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TOPICAL ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF
INJURIES OF THE KNEE JOINT WITH COMBINED VARICOSE VEINS OF
LOWER EXTREMITIES
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Injuries of the knee require emergency arthroscopy, but the risk of it on the background of varicose disease (VD) is quite high,
despite prevention, therefore both of these diseases come into a certain contradiction, but they require surgical treatment. In the
analyzed domestic and foreign literature there is no clearly deﬁned treatment tactics, the issues of prevention, the risks of surgical
treatment of each of the diseases separately are widely covered. The above data conﬁrms the high relevance of this study, the need to
develop tactics and techniques for treating chronic injuries of the knee joint on the background of VD, as well as the development of
methods for the prevention and rehabilitation of patients after arthroscopic surgery and in the diagnosis and treatment of fresh
injuries of the knee joint.
Keywords: knee joint damage, varicose veins, combined injuries, minimally invasive knee joint surgery.

Relevance of the topic. The prevalence of
orthopedic pathology currently ranges from 28 to
50% among all diseases [1, 11, 16]: According to
data from domestic and foreign literature, from 8 to
20% of the adult population suffer from various
forms of joint damage [2-5]. The main diseases that
lead to severe destruction of the articular surfaces are
degenerative-dystrophic diseases of the knee joint
(osteoarthritis, aseptic necrosis and racemose
restructuring of the epiphyses of the femoral and
tibial bones) and rheumatoid arthritis [2, 6, 8].
Degenerative-dystrophic diseases of the knee joint
are a widespread severe pathology of the human
musculoskeletal system, accounting for 13-29%
among the lesions of all joints, therefore, the ability
to predict their development and increase the
effectiveness of treatment have important medical,
social and economic importance [3, 4, 7]. With age,
the frequency of degenerative-dystrophic lesions of
the joints increases, and among the causes of
disability in the elderly and old people, they are
comparable to diseases of the cardiovascular system,
surpassing the rest of the nosological forms [4, 5,
10]. Progression of degenerative-dystrophic
processes in gonarthrosis over a period of 10-12
years, as a rule, leads to the disability of patients still
at working age [7, 9, 11]. The frequency of diseases
of the knee joint increases with age: up to 30 years,
3% of the population suffers from this pathology, by
the age of 40 – 8%, to 50 – 16%, to 60 – 20%, and
older than 60 years – more than 30% of the
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population [3, 12, 14].
Currently, at the ﬁrst stage of degenerativedystrophic diseases of the knee joint, a large number
of methods and means of conservative therapy have
been developed and used, however, as the
pathological process progresses, their effectiveness,
and hence the duration of clinical remission,
decreases, which makes it necessary to resort to
surgical methods of treatment. Unfortunately, during
the initial appeal to orthopedist in the majority of
patients revealed the second even the third stage of
the disease [5, 6, 8], in which the effectiveness of
conservative therapy is obviously lower. The most
effective surgical method of treating degenerativedystrophic diseases of the knee joint in the absence
of the effect of the ongoing conservative therapy is
its total arthroplasty. Replacing the knee joint with
an artiﬁcial one allows, in the shortest possible time,
to relieve the pain syndrome, eliminate the existing
deformity and restore the function of the affected
joint [1, 2, 4]. Today, knee joint arthroplasty is one of
the most important and dynamically developing
areas in orthopedics. The advantages of knee
arthroplasty over other types of surgical treatment
consist in the quick revitalization of patients, an
early load on the operated limb and the restoration of
movements in the joint, as well as positive
predictable long-term results.
Thus, the existing traditional instrumental
systems are not providing sufﬁcient, reproducible in
a series of precision surgical procedures, regardless

of the experience of the orthopedist. S. K. Chauhan
et al. (2004) note that when using the standard knee
replacement technique, the resection plane deviates
from the planned one to 1-2 degrees, especially in the
sclerosed areas of the bone, which is difﬁcult to
notice by eye if the cut is uniform. Similar
observations lead N. Bathis with co-authors (2005)
[11]: when performing the distal femur saw cut, the
deviation of the blade in the frontal plane is 0.6-0.5
degrees, in the sagittal – 1.4-1.3 degrees; with tibial
cut, deviations in the frontal and sagittal planes reach
0.5-1.5 and 0.9-1.0 degrees, respectively. In addition
to the state of the bone tissue, the quality of the saw
blade as sharpness and rigidity, and in the second
ﬁxation stability of the resection block, primarily
affect the magnitude of the error.
The above facts were the driving motive for the
development of computer navigation systems
designed to help the surgeon to most accurately
restore the normal axis of the lower limb, taking into
account the patient's individual characteristics due to
the correct spatial arrangement of the endoprosthesis
components, as well as to balance the ﬂexion and
extensor gaps to ensure adequate stability of the joint
throughout – the amplitudes of movements [6-10].
The causes of varicose veins (VV) are not fully
understood. Most scientists highlight heredity,
obesity, pregnancy and lifestyle, as the main risk
factors for developing the disease [11-14, 21]. There
are works in which the authors say that the female
gender, age, pregnancy, race and geographical
location are risk factors for VV, but there is no
sufﬁcient reason that heredity and occupation are
risk factors, and obesity does not represent any risk
[12, 13]. The anatomy of the veins is described in
sufﬁcient detail by many authors [13, 14]. All of
them distinguish three parts of the venous system of
the lower extremities: the superﬁcial, deep, and
connecting these two systems to each other, the
system of perforating veins. The structure and
location of the latter attracts special attention of
scientists [16], given their role in the formation of
trophic venous leg ulcers. The work of each of these
systems for the outﬂow of blood from the lower
extremities, their interaction with each other is also
fully and widely described in the literature [14, 1719]. The main symptom of the VV is the expansion
of the saphenous veins. In addition, this disease is
accompanied by the appearance of telangiectases,
heaviness in the legs, edema, and cramps in the calf
muscles. However, in the Edinburgh study [14], no

pattern was found between the manifestations of VV,
conﬁrmed instrumentally, and the symptoms of the
lower extremities (heaviness, pain, cramps, tingling,
itching). An important mechanism for the development of VV, which is determined instrumentally, is
blood reﬂux by superﬁcial, deep, or communicating
veins. For decades, phlebologists have not abandoned attempts to classify varicose veins. To date,
there is no single classiﬁcation that allows you to
clearly divide into groups of patients suffering from
VV. This is due to the large number of factors
causing this disease, as well as the individual
manifestations of the disease in each patient. All this
dictates an individual approach to the treatment of
VV in each individual patient. The difﬁculty in the
study of VV is also in the absence of objective
parameters that allow evaluation the effectiveness of
treatment. Different authors use different rating
scales. Some produce excellent and good results
[17], others begin the rating scale with good [18],
and others evaluate the results by the number of
relapses and the presence of varicose veins [13, 14].
But the majority of authors, pointing out the results,
do not explain what their assessment is made of [1719]. Currently, scientists have a new look at the
evaluation of the results of treatment of patients with
CVI. The International Association of Phlebologists considers the achievement of a good quality
of life of the operated patients to be the main
criterion for the effectiveness of treatment. This term
should be understood as all aspects of the patient's
later life: physical and psychological condition,
social-economic situation, function of the operated
limb [16, 21]. To assess the quality of life of patients
with chronic venous insufﬁciency (CVI) at the
University of Paris, a questionnaire speciﬁc to this
group of patients was developed under the guidance
of a professor [20, 21]. It includes questions that
reﬂect the four parameters of the quality of life: pain,
physical, social and psychological parameters.
Based on this questionnaire, a study was con-ducted
of the quality of life in patients with CVI receiving
conservative therapy, conclusions were drawn about
the need to apply this evaluation method for patients
receiving treatment for CVI [16]. But there are only
some recent works that assess the quality life of
patients with varicose disease (VD) for a long period
of time - 2 years or more [13, 18]. During the study of
patients with VD, it is necessary to solve the
following tasks: to conﬁrm the presence of venous
pathology, to identify reﬂux by superﬁcial and
9

perforating veins, to differentiate the VD from postthrombotic. All methods can be divided into invasive
and non-invasive. Non-invasive examination
methods include clinical data (examination, history
taking, functional tests), rheovasography, volumetry, plethysmography, doppler ultrasound (DUS),
venous duplex ultrasound scanning (VDUS).
Invasive methods: phlebotonometry, radiopaque
phlebography and radionuclide phleboscintigraphy.
The ﬁrst place among non-invasive methods in
phlebological practice is the diagnostic use of
ultrasound. An important characteristic of the
diagnostic method is reproducibility – the ability to
obtain similar data from another doctor on a similar
device under different environmental conditions.
Evaluating various methods, the authors come to the
conclusion that all types of rheovasography and
plethysmography, volumetry [17] have insufﬁcient
reproducibility. VDUS comes to the fore among
ultrasound methods. This technically simple,
inexpensive method allows to evaluate the patency
of the veins and the condition of their valve
apparatus. At the same time, taking into account the
coincidence of the projections of different veins in
the places of their conﬂuence, the application of the
method can lead to diagnostic errors [14]. Doppler
sonography is recommended for use as a screening
test [2-4]. The VDUS combines the Doppler effect
with the ability to visualize the object under study. It
allows you to accurately determine the localization
of insolvent stem valves of the main superﬁcial and
deep veins, perforating, which allows you to choose
the most optimal and low-impact operational
approaches and methods of intervention [3, 11, 12].
This method is considered to be the method of choice
in the diagnosis of CVI, allowing to improve the
results of patient treatment [12, 13, 15]. But the
evaluation of the results of the method varies. Some
authors [3, 12] evaluate only the functional state of
the rest of the valve of the great saphenous vein
(GSV), other stem valves are not investigated.
Others pay attention only to the presence or absence
of reﬂux through the veins, not taking into account
its length [3]. It is proposed, assessing the
consistency of the rest valve, to estimate the diameter of the GSV, taking as its diameter its 8, 6 and 4
mm (in the upper, middle and lower third of the
thigh) [12]. In all the works, where the frequency of
reﬂux detection is assessed, it is noted that it is
present in 56-100% of the examined patients [3, 11,
15]. At the present stage of development of phle10

bology, ultrasound duplex angio-scanning allows
one to reliably determine the anatomical and
morphological changes in the venous bed and,
accordingly, to choose an adequate treatment for VD
[16]. In recent years, there has been an increase in
medical activity among the population, especially
young patients, who are committed to treatment with
a high cosmetic result and minimal loss of working
time [3, 4]. Considering that VD is more common in
women and the most severe manifestations of the
disease are localized on the legs, the importance
cosmetic aspect in the treatment is beyond doubt.
The main task of the surgeon to choose a method of
treatment that has sufﬁcient radicalism and at the
same time meets the needs of the patient in the
cosmetic aspect. Still, operative hemodynamic
correction is recognized as the main method of
treating VD by most authors [3, 4, 11-15]. The main
task of surgical treatment of VB is the elimination of
pathological reﬂux and varicose saphenous veins.
More often than not, there are arguments about the
need to transfer phlebology into the category of
“one-day surgery,” some authors note that 100% of
patients with VD should be treated on an outpatient
basis [3, 4, 11]. A number of authors are supporters of
classical phlebectomy [4, 11]. Work has been done
that assesses patient preference: sclerotherapy or
surgery. 63% of patients preferred surgery because
of a more stable effect, and 25% preferred
sclerotherapy due to the lack of general anesthesia
and the cost of working time. Against sclerotherapy,
there was also a long wearing of bandages [11]. The
surgeon received a high assessment of the method
described in 1959 by the Swiss surgeon Muller [1] –
removing varicose veins from micro incisions using
special hooks. Many authors have noted the good
results of such surgeries and high cosmetic effects
[3, 4, 11]. Many works have appeared, the authors of
which offer a combination of crossectomy followed
by sclerotherapy as the main method of treatment [2,
3, 11, 13, 15]. However, when comparing this
method, the authors note the best results as
compared to the classical phlebectomy [11] or do not
ﬁnd differences in these methods [4]. Other authors
have noted the worst results of sclerotherapy
compared with the removal of GSV [2, 4]. In the
literature there are works that indicate the presence
of GSV thrombosis after its high ligation. The
development of limited (15%) and widespread (725%) GSV thrombosis, as well as a large number of
relapses, cast doubt on the effectiveness and

feasibility of venous preservation operations [15].
Other works, on the contrary, note a high (over 78%)
percentage of the patency of the veins after high
ligation of the GSV [2]. The authors of these works
give good results of applying high ligation of GSV.
Thus, further improvement in the results of treating
patients with lower extremity VB requires a study of
diagnostic and therapeutic measures based on an
individual approach to treating patients. In the ﬁrst
place in the surgical treatment of the disease comes
the need for interventions that meet the high
cosmetic requirements and the rapid restoration of
limb function. In case of combined diseases of the
knee joint and VD of the lower extremity veins,
stepwise, separated by a certain period of time,
surgical correction of one disease in the immediate
postoperative period may be accompanied by
serious complications from another, non-operated,
pathologically modiﬁed organ. Therefore, the
frequency of simultaneous operations in clinical
practice and their necessity increases. In case of
chronic injuries of the knee joint, a sufﬁciently large

number of patients have different stages of the lower
extremity X-rays, requiring prompt or conservative
treatment, as they had before the damage to the knee
joint. In such cases, the WB requires a routine phlebectomy, after which a break in the surgical treatment of 3-6 weeks is necessary. Injuries of the knee
require emergency arthroscopy, but the risk of it on
the background of VD is quite high, despite prevention, therefore both of these diseases come into a
certain contradiction, but they require surgical treatment [16]. In the analyzed domestic and foreign literature there is no clearly deﬁned treatment tactics,
the issues of prevention, the risks of surgical treatment of each of the diseases separately are widely
covered.
The above data conﬁrms the high relevance of this
study, the need to develop tactics and techniques for
treating chronic injuries of the knee joint on the
background of VD, as well as the development of
methods for the prevention and rehabilitation of patients after arthroscopic surgery and in the diagnosis
and treatment of fresh injuries of the knee joint.

REFERENCES - ƏDƏBİYYƏT - ЛИТЕРАТУРА
1.Baeshko A.A., Popchenko A., Biryulin AP, Shiryaeva I.S.
Optimization of treatment tactics for varicose disease of the
lower extremities based on duplex scanning // Third
Conference of the Association of Phlebologists of Russia:
Mater, conference., Rostov-on-Don, May 17-19, 2001 Rostov-on-Don, 2001. - P. 20.
2.Belyaev M.V. Outpatient treatment of varicose disease //
Author's abstract. diss. Dr. med. - Novosibirsk, 2000. - 42 p.
3.Burleva E.P., Belentsov S.M., Veseloe B.A., Belova A.D.
Minimally invasive surgery of varicose disease / Third
Conference of the Association of Phlebologists of Russia:
Mater, Conf., Rostov-on-Don, May 17 -19, 2001 - Rostov-onDon, 2001. - P. 33.
4.Zubeev P.S., Kulikov N.V., Melnikov N.V., Volkov A.P.
Diagnostic and treatment standards for chronic venous
insufﬁciency (CVI) of the lower extremities in the diagnostic
center / Third Conference of the Association of Phlebologists of
Russia: Mater, conf., Rostov-on-Don, May 17-19, 2001 Rostov-on-Don, 2001. - p. 62.
5.Zudayev S.V., Komogortsev I.E., Erusalimtsev A.V.,
Alkhashlamun D.A. Magnetic resonance imaging in the
diagnosis of injuries of the cruciate ligaments of the knee joint
// Bulletin of the Association of Surgeons of the Irkutsk region.
Novosibirsk: Science, 2003.- С.61.
6.Komogortsev I.E. Medical rehabilitation of patients with
post-traumatic instability of the knee joint // Abstract. Sciences.
- SPb., 2003.- 46 p.
7.Kotelnikov G.P., Ardatov S.V., Pankratov A.S., Ogurtsov
D.A. Comprehensive treatment of knee instability //
Traumatology and orthopedics: modernity and future //
Proceedings of the International Congress M., Izd. PFUR,
2003. - p.16.
8.Korolev A.V., Kuzmina Yu.O. Traumatic injuries of the

ligament-knee joint apparatus in patients involved in skiing //
Emergency Medical Services. - 2003. spec. issue - P.49-50.
9.Kulyab TA, Novoselov KA, Kornilov N.N. Diagnostics and
treatment of injuries of the knee meniscus // Traumatology and
orthopedics of Russia. -2002.-M P.81-87.
10.Mironov S.P., Trotsenko V.V. The state of the orthopedic
and trauma services in the Russian Federation and the methods
of high technologies in the diagnosis and treatment of trauma
and orthopedic patients // Mater. All-Russia. scientiﬁcpractical Conf.: High medical technologies. M., 2006. - p. 5-8.
11. Pokrovsky A.B., Sapelkin C.B. Compression therapy and
united Europe: new standards in new realities // Angiol. and
vessel, hir. - 2002. - №2. - pp. 53-58.
12.Pokrovsky A.B. Chronic venous insufﬁciency of the lower
extremities - current problems of diagnosis, classiﬁcation,
treatment // Angiol. and vessel, hir. - 2003. - №1. - pp. 53-58.
13.Shulutko A.M., Krylov.Y., Nagovitsyn E.S., Osmanov E.G.
Complex treatment of varicose veins of the lower extremities //
Surgery. -2003.-№ 1.-S. 4-8.
14.Andersson-Molina H., Karlsson H., Rockborn P.
Arthroscopic partial and total meniscectomy: A long -term
follow-up study with matched controls Arthroscopy. -2002. Vol. 18, N2. P. 183-189.
15.Campbell B. New treatments for varicose veins // British
Medical Journal. - 2002. - N 324. - P. 689-690.
16.Hoppener M., Ettema H., Henny C. et al. Low incidence of
deep vein thrombosis after knee arthroscopy without
thromboprophylaxis: A prospective cohort study of 335
patients // Acta-Orthop. - 2006. - Oct; 77(5): 767-71.
17. Klimkiewicz J.J., Shaffer B. Meniscal surgery 2002 update:
Indications and techniques for resection, repair, regeneration,
and replacement // Arthroscopy.- 2002.- Vol. 18,N9. P.14-25.
18.Shulutko A.M., Krylov A.Yu. Varicose veins Modern

11

principles of treatment, M .: "Miklos", 2003. -128 p.
19.Third Conference of the Association of Phle-bologists of
Russia: Mater, Conference., Rostov-on-Don, May 17-19,
2001. Rostov-on-Don, 2001. - p. 28.
20.Korolev A.V. Comprehensive rehabilitation treatment of patients with injuries of the menisci and knee ligaments using arthro-

scopic techniques: Dis. . Dr. med sciences. M., 2004. - p. 364.
21.Zagorodniy N.V., Korolev A.V., Zakirova A.R. and others.
Rehabilitation of patients after arthroscopic treatment of
injuries of the knee meniscus / Materials of the 3rd Inter.
Cong .: Modern technologies in traumatology and orthopedics.
M., 2006.-S. 173

XÜLASƏ
AŞAĞI ƏTRAFLARIN VARİKOZ XƏSTƏLİYİ İLƏ BİRGƏ DİZ OYNAQLARIN
DİAQNOSTİKASININ VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ
Qasımov N.A., Seidov İ.İ., Cəfərov E. A.
Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun ¹cərrahiyyə kafedrası I və
²travmatologiyə və ortopediya kafedrası, Bakı, Azərbaycan; ³Uniklinika hospital, travmatologiya və
ortopediya söbəsi, Bakı, Azərbaycan
Diz oynağının zədələnmələri adətən təcili təxirəsalınmaz artroskopik cərrahiyyə tələb edir, lakin varikoz xəstəliyinin
(VX) fonunda onun riski çox yüksəkdir, buna görə də bu xəstəliklərin hər ikisi müəyyən bir ziddiyyətə düşür, lakin
cərrahi müalicə tələb olunur. Analiz edilmiş yerli və xarici ədəbiyyatda dəqiq müəyyən edilmiş müalicə taktikası,
proﬁlaktik məsələlər, xəstəliklərin hər birinin cərrahi müalicə riskləri ayrı-ayrılıqda əhatə olunub. Yuxarıda göstərilən
məlumatlar bu işin yüksək əhəmiyyətini, VX fonunda diz oynağının xronik xəsarətlərini müalicə etmək üçün taktika və
üsulların inkişaf etdirilməsinin, həmçinin artroskopik cərrahiyyə və xəstələrin müalicəsinin qarşısının alınması və
bərpası üsullarının işlənib hazırlanmasının zəruriliyini təsdiqləyir.
Açar sözlər: diz oynaqın zədələnməsi, varikoz xəstəliyi, kombinə edilmiş zədələnmələr, diz oynağının miniinvaziv
cərrahiyəsi.

РЕЗЮМЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА С СОЧЕТАННЫМ
ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Касумов Н.А., Сеидов И.И., Джафаров Э. A.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,
¹кафедра хирургии I и ²кафедра травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан;
³«Uniklinik» госпиталь, отделение травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан
Повреждения колена требуют экстренной артроскопии, но риск её на фоне варикозной болезни (ВБ) довольно
высок. Однако несмотря на профилактические меры, оба эти заболевания вступают в определенные
противоречия, и требуют хирургического лечения. В анализируемой отечественной и зарубежной литературе
нет четко определенной тактики лечения, широко освещены вопросы профилактики, риски хирургического
лечения каждого из заболеваний в отдельности. Приведенные данные подтверждают высокую актуальность
данного исследования, необходимость разработки тактики и методики лечения хронических повреждений
коленного сустава на фоне ВБ, а также разработки методов профилактики и реабилитации пациентов после
артроскопической хирургии и в диагностике и лечении свежих повреждений коленного сустава.
Ключевые слова: повреждение коленного сустава, варикозная болезнь, сочетанные повреждения,
малоинвазивная хирургия коленного сустава.
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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМНЫХ
ВАСКУЛИТОВ
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Гулиев Ф.А., Гулиева И.М.*, Бабаева Л.К., Алиев P.P., Гулиева Н.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А. Алиева,
2
кафедра кардиологии, кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, Баку, Азербайджан;
3
Центральная больница нефтяников, отделение гемодиализа, Баку, Азербайджан
1

В представленном обзоре речь пойдет о современной классификации системных васкулитов. Будет проведена
сравнительная характеристика между старой и новой классификацией. Также будет дано краткое определение
каждой нозологической формы.
Ключевые слова: системные васкулиты (СВ), синдром Когана, лейкоцитокластический васкулит,
гипокомплементе-мический уртикарный васкулит (анти-C1q васкулит), АНЦА-ассоциированный васкулит.

Интерес исследователей к системным васкулитам (СВ) в последние годы существенно
возрос в связи с совершенствованием диагностики этих заболеваний, разработкой дифференцированных схем лечения, что обусловило
увеличение продолжительности жизни пациентов. В мировой литературе появилось большое
количество публикаций, в которых приводятся
наблюдения десятков пациентов с отдельными
формами системных васкулитов [1, 2].
Системные васкулиты – гетерогенная группа
заболеваний, при которых ишемия и некроз тканей возникает вследствие воспаления кровеносных сосудов (первичного или вторичного характера по отношению к основному заболеванию).
Клинические проявления васкулитов зависят от
типа, калибра и локализации пораженных
сосудов, а также активности системного воспаления (таб. 1) [1, 3].
Для большинства форм СВ нет специфических лабораторных тестов, обычно отмечается
повышение неспецифических воспалительных
показателей и активация аутоиммунных реакций
[3, 4]. Наиболее часто в клинической практике
для скринингового обследования на СВ используют определение уровня антинейтрофильных
цитоплазматических антител (АНЦА), криоглобулинов, антител к базальной мембране клубочка (анти-БМК) и к фактору комплемента C1q
(анти-С1q антител) (таб. 2) [7-9].
Для удобства сравнения современной и старой
версии классификации СВ, необходимо представить её устаревшую форму.
Классификация системных васкулитов согласно
Международной конференции в Чапел-Хилле
(Chapel Hill Consensus Conference, 1994) [2, 11, 12]:
I. Васкулит с преимущественным поражением
сосудов крупного калибра.

− Гигантоклеточный (височный) артериит;
− Артериит Такаясу.
II. Васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра.
− Узелковый полиартериит;
− Болезнь Кавасаки.
III. Васкулит с преимущественным поражением сосудов мелкого и среднего калибра.
− Гранулематоз Вегенера;
− Синдром Черджа-Стросса.
IV. Васкулит с преимущественным поражением сосудов мелкого калибра.
− Микроскопический полиангиит (полиартериит);
− Пурпура Шенлейн-Геноха (геморрагический васкулит);
− Эссенциальный криоглобулинемический
васкулит.
V. Смешанные состояния (поражение сосу-дов
мелкого, среднего и крупного калибра).
− Болезнь Бехчета;
− Облитерирующий тромбангиит.
Из представленной классификации можно
увидеть, что современный и устаревший варианты кардинальным образом отличаются.
Эти отличия заключаются в следующем:
1) Современная классификация в отличии от
устаревшей учитывает патогенетические механизмы, которые определяют клинические особенности той или иной формы СВ (васкулиты
мелкого калибра разделяют на АНЦА-ассоцированные и ИК, в зависимости от того или иного
механизма развития заболевания).
2) Из современной классификации убрали
раздел: «Васкулиты с поражением сосудов
мелкого и среднего калибра», включив эти
нозологии к ИК васкулитам, поражающим
сосуды мелкого калибра. Это предоставило
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Таблица 1
Современная классификация системных васкулитов [1, 3-5]

значительные удобства в изучении и понимании
механизмов возникновения данной группы
васкулитов.
3) В классификацию современных васку-литов
б ы л и в к л юч е н ы д ве б ол ь ш и е руб р и к и :
«Васкулиты с поражением сосудов единствен14

ного органа», «Васкулиты при системных заболеваниях», а также «Васкулиты, ассоциированные с определенным этиологическим фактором». Благодаря, чему у врача уже не появится
вопросов относительно того куда отнести, как
диагностировать и как лечить васкулиты, воз-

Таблица 2
Аутоантитела при СВ [10-12]

никающие в других нозологиях и связанные с
другими рубриками.
4) В современной классификации СВ в раздел
вариабельных васкулитов была добавлена новая
нозологическая единица – синдром Когана, а в
раздел ИК васкулитов, поражающих сосуды
мелкого размера – гипокомплементарный
уртикарный васкулит (анти-С1q-васкулит).
5) Благодаря современной классификации
практически полностью удалось уйти от использования в названии васкулита эпонимов, не

отражающих сути патологического процесс [6].
Таким образом преимущества новой версии
классификации СВ над старой очевидны.
В таб. 3 [7-9] приведены определения наиболее
распространенных форм СВ.
В настоящее время в American College of the
Rheumatology и European Legue Against Rheumatism проводит анализ клинических, серологических, морфологических и радиологических
параметров для постановки диагноза васкулитов. Разрабатываются другие модели с их

Таблица 3
Определение наиболее распространенных форм системных васкулитов [7-10]
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Таблица 3 (продолжение)
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Таблица 3 (продолжение)

экспертной оценкой для выявления основополагающих факторов разграничения васкулитов с
другими аутоиммунными болезнями или видами
патологии, напоминающими васкулиты с целью
определения специфических дифференциальнодиагностических критериев [1, 5].
Заключение. Таким образом СВ относятся к
числу относительно редких заболеваний, однако в
последнее время отмечается тенденция к
увеличению их распространенности. Вопросы их
диагностики и лечения традиционно рассматриваются ведущими экспертами на проводимых в
Чэпел-Хилл (Chapel-Hill, США) на согласованных конференциях, начиная с 1994 года [2, 10, 12].
В 2012 году, основываясь на результатах масштабной подготовительной работы, такая конференция утвердила современную классифи-кацию
системных васкулитов. В сравнении с класси-

фикацией 1994 года сохранился анато-мический
принцип подразделения заболеваний [2]. По
возможности были учтены особенности иммунных механизмов, включены дополнитель-ные
категории системных васкулитов, уточнены определения нозологических форм [11]. Традиционно
впервые описанные заболе-вания назывались по
имени автора (авторов), т.е. являлись эпонимами.
Американская коллегия ревматологов (Ameri-can
College of the Rheumatology – ACR), Американское нефрологическое общество, Европейская лига ревматологов (European Legue Against
Rheumatism – EULAR) и 2-я международная
согласованная конференция в Чэпел-Хилл (CHCC
2012) рекомендовали постепенный переход от
эпонимов в названии заболеваний к описательной
или включающей этиологию номенклатуре [1].
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Təqdim olunan məqalədə sistem vaskulitlərin müasir təsnifatı müzakirə olunur. Köhnə və yeni təsnifat müqayisə
olunur və hər bir nozoloji formaların qısa təriﬁ verilir.
Açar sözlər: sistem vaskulitlər, Koqan sindromu, leykositoklastik vaskulit, hipokomlementemik urtikar vaskulit (antiC1q vaskulit), ANCA-asosiya olunmuş vaskulit.
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In the present review we will discuss the modern classiﬁcation of systemic vasculitis. A comparison will be made
between the old and the new classiﬁcation. A brief deﬁnition of each nosological form will also be given.
Keywords: systemic vasculitis (SV), Cogan syndrome, leukocytoclastic vasculitis, hypocomplementemic urticarial
vasculitis (anti-C1q vasculitis), ANCA-associated vasculitis.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, МЕТФОРМИН И ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12
Гусейнова А.Р.*, Мирзазаде В.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
кафедра терапии, Азербайджан, Баку
В статье рассмотрена проблема лечения сахарного диабета типа 2 (СД2) препаратом первого выбора
метформином и его наиболее часто встречающееся осложнение – дефицит витамина В12. Применение
метформина ассоциируется с развитием дефицита витамина В12. Дозы, обычно имеющиеся в
поливитаминных препаратах, не достаточны для корректирования дефицита витамина В12 у больных СД2.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, метформин, дефицит витамина В12.

В 30-90 гг н.э. последователь Александрийской медицинской школы Аретеус из Кападдокии писал, что «Диабет – ужасное несчастье,
не очень часто встречающееся среди людей, и
заключающееся в расплавлении плоти в мочу»
[1]. В настоящее время ситуация изменилась
катастрофически.
Согласно данным Всемирной Организации
Здравоохранения число больных сахарным
диабетом (СД) в мире выросло со 108 млн в 1980
году до 422 млн. в 2014 году, т.е. распространенность СД среди взрослого населения
возросла за эти годы с 4,7 до 8,5% [2]. Схожие
данные представляет и Международная Диабетическая Федерация: 415 млн. больных СД в
мире по данным на 2015 год, из которых 269.7
млн. проживали в городах и 145,1 млн. – в
сельской местности [3]. B 2017 году 424,9 млн.
человек страдали сахарным диабетом (СД). При
этом прогнозируется увеличение числа больных
СД до 628,6 млн в 2045 году [4]. Согласно
Международной Диабетической Федерации в
2015 году СД болело 215.2 млн. мужчин и 199,5
млн. женщин [3].
В соответствии с данными 7-й редакции «IDF
Diabetes Atlas» [3], в Азербайджане в 2015 году
имелось 428,6 тыс. больных СД в возрасте от 20
до 79 лет, распространенность заболевания
составляла 6,3% [3]. Увеличение числа больных
связано с увеличением факторов риска СД,
важнейшими из которых являются избыточный
вес и ожирение [2, 4, 6].
В мире каждый второй больной СД даже не
подозревает о наличии у него данного заболевания [3,7], при этом, в странах Африки остаются недиагностироваными каждые 2 из 3-х случаев СД, а в США – каждый 4-й случай заболевания
[3].
В 2015 году около 5 млн. смертей в мире было
связано с СД, что существенно выше, по срав-

нению с количеством смертей от малярии,
туберкулеза и вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) вместе взятых [3], причём, в странах с
низким доходом люди чаще заболевают СД и
раньше умирают от этого заболевания [2,5]. По
подсчетам Международной Диабетической
Федерации в Азербайджане в 2015 году количество смертей, связанных с СД, составило 5033
человек [3].
СД – заболевание неоднородное. В своей
статье, Tiomi T. и соавт., опубликованной в 2014
году в журнале «Lancet», отмечая гетерoгенность заболевания, назвали его “многоликим”. Наиболее распространенным является СД
типа 2, около 10-15% больных страдают СД типа
1 (СД1) и у незначительного числа больных
имеются гестационный и прочие типы СД [2-4,
8-11].
СД приводит к существенным материальным
затратам. Около 12% от общих затрат на
здравоохранение приходятся на СД [3]. В
Азербайджане по данным МДФ в 2015 году
средние затраты на лечение 1 больного СД
составили 601,5 долларов США в год [3].
Серьезную проблему представляют осложнения СД (макроангиопатии, микроангиопатии,
нейропатии и др.), развитие которых в значительной мере связано с поздней диагностикой и
неадекватным контролем метаболических процессов [2-4, 9-11], а также с генетическим фактором [12-14], витаминным статусом и т.д. [15,
16].
В 2010 году из 5 млн. смертей в мире, 50%
были обусловлены сердечно-сосудистыми
заболеваниями [17]. Частота ампутаций нижних
конечностей при СД в 10-20 раз превышает
таковую у людей без диабета и составляет от 1,5
до 3,5 в год на 1000 человеко-лет [17], причем,
развитие синдрома диабетической стопы может
быть обусловлено макрососудистыми изме-
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нениями, изменениями со стороны периферической иннервации или комбинированными
сосудисто-нейрогенными поражениями [18].
При СД2 одним из основных, наиболее
широко применяемых сахароснижающих препаратов является метформин [19]. В течение 2013
года в Великобритании метформин был назначен
83,6% больным СД2 [20]. В США по частоте
назначений с 2008 по 2012 год метформин был
восьмым лекарственным препаратом, причём
число его использования увеличилось с 51,6
миллиона в 2008 году до 61,6 миллиона в 2012
году [21]. Согласно данным таких современных
рекомендаций, таких как Стандарты Американской Диабетической Ассоциации (2018) [11, 25-

28], Рекомендации Американской Ассоциации
Клинических Эндокринологов и Американского
Колледжа Эндокринологии (2016) [22], Азербайджанской Ассоциации Эндокринологии, Диабетологии и Терапевтического Обучения [23, 24]
метформин остается сахароснижающим препаратом первого ряда.
Прародитель метформина Galega ofﬁcinalis,
представленный на рис. 1A [29], использовался
для лечения диабета c 1772 годa [30], а первая
публикация по применению метформина была
сделана Jean Sterne (1909-1997) в 1957 году [31]
(рис. 1В), хотя Galegin тестировался для применения в качестве сахароснижающего средства у
людей еще в 1920-х годах [32, 33].

Jean Steren (1907-1997)

Galega ofﬁcinalis

В 1957 году Jean Sterne опубликовал результаты
исследования по применению метформина
для лечения диабета.

Рис. 1. А. Galega ofﬁcinalis; В. Jean Sterne (1909-1997).
Широкое применение метформина обусловлено теми преимуществами, которые он дает в
отношении метаболизма глюкозы и осложнений,
связанных с диабетом. Механизмы, лежащие в
основе этих преимуществ, сложны и до сих пор
до конца не изучены. Было показано, что
метформин уменьшает продукцию глюкозы
печенью, но не все влияния этого лекарственного
препарата могут быть объяснены этим механизмом действия. Накапливается все больше
доказательств того, что многие важные эффекты
препарата обусловлены его влиянием на желудочно-кишечный тракт. На молекулярном уровне результаты варьируют в зависимости от доз
применяемого метформина и продолжительности лечения, с явными различиями между
кратковременным и длительным введением.
Метформин оказывает свой эффект как через
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зависимые и независимые от аденозинмонофосфат активируемой протеинкиназы, так и
через независимые от аденозинмонофосфат
активируемой протеинкиназы ингибируя митохондриальное дыхание, но, возможно, его
действие осуществляется путем ингибирования
митохондриальной дегидрогеназы глицерофосфат и механизма с участием лизосом. Таким
образом, за последние 10 лет простая картина
влияния метформина на гликемию путем воздействия на печень через аденозинмонофос-фат
активируемую протеинкиназу, сменилась куда
более сложной, отражающей многочисленные
способы действия этого препарата [34].
В клинической практике при лечении СД2
метформин применяется как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими сахароснижающими препаратами [35]. Он применяется и

при СД1 [36], при беременности и диабете [37], а
также для профилактики СД [38].
К преимуществам метформина относятся:
Высокая эффективность в качестве препарата, регулирующего гликемию. При СД2 он
позволяет снизить уровень А1с на 1,0-1,5% (1015 ммоль/моль) [19];
Протективные свойства в отношении
сердечно-сосудистой системы [39];
Благотворное влияние на процессы
старения [40];
Протективное действие в отношении
раковых опухолей [41];
Эффект на микробиоту кишечника,
который, впрочем, еще предстоит полностью
изучить и оценить и с которым, возможно, в
большей или меньшей степени, связаны вышеперечисленные влияния [34, 42];
Эффективность у ряда больных, хотя и не
у всех, при синдроме поликистозных яичников
[43].
К отрицательным эффектам метформина
следует отнести следующее:
У 20-30% больных при лечении метформином возникают побочные действия на желудочно-кишечный тракт, в том числе у 5%
возникают тяжелые побочные эффекты, требующие отмены препарата [34];
Эффективность препарата проявляется
не на каждом больном [44];
Препарат противопоказан при скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин/1,75
м2 и применяется с осторожностью при СКФ˃30
мл/мин/1,75 м2 и менее 60 мл/мин/1,75 м2 [35];
Возможное, хотя и редкое (3-10 случаев
на 100000 пациенто-лет) развитие метформин
индуцированного лактацидоза [35];
Развития дефицита витамина В12 [35].
Влияние метформина на развития дефицита
витамина В12 представляет особый интерес.
Мальабсорбция витамина В12-еще один потенциальный побочный эффект метформина, убедительно продемонстрированный в многочисленных исследованиях [35].
Как правило, исследования по влиянию лечения метформином на статус витамина B-12 в
были краткосрочными [46-51]. Одно из длительных, рандомизированных исследований, посвященных рассматриваемой проблеме было частью трайла – «Hyperinsulinaemia: the Outcome of
its Metabolic Effects (HOME)» [45], в котором

приняло участие 390 больных СД2 в возрасте от
30 до 80 лет, получавших лечение инсулином.
Исследование проводилось у амбулаторных
больных трех неакадемических госпиталей в
Нидердандах: Bethesda General Hospital (Hoogeveen); Diaconessen Hospital (Meppel) and Aleida
Kramer Hospital (Coevorden). С помощью
компьютерной программы больные были рандомизированы на принимавших метформин 850 мг
3 раза в день и плацебо 850 мг 3 раза в день.
Исследование включало в себя три фазы:
Фаза 1 – 12 недель перед рандомизацией;
Фаза 2 – фаза кратковременного (16недельного лечения) в начале которой, больные
были разделены на принимавших в дополнение к
инсулину метформин 850 мг или плацебо 850 мг
по 1 таблетке 3 раза в день;
Фаза 3 – фаза длительного 4-летнего (48
месяцев) лечения.
Больные посещали клиники в начале фазы 1
(за три месяца до рандомизации), в начале фазы 2
(для рандомизации метформин/плацебо) и через
месяц после начала фазы 2 (для проверки
переносимости), а затем каждые три месяца до
окончания исследования. Во время этих посещений проводились медицинский осмотр и лабораторные исследования [45].
Лечение метформином привело к уменьшению концентрации витамина B12 на 19%
(p<0,001) и фолиевой кислоты на 5% (р=0,033) и
увеличению концентрации гомоцистеина на 5%
(р=0,091). Абсолютный риск дефицита витамина
В12 (<150 пмоль/л) в конце исследования был на
7,2% выше в группе метформина, чем в группе
плацебо (р=0,004). Абсолютный риск низкой
концентрации витамина В12 (150-220 пмоль/л) в
конце исследования был на 11,2% выше в группе
метформина (р=0,001) [45].
В исследовании «The Diabetes Prаevention
Program Outcomes Study (DPPOS)» также
показан повышенный риск развития дефицита
витамина В12 при лечении метформином [52]. В
том же исследовании были получены данные о
большей распространенности периферической
нейропатии (по данным теста с монфиламентом)
[52].
Reinstatler L. et al. [53] провели исследование у
взрослых больных СД2 с целью сравнить
распространенность дефицита витамина В12 у
принимающих метформин и не принимающих
этот препарат, а также изучить влияние витамина
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В12 на рассматриваемые параметры.
Были проанализированы данные 1621 лиц в
возрасте старше 50 лет c СД2 и 6867 лиц того же
возраста без СД2.
В исследовании National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES), проведенным в
1999-2006 гг было установлено, что диагноз СД2
считался верифицированным, в том случае, если
он был установлен в возрасте старше 30 лет, если
инсулинотерапия была назначена позднее, чем
через 1 год после постановки диагноза. Все
исследуемые были разделены на 2 группы: лиц,
получающих в настоящее время метформин и не
получающих его. Биохимический дефицит витамина В12 диагностировался при концентрации
его в сыворотке ≤148 пмоль/л, пограничными
значениями считались концентрации от 149 до
≤221 пмоль/л.
Исследование продемонстрировало, что
биохимический дефицит B12 был выявлен у
5,8% больных СД2, получавших метформин и у
2,4% тех, кто его не получал (р=0,0026) и у 3,3%
лиц без СД (р=0,0002). Среди больных СД
применение метформина было связано с биохимическим дефицитом В12 (скорректи-рован-

