliably associated with the seve
rity of the patient's condition (p˂0.05). Conclusion. In patients with IBD, in 78.9% of cases, thickening of the intes
tinal wall remains, the severity of which corresponds to the severity of the condition. For patients with IBD it is
advisable to periodically perform intestinal EUS with additional determination of h/s CRP in the blood and fecal
marker lactoferrin.
Keywords: inflammatory bowel disease, endoscopic ultrasonography (EUS), intestinal wall thickness, calprotectin,
lactoferrin, highly sensitive Creactive protein.
Redaksiyaya daxil olub: 12.03.2021
Çapa tövsiyə olunub: 02.04.2021
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SAKUBİTRİL/VALSARTAN KOMPLEKS FARMOKOLOJİ
VASİTӘSİNİN XRONİKİ ÜRӘK ÇATIŞMAZLIĞI OLAN XӘSTӘLӘRDӘ
BTİP NATRİUMURETİK PEPTİD SӘVİYYӘSİNӘ VӘ
DEKOMPENSASİYA HALLARININ TEZLİYİNӘ TӘSİRİ
1

Eyubova Ü.Ә.*, 2Rəhimova G.H., 1Baxşıyev M.M.
Azərbaycan Tibb Universitetinin III daxili xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan
2
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1

Məqalədə xroniki gedişli ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə sakubitril/valsartan kompleks farmokoloji vasitəsinin təyini ilə Btip
natriumuretik peptid səviyyəsi və təkrari dekompensasiya hallarının tezliyi arasında mümkün əlaqələri araşdırmaq məqsədilə
aparılmış tədqiqat işi haqqında məlumat verilmişdir. Bu məqsədlə müvafiq xroniki patologiyalı 64 xəstə üzərində tədqiqat
aparılmışdır. Xəstələrin hər birində müalicədən əvvəl və 6 ay sonra Btip natriumuretik peptid səviyyəsinin təyni analizi
aparılmış, həmçinin 6 ay ərzindəki dekompensasiya halları qeydiyyata alınmışdır. Tədqiqatdan aydın olmuşdur ki,
sakubitril/valsartan kompleks farmokologi vasitəsi B tip natriumuretik peptid səviyyəsini digər müalicə növlərindən daha çox
aşağı salır. Dekompensasiya hallarının tezliyində azalmalara səbəb olur.
Açar sözlər: xroniki ürək çatışmazlığı, sakubitril/valsartan kombinasiyası, Btip natriumureti peptid.