ное отношение шансов было равно 2,92; 95% CI
1,26-6,78). Употребление любых добавок,
содержащих витамин В12, не приво-дило к
уменьшению частоты встречаемо-сти биохимического дефицита витамина В12 среди больных
СД2, в то время как употребление добавок,
содержащих витамин В12, приводило к уменьшению на две трети частоты встречаемости
дефицита витамина В12 у людей без диабета.
Авторы пришли к заключению, что применение метформина ассоциируется с высокой
частотой встречаемости дефифита витамина
В12. Также они утверждают, что рекомендуемые
Институтом Медицины дозировки витамина В
12 (2,4 мг/день), а также дозы обычно имеющиеся в поливитаминных препаратах (6 мг) не
достаточны для корректирования дефицита
витамина В12 у больных СД2.
Вопрос о дефиците витамина В12 у больных
СД на современном уровне в нашей стране не
изучался. Несомненный интерес представляет
проведение таких исследований, а также изучение взаимосвязи между дефицитом витамина
В12 и нейропатией при СД2, анемией, сердечнососудистым риском.
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XÜLASƏ
ŞƏKƏRLİ DİABET, METFORMİN VƏ B12 VİTAMİN DEFİSİTİ
Hüseynova A.R., Mirzəzadə V.A.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə şəkərli diabet tip 2-nin birinci seçim preparatı olan metforminlə müalicəsi və onun ən çox rast gələn
ağırlaşması – B12 vitamini deﬁsiti nəzərdən keçirilmişdir. Metforminin istifadəsi vitamin B12 deﬁsiti ilə assosiasiya
olunur. Adi polivitamin preparatlarında olan dozada B12 vitamini bu deﬁsiti müalicə etmək üçün kifayət etmir.
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, metformin, B12 vitamin deﬁsiti.
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DIABETES MELLITUS, METFORMIN AND VITAMIN B12 DEFICIENCY
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In this article has been reviewed the treatment diabetes mellitus type 2 with the ﬁrst line medicament metformin and
its common side effect-vitamin B12 deﬁciency. Metformin usage is associated with B12 vitamin deﬁciency. Dosage
of the vitamin in regular multivitamin supplements is not sufﬁcient for the treatment of B12 deﬁciency.
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Redaksiyaya daxil olub: 27.05.2019
Çapa tövsiyə olunub: 24.06.2019
Rəyçi: professor T.T. Əliyeva

24

Тибб вя Елм jурналы, №3 (17) 2019, 25-30

ORİJİNAL
MƏQALƏLƏR

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СТАТЬИ

ORIGINAL
ARTICLES

СРАВНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МОНОПОЛЯРНОЙ И БИПОЛЯРНОЙ
ТУР ОПЕРАЦИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В БОЛЬНИЦАХ С
ОГРАНИЧЕННОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЬНЫХ
Джавад-Заде С.М., Насиров П.Р.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
кафедра урологии, Баку, Азербайджан
В статье обсуждается личный опыт автора по проведению монополярной (МТУРП) и биполярной (БТУРП)
трансуретральной резекций (ТУР) предстательной железы по поводу доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ), проведенных у 49 последовательных больных в трех частных клиниках в
течении одного года . В каждой группе исследования было примерно равное количество больных. Приведены
данные современной научной урологической литературы о технической характеристике операций ТУР, о
показаниях и осложнениях. Основная цель статьи – дать рекомендации практикующим врачам общего
профиля и начинающим урологам, по адекватной подготовке больных с ДГПЖ для ТУР-операции простаты,
оптимизация выбора эндоурологических инструментов и ирригационных растворов с учетом уменьшения
интраоперационных осложнений.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), монополярная
трансуретральная резекция (МТУРП), биполярная трансуретральная резекция (БТУРП), трансректальное
ультразвуковое исследование (ТРУЗИ).

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является наиболее часто
встречающимся заболеванием мочеполовой
системы у пожилых мужчин, но может проявляться уже в возрасте 40-50 лет. Социальную
значимость и актуальность этой проблемы
подчеркивают демографические исследования,
свидетельствующие о значительном росте
населения планеты в возрасте старше 60 лет,
темпы которого существенно опережают рост
населения в целом [1].
Подготовка больного с ДГПЖ на ТУРоперацию, стационарное лечение и послеоперационная реабилитация – многогранный
процесс, который имеет целый ряд особенностей, связанных с возрастными, моральноэтическими, социально экономическими, культурными и другими факторами [2]. Необходимо
помнить об особенностях этих больных и самой
болезни ДГПЖ, так как в большинстве случаев –
это больные пожилого и старческого возраста, с
другими сопутствующими заболеваниями,
такими как сахарный диабет, гипертония,
ишемическая болезнь сердца [5]. Несмотря на то,
что пальцевое ректальное исследование (ПРИ)
является самым простым, дешевым и безопасным методом диагностики ДГПЖ и эту методику

никто не отменял, правильность трактовки
результатов ПРИ во многом зависит от опыта и
классификации врача [3]. Но в условиях
современной медицины врачи общего профиля
часто направляют больных до осмотра, на
инструментальные обследования для постановки диагноза, а порой и для удовлетворения
больного. Ультразвуковое исследование (УЗИ)
органов малого таза получило широкое
распространение из-за их относительно простоты, безопасности, высокой информативности и
доступности для населения [4]. Нередко больные
с ДГПЖ приходят к урологу уже с ответами УЗИ,
лишь для того, чтобы узнать альтернативное
мнение. Появление и освоение в последние годы
огромной разновидности аппаратов УЗИ сделали этот метод в диагностике ДГПЖ ведущим.
Хотя классические радиологи по УЗИ в большинстве случаев не препятствуют передаче
своих методик в руки урологов, удержать
прогресс и развитие технологий невозможно.
Все большее число практикующих урологов
осваивают ультразвуковые диагностические
методики, которые активно применяют в своей
работе [3, 4].
Основная цель статьи – дать рекомендации
практикующим врачам общего профиля и
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начинающим урологам, по адекватной подготовке больных с ДГПЖ для ТУР-операции
простаты, оптимизация выбора эндоурологических инструментов и ирригационных растворов с учетом уменьшения интраоперационных
осложнений.
Материал и методы исследования. В повседневной практике в урологии используют два
основных метода УЗИ: трансабдоминальный и
трансректальный. При трансабдоминальном
УЗИ выполняется сканирование почек, мочевого
пузыря и предстательной железы, оценивается
состояние паренхимы почек, изменение чашечно-лоханочной системы, подвижность почек,
состояние мочеточников. Исследование позволяет быстро и эффективно визуализировать
мочевой пузырь, определить объем остаточной
мочи. Недостаток метода – низкое качество
визуализации паренхимы предстательной железы (ПЖ), большая погрешность при определении ее размеров и объема (особенно при затруднении накопления мочи в мочевом пузыре),

зависимость получаемых данных от
квалификации и навыков специалиста. Надо
помнить, что неотъемлемая часть УЗИ простаты
– определение объема остаточной мочи [3, 4].
«Золотой стандарт» инструментального обследования предстательной железы – трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ).
Его выполняют ректальным датчиком, который
вводят в прямую кишку пациента, в положении
лежа на левом боку с коленями, поджатыми к
животу [3, 4, 8]. При транректальном исследовании ультразвуковой датчик находится в
непосредственной близости к предстательной
железе, что позволяет существенно улучшить качество визуализации и дать наиболее четкое определение размеров, объема и состояния тканей
(наличие опухолей и очагов деструкции) ПЖ.
ТРУЗИ особенно эффективно для больных уже
перенесших ТУР-операцию, но все еще жалующихся на затрудненное мочеиспускание (Рис. 1).
Относительное показание к операции ТУР
простаты является:

Рис. 1. Трансректальное ультразвуковое исследования простаты до и после ТУР операции
Примечание: на левой половине рисунка узел боковой доли простаты не резецирован при первой ТУР
операции и вызывает обструкцию задней уретры. Правый рисунок 4 месяца после повторной ТУР операции.

- морфологические изменения в мочевом
пузыре или верхних мочевых путях, такие как
дивертикул мочевого пузыря или гидронефроз,
вызванной при инфравезикальной обструкцией
простаты;
- хроническая и рецидивирующая инфекция
мочевых путей, вызванная инфравезикальной
обструкцией;
- постоянный и увеличивающийся объем
остаточной мочи больше 100 мл
- важно помнить, что, уродинамические
показатели и размер предстательной железы не
являются абсолютным показанием к операции.
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Окончательное решение также зависит от
готовности пациента к операции, экономических, социальных и прочих причин [2, 8, 9].
Размер аденомы больше 50 мл не для начинающих, больше 100 мл только для опытных
эндоскопических хирургов, альтернатива –
открытая аденомэктомия.
Монополярная ТУР (МТУР) является наиболее ранней и распространенной конфигурацией трансуретральной резекции. Высокочастотный ток от генератора резекции (коагуляции)
подается на резекто скоп, удерживаемый
урологом. Плотность тока высока, и когда этот

электрод касается тканей тела, возникает выраженный эффект локального нагрева на кончике
резекционной петли. Ткань удаляют «сбриванием» кусочков простаты. Затем ток распространяется по всему телу и возвращается в
генератор через пластину пациента (часто
неправильно называемую «пластиной заземления»). Эта пластинка должна находиться в хорошем контакте с пациентом (часто на ягодичной

области) на площади не менее 70 см3 (Рис. 2).
Неправильное применение пластины пациента
является наиболее частой причиной сбоя резекции и коагуляции, а также случайных ожогов в
области пластины [10]. Кроме генератора тока
высокой частоты, в систему для электрорезекции также входят, осветитель, волоконный
световод, система подачи жидкости и рабочая
педаль [9].

Рис. 2. Схема отведения тока при мнополярной резекции и режующая петля.
МТУР обычно используется 3,2% раствора
«Турусол» на 3000 мл для ирригации мочевого
пузыря. Раствор содержит 2,7% сорбита, 0,54%
маннита и воду для инъекций, которая не
содержит электролитов [12]. Во время МТУР
простаты определенное количество ирригационной жидкости попадает в кровь путем внутрисосудистой абсорбции раствора, что может
привести к нежелательному ТУР-синдрому –
артериальной гипотензии, тахикардии, тошноте,
рвоте, отеку легких вследствие гипоосмолярной
гипергидратации.
Профилактика ТУР синдрома должна включать: гидростатическое давление ирригационного раствора «Трусол» не должно превышать
50 см воды, время резекции не должно превышать 60 минут, желательно оперировать пациента под регионарной (спинальная или эпидуральная) анестезией для контроля сознания и над
ранними проявлениями ТУР- синдрома – беспокойство, спутанное сознание, одышка и слабость
[9, 12]. Следует отметить, что на время полувыведения абсорбированной жидкости влияет не
только объем и состав ирригационного раствора,
но и исходный уровень азотемии. Поэтому,
почечные пробы (мочевина, креатинин, мочевая
кислота) обязательно должны быть включены в
лабораторные исследования в предоперационной подготовке больного при ТУР-операциях [5,
6].

Биполярная ТУР (БТУР) идентична традиционной методике ТУР. Биполярный резектоскоп тоже подключается к высокочастотному
генератору, а в качестве раствора для орошения
используется изотонический физиологический
раствор (NaCl от 0,9% до 3000 мл). В отличие от
монополярного резектоскопа ток не проходит
через весь организм больного, а ограничивается
расстоянием между электродами (активным и
пассивным) резекционной петли внутри
резектоскопа (Рис. 3). Биполярная резекция
также устраняет необходимость в пластине и
использует значительно меньше энергии. Во
время ирригации (орошения), NaCl не поглощается в кровь путем внутрисосудистой абсорбции и вероятность ТУР-синдрома резко снижается [2, 8, 10, 11].
Тем не менее, необходимо полностью осознавать, что изотонические растворы не могут
предотвратить тяжелую сердечную и легочную
недостаточность, в случаях поглощения большого объема ирриганта. Соответственно, БТУР
предлагает теоретическое преимущество,
заключающееся в предоставлении большего
времени для выполнения резекции и контроля
гемостаза. Некоторые авторы считают, что
БТУРП может быть связан с более высокой
частотой стриктур уретры. Несмотря на растущее использование, БТУРП еще не превратился
в «новый стандарт». [7, 8].
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Рис. 3. Схема отведения тока при биполярной резекции и режующая петля.
Следует отметить, что ТУР-операции имеют
интраоперационные, ранние и поздние осложнения. К примеру, по данным различной литературы, интраоперационное кровотечение составляют до 3,3-7,2%, острое воспаление мочевыводящих путей (включая эпидидимит) – 1,5-2,3%.
стриктура уретры – 3,8-7,6%, перфорация стенки
шейки матки – 1,2%, склероз шейки мочевого
пузыря – 3,5-4%, ретроградная эякуляция – 6570%, эректильная дисфункция – до 6% [8, 9, 11].
Результаты исследования. Проведено 49

операций, из которых 24 (49%) БТУР, 25 (51%)
МТУР операций. Возраст больных составил от
55 до 85 лет. Общий объем простаты составил от
45 до 80 г. Острая задержка мочи, вызванная
часто инфравезикальной обструкцией простаты,
наблюдалась у 10 больных, в среднем возрасте ~
70 лет. Симультанные операции – ТУР простаты
+ герниопластика по Лихтенштейну, по поводу
ДГПЖ и с паховой грыжи, проведены в общей
сложности у 17 больных. Из 49 больных у 7 была
проведена симультанная эндоскопическая опе-

Таблица
Распределение больных по возрастным группам, типам операций,
сопутствующим хирургическим заболеваниям, анестезии и осложнениям
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рация по поводу мочекаменной болезни –
стриктуры задней уретры (3), цистолитотрипсия
(2) и уретеролитотрипсия (2). Показана таблица
в которой больные распределены по возрастным
группам, типам операций, сопутствующим
хирургическим заболеваниям, анестезии и
осложнениям. У одного больного (63 лет, БТУРП
операция) при гистопатологическом исследовании (ТУРП материал) был выявлен рак предстательной железы. На следующем этапе этому
больному была проведена открытая радикальная
простатаэктомия в плановом порядке.
Заключение и обсуждения. При больших
размерах предстательной железы (>70 г), биполярная резекция предстательной железы (БТУР)
является относительно безопасным методом
резекции по сравнению с монополярной резекцией (МТУР), с учётом риска ТУР-синдрома.
Этот же метод дешево обходится, так как для
ирригационного раствора используются изотонические растворы. Однако, успех операции во
многом зависит от умения и опыта уролога и
нередко от технического обеспечения операционного блока, наличия опытного анестезиолога и реанимационной бригады. Эпидуральная
анестезия предпочтительнее спинальной,
особенно при симультанных операциях с учетом
контроля постоперационных болей [6, 11].

Антибактериальное лечение за 24 часа до операции снижает риск развития послеоперационной
инфекции у больных с острой задержкой мочи
и/или при обращении с кате-тером Фолея in situ.
БТУРП был связан с относительно более
высокой частотой стриктур уретры. Из 3-х
стриктур, две были прооперированы биполярным методом. В настоящем исследовании не
было обнаружено значительно более высокой
частоты стриктур уретры в биполярной группе.
Возможно, это больше всего связано с диаметром оболочки резектоскопа и продолжительностью послеоперационного катетера. Хрониче ские инфекции мочевыводящих путей
(хронический эпидидимит, хронический простатит) у пожилых мужчин не являются противопоказанием к выполнению хирургически «чистых»
операций в пахово-мошоночной области.
Повышение эффективности оперативных
методов лечения заболеваний предстательной
железы путем предотвращения развития интраоперационных осложнений при ТУР предстательной железы и в послеоперационный период
является одной из актуальных проблем урологии. Хорошо продуманный многоцентровое
рандомизированное контрольное исследование
с долгосрочным наблюдением и анализом затрат
попрежнему необходим.
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XÜLASƏ
MƏHDUD XƏSTƏ SAYI OLAN XƏSTƏXANALARDA ARDICIL İCRA OLUNMUŞ PROSTAT
VƏZİN MONOPOLYAR VƏ BİPOLYAR TUR ƏMƏLİYYATLARININ FƏRQLİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Cavad-zadə S.M., Nəsirov P.R.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Urologiya Kafedrası,
Bakı, Azərbaycan
Məqalədə üç xəstəxanada, bir il ərzində hər qrupda eyni sayda xəstə olmaqla ümumi sayı 49 prostat vəzi hiperplaziyası
olan xəstədə, ardıcıl aparılan prostat vəzinin monopolyar və bipolyar transuretral rezeksiyası (TUR) əməliyyatlarına
dair müəlliﬁn şəxsi müşahidələrinin nəticələri verilmiş, adı çəkilən əməliyyatlara aid müasir ədəbiyyat məlumatları
şəhr edilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi ümumi proﬁl həkimlərinə və endouroloji praktikaya yeni başlayan uroloqlara,
prostat vəzi hiperplaziyasına görə TUR əməliyyatları göstəriş olan xəstələrə müvaﬁq yanaşma, bu xəstələrə optimal
endouroloji alət və cihazların, irriqasiya məhlullarının seçmə konsepsiyasını çatdırmaqla, əməliyyatdaxili və
əməliyyatdan sonrakı ağırlaşmaları azaltmaq, xəstəxanalarda, cərrahi müalicənin optimal yolunu tətbiq etməkdir.
Açar sözlər: prostat vəzisinin xoşxassəli hiperplaziyası (PVXH), prostat vəzisinin monopolyar (TURP-M) və bipolyar
(TURP-B) transuretral rezeksiyası, transrektal ultrasəs müayinəsi (TRUS).

SUMMARY
COMPARING CONSECUTIVE SURGERIES OF MONOPOLAR AND BIPOLAR
TUR OF THE PROSTATE IN HOSPITALS WITH LIMITED CASELOAD OF
PATIENTS
Cavad-zadeh S.M., Nasirov P.R.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Urology, Baku Azerbijan
The article discusses the author's experience with consecutive number of monopolar (TURP-M) and bipolar (TURP-B)
transurethral resections of the prostate (TUR) for benign prostatic hyperplasia (BPH) performed in 49 patients,
approximately the same number of patients in each group, in three private hospitals, during one year. Information from
modern urological literature on the technical characteristics of TUR operations, indications and complications are
given. The main purpose of the article is to give recommendations to practicing general practitioners and young
urologists for adequate management of patients with BPH for TURP of prostate surgery, optimization of the choice of
endourological instruments and irrigation solutions, taking into account reduction of intraoperative complications.
Keywords: benign prostatic hyperplasia (BPH), monopolar transurethral resection (TURP-M), bipolar transurethral
resection (TURP-B) of the prostate, transrectal ultrasound (TRUS).
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KOMPÜTER-GÖRMƏ SİNDROMUNDA GÖZÜN KLİNİK-FUNKSİONAL
VƏZİYYƏTİ
1

Qasımov E.M., 1Aslanova V.Ə.*, 2Paşayeva Ş.B.
1
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, göz xəstəlikləri kafedrası,
Bakı, Azərbaycan;
2
Akad. Z.Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, müalicə-reabilitasiya şöbəsi,
Bakı, Azərbaycan
Kompüter görmə sindromu – kompüter arxasında uzun müddət işləyənlərdə görmə diskomfortuna, akkomodasiyanın
spazmının inkişafına gətirib çıxaran görmə sisteminin gərgin vəziyyətidir. Göz qırpmalarının sayının azalması gözyaşı
pərdəsinin stabilliyinin pozulmasına səbəb olur ki, nəticədə “quru göz” inkişaf edir. Göz qızarır, quruluq və yad cisim
hissi əmələ gəlir. Aparılan klinik və laborator tədqiqatların təhlili əsasında kompüter görmə sindromunun obyektiv və
subyektiv əlamətləri, eləcə də xəstələrdə meybomi vəzinin funksional vəziyyəti, gözyaşı pərdəsinin stabilliyi (Norn
sınağının nəticələrinə əsasən), gözyaşı sekresiyasının həcmi (Şirmer testinin nəticələrinə əsasən) öyrənilmişdir.
Kompüter görmə sindromunda göz səthinin dəyişiklikləri meybomi vəzinin disfunksiyası və gözyaşı pərdəsinin
stabilliyinin azalması ilə şərtlənmişdir. Göstərilir ki, kompüter görmə sindromunda konyunktivadakı dəyişikliklər zəif
ifadə olunur, gözün dərin strukturlarını əhatə etmir və “quru göz” sindromuna xas hesab olunur. Kompüter görmə
sindromunun inkişafında əsas amil monitor arxasında aparılan gündəlik işin müddətidir ki, orta hesabla 8,0±1,2 saat
hesab olunur.
Açar sözlər: kompüter görmə sindromu, “quru göz” sindromu, astenopiya.