rək çatışmazlığı ürək damar xəstəlikləri arasında
rastgəlmə tezliyi, arzuolunmaz proqnozu, təkrari
hospitalizasiya və ölüm göstəricisinin yüksək olması,
müayinə və müalicə üçün böyük maddi vəsait tələb
olunması baxımından son illərdə dünya səhiyyəsinin
aktual tibbi və sosial probleminə çevrilmişdir [13].
Xəstəliyin rast gəlmə tezliyi əhalinin yaşından asılı
olaraq yüksəlmə göstərir, məsələn, inkişaf etmiş
ölkələrdə ürək çatışmazlığı xəstələrinin sayı 70 yaşa
qədər olan əhalinin 12%ni, 70 yaşdan yuxarı olan
əhalinin isə 10% və daha çoxunu təşkil edir [4, 5]. Son
illərdə dünyanın bütün ölkələrində əhali arasında xroni
ki ürək çatışmazlığının (XÜÇ) rastgəlmə tezliyi hər il
daha da yüksəlməkdə davam edir. Beləki, təkcə ABŞ
da yaşayan insanlar arasında 2030cu ildə ürək çatış
mazlığından əziyyət çəkən xəstələrin miqdarnın artaraq
46% artaraq 8 milyonu ötəcəyi proqnozlaşdırılır [69].
2016cı ildə Avropa Kardioloji Cəmiyyətinin verdiyi
məlumatlarda ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən
xəstələr arasındakı ölüm hallarının sayı qeyd edilir.
Beləki, ürək çatışmazlığı ilə xəstə olan insanların
arasında ölüm faizi ilk bir il ərzində kəskin ürək çatış
mazlığı olan xəstələrdə 23,6%, xronik ürək çatışma
zlığı olan xəstələrdə isə 6,4% təşkil etmişdir [10].
Mövcud medikamentoz müalicə üsullarının müasir
prinsipləri, XÜÇnın neyrohumoral sisteminin uzun
müddətli aktivasiyası nəticəsində inkişaf edən pato
genetik konsepsiyasına əsaslanır. Bura isə ilk növbədə
proqnozu pis vəziyyətdə olan xroniki ürək çatışmazlığı
xəstələrində yüksək aktivliyi patoqnomik hesab olunan
reninangiotenzinaldosterenon və simpatikoadrenal
sistemləri aiddir. Nəzəri cəhətdən əsaslanmışdır ki,
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müxtəlif qrup neyrohumoral modulyatorların birgə isti
fadəsi, xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrin müal
icəsində neyrohormonların daha tam blokadası
nəticəsində əlavə üstünlüklər verə bilər. Bu cür kon
sepsiyanın mahiyyəti olduqca sadədir, beləki, neyrohu
moral requlyasiyanın müxtəlif səviyyələri nə qədər
yüksək dərəcədə blokada olunarsa, nəticə o qədər yaxşı
olar [6]. Son illərdə azalmış atım fraksiyası olan xroni
ki ürək çatışmazlığı xəstələrinin konservativ müal
icəsində yeni bir farmokoloji preparatdan – sakubi
tril/valsartan istifadə olunmağa başlanılmışdır. Bu
farmokoloji preparat həm angiotenzin sisteminin, həm
də neprilizinin eyni vaxtda blokada olunmasını təmin
edə bilən bir farmokoloji vasitədir [11].
Məqsəd. XÜÇ xəstələirnin müalicəsində istifadə
edilən sakubitril/valsartan preparatının bu xəstələr
də Btip natriumuretik peptid (BNP) səviyyəsinə və
təkrari dekoçpensasiya hallarının tezliyinə təsirinin
mövcud digər müalicə üssulları ilə müqayisəli şək
ildə araşdırmaqdır.
Material və metodlar. Tədqiqata Bakı şəhərində
Avrasiya Hospitalında XÜÇ diaqnozu ilə müalicə
alan 38 yaşdan yuxarı 45i kişi (70,3±5,7%) və 19
u qadın (29,7±5,7%) olmaqla, ümumilikdə 64 xəstə
daxil edilmişdir. Xəstələr əsas (qrup 1) və kontrol
(qrup 2) qruplarına bölünmüşdür. Әsas qrupda 33,
kontrol qrupunda 31 xəstə təqib olunmuşdur. Xəstə
lərdə XÜÇ diaqnozu anamnez, obyektiv və instru
mental müayinə üsulları əsasında təsdiqlənmişdir.
Daxiledilmə meyarları: anamnezində xroniki
ürək çatışmazlığı; qan dövranı çatışmazlığı (IIIV
funksional sinif, New York Heart Association); sol

mədəciyin atım fraksiyasının <40% olması.
Xaricedilmə meyarları: kəskin miokard infarktı;
hipertrofik kardiomiopatiya; anadangəlmə ürək
qüsurları; 25 yaşdan aşağı xəstələr; onkoloji
xəstələrdə yaranan ürək çatışmazlığı.
Tədqiqat zamanı əsas qrupda olan xəstələrin hər
birinə 6 ay ərzində XÜÇnın qəbul olunmuş klassik
konservativ müalicəsinə (antiaritmik, hipotenziv,
antikoaqulyant, hipolipidemik) əlavə olaraq gün

ərzində 2 dəfə sakubitril/valsartan kombinasiyası (200
mqa qədər) verilmişdir. Kontrol qrupda olan xəstələrə
isə ürəyin resinxron terapiyası cihazı implantasiyası
(ÜRT) əməliyyatı icra olunmuşdur. Yanaşı olaraq
XÜÇnın klassik konservativ müalicəsi (antiaritmik,
hipotenziv, antikoaqulyant, hipolipidemik) də təyin
edilmişdir (sakubitril/valsartan kompleksi daxil
edilmədən). Tədqiqata daxil edilmiş xəstələrin demo
qrafik və klinik xüsusiyyətləri cəd. 1 də verilmişdir.
Cədvəl 1

Xəstələrin demoqrafik və klinik xüsusiyyətləri

Qeyd: qrupların göstəriciləri arasında fərq statistik dürüst deyil.
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Tədqiqat qruplarının göstəriciləri arasındakı
fərqlər statistik dürüst fərqlər olmamışdır. Beləki
bütün göstəricilər üzrə p>0,05 olmuşdur. Tədqiqat
zamanı xəstələrin müalicəyə başalamazdan əvvəlki
və 6 ay sonrakı qanda BNP səviyyələri, həmçinin

dekompensasiya halları müqayisəli şəkildə dəyər
ləndirilmişdir. Statistik analizlərdən despersiya
analizi (ANOVA Testi), Wilcoxon Signed Ranks
testi və MannWhitney testi aparılmışdır. Cəd. 2də
əldə edilən statistik nəticələr verilmişdir.
Cədvəl 2