“Kompüter görmə sindromu” (KGS) (Computer
Vision Syndrome) geniş klinik praktikaya, demək
olar ki, son vaxtlar daxil olmuşdur. KGS termini
şəxsi kompüter arxasında işlə əlaqədar olaraq görmə
yorğunluğunun mənﬁ əlamətləri kompleksini bildirmək üçün optometristlərin Amerika assosiasiyası
tərəﬁndən irəli sürülmüşdür (1995) [7, 8]. Kompüter
görmə sindromunun yayılması kifayət qədər
yüksəkdir. Belə ki, ABŞ-da sutka ərzində kompüterdə 3 saatdan artıq işləyənlər kompüter istifadəçilərinin 90%-ni təşkil edir [12].
Kompüter istifadəçilərinin 70%-i görmə sindromundan əziyyət cəkir. Kompüterlə iş zamanı
diskomfort və görmə ilə bağlı problem aktual hesab
olunur. Bu gün üçün kompüterizasyanın artması,
smartfon, planşet və kompüter arxasında insanların
sərf etdikləri vaxtın artması ilə əlaqədar kompütergörmə sindromuna (KGS) xas şikayətlərlə tibbi
yardıma görə oftalmoloqa müraciət edənlərin sayı
artmaqdadır [1-4].
Kompüterlə uzunmüddətli iş zamanı görmə
üzvündə – yaxındangörmənin əmələ gəlməsi (və
yaxud mövcud olan yaxındangörmənin proqressivləşməsi) və “quru göz sindromu”nun (QGS) inkişafı
ilə gedən meybomi vəzinin disfunksiyası kimi
dəyişikliklər baş verir. Meybomi vəzinin disfunksiyası (MVD) “quru göz sindromu”nun tez-tez rast
gəlinən inkişaf səbəblərindən hesab olunur. Kompüter görmə sindromunda göz səthi dəyişikliklərinin
səbəbi meybomi vəz disfunksiyası və gözyaşı

pərdəsinin stabilliyinin azalmasıdır [4, 9].
Bu sindrom zamanı QGS-nun inkişafını müəyyən
edən amil qapağın qırpma hərəkətlərinin tezliyinin
azalması hesab olunur ki, bu da görmənin
gərginliyinə bağlı olduğu kimi, havanın ionlaşması
fonunda buynuz qişanın taktil hissiyyatının azalması
ilə də əlaqədardır [10,11].
İşin məqsədi: kompüter-görmə sindromunun
əmələ gəlməsinin risk amillərini aşkar etmək və
kompüter arxasında uzunmüddətli işin gözün klinikfunksional vəziyyətinə təsirini öyrənmək.
Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya
Mərkəzində müayinədən keçən və müalicə alan 32
xəstə (20 əsas qrup və 12 nəzarət qrupu olmaqla)
daxil edilmişdir. Müayinə edilənlərin 18-i qadın, 14ü kişi olmuş, yaşları 21-57 arasında olmuşdur (orta
hesabla 36±6,0 yaş). Hər iki qrupdakı xəstələrin yaş
həddi, demək olar ki, eyni olmuş, fərqlənməmişdir.
Əsas qrupa KGS diaqnozu ilə olan xəstələr daxil
edilmişdir. Xəstələrin şikayəti və kompüterdən çox
istifadələri əsas götürülmüşdür.
QGS-ya gətirib çıxaran sistem xəstəlikləri,
kontakt linzalardan istifadə, demodekoz blefariti,
konyunktiva və buynuz qişanın yoluxucu və
distroﬁk xəstəlikləri, laqoftalm, eləcə də ikincili
QGS-ya gətirib çıxaran digər səbəblər (yerli və
sistem medikamentoz terapiya, hormonal pozuntu
və s.) istisna olunmuşdur.
Nəzarət qrupuna daxil edilən 12 xəstə kompüter
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qarşısında işləsələr də görmə üzvü tərəﬁndən
şikayətləri olmamışdır. Onlar əsas qrupun xəstələri
ilə müqayisədə gün ərzində kompüter arxasında az
vaxt keçirmişlər. Əsas qrupda göstərilən istisnalar
nəzarət qrupuna da aid edilmişdir.
Standart oftalmoloji müayinə – anamnezin
toplanması, vizometriya, tonometriya, biomikroskopiya, oftalmoskopiya aparılmışdır. Əlavə
metodların köməyilə gözyaşının hasili (Şirmer I),
qapaq kənarının və meybomi vəzilərinin vəziyyəti
(biomikroskopiya), gözyaşı pərdəsinin stabilliyi
(Norn sınağı), göz səthinin vəziyyəti (vital boyalarla
rəngləmə, impression sitologiya) qiymətləndirilmişdir.
Biomikroskopik müayinənin gedişi zamanı
qapağın kirpikli kənarının ödemli, hiperemiyalı
olmasına, eləcə də meybomi vəzilərinin axarlarının
vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Konyunktivanın vəziyyətinin qiymətləndirilməsində konyunktival inyeksiya, qapaq kənarına paralel konyunktival
büküşlərin olması diqqəti cəlb etmişdir.
Şirmer testi ümumi qəbul olunmuş metodika ilə
aparılmışdır. Bausch+Lomb ﬁrmasının test zolaqları
dəstindən istifadə olunmuşdur.
Əsas qrupa daxil olan xəstələr monitor qarşısında
gün ərzində 5-dən 12 saata qədər (orta hesabla
8,0±1,3 saat) olmuşlar. Bu rejimdə xəstələr 3 ildən
12 ilə qədər (orta hesabla 5,7±1,0 il) işləmişlər. Qeyd
etmək vacibdir ki, kompüter arxasında işləməyə
başlayandan kifayət qədər uzun müddət sonra
şikayətlər ortaya çıxmışdır ki, bu göstərici təxminən
5,2±1,1 il təşkil etmişdir. Korreksiya ilə görmə itiliyi
orta hesabla 0,977±0,044.
Nəzarət qrupuna görmə orqanı tərəfdən şikayəti
olmayan 12 nisbi sağlam şəxs daxil edilmişdir. Bu
qrupda orta yaş 35,7±3,4 yaş, onlardan 4-u kişi
(33,3%) və 8 -i qadın (66,7%) olmuşdur. Nəzarət
qrupuna daxil olanlar 2 ildən 7 ilə qədər (orta hesabla
4,3±0,3 il), gün ərzində 3 saatdan 6 saata qədər (orta
hesabla 4,58±0,75 saat) monitor arxasında olmuşlar.
Korreksiya ilə görmə itiliyi 1,0 təşkil etmişdir.
Əsas qrupa daxil edilən xəstələrin orta yaşı

35,5±2,7 olmuşdur. Onlardan 10 kişi (50%) və 10
qadın (50%) olmuşdur. Əksər halda xəstələr gözdə
“quruluq hissi” (62,1%), gözün və qapağın
qızarması (53%), göynəmə (45,4%) kimi şikayətlər
göstərmişlər. Bunlardan başqa gözün yorulması və
qapaqlarda ağırlıq 36,3% halda, yad cisim, “qum”
hissi 22,7% halda, yaşaxma 13,6%, gözlərdə ağrı
10,6%, qaşınma 4,5% və qeyri-stabil görmə 4,5%
xəstədə qeydə alınmışdır.
Əsas qrupun 9 nəfərində (45%) Şirmer I testinin
göstəricilərinin mülayim azalması, 3 xəstədə (15%)
gözyaşı hasilinin əhəmiyyətli azalması, 4 xəstədə
(20%) – normal göstəricilər və 4 xəstədə (20%)
gözyaşı əmələ gəlməsinin əhəmiyyətsiz azalması
aşkar olunmuşdur. Orta hesabla 8,85±0,6 mm.
Nəzarət qrupunda Şirmer I testi aparılarkən göstəricilərin əhəmiyyətli azalması qeyd olunmamışdır. Bu
qrupda Şirmer I testinin orta göstəricisi 15,7±0,8
mm təşkil etmişdir. Şirmer I testinin orta göstəricilərinin müqayisəsi zamanı aşkar olunan fərq
qeyri-dürüst olmuşdur (p<0,05).
Meybomi vəzilərinin disfunksiyası biomikroskopik olaraq əsas qrupun 14 xəstəsində (70%) bu və
ya digər dərəcədə müşahidə olunmuşdur. Bu da
özünü qapaq kənarının qalınlaşması və hiperemiyası, meybomi vəzilərinin axarlarının tutulması,
meybomi vəzilərinin kistası şəklində büruzə
vermişdir.
Nəzarət qrupunda göz qapağının kənarı sakit
olmuş, meybomi vəzi axarlarının tutulması və
kistaları az halda təsadüf etmişdir.
Əsas qrupda diaqnostika məqsədilə kompression
sınaq aparılarkən 1 xəstədə (5%) meybomi vəzin
sekreti şəffaf olmuşdur və yüngül kompressiya
zamanı asanlıqla evakuasiya olunmuşdur. 2 xəstədə
(10%) meybomi vəz sekreti bulanıq olub, onun
evakuasiyası üçün orta güclü kompressiya tələb
olunmuşdur. 5 xəstədə (25%) sekretin evakuasiyası
üçün orta dərəcədən yüksək güc tələb edən
kompressiyaya ehtiyac olmuşdur və 12 xəstədə
(60%) sekret evakuasiya olunmamışdır. Orta
hesabla 1,25±0,2 bal (cəd.).

Cədvəl
Əsas və nəzarət qrupunun funksional testlərinin göstəricilərinin orta kəmiyyəti (M±m)
Əsas qrup (n=20)
35,5±2,7
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Kompression sınaq aparılarkən nəzarət qrupunda
8 (66,6%) xəstədə meybomi vəzin sekreti şəffaf
olmuş və asanlıqla çıxmışdır, ancaq 2 xəstədə
(16,7%) sekret bulanıq olmuş, evakuasiya
kompressiyanın orta gücü ilə əldə olunmuşdur. 2
xəstədə (16,7%) meybomi vəzin sekreti bulanıq
olmuş və onun evakuasiyası üçün ortadan yuxarı
gücdə kompressiyaya ehtiyac olmuşdur. Orta
hesabla 0,41±0,1 bal. Kompression sınağın nəticəsi
üzrə əsas və nəzarət qrupları arasındakı fərq statistik
dürüstdür (p=0,05).
Gözyaşı pərdəsinin qırılma vaxtının göstəricisi
əsas qrupun 11 xəstəsində (55%) mülayim azalmış,
5 xəstəsində (25%) əhəmiyyətli, 1 xəstədə (5%)
əhəmiyyətsiz azalmış, 3 xəstədə (15%) normal
olmuşdur. Orta hesabla, əsas qrupda Norn sınağının
göstəriciləri 7,1±0,6 saniyə olmuşdur. Nəzarət
qrupunda gözyaşı pərdəsinin qırılma vaxtının
əhəmiyyətli azalması qeyd olunmamışdır. Orta
hesabla gözyaşı pərdəsinin qırılma vaxtı nəzarət
qrupunda 14±0,6 saniyə olmuşdur. Bu göstəricinin
iki qrup arasındakı fərqi statistik dürüstdür (p<0,05)
(cəd.).
Əsas qrupun 18 xəstəsində (36 göz) biomikroskopiya və ﬂüoresseinlə boyama zamanı buynuz
qişa zədələnməsi aşkar olunmamışdır, 2 xəstədə (3
göz) müxtəlif dərəcədə epiteliopatiya müşahidə
olunmuşdur. Orta hesabla 1,5±0,2 bal. Nəzarət qrupunda 1 xəstədə (2 göz) buynuz qişanın zəif rənglənməsi qeyd olunmuşdur, rənglənmənin intensivliyi çox zəif olduğundan norma kimi götürülmüşdür.
Əsas və nəzarət qrupu arasında bu göstəricilərin
statistik dürüst fərqi aşkar olunmamışdır.
İmpression sitoloji müayinə əsas qrupda funksional test göstəriciləri normal olan 6 xəstə (12 göz)
üzərində aparılmışdır. Hüceyrə polimorﬁzmi ilə
birgə büruzə verən distroﬁya, qədəhəbənzər
hüceyrələrin sayının azalması və ya tam olmaması,
regenerasiya qabiliyyətinin azalması, hüceyrələrin
səthi qatlarının yüksək deskvamasiyası, eləcə də
epitelin lokal leykositar inﬁltrasiya ilə keratinizasiyası əlamətləri aşkar olunmuşdur. Qədəhəbənzər
hüceyrələrin sayının azaldığı yerdə onların hiper-

plaziyası qeyd olunmuşdur.
Konyunktivanın dəyişiklikləri QGS üçün səciyyəvi olub, KGS olan xəstələr üçün xas deyil.
Müzakirə. Müəlliﬂər göstəriri ki, görmə analizatoruna şəxsi kompüterlərin təsirinin öyrənilməsi
aktual hesab olunur [7, 8]. Kompüter istifadəçilərinin az hissəsində monitorun ekranı arxasında
oturandan 2 saat sonra, əksəriyyətində 4 saat, hamısında 6 saat sonra gözün yorulması başlayır. Son
zamanlar KGS-nun inkişaf səbəblərindən biri QGS
hesab olunur ki, kompüter istifadəçilərinin 30%indən çoxunda rast gəlinir. Ancaq KGS-nun inkişafının konkret mexanizmi öyrənilməmişdir [5].
Сагадатова Н.М. göstərir ki, QGS kompüter
istifadəçilərinin 33,3%-indən çoxunda rast gəlinir. İş
gününün sonunda gözyaşı pərdəsinin qırılma vaxtının orta göstəricilərinin azalması və gözyaşı əmələ
gəlməsinin orta göstəricilərinin artmasını qeyd edir.
Müəllif bu pozgunluqlarla kompüter istifadəçilərinin yaşı və kompüterə bağlı iş stajı arasında əhəmiyyətli düz korrelyasiya olduğunu qeyd edir [6].
2010-cu ildə Пимениди М.К. göstərir ki, monitor
arxasında gündəlik işin davametmə müddəti KGSnun inkişafının risk amillərindən hesab olunur,
konyunktiva və buynuz qişadakı dəyişikliklər QGS
üçün tipik hesab olunur. Monitor arxasında uzun
müddət işləyənlərdə meybomi vəz disfunksiyası
fonunda quru göz sindromuna rast gəlinir [4].
Məhz apardığımız tədqiqatlardan əldə etdiyimiz
nəticələr yuxarıda adları çəkilən ədəbiyyatlardakı
göstərilənlərə uyğun gəlir və bu istiqamətdə elmi
axtarışlar aparılmaqdadır.
Yekun. Kompüter görmə sindromunun əsas
subyektiv əlamətlərinə gözdə quruluq, gözün və göz
qapağının qızarması, göynəmə aiddir. Kompüter
görmə sindromunda göz səthindəki dəyişikliklər
meybomi vəz disfunksiyası və gözyaşı pərdəsinin
stabilliyinin azalması ilə şərtlənmişdir. Bu sindromun inkişafında əsas risk amili monitor arxasında
gündəlik işin davametmə müddəti hesab olunur ki,
bu da orta hesabla, 8,0±1,2 saatdır. KGS-nun
proﬁlaktikası üçün monitor arxasında iş rejiminə
riayət etmək lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛАЗ ПРИ
КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРИТЕЛЬНОМ СИНДРОМЕ
1

1

2

Касимов Э.М., Асланова В.А., Пашаева Ш.Б.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
г. Баку, Азербайджан;
2
Национальный Центр Офтальмологии им. Акад. З.Алиева, лечебно-реабилитационное отделение,
Баку, Азербайджан
1

Компьютерный зрительный синдром – напряженное состояние глаз, вызванное длительной работой за
компьютером, приводящее к зрительному утомлению, развитию спазма аккомодации. Уменьшение
количества морганий приводит к нарушению слезной пленки, развивитию синдрома «сухого глаза» (ССГ).
При этом появляется покраснение глаз, чувство сухости и инородного тела. На основании анализа результатов
клинических и лабораторных исследований определены субъективные и объективные признаки
компьютерного зрительного синдрома, а также функциональное состояние мейбомиевых желез и
стабильность слезной пленки (по данным пробы Норна), объем секреции слезы (по данным теста Ширмера 1),
морфологические изменения конъюнктивы (по данным импрессионного цитологического исследования).
Изменения глазной поверхности при данном синдроме обусловлены дисфункцией мейбомиевых желез и
снижением стабильности слезной пленки. Показано, что изменения конъюнктивы (по данным
импрессионного цитологического исследования) при компьютерном зрительном синдроме слабо выражены,
не затрагивают глубоких структур глаза и являются типичными для ССГ. Основным фактором риска развития
компьютерного зрительного синдрома является длительность ежедневной работы за монитором, в среднем
8,0±1,2 часов.
Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, синдром «сухого глаза», астенопия.
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SUMMARY
CLINICAL-FUNCTIONAL CONDITION OF THE EYE IN COMPUTER VISION
SYNDROME
1

Kasimov E.M., 1Aslanova V.A., 2Pashayeva Sh.B.
1
Azerbaijan State Institute of Postgraduate Education named after A. Aliyev, Department of
Ophthalmology, Baku, Azerbaijan;
2
National Ophthalmology Center named after acad. Z. Aliyeva, treatment and rehabilitation department,
Baku, Azerbaijan
Computer vision syndrome - the stress condition of the visual system, caused by prolonged work at the computer,
leading to visual fatigue, the development of a spasm of accommodation. Reducing the number of blinks leads to a
violation of the tear ﬁlm, develops "dry eye" syndrome (DES). There is redness of the eyes, a feeling of dryness and a
foreign body. Based on the analysis of clinical and laboratory results, the subjective and objective signs of computer
vision syndrome, the functional state of the meibomian glands and the stability of the tear ﬁlm (according to Norn's
test), the amount of tear secretion (according to Schirmer's test 1), the morphological changes of the conjunctiva
(according to Impression cytology data). Changes in the ocular surface during computer vision syndrome are caused by
dysfunction of the meibomian glands and reduced stability of the tear ﬁlm. It has been shown that changes in the
conjunctiva (according to the data of impression cytological research) with computer vision syndrome are poorly
expressed, do not affect the deep structures of the eye, and are typical of DES. The main risk factor for the development
of computer vision syndrome is the duration of daily work behind the monitor, an average of 8.0±1.2 hours.
Keywords: computer vision syndrome, dry eye syndrome, asthenopia.
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“KULTİVASİYA OLUNMAYAN” BAKTERİYA FORMALARININ
MÖVCUDLUĞUNA VƏ ONLARIN İNSANIN İNFEKSİON
PATOLOGİYASINDAKI ROLUNA DAİR
1

2

Dadaşov E.Ə.*, Şakuri Ş.B.
1
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mikrobiologiya və
Epidemiologiya kaferdrası, Bakı, Azərbaycan;
2
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Sosial Gigiyena Monitorinqi söbəsi,
Bakı, Azərbaycan
Rutin tədqiqatlar zamanı kəskin bağırsaq infeksiyası (KBİ) hadisələrinin təxminən 50%-nin törədicisinin
aşkarlanmaması, bu hadisələrin əmələ gəlməsində kultivasiya olunmayan bakteryaların iştirakının mümkünlüyü
ehtimalını yaradır. Bununla əlaqədar aparılan tədqiqatın məqsədi törədici müəyyən olunmayan KBİ hadisələrində bu
cür bakteriya formalarının etioloji amil kimi iştirakının müəyyən edilməsi cəhdidir. Bunun üçün kalassik bakterioloji
üsullar ilə yanaşı yeni işlənilmiş faqolizis üsulu tətbiq edilmiş və əldə edilmiş ilkin və “ikincili” bakteriya kulturaları
işıq və elektron mikroskopu ilə və həmçinin biokimyəvi və seroloji üsullar ilə tədqiq edilmişdir. Nəticədə “ikincili”
kulturalarda ilkin kulturadan morfoloji və digər xüsusiyyətlərinə görə fərqli kultivasiya olunmayan bakteriya formaları
aşkar edilmişdir. Bununlada əldə edilmiş nəticələr törədicisi müəyyən olunmayan KBİ hadisələrinin əmələ gəlməsində
bu cür baktriya formalarının rolunun olmasını göstərir.
Açar sözlər: kəskin bağırsaq infeksiyaları, “kultivasya olunmayan” bakteriyalar, “uyuyan” bakteriyalar, persistent
hüceyrələr.