Statistik analizin nəticələri

Nəticələrin müzakirəsi. Cəd. 2də gördüyümüz
kimi həm əsas qrupda, həm də kontrol qrupda
xəstələrin xəstələrdə həm qanda BNP səviyyəsi,
həm də təkrari dekompensasiya halların baş verməsi
azalmışdır. Hər iki müalicə üsulunda da hər iki para
metr üzrə müsbət dinamika izlənilmişdir. Xəstələrin
müalicədən əvvəl və 6 ay sonra əldə edilən nəticələri
Wilxson testi ilə analiz edilmişdir. Beləki, cəd. 2dən
də göründüyü kimi hər iki qrupda müalicədən sonra
statistik dürüst fərqlər əldə edilmişdir ki, bu da hər
iki üsulun xəstələrə müsbət təsiri olduğunu göstərdi.
Qruplararası statistik analizlər zamanı ANOVA testi
və MannWhitney testindən istifadə edilmişdir.
Müalicə müddəti ərzində hər iki müalicə üsulunda
müsbət dinamika izlənilsədə, qruplarası analizlər
zamanı BNP səviyyəsinin azalamasında patogeneik
mülicə üsulu olan ənənəvi dərman müalicəsinə
sakubitril/valsartan kompleksinin əlavə edilməsi

üsulunun daha effektiv olduğu aydın oldu. p<0,001.
Dekompensasiya hallarının tezliyi hər iki qrupda da
demək olar ki, eyni dərəcədə azamışdır. p=0,859.
2018ci Valerio Zaca tərəfindən aparılmış bənzəri
araşdırmada da xroniki ürək çatışmazlığının ənənəvi
dərman müalicəsinə sakubitril/valsartan kom
pleksinin əlavə edilməsi ilə aparılan müalicə üsulu
nun bu patologiyadan əziyyət çəkən xəstələrdə həm
tibbi, həm də iqtasidi cəhətdən effektiv müalicə
üsulu olduğu qeyd edilmişdir [12].
Yekun. Beləliklə, xroniki ürək çatışmazlığının
ənənəvi dərman müalicəsinə sakubitril/valsartan
kompleksinin əlavə edilməsi XÜÇ xəstələrində hor
monal sistemin nizamlanmasına və nəticədə BNP
səviyyəsinin daha çox azlamasına səbəb olur. De
kompensasiya hallarının təkrarlanmasında ciddi
azalmalar olsada, digər müalicə üsullarının nəticə
lərindən əhəmiyyətli miqdarda fərqlənməmişdir.
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СРЕДСТВА САКУБИТРИЛ/ВАЛЬСАРТАН НА УРОВЕНЬ НАТРИУРЕТИЧЕСКОГО
ГОРМОНА И ЧАСТОТУ ДЕКОМПЕНСАЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
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В статье описывается исследование по изучению возможной взаимосвязи между определением комплексно
го фармакологического агента саккубитрил/валсартан у пациентов с хронической сердечной недостаточ
ностью и уровнем натрийуретического пептида Bтипа и частотой рецидивов декомпенсации. С этой целью
было проведено исследование на 64 пациентах с соответствующей хронической патологией. Каждого паци
ента проверяли на уровень натрийуретического пептида Bтипа до и через 6 месяцев после лечения, и реги
стрировали случаи декомпенсации в течение 6 месяцев. Исследование показало, что комплексное фармако
логическое средство саккубитрил/валсартан снижает уровень натрийуретического пептида Bтипа больше,
чем другие методы лечения. Вызывает уменьшение частоты декомпенсации.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, комбинация сакубитрила/валсартана, натрийу
ретический пептид типа В.

SUMMARY
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE COMPLEX PHARMACOLOGICAL RESOURCE
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The article describes a study to investigate the possible relationship between the determination of the complex phar
macological agent saccubitrile/valsartan in patients with chronic heart failure and the level of Btype natriuretic pep
tide and the frequency of recurrent decompensation. For this purpose, a study was conducted on 64 patients with
relevant chronic pathology. Each patient was tested for Btype natriuretic peptide levels before and 6 months after
treatment, as well as cases of decompensation within 6 months. The study found that the complex pharmacological
agent saccubitril/valsartan lowers the level of Btype natriuretic peptide more than other therapies. Causes a
decrease in the frequency of decompensation.
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