Patogenlərin deteksiyası üçün klassik bakterioloji kultural üsulların tətbiqi ilə aparılan epidemioloji
tədqiqatlarla hazırda əhəmiyyətli sayda etiologiyası
müəyyən edilməmiş, yəni əsil törədicisi aşkarlanmamış infeksion xəstəliklərin olması faktı müəyyən
olunmuşdur. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır
ki, hazırda mikroorqanizmlər Yer kürəsində
biokütlənin 50%-dən çox hissəsini təşkil edir, lakin
bakteriya növlərinin 1%-dən az hissəsi süni şəraitdə
kultivasiya edilə bilir, qalanları isə kultivasiya
olunmayan formalardır [8].
Deyilənlərə izah olaraq qeyd etmək lazımdır ki,
əlverişsiz şəraitlərdə təbii və süni yaşayış yerlərində
spor əmələ gətirməyən mikroorqanizmlər stresə
məruz qalırlar, bunun nəticəsi isə “kultivasiya”
olunmayan (“uyuyan”) hüceyrə formalarının əmələ
gəlməsidir [2, 10]. Bu vəziyyətdə bakteriya hüceyrəsi öz metabolitik aktivliyini saxlayır, amma çoxalmaq üçün olan maye və bərk mühitlərdə fasiləsiz
bölünmə qabiliyyətinə malik olmurlar. Lakin,
mövcud şərait dəyişən zaman, xüsusilə insan və ya
heyvan orqanizminə düşən zaman, hüceyrələr
yenidən çoxalma qabiliyyəti əldə edir və öz patogenliklərini saxlayırlar. Hüceyrələrin bu halı –
kultivasiyanın itirilməsinin geriyə dönən halı –
“həyat qabiliyyətli, lakin kultivasiya olunmayan”
termini ilə ifadə edilir (Viable but non culturable –
VBNC) [13, 14].
Bir haldakı “kultivasiya” olunmayan bakteriya
*E-mail: mikrobiologiya_adhti@mail.ru

36

hüceyrələrini ənənəvi bakterioloji üsulların köməyi
ilə aşkar etmək mümkün deyil, o zaman onlar
özlərinin epidemioloji və ekoloji əhəmiyyətinin
qiymətləndirilməsi zamanı ciddi problemlər yaradır,
və məhz kultivasiya olunmayan vəziyyətə keçməklə
epidemiyalar və epizotiyalar arası dövrdə patogen
bakteriyaların saxlanılmasını təmin edirlər. Bundan
başqa standart müalicəyə tabe olmayan bir çox
xəstəliklər persistensiya edən hüceyrələrin olması
ilə əlaqəlidir [9, 13]. Bununla əlaqədar ətraf
mühitdə, insan və heyvan orqanizmlərində, qida
məhsullarında və s. kultivasiya olunmayan vəziyyətdə olan mikroorqanizmlərin aşkarlanması mikrobioloji tədqiqatların vacib istiqamətidir [13].
“Kultivasiya olunmayan” patogenlər bağırsaq
mikroﬂorasına münasibətdə xüsusilə aktualdır.
Ecrburg P.B et al (2005) qeyd edirlər ki, bağırsaq
mikroﬂorasına 395 ayrıca ﬁlogenetik qrup daxildir
ki, onlarında 244 (62%) tamamilə yenidir. Bu zaman
80% (244-dən 195-i) yeni, əvvəllər naməlum olan
taksonomik qruplar qidalı mühitlərdə həm aerob və
həmdə anaerob şəraitdə kultivasiya zamanı bitməyən mikroorqanizmlərə aid olurlar.
Kəskin bağırsaq infeksiyaları (KBİ) problemi
hazırda da aktual problemlərdən biri kimi qalmaqdadır.
Ağız boşluğunun, bağırsağın və urogenital
traktın mikroﬂorasının və onun məhsullarının
bağırsaq mənfəzindən makroorqanizmin daxili

mühitinə translokasiyası və mikroﬂoranın bioloji
aktiv maddələrinin qan cərəyanında persistensiyası
ilə müəyyən edilən müxtəlif müdaﬁə və patoloji
funksiyaları məlumdur [3-5].
Yuxarıda qeyd edilənlər bəzən, xüsusən aktual
olan, aşkarlanmış agentlə xəstəliyin klinikasının
uyğunsuzluğunu və bəzən də yüksək antibiotikə
həssaslıqla müalicənin qeyri effektiﬂiyini aydınlaşdırır.
Bununla əlaqədar tədqiqatın məqsədi KBİ-lər
zamanı törədicisi məlum olmayan hadisələrin əmələ
gəlməsində “kultivasiya olunmayan” patogen
bakteriya formalarının aşkarlanmasıdır.
Material və metodlar. “Kultivasya olunmayan”
patogen bakteriya formalarının kultivasiyası üçün
klassik kultural üsul, faqolizis üsulu, kultivasiya
edilmiş koloniyaların identiﬁkasiyası üçün işıq və
elektron mikroskopiya üsulları və həmçinin
biokimyəvi və seroloji üsullar tətbiq edilmişdir.
Tədqiqat dövrü ərzində müayinə edilmiş 1676
KBİ-li xəstənin fekal nümunəsi tədqiq edilmişdir.
Onlardan 876 KBİ-li xəstənin fekal nümunəsindən
patogen törədici müəyyən olunmuş, qalan 809
xəstənin fekal nümunəsindən isə patogen törədici
müəyyən olunmamışdır. Nümunələr aşağıdakı
qaydada tədqiq edilmişdir: əvvəlcə KBİ-li xəstələrin
fekal nümunəsi klassik üsullarla tədqiq edilmiş,
patogen törədicilər aşakar edilmədiyi hallarda
həmin nümunələrin tədqiqi faqolizis üsulu ilə davam
etdirilmişdr. Bunun üçün qeyd edilən nümunələrdən
material götürülərək içərisində ətli peptonlu bulyon
(ƏPB) olan sınaq şüşələrinə əklmiş və 37ºC
temperaturda aerob və anaerob şəraitdə bir gün
termostatda saxlanılmışdır. Növbəti gün sınaq
şüşələrində bulanma (bitim) müşahidə edilmiş
onlardan 1-ci sınaq şüşəsinə 1 ml koli-protey, 2cisinə 1 ml intesti faq, 3-cüsünə isə koli-proyey və
intesti faq suspenziyalarının hər birindən 0,5 ml

olmaqla cəmi 1ml əlavə edilmişdir. Nümunələr
yenidən 37ºC bir bün ərzində tesmostatda
saxlanılmışdır. Növbəti gün baxış zamanı sınaq
şüşələrində şəffaﬂaşma qeyd edilmişdir. Nümunələr
daha bir gün termostatda saxlanılandan sonra
yenidən bulanma müşahidə olunmuşdur. Yenidən
bulanma əmələ gəlmiş sınaq şüşələrindən mikroblar
bərk qidalı mühitlərə: ətli peptonlu aqar (ƏPA),
Endo, yumurta sarılı duzlu aqar və Hiss mühitlərinə
əkilmişdir. Əmələ gələn “ikincili” koloniyaların
morfoloji, biokimyəvi və seroloji xüsusiyyətləri
müvaﬁq üsullarla tədqiq edilmiş və aşağıdakı
nəticələr əldə edilmişdir.
Mikroorqanizmlərin ulturastrukturunun öyrənilməsi zamanı ultranazik kəsiklər Hitachi 12E JEM
1400 transmissiv elektron mikroskopda 80-140 kv
gərginlikdə tədqiq edilmişdir [11].
Məqalədə tədqiqatın nəticələri ilə yanaşı həm
tədqiqat işinə aid statistik göstəricilər və həmdə
tədqiqat dövrü ərzində (2005-2015) Bakı ş. və
Respublika ərazisində KBİ hadisələrinə aid statistik
məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Fekal nümunələrində müxtəlif variasiyalarda
patogen bakterial spektrin bakterioloji deteksiyası
nəticəsində alınmış məlumatların statistik
işlənilməsi Statistika 6.0 proqramından istifadə
edilərək aparılmışdır [7].
Nəticələr. KBİ-li xəstənin fekal nümunəsindən
klassik kultural üsulla elektiv mühitə ilkin əkilmə
zamanı Staphylococus aureus deteksiya edilmişdir.
Qeyd edilən patogen üçün morfoloji şəkil tinktorial
və biokimyəvi əlamətlərlə təsdiq edilmişdir. Daha
sonra nativ materialda “kultivasiya” olunmayan
patogenlərin aşkar edilməsi məqsədilə yuxarıda
qeyd edilən bakteriofaqların müxtəlif kombinasiyalarının tətbiqi ilə tədqiqat aparılmışdır. “İkincili”
kultura alınmış və kulturadan hazırlanmış yaxmalar
işıq mikroskopunda morfoloji cəhətdən tədqiq

Şək. 1. “İkincili” kulturadan hazırlanmış yaxma.
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edilmişlər. Atipik – uzanmış, çüt-cüt yerləşən əsasən
qrammənﬁ çöpşəkilli hüceyrələr aşkar edilmişdir
(şək.1).
İçərisində mannitli hiss mühiti olan sınaq şüşəsindəki mühitə “ikincili” kulturadan əkilmiş mikroblar

anaerob şəraitdə mühitin rəngini dəyişirlər, bu isə
S.aureus ştamlarına məxsus əlamətdir.
“İkincili” kuturaların morfologiyasının ƏPA-da
öyrənilməsi nəricəsində nadir, kiçik ağtəhər koloniyalar şəklində bitim aşkarlandı (şək. 2).

Şək. 2. Ətli peptonlu aqarda “ikincili” kultura.
Endo mühitində də metal parıltısı olmayan kiçik,
nadir koloniyaların bitimi aşkar edilmişdir.
Yumurta sarılı duzlu aqarda bitən kiçik nadir
koloniyaların lesitinaza fermentasiya haşıyəsinin
olmaması S.aureus kulturası üçün xarakterik
olmaması mikroorqanizmin bir sıra amillərin o
cümlədən faqların təsiri altında dəyişkənliyi faktını
təsdiqləyir.
“İkincili” kulturalardan elektron mikroskopiya
zamanı deteksiya etdiyimiz bakteriyaların ultrastrukturunun fotoşəkilinin “İnsan bağırsağı mikrobiotasının atlası”ndan olan strukturu öyrənilmiş
mikroorqanizmlərin şəkilləri ilə müqayisısi zamanı
aşkarladığımız çöpşəkilli formaların E.coli və
Streptobacillus bakteriyalarının “uyuyan” formasında olan bakteriyaların fotoşəkilləri ilə uyğunluğu
müəyyən edilir.

Şək. 3. E.coli-nin ﬁzioloji aktiv forması
(öz tədqiqatımızdan).
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Elektron mikroskopik tədqiqat zamanı KBİ-lı
xəstədən alınmış tədqiq edilən fekal nümunəsindəki
mikroorqanizmlərin ultranazik kəsiyinin təsviri olan
Şək. 3 və 4 insanın bağırsaq mikrobiotasının ultrastrukturu yönündən öyrənilmiş və çap edilmiş, Şək.
5 və 6 ilə tutuşdurub analiz edərək aşağıdakiları qeyd
etmək lazımdır: hazırda bizim tədqiqatlarda
“ikincili” kulturadan E.coli hüceyrəsinin ﬁzioloji
aktiv və “uyuyan” vəziyyətinin öyrənilmiş morfoloji
fərqləri əsasında aşağıdakı fərqliliklər aşkarlanır:
- E.coli çöpü düzgün formadadır, ﬁzioloji qeyri
aktiv formada isə bir az kiçik çöpdür;
- Nukleoid zonası ﬁzioloji aktiv hüceyrədə qabarıq ifadə olunur və ya sitoplazmada diffuz şəkildə
paylanılır, ﬁzioloji qeyri aktiv formada isə nukleoid
z o n a s ı p r a k t i k i o l a r a q a ş k a r l a n m ı r.
Tədqiq edilən xəstədə KBİ-nin klinikasını və

Şək. 4. E.coli-nin ﬁzioloji qeyri aktiv forması
(öz tədqiqatımızdan).

Şək. 5. E.coli hüceyrəsinin ﬁzioloji aktiv
formasının ultra nazik kəsiyi O.B. Rıbalçenko,
V.M. Bondarenko “İnsan bağırsağı
mikrobiotomunun ultrastrukturunun
atlası” [12].

aşkarlanmış “uyuyan”, “kultivasiya olunmayan”
patogen formanın əlamətləri nəzərə alınaraq o, KBİnin inkişafını törədən 1-ci qrup patogen eşerixiyalara, xüsusəndə müxtəlif selikli qişalarda artmış
kolonizasiya qabiliyyətli diffuz adgeziyaedici
bağırsaq çöpləri patovarına aiddir [1, 12].
Patogen E.coli hüceyrəsinin “uyuyan” formada
deteksiya edilməsi ilə yanaşı hazırda digər öyrə-

Şək. 6. E.coli hüceyrəsi “uyuyan”
(ﬁzioloji qeyri-aktiv) vəziyyətdə.
Pozitiv boyanmada. O.B. Rıbalçenko,
V.M. Bondarenko “İnsan bağırsağı
mikrobiotomunun ultrastrukturunun
atlası” [12].

nilməmiş (naməlum) patogenlər də mövcuddur
(Şək. 7).
Tədqiqat dövrü ərzində (2010-2015-ci illər) 0-18
yaşlılar arasında qeydə alınmış KBİ hadisələrinin
mütləq göstəricilərinin dinamikası Şək. 8 və 9-da
göstərilmişdir.
Tədqiqat zamanı 0-18 yaş arası KBİ-li 1676
uşağın fekal nümunəsinin bakterioloji tədqiqatı

Şək. 7. Naməlum kultivasiya olunmayan hüceyrə forması (öz tədqiqatımızdan).

Şək. 8. Törədicisi müəyyən olunmuş kəskin bağırsaq infeksiyalarının absolyut göstəriciləri.

Şək. 9. Törədicisi müəyyən olunmamış kəskin bağırsaq infeksiyalarının absolyut göstəriciləri.
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aparılmış və onlardan 867 nəfərdə (51,3%) KBİ
etioloji olaraq təsdiqlənmiş, 809 nəfərdə isə (48,7%)
etiologiya müəyyən edilməmişdir, yəni demək
olarki etiologiyası müəyyən edilmiş KBİ-lərə
barabər dərəcədə KBİ-nin etiologiyasının müəy-

yənləşməməsi faktı müəyyən edilmişdir.
Qeyd edilənlər Bakı şəhəri və Respublika üzrə
çoxlu sayda etiologiyası müəyyən edilməmiş
bağırsaq patologiyalarının xəstələnmə göstəriciləri
ilə təsdiq edilir (şək. 10-13).

Şək. 10. Bakı ş. 2005-2015-ci illər ərzində törədicisi müəyyən olunmuş enterit, kolit,
qastroenterit və qida zəhərlənməsi ilə xəstələnmənin dinamikası.

Şək. 11. Bakı ş. 2005-2015-ci illər ərzində törədicisi müəyyən olmayan kəskin bağırsaq və
qidazəhərlənməsi ilə xəstələnmənin dinamikası.

Şək. 12. Respublika üzrə 2005-2015-ci illər ərzində törədicisi müəyyən olunmuş enterit,
kolit, qastroenterit və qidazəhərlənməsi ilə xəstələnmənin dinamikası.
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Şək. 13. Respublika üzrə 2005-2015-ci illər ərzində törədicisi müəyyən olmayan enterit, kolit,
qastroenterit və qidazəhərlənməsi ilə xəstələnmənin dinamikası.
Müzəkirə. Yuxarıda göstərildiyi kimi çoxlu
sayda etiologiyası müəyyən edilməmiş klinik
qabarıq KBİ hadisələrinin müəyyən edilməsi faktını
nəzərə alaraq bizim tədqiqatımız öyrənilən
infeksion prosesin əsl törədicisini müəyyən etmək
cəhdi idi. Qeyd edilənlərə şərh olaraq əlavə etmək
lazımdır ki, bir sıra hallarda müalicə effekti verməyən, antiboitikə yüksək həssaslığı müəyyən edilən,
bu və ya digər törədicinin aşkarlanması zamanı
tranzitor patogenin ayrılmasının mümkünlüyü
haqqında danışmaq olar. Bu cür kultivasiya edilməyən” patogenlərin deteksiyası məqsədilə faqolizis
üsulunun tətbiqi əhəmiyyətli nəticələr vermişdir [6].

Yekun. Mikroorqanizmlərin kultural üsulla
aşkarlanmasının və süni qidalı mühitlərdə kultivasiya olunmasının diaqnostik həssaslığını və spesiﬁkliyini inkar etmədən kultural üsullarla aşkarlanmayan “kultivasiya olunmayan” bakteriya formalarının deteksiyası zamanı digər üsulların: faqolizis,
molekulyar genetik və s. əhəmiyyətini qeyd etmək
lazımdır. “Kultivasiya olunmayan” bakteriya
formalarının mövcudluğuna etinasızlıq alovlanmaların və onların reaksiyası nəzərə alınmaqla
infeksiyanın izah olunmaz ötürülmə zəncirlərinin
əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər.
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При проведении рутинных исследований не выявление возбудителя острой кишечной инфекции (ОКИ) в 50%
случаев происходит благодаря участию некультивируемых бактерий. В связи с этим целью проводимого
исследования является выявление таких форм бактерий как этиологического фактора случаев ОКИ с не
выявленной этиологией. Для этого наряду с классическими бактериологическими методами был примерен
новый разработанный метод фаголизиса и приобретенные первичные и вторичные бактериальные культуры
были изучены световым и электронным микроскопом, а также биохимическими и серологическими
методами. В результате во вторичных культурах были выявлены различающиеся от первичных культур по
морфологическим и иным свойствам некультивируемые формы бактерий. Таким образом, полученные
результаты демонстрируют роль данных бактериальных форм в возникновении случаев ОКИ невыясненной
этиологии.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, некультивируемые бактерии, спящие бактерии,
персистирующие клетки.
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1

The fact that in more than 50 percent of acute enteric infection (AEI) cases the causative agent is not determined leads
to the possibility that uncultivable bacteria can participate in occurrence of such cases. The goal of the researches
carried out in this ﬁeld is to determine the participation of these forms of bacteria as an etiological factor in those AEI
cases where the causative agent is not determined. For this purpose, along with classic bacteriological methods,
newly-developed phagolysis method was applied and the obtained primary and “secondary” cultures of bacteria were
studied by optical and electronic microscopes, as well as by biochemical and serological methods. As a result of the
studies, uncultivable forms of bacteria were found in the “secondary” cultures that differ from the primary culture for
their morphological and other characteristics. Thus, the obtained results show that such bacteria forms have a role in
occurrence of AEI cases where the causative agent is not determined.
Keywords: acute enteric infections, “uncultivable” bacteria, “sleeping” bacteria, persistent cells acute intestinal
infections “uncultivated” bacteria, “sleeping” form of bacteria, persistent cells.
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VERONICA CRISTA-GALLI STEV. XAMMALININ MAKRO- VƏ MİKRO ELEMENT
TƏRKBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
1

1
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Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq fakultəsi, əczaçılıq kimyası kafedrası
2
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1

Veronica crista-galli növü Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonu bölgəsində geniş yayılmışdır və bir illik
bitkidir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Bulaqotu cinsinin fərqli növləri xalq təbabətində də bir çox xəstəliklərin
müalicəsində geniş istifadə olunur. İlk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılan Veronica crista-galli
otunun yerüstü hissəsinin element tərkibi öyrənilmişdir. Bitki xammalı 2017-ci ilin may ayında İsmayıllı rayonu
ərazisindən çiçəklənmə fazasında tədarük edilmişdir. İnduktiv əlaqəli plazmalı mass spektrometriya (İƏP-MS) üsulu ilə
bulaqotu xammalının tərkibində 30 makro- və mikroelementin olduğu müəyyən olmuşdur ki, bunlardan K, Ca, P, Al, Si,
Sr kimi əsas elementlər miqdarca üstülük təşkil edir. Makro- və mikro elementlər insan sağlamlığı üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və orqanizmdə onların çatışmazlığı müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilir. Bu baxımdan tədqiq edilən
xammalın makro- və mikroelementlərlə zəngin olması, bu növün ﬁtokimyəvi tədqiqinin perspektivli olduğunu göstərir.
Açar sözlər: Veronica crista-galli, İƏP-MS, element tərkibi.

Azərbaycan ﬂorası növ tərkibinə görə zəngindir və
4000-ə yaxın bitki ilə əhatə olunmuşdur ki, bunlardan
135 növü oﬁsinal dərman bitkisidir. Lakin bu
mənbələrdən əczaçılığın və səhiyyənin ehtiyaclarını
ödəmək üçün bu gün də səmərəli istifadə olunmur.
Bunun səbəbi isə həmin bitkilərin kimyəvi tərkibinin,
eləcə də onlardan ayrılmış maddələrin farmakoloji
fəallığının lazımi səviyyədə öyrənilməməsidir [1].
Azərbaycan ﬂorasında geniş yayılan bitkilərdən
biri də Veronica L. – Bulaqotu cinsinə aid növlərdir.
Bitkinin dünyada 200-dən çox növü yayılmışdır ki,
bunlardan da 53-ü Qafqazda, 40-ı isə Azərbaycanda
bitir [3].
Hal hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində
Veronica L. cinsinə aid növlərin ﬁtokimyəvi və
farmakoloji cəhətdən tədqiqi istiqamətində müxtəlif
araşdırmalar aparılır.
V. peregrina xammalının metanol ekstraktının
etilasetatda həll olan fraksiyasından iridoid qlikozidləri və fenol birləşmələri alınmışdır. Alınan
maddələrin antioksidant fəallığa malik olduğu
müəyyən edilmişdir [6].
V. ofﬁcinalis xammalının metanol və etilasetatlı
ekstraktlarının tədqiqi zamanı ümumi fenol tərkibi
müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə GC-MS analizi
vasitəsilə kimyəvi tərkibi öyrənilmiş və 26 birləşmə
müəyyən edilmişdirki, bunlardan ß-sitosterol,
palmitin turşusu və terpinen-4-ol üstünlük təşkil
edirdi. Həmçinin xammalın ekstraktının antioksidant təsirə malik olduğu müəyyən edilmişdir [9].
V. americana xammalının metanollu ekstraktından veratrik, p-metoksibenzol, p-hidroksibenzol
və prokatexin turşusu ilə yanaşı 4-β-hidroksi-6-O(p-hirdroksibenzol)-tetrahidrolinarid və 10-O-

proto-katexuilkatalpol kimi identiﬁkasiya olunan
iki yeni iridoid qlukozidi alınmışdır ki, göstərilən iridoid qlikozidlərinin insan xərcəng hüceyrələrində
sito-toksik fəallığa malik olduğu məlum olmuşdur
[8].
Bulaqotunun bəzi növləri dünyanın müxtəlif
ölkələrində xalq təbabətində geniş istifadə olunur.
Belə ki, bitkinin yerüstü hissəsi əsasən iltihabəleyhinə, antioksidant, antimikrob, və sitotoksik təsir
göstərir və böyrək xəstəlikləri, öskürək, yarasağaldıcı kimi müxtəlif patoloji vəziyyətlərin müalicəsində geniş tədbiq olunur [5, 7-9].
Məlumdur ki, bəzi xəstəliklərin inkişafının
qarşısını almaqda makro- və mikroelementlərin rolu
böyükdür və bu elementlərin çatışmazlığı insan
orqanizmində patoloji proseslərin artmasına səbəb
olur [2].
Tərəﬁmizdən aparılan ﬁtokimyəvi tədqiqatların
tərkib hissəsi kimi Veronica L. cinsinə aid bəzi
növlərin element tərkibinin öyrənilməsi aktualdır.
İşin məqsədi. V. crista-galli - xoruzpipik bulaqotu xammalının makro- və mikroelement tərkibinin
öyrənilməsidir.
Material və metodlar. Tədqiqatlar məqsədilə
istifadə olunan V. crista-galli xammalı İsmayıllı
rayonu ərazisindən 2017-ci ilin aprel-may aylarında, bitkinin çiçəklənmə fazasında tədarük edilmişdir. Xammalın element tərkibi “Agilent Technologies” şirkətinin istehsalı olan “İCP-MS 7700” markalı induktiv əlaqəli plazmalı mass-spektrometrinin
köməyi ilə tədqiq olunmuşdur.
Tədqiq ediləcək nümunənin analizə hazırlanması məqsədilə 1 qr xammal “Keldal” kolbasına
yerləşdirilir və üzərinə 10 ml nitrat turşusu əlavə
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sonra isə 500oC temperaturda mufel sobasında
qızdırılaraq külə çevrilmiş xammal toz halına
keçirilərək Rentgen spektroskopik (Rentgenspectrometr RFA, universal S8 Tiger) cihazında
analiz olunmuşdur.
Tədqiqatın nəticələri və müzakirələr. V. cristagalli xammalının yerüstü hissəsinin element
tərkibinin öyrənilməsi üzrə alınmış nəticələr
cədvəldə verilmişdir.
Cədvəl
V. crista-galli xammalının yerüstü hissəsinin element tərkibi

edilir. 10-20 dəqiqədən sonra 3 ml perxlorat turşusu
əlavə edib, reaksiya sona çatana qədər yavaş - yavaş
qızdırılır. Bundan sonra temperatur 200oC-yə qədər
qaldırılır. Məhlul 2-3 ml həcmə qədər buxarlandırılır, soyudulur və 10-15 ml su əlavə edildikdən
sonra, daha öncə turşu ilə yaxalanmış 50 ml-lik
ölçülü kolbaya ﬁltr kağızından süzülür [4].
Tədqiqatın nəticəsinin düzgünlüyünü yoxlamaq
məqsədilə əvvəlcə duru sulfat turşusu ilə işlənmiş,

Cədvəldən göründüyü kimi V. crista-galli xammalının tərkibində 30 element müəyyən edilmişdir
ki, bunların arasında həm makro-, həm də mikro44

elementlər var. Alınmış nəticələrə əsasən V. cristagalli xammalının yerüstü hissəsində rast gəlinən
elementləri miqdarına görə uyğun olaraq aşağıdakı

kimi göstərmək olar.
V. crista-galli: K > P > Ca > Mg ˃ S > Na > Cl > Al
> Si > Sr > Fe > Ba > Zn > Mn ˃ Zr ˃ Cu ˃ Br ˃ Ni ˃ V
= Rb ˃ B ˃ Ti ˃ Pb ˃ Cr ˃ Se ˃ Mo = Co ˃ As ˃ Hg ˃
Cd.
K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn kimi elementlər bir çox
xəsətliklərin müalicəsində mühüm rol oynayır və
ikincili metobolitlərin formalaşmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Hansıki bunlar da öz növbəsində dərman bitkilərinin farmakoloji təsirini təmin
edir.
Bitki xammalının tərkibində kifayət qədər olan
Fe anemiyanın qarşısının almaq üçün vacib mineral
hesab olunur.
Mikroelementlər xəstəliklərlə mübarizədə müalicəvi olduğu kimi, həm də proﬁlaktik rol oynayır.
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, V. cristagalli xammalı makro- və mikroelemetlərlə zəngindir

və tədqiq olunan növ üçün miqdarca üstünlük təşkil
edən elementlər – K, P, Ca, miqdarca az olan
elementlər isə As, Hg və Cd-dur. Tədqiqatların
nəticələri və ölkədə kifayət qədər xammal ehtiyatının
olmaması onu göstərir ki, qeyd olunan növlər ekoloji
olaraq təmizdir və gələcək tədqiqatlar üçün perspektivli hesab oluna bilər.
Yekun. 1) İlk dəfə olaraq Azərbaycan ﬂorasında
yayılan V. crista-galli Stev. növlərinin element
tərkibi öyrənilmiş və xammalın tərkibində 30
elementin olduğu aşkar edilmişdir. 2) V. crista-galli
xammalının tərkibində makro-elementlərdən K, Ca,
P, mikroelementlərdən Al, Si, Sr, digərlərinə nisbətən miqdarca üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq
ekoloji baxımdan təmiz hesab edilir. 3) Tədqiq edilən xammal növün zəngin makro- və mikro-element
tərkibinə malik olması ﬁtokimyəvi tədqiqatların
perspektivli olduğunu göstərir.
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РЕЗЮМЕ
ИЗУЧЕНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА СЫРЬЯ
VERONİCA CRİSTA-GALLİ STEV.
1

1

2

Сулейманов Т.А., Пашаева Н.Г., Садыгов Н.М.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармацевтической химии,
Баку, Азербайджан;
2
Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт геологии и геофизики,
Баку, Азербайджан

1

Veronica crista-galli широко распространена в Исмаиллинском регионе Азербайджанской Республики и
является однолетним растением. Различные виды рода Вероника широко используются в народной медицине
при лечении многих заболеваний в мире. Впервые был изучен элементный состав травы Veronica crista-galli
произрастающих на территории Азербайджанской Республики. Сырье был собран в мае 2017-го года из
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Исмаиллинского района во время цветения. Был изучен макро- и микроэлементный состав сырья Veronica
crista-galli Stev. методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и было установлен,
что исследуемый вид вероники, содержит 30 макро- и микроэлементов в надземной части и в наибольших
концентрациях в них накапливаются такие основные элементы как: K, Ca, P, Al, Si, Sr. Макро- и микроэлементы
необходимы для здоровья человека и при недостатке в организме может привести к различным заболеваниям.
С этой точки зрения высокое содержание макро- и микроэлементов в исследуемой сырье показывает, что
фитохимические исследования этого вида являются перспективными.
Ключевые слова: Veronica crista-galli, ИСП-МС, элементный состав.

SUMMARY
THE STUDY OF MACRO - AND MICROELEMENT CONTENTS OF RAW
MATERIALS VERONICA CRISTA-GALLI STEV.
1

Suleymanov T.A., 1Pashayeva N.H., 2Sadigov N.M.
Azerbaijan Medical University, Department of Pharmaceutical Chemistry, Baku, Azerbaijan;
2
Azerbaijan National Academy of Science, Institute of Geology and Geophysics, Baku, Azerbaijan
11

Veronica crista-galli is widely distributed in the Ismayilli region of the Republic of Azerbaijan and is an annual plant.
Various species of the genus Veronica are widely used in tradisional medicine in the treatment of many diseases in the
world. The elemental composition of Veronica crista-galli plant growing on the territory of the Republic of Azerbaijan
was studied for ﬁrst time. Raw materials were collected in May 2017, from the Ismayilli district in the ﬂowering time.
The macro- and microelement composition of the raw material Veronica crista-galli Stev. was studied by inductively
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and it was found that the studied type of veronica contains 30 macro- and
microelements in the areal part and the basic elements such as K, Ca, P, Al, Si, Sr were accumulated in areal part of this
plant in high concentrations. Macro- and micronutrients are essential for human health and deﬁcit of them in the body
can lead to various diseases. So the high content of macro- and microelements in the investigated raw materials shows
that phytochemical studies of this species are promising.
Keywords: Veronica crista-galli, İCP-MS, element content.
Redaksiyaya daxil olub: 15.07.2019
Çapa tövsiyə olunub: 05.08.2019
Rəyçi: Prof. C.İ. İsayev
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NİMANN-PİK LİZOSOM XƏSTƏLİYİNİN GENETİK TƏDQİQİ
1

2

3

Bağırova N.Ə., Kərimov A.A., Rəsulov E.M.*
1
Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan;
2
Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutu, Bakı, Azərbaycan;
3
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşmə İnstitutu, pediatriya kafedrası, Bakı,
Azərbaycan
Nimann-Pik irsi xəstəliyinin oxşar klinik əlamətləri olan dörd pasiyentdə turş sﬁnqomielinaza və betaqlyukoserebrozidaza fermentlərininin çatmamazlığı aşkar edilmişdir. SMPD1 geninin molekulyar təhlili üç müxtəlif
mutasiya identiﬁkasiya etmişdir: 1) timin nukleotidinin sitozin nukleotidi ilə 1445 vəziyyətdə (T>C, Phe482Ser) əvəzi;
2) adenin nukleotidinin sitozin nukleotidi ilə 1445 vəziyyətdə (T>C, Phe482Ser) əvəzi; 3) 188 (dupC, Leu64Ser)
vəziyyətdə sitozin nukleotidinin duplikasiyası. Mutasiyalar homoziqot və kompaund vəziyyətdə aşkar edilmişdir. Valideynlərin reproduktiv yaş həddini nəzərə alaraq, xəstəliyin proﬁlaktikası kimi prenatal diaqnostikası müzakirə edilir.
Açar sözlər: Nimann-Pik xəstəliyi, ferment, turş sﬁnqomielinaza, SMPD1 geni, mutasiya, lipidlər, qurudulmuş qan
nümunələri.

Nimann-Pik lizosom mübadilə xəstəliyinin
klinikası ilk dəfə keçən əsrin 20-ci illərin sonunda
alman həkim pediator Albert Nimann, xəstəliyin
patomorfoloji əlamətləri Lüdviq Pik tərəﬁndən
öyrənilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində xəstələrdə
turş sﬁnqomielinaza fermentinin çatmamazlığı
müəyyən edilmişdir [3, 4, 7, 8].
Nimann-Pik xəstəliyinin A tipinin klinikasında
ən ağır vəziyyət yenidoğulmuşun südəmər dövründə
hepatosplenomeqaliya və mərkəzi sinir sisteminin
proqressiv zədələnməsi ilə müşahidə edilir.
Xəstəliyinin B tipi xroniki olaraq hepatosplenomeqaliya ilə müşayət olunur. Xəstəliyin hər iki tipi
sﬁnqomielinaza fermentinin fəallığında və SMPD1
genində baş vermiş mutasiyalarla əlaqədardır
SMPD1 geni (OMIM *607608) 11 saylı xromosomun p15.4-15.1. hissəsində yerləşərək irsiyyətin
autosom-resessiv tipi üzrə nəslə ötürülür [5, 6, 9,
10].
N.Bağırova və həmkarları tərəﬁndən (2019), ilk
dəfə azərbaycanlı qızda Nimann-Pik xəstəliyinin
A/B tipinin genetikası öyrənilmişdir. Müəlliﬂər
xəstədə SMPD1 geninin iki müxtəlif mutasiyasının
ikiqat hereroziqot vəziyyətini (kompaund) identiﬁkasiya etmişlər – 1445 T-C/1556 A-G [1, 2].
Məqalənin məqsədi Respublikamızın əhalisində Nimann-Pik lizosom mübadilə irsi xəstə-liyinin
müasir biokimyəvi və molekulyar-genetik metodlarının kompleksindən istifadə edərək genetik heterogenliyinin tədqiq edilməsidir.
Material və metodlar. Nimann-Pik xəstəlikli
uşaqlar 2018-2019-cu illər ərzində Azərbaycan Tibb
Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasında,
Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Uşaq Klinik Xəstə-

xanasında, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, Gəncə, Şəki
və Şirvan şəhərlərinin uşaq xəstə-xanalarında
müalicə olunan uşaqlar arasında aşkar edilmişdir.
Tədqiqat üçün material xüsusi ﬁltr kağızlarına
hopdurulmuş venoz və ya kapilyar qan olmuşdur.
Turş sﬁnqomielinaza lizosom fermentinin fəallığı ﬁltr kağızlarına hopdurulmuş qan ləkələrin- -də
tandem mass-spektrometriya üsulu ilə təyin
edilmişdir. Turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza fermentlərinin aktivliyi aşağı olan
hallarda eyni qan ləkələrində birbaşa avtomatik
sekvenləşdirmə metodu ilə SMPD1 geninin bütün
altı ekzonunun nukleotid ardıcıllığı tədqiq edilmişdir [5, 6].
Turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukosereb-rozidaza lizosom fermentlərinin aktivliyi və mole-kulyargenetik analizi Avstriyanın ARCHIMED life labo
oğlanda aşkar edilmişdir.
Nəticələr. Klinik müayinə edilən 32 uşaqdan
dördündə Nimann-Pik xəstəliyinin əlamətləri aşkar
edilmişdir: hepatosplenomeqaliya, anemiya və
trombositopeniya.
Pasiyent A.A., (cinsi – qız, doğum tarıxı
12.08.2015-ci il) Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tədris Terapevtik Klinikasında, pasiyent X.D. (cinsi
– oğlan, doğum tarıxı 29.03.2006-ci il) MedOlimp
klinikasında, pasiyent A.L. (cinsi – qız, doğum tarıxı
07.01.2000-ci il) və pasiyent A.Z. (cinsi – qız,
doğum tarıxı 08.06.2006-ci il) Gəncə şəhər Uşaq
xəstəxanasında müayinə zamanı aşkar edilmişlər.
A.L. və A.Z. bacılarının valideynləri iki bacının,
xəstə X.D.-nin valideynləri iki qardaşların övladlarıdır. Hər iki nikah ikinci dərəcəli qan qohumluğudur.

*E-mail: dr.elxan@mail.ru
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Nimann-Pik xəstəliyindən şübhəli bilinən
uşaqların ﬁltr kağızlarına hopdurulmuş qan ləkələrində turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza lizosom fermentlərinin fəallığı tandem mass-

spektrometriya üsulu ilə təyin edilmiş və xəstələrdə
fermentlərin çatışmazlığı aşkar edilmişdir. Nəticələr
(Сəd. 1-də) verilmişdir.
Cəd. 1-dən görünür ki, xəstələrin hamısında turş
Cədvəl 1

Turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza fermentlərinin aktivliyi

sﬁnqomielinaza fermentinin fəallığı normadan aşağı
olmuşdur – 0,1-0,5 mkmol/l/s (norma – >0.9
mkmol/I/s). Xəstəlikdə şübhəli bilinən A.A. (24,4
mkmol/I/s) və X.D. (21,1 mkmol/I/s) xəstələrdə də
beta-qlukoserebrozidaza fermentinin fəallığı
normadan (>25 mkmol/I/s) aşağı olmuşdur.

Turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza
fermentlərinin fəallığında çatışmazlıqları nəzərə
alaraq SMPD1 geninin molekulyar-genetik analizi
aparılmışdır. Genetik analizin nəticələri cəd. 2-də
verilmişdir.
Cəd. 2-dən görünür ki, SMPD1 geninin dörd
Cədvəl 2

MSPD1 geninin molekulyar-genetik analizinin nəticələri

müxtəlif mutasiyası identiﬁkasiya edilmişdir.
1-ci mutasiya: Genin 1445-ci vəziyyətində
transversiyanın nəticəsi kimi timin nukleotidinin
sitozin ilə əvəz olunması (1445 T>C) heteroziqot
vəsiyyətdə identiﬁkasiya edilmişdir. Mutasiya
nəticəsində sintez olunan zülalın-fermentin 482-ci
vəziyyətində fenilalanin aminturşusu serin aminturşusu ilə əvəz olunmuşdur. Mutasiya A.A. xəstədə
heteroziqot vəziyyətdə aşkar edilmişdir.
2-ci mutasiya: Genin 1556-cı vəziyyətində
tranzisiyanın nəticəsi kimi adenin nukleotidinin
quanin ilə əvəz olunması (1556 A>G) heteroziqot
vəsiyyətdə identiﬁkasiya edilmişdir. Mutasiya
nəticəsində sintez olunan zülalın 519-cu vəziyyətində tirozin aminturşusu sistein ilə əvəz olunmuşdur. Mutasiya A.A. xəstədə heteroziqot, X.D.
xəstədə isə homoziqot vəziyyətdə aşkar edilmişdir.
3-cu mutasiya: Genin 1345-ci vəziyyətində
tranzisiyanın nəticəsi kimi quanin nukleotidinin
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adenin ilə əvəz olunması (1345 G>A) heteroziqot
vəsiyyətdə identiﬁkasiya edilmişdir. Mutasiya
nəticəsində sintez olunan zülalın 449-cu vəziyyətində qlisin aminturşusu lizin ilə əvəz olunmuşdur.
4-cü mutasiya: Genin 188-ci vəziyyətində sitozin
nukleotidinin duplikasiyası heteroziqot vəsiyyətdə
identiﬁkasiya edilmişdir. Mutasiya nəticəsində
sintez olunan zülalın 64-cü vəziyyətində leysin
aminturşusu serinlə əvəz olunmuşdur.
Dörd xəstədən yalnız birində – X.D. 1556 A>G
mutasiyasının homoziqot forması aşkar edilmişdir
(1556 A>G/1556 A>G).
Üç xəstədə iki müxtəlif mutasiyanın ikiqat
heteroziqot vəziyyəti (kompaund) identiﬁkasiya
edilmişdir: A.A. – 1n445T>C/1556A>G. A.L. və
A.Z. – 188dupC/1345 G>A. Turş sﬁnqomielinaza və
beta-qlukoserebrozidaza fermentlərinin fəallığının
çatışmazlığı və molekulyar-genetik analizlərin
nəticələrinə əsasən xəstələrin hamısında Nimann-

Pik lizosom mübadilə xəstəliyinin A/B tipi müəyyən
edilmişdir.
Valideynlərin reproduktiv yaş həddini nəzərə
alaraq növbəti hamiləlikdə Nimann-Pik xəstəliyinin
dölün ana bətnində prenatal diaqnostikası müzakirə
edilir.
Yekun. Klinik müayinə edilən 32 uşaqdan
dördündə Nimann-Pik xəstəliyinin əlamətləri aşkar
edilmiş, xəstəlikdən şübhəli bilinən uşaqlarda turş
sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza lizosom fermentlərinin fəallığı tandem mass-spektrometriya üsulu ilə təyin edilmişdir. Xəstələrin hamısında turş sﬁnqomielinaza fermentinin fəallığı normadan aşağı olmuşdur – 0,1-0,5 mkmol/I/s (norma –
>0,9 mkmol/I/s). Beta-qlukoserebrozidaza
fermentinin də fəallığı A.A. (24.4 mkmol/I/s) və
X.D. (21,1 mkmol/I/s) xəstələrdə normadan (>25
mkmol/I/s) aşağı olmuşdur.
Turş sﬁnqomielinaza və beta-qlukoserebrozidaza
fermentlərinin fəllığında çatışmazlığı nəzərə alaraq
SMPD1 geninin molekulyar-genetik analizi aparılmış dörd müxtəlif mutasiyası identiﬁkasiya edilmişdir:

A.A. xəstədə SMPD1 genin iki müxtəlif mutasiyası: genin 1445-ci saytında timin nukleo-tidinin
sitozinlə əvəz olunması (1445 T>C: Phe 482Ser),
1556-cı vəziyyətində adenin nukleotidinin quaninlə
əvəz olunması (1556 A>G: Tyr519Cys) ikiqat
heteroziqot vəsiyyətdə identiﬁka-siya edilmişdir.
X.D. xəstədə genin 1556-cı saytında adenin
nukleotidinin quaninlə əvəzi (1556 A>G: Tyr519
Cys) homoziqot vəsiyyətdə identiﬁkasiya edilmişdir. A.L. və A.Z. bacılarında genin 1345-ci vəziyyətində quanin nukleotidinin adenin ilə əvəzi (1345
G>A: Glu449Lys) və genin 188-ci vəziyyətində
sitozin nukleotidinin duplikasiyası (188dupC:
Ley64Ser) ikiqat heteroziqot vəsiyyətdə identiﬁkasiya edilmişdir.
Ferment və molekulyar-genetik analizlərin
nəticələrinə əsasən xəstələrin hamısında NimannPik lizosom mübadilə xəstəliyinin A/B tipi müəyyən
edilmişdir.
Valideynlərin reproduktiv yaş həddini nəzərə
alaraq növbəti hamiləlikdə Nimann-Pik xəstəliyinin
dölün ana bətnində prenatal diaqnostikası müzakirə
edilir.
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РЕЗЮМЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ЛИЗОСОМНОЙ БОЛЕЗНИ НИМАННА-ПИКА
1

Багирова Н.А., 2Керимов А.А., 3Расулов Э.М.
1
Бакинский Центр Здоровья, Баку, Азербайджан;
2
Институт Гематологии и Переливания крови, Баку, Азербайджан;
3
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им А.Алиева,
кафедра педиатрии, Баку, Азербайджан
В данном исследовании был выявлен дефицит активности ферментов кислой сфингомиелиназы и бетаглюкоцереб-розидазы у четырех пациентов со схожими клиническими проявлениями наследственной болезни
Ниманна-Пика. При молекулярном анализе гена SMPD1 идентифицировано три различных мутации: 1) замена
нуклеотида тимин на цитозин в позиции 1445 (T>C, Phe482Ser); 2) замена нуклеотида аденин на гуанин в
позиции 1556 (A>G, Tyr519Cys); 3) дупликация нуклеотида цитозин в позиции 188 (dupC, Leu64Ser). Мутации
выявлены в гомозиготном и в компаундном состояниях. Учитывая репродуктивный возраст родителей,
обсуждаются пути профилактики болезни в виде пренатальной диагностики.
Ключевые слова: Болезнь Ниманна-Пика, фермент кислая сфингомиелиназа, ген SMPD1, мутация,
высушенные пятна крови.

SUMMARY
GENETIC STUDIES OF INHERITED LYSOSOMAL NIEMANN-PICK DISEASE
1

2

3
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2
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FAGOLİN” MƏLHƏMİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT ÜSULUNUN
İŞLƏNİB HAZIRLANMASI VƏ VALİDASİYASI
Balayeva E.Z.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə "Fagolin" məlhəmində dekspantenolun yüksək effektli maye xromatoqraﬁya (YEMX) ilə miqdarı təyini
üsulunun validasiya göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin nəticələri təqdim olunur. Üsulun düzgünlük göstəricisi
sərhədləri 99,28%-dən 100,89%-ə, variasiya əmsalı 1,04; dəqiqlik göstəricisinin standart kənaraçıxması 0,41%,
variasiya əmsalı 0,41; orta qiymətin etibarlılıq intervalı (p=95%) ±0,43; xəttilik göstəricisi 0,06-0,14 mq/ml qatılıq
intervalında korrelyasiya əmsalı 0,99-dur. Dayanıqlıq göstəriciləri: axın sürəti 1ml/dəq; hərəkətli faza 900:100 nisbəti;
temperatur 30°С; inyeksiya həcmi 20 mkl qiymətlərində optimal olması verilmişdir.
Açar sözlər: validasiya, “Fagolin” məlhəmi, yüksək effektli maye xromatoqraﬁyası, validasiya protokolu və hesabatı.

Müxtəlif üsullar əsasında dərman vasitələrinin
keyﬁyyətinə dair milli standartların hazırlanması
onların effektivliyi və təhlükəsizliyinin təminatıdır.
“Fagolin” məlhəmi (Dövlət qeydiyyat nömrəsi: DV
№11-00087) “Azərfarm LTD” müəssisəsində 10
ildən artıqdır ki, istehsal olunur. “Fagolin” məlhəminin (100qr) tərkibində şərq fıstıq yağı – 3,0 q,
dekspantenol – 5,0 q, vazelin yağı – 15,0 q,
emulqator №1 – 8,0 q, polietilenoksid-400 – 30,0 q,
nipagin – 0,1 q, nipazol – 0,2 q, təmizlənmiş su – 100
q vardır. Hal-hazıra qədər “Fagolin” məlhəminin
keyﬁyyətinə nəzarət qaz maye xromatoqraﬁya üsulu
ilə lipidlərə görə aparılırdı.
Qeyd olunmalıdır ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində dərman formalarında dekspantenolun təyini
məqsədilə elmi-tədqiqatlar aparılır.
“Multivitamin” şərbətinin tərkibində olan D(+)pantenolun, tiamin-hidroxloridin, riboﬂavin-5fosfat-natriumun, piridoksin-hidroxloridin, nikotinamidin, kofein və iki konservantın (metilpa-raben
və propilparaben) miqdarı təyini üçün yeni, həssas
və səciyyəvi əks-fazalı yüksək effektli maye xromatoqraﬁya (YEMX) üsulu hazırlanmış və validasiya
olunmuşdur [1].
Dekspantenolun aerozol və geldə analizi üçün
izokratik YEMX üsulu işlənib hazırlanmış və üsulun
validasiyası həyata keçirilmişdir [2].
Bulk (mikroplellat kapsula) dərman formalarında pantenolun enantiomerik təmizliyini müəyyən
etmək üçün təkmilləşdirilmiş MX metodu işlənib
hazırlanmış və validasiya edilmişdir. Bu metod 3,5dinitrobenzol xlorid ilə pantenolun törəmələrinin
alınmasına əsaslanmışdır [3].
İşin məqsədi: “Fagolin” preparatının keyﬁyyətinə nəzarət üsulunun işlənib hazırlanması və
validasiyasıdır.
Material və metodlar

Reagent və məhlullar:
- Dekspantenol standartı, 98,9% təmizliyinə malik
(USP/Rockvılle,reference standard, seriya
nömrəsi: K0I270)
- Qatı orta fosfat turşusu, 85% (Merck/Almaniya,
seriya nömrəsi: K44422173316)
- Asetonitril, HPLC Grade ( Merck/ Almaniya, seriya nömrəsi: I674930 308)
- Matrisa (şərq fıstıq yağı, vazelin yağı, emulqator
№1, qliserin, nipagin, nipazol, təmizlənmiş su,
aerosil; Azərfarm MMC)
- Model qarışıq
- Blank məhlul
Avadanlıq. Eksperimental tədqiqatlar UBdetektorlu HPLC-Agilent-1100 (ABŞ) xromatoqrafında aparılmışdır. Hərəkətsiz faza zorbax SBC18 borusu, hissəciklərin ölçüsü 5 mkm. Borunun
temperaturu 30°C, həlledicinin verilmə sürəti 1
ml/dəq, nümunə həcmi 20 mkl-dir. Analizin
aparılma müddəti 7 dəqiqədir.
Məhlulların hazırlanması, o cümlədən hərəkətli
fazanın, blank məhlulun, model qarışığın, matrisanın, tədqiq edilən və standart məhlulların hazırlanması müvaﬁq qaydada aparılmışdır [4].
Nəticələr və müzakirə. “Fagolin” məlhəmində
dekspantenolun miqdarı təyini üsulu işlənib hazırlanmışdır. Üsulun yeniliyi ondan ibarətdir ki, təyinat
çox komponentli tərkib içərisində tək komponent
olan dekspantenola görə YEMX üsulu ilə aparılmışdır [5].
“Fagolin” məlhəmində dekspantenolun miqdarı
təyini üsulunun optimal şəraitini tapmaq üçün dalğa
uzunluğu, inyeksiya həcmi, məlhəmin miqdarı,
temperatur, axın sürəti və borunun müxtəlif
göstəriciləri üzrə araşdırmalar aparılmışdır. Beləki,
dalğa uzunluğunun 206 nm, inyeksiya həcminin 20
mkl, məlhəmin miqdarının 4 q, temperaturun 30°C,
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axın sürətinin 1 ml/dəq və “Zorbax SB-C18”
(4,6x250 mm) borusunun optimal olduğu müəyyən
edilmişdir.
Metodikanın gedişatı:
200 mq standart dekspantenol 100 ml-lik ölçü
kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml
hərəkətli faza əlavə olunur və tam həll olana kimi
çalxalanır, sonra hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır.
Alınan standart məhluldan 5 ml götürüb 100 ml-lik
ölçü kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml
hərəkətli faza əlavə olunur və çalxalanır, sonra
hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır və nəticədə 0,1
mq/ml qatılıqlı məhlul alınır.
4,0 q “Fagolin” məlhəmi 100 ml-lik ölçü kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml hərəkətli
faza əlavə olunur və həll olana kimi çalxalanır, sonra
hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır. 15 dəq müddətində ultrasəs hamamında deqazasiya olunur. Alınan
məhluldan 5 ml götürüb 100 ml-lik ölçü kolbaya
əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml hərəkətli faza
əlavə olunur, sonra hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır
və nəticədə 0,1 mq/ml qatılıqlı məhlul alınır. Alınmış
məhlul məsamələrinin ölçüsü 0,45 mkm olan
ftoroplast ﬁltrdən süzülür.
Dekspantenolun standart işçi məhlulu və “Fagolin” məlhəmindən hazırlanmış məhlulun hər birinin

YEMX-da xromatoqramları 6 dəfə çəkilir.
Beynəlxalq sənədlərin tələblərinə müvaﬁq
olaraq, üsulun validasiya qiymətləndirilməsi həyata
keçirilmişdir. Bu məqsədlə üsulun spesiﬁkliyi,
düzgünlüyü, dəqiqliyi, xəttiliyi, dayanıqlılığı, sistem uyğunluğu, təyinolunma həddi, miqdarıtəyinolunma həddi və tətbiq diapazonu qiymətləndirilmişdir [6-8].
Spesiﬁklik
Spesiﬁkliyin qiymətləndirilməsi üçün matrisa
(tərkibində aktiv təsiredici maddə istisna olmaqla
digər bütün maddələr olan məlhəm), aktiv substansiya, model qarışıq (tərkibində proporsional miqdarda həm aktiv təsiredici maddə, həm də köməkçi maddələr olan qarışıq) və blank məhlulun (mobil faza)
ayrı-ayrılıqda YEMX-da xromatoqramları çəkilir.
Matrisa, aktiv substansiya, model qarışıq, blank
məhllular hazırlanır və YEMX-da xromatoqramları
çəkilir. Araşdırmalar zamanı müəyyən edildi ki,
dekspantenolun zirvə sahəsinin göstəricisi 4,532
dəq-də 2033,251 nisbi vahiddir, tədqiq edilən maddənin xromatoqramlarda zirvə sahələri yaxşı ayrılır,
həlledicinin, köməkçi maddələrin və əsas təsiredici
maddənin zirvə sahələrinin təyin edilməsinə
maneçilik göstərmir. Alınan nəticələr şək. 1-də
göstərilmişdir.

Şək. 1. Model qarışığın (I) və aktiv substansiyanın (II) xromatoqramları.
Düzgünlüyün qiymətləndirilməsi
Miqdarı təyini üsulunun düzgünlük göstəricisinin qiymətləndirilməsi zamanı məlum təmizlik dərəcəsinə malik dekspantenoldan istifadə edilir. 150
mq standart dekspantenol tərkibli model qarışıq 100
ml-lik ölçülü kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən
20 ml hərəkətli faza əlavə olunur və həll olana kimi
çalxalanır, sonra həlledici ilə ölçüyə çatdırılır.
Alınan məhluldan 5 ml götürüb 100 ml-lik ölçülü
kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml hərə-

52

kətli faza əlavə olunur və çalxalanır, sonra həlledici
ilə ölçüyə çatdırılır və nəticədə 0,075 mq/ml qatılıqlı
məhlul alınır. Analojı qaydada 200 mq, 250 mq
dekspantenol tərkibli model qarışıqdan da 0,1
mq/ml, 0,125 mq/ml qatılıqlı məhlullar hazırlanır,
yüksək effektli maye xromatoqrafda hər birinin 3
dəfə xromatoqramları çəkilir və müəyyən olunmuş
göstəricilər hesablanır. Alınan nəticələr cəd. 1-də
verilmişdir.
Cəd. 1-dən göründüyü kimi “Fagolin” məlhəmin-

Cədvəl 1
Dekspantenolun YEMX ilə miqdarıtəyini zamanı üsulun düzgünlüyü.

də dekspantenolun YEMX ilə miqdarı təyini
üsulunun düzgünlüyü və ona aid statistik hesablamaların göstəriciləri müvaﬁq tələblərə uyğundur
və hər 3 korrelyasiya analizinin nəticələri hədəf
miqdarı və zirvə sahəsinin göstəriciləri arasında
statistik dürüst korrelyasiyanın olduğu aşkar
edilmişdir.
Dəqiqliyin təyini
"Fagolin" məlhəmində dekspantenolun YEMX
ilə miqdarı təyini üsulunun dəqiqlik göstəricisi eyni
homogen seriyanın 6 nümunəsinin analiz nəticələri
arasındakı yaxınlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi
əsasında təyin edilmişdir. Metodikaya əsasən tədqiq
edilən nümunə və standart dekspantenol məhlulları
hazırlanır, sonra YEMX-da xromatoqramları çəkilir
və müəyyən olunmuş göstəricilər hesablanır.
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
preparatda və standart nümunədə üsulun dəqiqliyinin təyini üzrə alınmış nəticələr mövcud tələblərə
uyğundur.
Xəttilik
200 mq standart dekspantenol 100 ml-lik ölçülü
kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml
hərəkətli faza əlavə olunur və tam həll olana kimi
çalxalanır, sonra hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır.
Alınan standart məhluldan 5 ml götürüb 100 ml-lik
ölçülü kolbaya əlavə edilir, üzərinə təxminən 20 ml

hərəkətli faza əlavə olunur, çalxalanır, sonra
hərəkətli faza ilə ölçüyə çatdırılır və nəticədə 0,1
mq/ml qatılıqlı məhlul alınır. Analojı qaydada 0,06
mq/ml, 0,08 mq/ml, 0,12 mq/ml, 0,14 mq/ml
qatılıqlı məhlullar hazırlanır, YEMX-da xromatoqramları çəkilir və müəyyən olunmuş göstəricilər
hesablanır (şək. 2).
Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq edilən nümunənin qatılığı ilə zirvə sahəsinin orta göstəricisi
arasında xəttilik müşahidə edilir.
Dayanıqlığın təyini
Dayanıqlığın qiymətləndirilməsi üçün metodikaya əsasən hazırlanmış 0,1 mq/ml qatılıqlı
dekspantenol məhlulu temperatur, axın sürəti,
hərəkətli fazanın tərkibi (nisbətlə) və inyeksiya
həcmi dəyişdirilərək tədqiq edilir:
a) Axın sürəti: 0,9 ml/dəq və 1,1 ml/dəq
intervalında;
b) Temperatur: 28°C və 32°C intervalında;
c) Hərəkətli faza: 150:850 və 50:950 intervalında.
Sonra YEMX-da xromatoqramlar çəkilir və
müəyyən olunmuş göstəricilər hesablanır. Alınan
nəticələr cəd. 2-də verilmişdir.
Cəd. 2-dən göründüyü kimi tədqiqatlar nəticəsində dekspantenol məhlulunun axın sürətinin
1ml/dəq; hərəkətli fazanın 900:100 nisbəti; tempera53

Şək. 2. Üsulun xəttiliyini əks etdirən qraﬁk.
Cədvəl 2
Axın sürətinin, temperaturun, hərəkətli fazanın dəyişməsinin dayanıqlıq göstəricisinə təsiri

turun 30°С göstəricilərinin optimal olduğu təsdiq
edilmişdir.
Təyinolunma həddinin müəyyən edilməsi üçün
araşdırmalar nəticəsində S/N nisbət göstəricisinin
3,09 olduğu müəyyən edilmişdir. Alınan nəticələr
normativlərə uyğundur.
Miqdarı təyinolunma həddinin müəyyən edilməsi üçün araşdırmalar nəticəsində S/N nisbət
göstəricisinin 10,9 olduğu müəyyən edilmişdir.
Alınan nəticələr normativlərə uyğundur.
Üsulun sistem uyğunluğunun müəyyən edilməsi
üzrə tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
dekspantenol məhlulu xromatoqramında zirvələrdə
nəzəri təbəqələr 2000-dən сox, zirvə sahəsinin nisbi
qalığı isə 2-dən yuxarı olmamalıdır [9].
Tətbiq diapazonu
Xəttilik, düzgünlük və dəqiqlik göstəriciləri
tətbiq diapazonunda müsbət nəticələr verir. Tətbiq
diapazonu 60-140% intervalı arasında təyin edilir.
Xəttilik 60-140%, düzgünlük 75-100-125%,
dəqiqlik isə 100% qatılıqları intervalında təyin
olunur.
Beynəlxalq sənədlərin tələblərinə müvaﬁq olaraq
tətbiq olunan üsulun validasiya qiymətləndiril54

məsindən sonra validasiya protokolu və validasiya
hesabatı aparılmışdır.
Validasiya protokolu – prosesin necə aparılmasını müəyyən edir və sınaq üçün verilmiş parametrləri, məhsulun xarakteristikası, istehsal avadanlığının və sınaq nəticələrinin qəbul edilməsinin
təsdiqlənməsi haqqında qərarın qəbul edildiyi anı
əhatə edir və qiymətləndirmənin necə aparılacağını
göstərir.
Spesiﬁkliyin qəbul meyarları – blank məhlulda
və matriksdə dekspantenolun zirvə sahəsi çıxmamalıdır, dekspantenolun zirvə sahəsi üçün – təmizlik
bucağı < təmizlik həddi, təmizlik indeksi > təmizlik
həddi ardıcıllığı gözlənilməli; xəttiliyin qəbul
meyarları – korrelyasiya və determinasiya əmsalı
≥0,95 olmalı, bucaq əmsalı göstərilməli, kəsik
əmsalı standartın sahəsinin 100%±2%-də olmalıdır;
düzgünlük göstəricisinin qəbul meyarları - bərpa
faizi və orta qiymət hər konsentrasiyaya fərdi olaraq
hesablanmalı, hər səviyyədə analiz olunan nümunənin bərpa faizi (recovery) 95% və 105% arasında
olmalı, nisbi standart kənaraçıxma hər bir konsentrasiya üçün 2%-dən çox olmamalı; dəqiqlik
göstəricisinin qəbul meyarları - standart məhluldan

hazırlanmış 6 nümunənin orta qiyməti (%-lə) və
variasiya əmsalı hesablanmalı, analiz olunmuş 6
nümunənin standart kənaraçıxması hesablanmalıdır,
etibarlılıq intervalı 95%±5% olmalı; dayanıqlıq
göstəricisinin qəbul meyarları - nisbi standart kənaraçıxma 2%-dən çox olmamalı, standart kənaraçıxması hesablanmalı; sistem uyğunluğu göstəricisinin qəbul meyarları – “Fagolin” preparatından
və dekspantenol standartından hazırlanmış məhlulun 6 dəfə ardıcıl olaraq xromatoqramlar çəkilir və
zirvələrin sahəsinin orta qiymətinin nisbi standart
kənaraçıxması hesablanmalı (≤2,0%), “Fagolin”
preparatından və dekspantenol standartından
çəkilmiş zirvələrin nəzəri təbəqələrin sayı≥2000
olmalı, “Fagolin” preparatından və dekspantenol
standartından çəkilmiş piklərdə zirvə sahəsininn
nisbi qalığı ≤ 2,0 olmalıdır.
Validasiya göstəricilərinin əldə olunan nəticələrinin təhlili və protokolları əsasında validasiya
hesabatı tərtib olunur. Hesabatda həmçinin
aparılmış validasiyanın yekunu olmalıdır, hansı ki,
həyata keçirilmiş validasiya tədqiqatlarını ümumiləşdirir və qiymətləndirilməsinin müvəffəqiyyətli
olmasını rəsmi təsdiq edir.
Validasiya hesabatında prosesin həyata keçirilməsi, qiymətləndirmə, kənaraçıxmanın parametrləri

haqqında məlumatlar, validasiya aktının hazırlanması və təsdiqedilmə bölmələri vardır.
Yekun. “Fagolin” məlhəmində dekspantenolun
YEMX ilə miqdarı təyini üsulu işlənib hazırlanmış
və üsulun validasiya göstəriciləri təyin edilmişdir.
Tədqiq edilən üsul yüksək effektivliyi və spesiﬁkliyi
ilə xarakterizə olunur. Üsulun düzgünlük göstəricisi
sərhədləri 99,28%-dən 100,89%-ə, variasiya əmsalı
1,04, standart kənaraçıxma 1,05-ə qədər; dəqiqlik
göstəricisinin standart kənaraçıxması 0,41%,
variasiya əmsalı 0,41, orta qiymətin etibarlılıq
intervalı (p=95%) ±0,43; xəttilik göstəricisi 0,060,14 mq/ml qatılıq intervalında korrelyasiya əmsalı
0,99, bucaq əmsalı 10703, kəsik əmsalı 86,981-dur.
Dayanıqlıq göstəriciləri: axın sürəti 1ml/dəq; hərəkətli faza 900:100 nisbəti; temperatur 30°С; inyeksiya həcmi 20 mkl qiymətlərində optimal hesab
edilir.
Üsulun validasiya qiymətləndirilməsinə əsasən
validasiya protokolu və validasiya hesabatı
hazırlanmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində işlənib
hazırlanmış YEMX ilə miqdarı təyini üsulu Fagolin
məlhəminin istehsalı və istifadəsi mərhələlərində
preparatın keyﬁyyətinə nəzarəti həyata keçirməyə
imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАЗИ
“ФАГОЛИН“
Балаева Э.З.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармацевтической химии, Баку,
Азербайджан
Разработана и проведена валидационная оценка методики высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) количественного определения мази “Фаголин”. Методика ВЭЖХ характеризуется высокой
эффективностью, хорошей разрешающей способностью и специфичностью. Правильность находится в
пределах от 99,28 до 100,89%, коэффициент вариации до 1,04, стандартное отклонение до 1,05; стандартное
отклонение показателя точности составляет 0,41%, коэффициент вариации – 0,41, интервал достоверности
среднего значения (р=95%) ±0,43; линейный характер выявляется в диапазоне концентрации 0,06-0,14 мг/мл,
коэффициент корреляции R²=0,99; показатели робастности: скорость потока 1 мл/мин; соотношение
подвижной фазы 900:100; температура 30°С; объём вводимых инъекций считается оптимальным при 20 мкл.
Ключевые слова: валидация, мазь “Фаголин”, высокоэффективная жидкостная хроматография, протокол и
отчет валидации.

SUMMARY
DEVELOPMENT AND VALİDATİON OF THE METHOD FOR QUALİTY
CONTROL OİNTMENT “FAGOLİN”
Balayeva E.Z.
Azerbaijan Medical University, Department of Pharmaceutical Chemistry, Baku, Azerbaijan
Validation of HPLC method of quantative determination of “Fagolin” ointment has been conducted and the basic
validation parameters are determined. The method is characterized by high-efﬁciency, appropriate resolution properties
and speciﬁcity. The accuracy is within the range from 99.28 to 100.89%; the coefﬁcient of variation is up to 1.04, the
standard deviation is up to 1.05; the standard deviation of the precision is up to 0.41%, the coefﬁcient of variation is 0.41,
the conﬁdence interval of the average value (p = 95%) is ±0.43; the character linearity is observed in concentration range
between 0.06-0.14 mg/ml, the correlation coefﬁcient R²=0.99; robustness index: ﬂow rate 1 ml/min; the ratio of the
mobile phase 900:100; temperature 30°C; the volume of injection is considered optimal at 20 μl.
Keywords: validation, “Fagolin” ointment, high-performance liquid chromatography, validation protocol and report.
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FERTİL YAŞLI QADINLARDA QALXANABƏNZƏR VƏZİN HİPOFUNKSİYASI
FONUNDA GİNEKOLOJİ XƏSTƏLİKLƏRİN GEDİŞİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Hacızadə A.E.*
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq və ginekologiya
kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Müasir müayinə metodlarından istifadə etməklə aparılan hazırkı tədqiqat işində hipotireozdan əziyyət çəkən qadınlarda
reproduktiv sağlamlıq qiymətləndirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, hipotireozlu qadınlar arasında ginekoloji
xəstəliklərin yayılması 60,0% təşkil edir. Hipotireozlu qadınlarda ginekoloji xəstələnmənin strukturu müəyyən
edilmişdir. Hipotireoz fonunda (əsas qrupda) 80 və nəzarət qrupunda tireoid patologiyası olmayan 46 qadında
ginekoloji xəstəliklərin gedişatının xüsusiyyətlərinin müqayisəli öyrənilməsi həyata keçirilmişdir. Hipotireoz və
ginekoloji xəstəliklərin qarşılıqlı əlaqəli xarakterdə olması müəyyən edilmişdir və bununla əlaqədar olaraq, uzun
müddət ginekoloqda müalicə alan qadınların tireoid sisteminin müayinə alqoritmi təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: ginekoloji xəstəliklər, hipotireoz, reproduktiv sistem.

Giriş. Hipotireoz – orqanizmdə tireoid hormonların davamlı çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan
klinik sindromdur. Reproduktiv yaşda olan qadınlar
arasında hipotireozun yayılma tezliyi təxminən 24% təşkil edir [1]. Əksər hallarda autoimmun
tireoiditin son mərhələsi kimi meydana çıxan
qalxanabənzər vəzin özünün destruksiyası, az
hallarda isə qalxanabənzər vəz üzərində aparılan
əməliyyatlar və radioaktiv yodla müalicənin nəticəsi
kimi meydana çıxan birincili hipotireozlar daha çox
klinik əhəmiyyət kəsb edir [2]. Sonsuzluqdan
əziyyət çəkən qadınlarda hipotireozun yayılması
haqqındakı məlumatlar ziddiyyətlidir (2-34%), buna
görə də bu kontingent qadınlarda hipotireozun
epidemiologiyası tədqiqatların mövzusu olaraq
qalmaqdadır [1, 3]. Ənənəvi olaraq hipotireozu cinsi
yetişkənliyin gecikməsindən tutmuş, menstrual
siklin pozulmasına və sonsuzluğa kimi geniş spektrli
reproduktiv pozğunluqlarla əlaqələndirirdilər. Lakin
hazırda əldə edilmiş bir sıra məlumatlara görə,
hamiləliyin meydana çıxmasına hipotireoz maneə
olmaya da bilər. Lakin hipotireozlu hamilələrdə
spontan düşük, anemiya, hestasion arterial hipertenziya, vaxtından əvvəl doğuşlar, ciftin qopması və
doğuşdan sonrakı qanaxma, yenidoğulmuşun
çəkisinin az olması, yenidoğulmuşlarda respirator
distress – sindrom kimi mamalıq və neonatal
ağırlaşmalar riskinin yüksək olması şübhə doğurmur
[2, 4].
Birincili hipotireoz zamanı menstrual siklin
pozulma tezliyi müxtəlif müəlliﬂərin verdiyi
məlumata görə 23,4%-dən 70%-ə qədər dəyişir ki,
bu da reproduktiv yaşda olan qadınların ümumi
populyasiyası ilə müqayisədə təxminən 3 dəfə
yüksəkdir [4, 5]. Menstrual siklin ən geniş yayılmış

pozğunluqları oliqomenoreya, hipermenoreya və
menorragiyadır, bəzən isə davamlı amenoreyaya
rast gəlinir. Menstrual siklin pozğunluqlarının
xarakteri və strukturu ilə hipotireozun kompensasiya və təzahür dərəcəsi arasında asılılıq qeydə
alınmışdır. Hipotireozla sonsuzluq arasındakı qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqatlara az rast gəlinir, onların nəticələri isə əksər
hallarda çətin interpretasiya olunur. Klinik təzahür
edən hipotireozun fertilliyə patoloji təsiri şübhə
doğurmasa da, sonsuzluğun formalaşmasında
subklinik hipotireozun rolu hələ də müzakirə
mövzusu olaraq qalmaqdadır [6, 7]. Sonsuzluqdan
əziyyət çəkən qadınlar arasında subklinik hipotireoza müxtəlif müəlliﬂərin verdiyi məlumatlara
görə, 1%-dən 34%-ə qədər hallarda rast gəlinir və
əksər hallarda ovulyator disfunksiya ilə əlaqədar
olur [8]. Lakin bu kateqoriya qadınlarda subklinik
hipotireozun müalicəsinin məqsədəuyğunluğu
hazırkı dövrə qədər həll olunmamış qalır.
Tədqiqatın məqsədi hipotireoz aşkar olunan
fertil yaşlı qadınlarda reproduktiv sistemin
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi olmuşdur.
Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqatın
materialını 2014-2018-ci illər ərzində akad. M.
Mirqasımov adına Respublika Klinik xəstəxanasının Mamalıq və ginekologiya və Endokrinologiya
şöbələrində qalxanabənzər vəzin və reproduktiv
orqanların patologiyalarına görə müraciət etmiş
qadınlar və onlar üzərində aparılmış klinik,
instrumental və laborator müayinələrin nəticələrinin
təhlili təşkil etmişdir. Xəstəlik tarixlərinin retrospektiv təhlili və prospektiv klinik müayinələr
əsasında 18-42 yaş intervalında olan 126 qadının
müayinə və müalicəsinin nəticələri təhlil edilmişdir.
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Xəstələr iki qrupa bölünmüşdür.
Birinci (əsas) qrupa qalxanabənzər vəzin
hipofunksiyası aşkar olunan 80 xəstə daxil olmuşdur. Qalxanabənzər vəzin hipofunksiyası fonunda
25 (31,3%) xəstədə uşaqlığın mioması, 16 (20,0%)
xəstədə uşaqlıq artımlarının iltihabi xəstəlikləri və 7
(8,8%) xəstədə endometrioz aşkar edilmişdir.
İkinci (müqayisə) qrupa qalxanabənzər vəzin
funksiyası normal (eutiroid) olan 46 xəstə daxil
olmuşdur. Bu qrupda uşaqlığın mioması olan
xəstələrin sayı 16 (34,8%), uşaqlıq artımlarının
iltihabi xəstəlikləri olan xəstələrin sayı 10 (21,7%)
və endometriozu olan xəstələrin sayı isə 6 (13,0%)
olmuşdur.
Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün
ümumi-klinik, əlavə və xüsusi müayinə metodlarından istifadə olunmuşdur.
Bizim tərəﬁmizdən aşağıdakıların təhlili həyata
keçirilmişdir: irsilik xarakteri, ekstragenital xəstəliklər, menstrual və generativ funksiyanın xarakteri,
əvvəllər keçirilmiş ginekoloji xəstəliklər. Xəstəliyin
müddəti nəzərə alınmaqla, tireoid funksiyanın pozğunluğunu sübut edən şikayətlərinin təhlili aparılmış, eləcə də konservativ və operativ müalicənin
xarakteri öyrənilmişdir.
Klinik müayinələrə bədən quruluşuna xüsusi
diqqət yetirməklə ümumi baxış, dərialtı piy qatının
inkişaf dərəcəsi, dəri örtüyünün vəziyyəti, tük örtüyünün xarakteri, göz almalarının vəziyyəti
(ekzoftalm, ptoz) daxil edilmişdir.
Bimanual vaginal müayinə zamanı uşaqlıq
boynunun forması, ölçüsü, konsistensiyası və
uşaqlıq cismi və artımlarının hərəkətliliyi, tağların
vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Uşaqlıq yolu möhtəviyyatının təmizlik dərəcəsi müəyyən edilmiş və
lazım olan hallarda mikrobioloji müayinələr
aparılmışdır.
Xəstələrdə boyun nahiyəsinə baxış və palpasiyaya xüsusi diqqət ayrılmışdır. Qalxanabənzər vəzin
böyümə dərəcəsini qiy-mətləndirmək üçün baxış və
palpasiya zamanı urun müasir təsnifatından istifadə
olunmuşdur (ÜST, 2001): 0 dərəcəur yoxdur; I
dərəcə - payın ölçüsü baş barmağın distal falanqasından böyükdür, ur palpasiya olunur, lakin görümür; II dərəcəur palpasiya olunur və gözlə görünür.
Qalxanabənzər vəzin anatomik-topoqraﬁk
xüsusiyyətlərii instrumental qiymətləndirmək üçün
exoskannerləmə və lazım olan hallarda dinamiki
tireosintiqraﬁya aparılmışdır. Exoskannerləmə
məqsədilə datçikləri real zaman miqyasında 5-7,5
MHz tezlikdə işləyən qurğulardan (Aloka SSD-630,
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Toshiba) istifadə olunmuşdur. Qalxanabənzər vəzin
exoqraﬁyasına hər bir payın uzunluğunu, enini və
qalınlığını (ön-arxa ölçüsünü), vəzin boyun
hissəsinin enini ölçmək, eləcə də exostrukturuu və
bircinsliyini qiymətləndirmək daxil edilmişdir.
Cinsiyyət orqanlarının exoqraﬁyası Aloka SSD60 və Performa aparatlarından istifadə etməklə 3,5
və 6,5 MHz tezlikli transabdominal və endovaginal
datçiklərin köməyi ilə boylama və ennə skannerləməklə həyata keçirilmişdir.
Qalxanabənzər vəzdə ocqlı dəyişiklikləri identiﬁkasiya etmək üçün USM-in nəzarəti altında nazik
iynə ilə aspirasion biopsiya vasitəsilə əldə edilmiş
hüceyrəvi materialın sitoloji müayinəsi aparılmışdır.
Hormonların konsentrasiyasının təyin edilməsi
Labotech aparatının köməyi ilə menstrual siklin I (57-ci gün) və II (22-24-cü gün) fazasında
immunoferment metodu ilə həyata keçirilmişdir. Bu
zaman cinsi hormonların (estradiol, progesteron),
qonadotrop hormonların (FSH, LH, prolaktin)
səviyyəsi tədqiq edilmişdir. Qalxanabənzər vəzin
funksional vəziyyəti T3-ün, T4-ün, TSH-ın
səviyyəsinə, eləcə də tireoqlobulin və tireoperoksidaza əleyhi antitellərin titrinə əsasən qiymətləndirilmişdir. Tədqiqatın gedişində əldə edilən rəqəm
göstəricilərinin statistik dürüstlüyünün təyin edilməsi “Statistika 6.0” proqramı vasitəsilə parametrik
və qeyriparametrik üsullarla aparılmışdır. P<0,05
olduqda fərq dürüst hesab olunmuşdur.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
Aparılmış təhlilin nəticələri göstərdi ki, müayinə
olunanların 60,0%-də ginekoloji xəstəliklər
hipotireozla müşayiət olunur. Bu zaman hipotireoidozu olan qadınlarda ən çox rast gəlinən ginekoloji
patologiyalar uşaqlığın mioması (31,3%), uşaqlıq və
artımlarının iltihabi xəstəlikləri (20,0%) və genital
endometrioz (8,8%) olmuşdur. Cinsi yolla ötürülə
bilən infeksion mənşəli xəstəliklər isə tədqiqat
obyektinə daxil edilməmişdir (şək. 1).
Beləliklə, hipotireoidozu olan xəstələrdə
ginekoloji patologiyaların tezliyinin çox olması bu
kateqoriya xəstələrin endokrinoloqun dinamik
müşahidəsi altında olmasını və müntəzəm müayinələrin aparılmasını vacibliyini diktə edir.
Hipotireoz fonunda ginekoloji xəstəlikləri olan
qadınlarda menstruasiya siklinin təhlili zamanı
birincili və ikincili amenoreya, eləcə də yumurtalıqların disfunksiyası aşkar olunmuşdur. Disfunksiyanın xarakteri hipomenstrual sindrom, dismenoreya və hiperpolimenoreya şəklində olmuşdur.
Funksional diaqnostika testləri ilə müayinə aparılar-

Şək. 1. Hipotireoidozlu xəstələrdə ginekoloji patologiyaların strukturu.
kən 14 (17,5%) xəstədə anovulyator sikl, 57 (71,3%)
xəstədə isə siklin lütein fazasının çatışmazlığı aşkar
olunmuşdur ki, bu da ədəbiyyat mənbələrinin
göstəricilərinə uyğundur.
Uşaqlığın mioması olan xəstələrin klinik
xarakteristikasına aşağıdakı əlamətlər daxil edilmişdir: xəstəliyin müddəti, palpasiya zamanı uşaqlığın
ölçüləri, menstruasiya siklinin pozulması, miomatoz
düyünlərin böyümə xarakteri. Hipotireozdan
əziyyət çəkməyən qadınlar qrupu ilə müqayisə
edərkən müəyyən edilmişdir ki, hipotireoz fonunda
uşaqlığın mioma anamnezi orta hesabla 3,5 il,
müqayisə qrupunda isə (hipotireozu olmayan qadınlarda) 2,6 il təşkil etmişdir. Bu zaman hipotireozdan
əziyyət çəkən qadınlar qrupunda uşaqlığın ölçüləri
qalxanabənzər vəzin funksiyası normal olan
qadınların uşaqlığının ölçüləri ilə müqayisədə dürüstlüklə böyük olmuşdur. Menstruasiya siklinin pozulması hipotireoz fonunda uşaqlığın mioması olan
qadınlarda müqayisə qrupu ilə müqayisədə daha çox
qeyd edilmiş, lakin bu pozğunluğun xarakteri fərqli
olmuşdur. Belə ki, hipotireoz fonunda uşaqlığın
mioması olan qadınlarda müştərək (siklik və asiklik
xarakterli) pozğunluqlar, qalxanabənzər vəzin
funksiyası normal olan qadınlarda isə menorragiya
üstünlük təşkil etmişdir.
Ginekoloji xəstələrdə tireoid patologiyalara
həsr olunmuş işlərdə qalxanabənzər vəzin hipotireozla müşayiət olunan autoimmun proseslərinin
uşaqlıq artımlarının iltihabi xəstəliklərinin gedişatına təsirinə dair məlumatlara rast gəlmədik. Lakin
iltihab ocağında mürəkkəb proseslərin meydana çıxması fonunda iltihabi reaksiyaya orqanizmin
immun, sinir, endokrin kimi müxtəlf sistemlərinin
cəlb olunmasını güman etmək çətin deyildir. Bəzi
müəlliﬂərin [3, 7] ﬁkrincə, uzun müddət ginekoloji

xəstəliklərdən əziyyət çəkən qadınlar, bir qayda
olaraq, bir sıra dərman maddələrindən istifadə etməklə konservativ müalicə alırlar ki, bu da orqanizmin tolerantlığının azalmasına və qalxanabənzər
vəzdə autoimmun proseslərə gətirib çıxara bilər.
Adneksitdən əziyyət çəkən xəstələrin klinik
xarakteristikasında xəstəliyin müddəti, menstruasiya siklinin pozulması və kəskinləşmə tezliyi daha
çox diqqət çəkəndir. Hipotireoz fonunda adneksiti
olan qadınlarda xəstəliyin davametmə müddəti
qalxanabənzər vəzin funksiyası normal olan
qadınlarla müqayisədə iki dəfə çox olmuşdur.
Uşaqlıq artımlarının iltihabi xəstəliklərinin kəskinləşməsinə də hipotireoz fonunda adneksiti olan
qadınlarda təxminən iki dəfə çox rast gəlinmişdir.
Asiklik (oliqo- və opsomenoreya – 25 (31,3%) tipli
menstruasiya siklinin pozulmasına da hipotireoz
fonunda adneksiti olan qadınlarda daha çox təsadüf
olunmuşdur.
Endometrioz zamanı hipoﬁz-qalxanabənzər vəz
sisteminin funksiyasının öyrənilməsinə çoxsaylı
tədqiqatlar həsr olunmuşdur [4, 8]. Bir sıra müəlliﬂər
[6, 7] xəstəliyin autoimmun təbiətinin mümkünlüyünü qeyd etmişlər. Lakin biz, autoimmun tireoiditin endometriozun klinik gedişinə təsir edəcək
patologiya kimi baxılan hər hansı tədqiqat işinə rast
gəlmədir.
Endometriozlu xəstələrin klinik xarakteristikasını təhlil edərkən həm hipotireozlu, həm də
eutireoid vəziyyətdə olan xəstələr qrupunda endometriozun müddətləri arasında klinik əhəmiy-yətli
fərq aşkar etmədik. Menstrual siklin metror-ragiya
şəklində pozulması kontrol qrupla müqayisə-də
hipotireozlu xəstələrdə 2 dəfə çox rast gəlinmiş-dir.
Beləliklə, hipotireoz fonunda uşaqlığın mioması, endometriozu və uşaqlıq artımlarının iltihabi
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xəstəlikləri olan qadınlarda qeyd edilən xəstəliklərin
özünəməxsus gediş xüsusiyyətləri olur. Lakin müayinə olunan qadınların reproduktiv sağlamlığına
təsir edən ən ciddi faktor qalxanabənzər vəzin
hipofunksiyasıdır. Hormonal müayinələrdən əldə
edilən məlumatlarla təsdiqlənmişdir ki, qalxanabənzər vəzin funksiyası normal olan qadınlarla
müqayisədə, hipotireoid vəziyyət olan qadınlarda
prolaktinin səviyyəsi təxminən 3 dəfə yüksəlmiş
olur ki, bu da tireoid hormonların çatışmazlığının
onun sekresiyasına təsirinin xarakterini əks etdirir.
Hipotireozdan əziyyət çəkən qadınlarda hormonal
disbalansın nəticəsi əksər hallarda siklin lütein
fazasının çatışmazlığı və ya anovulyasiya ilə, bu isə
nəticə etibarilə sonsuzluqla təzahür edir.

Apardığımız tədqiqatın nəticəsi bizə hipotireozlu ginekoloji xəstələrin meayinə və kompleks
müalicə alqoritmini işləyib hazırlamağa imkan verdi
(şək. 2). Bizim alqoritmin əsas prinsipi ondan
ibarətdir ki, diaqnozdan asılı olmayaraq uzun müddət ginekoloqda müalicə alan bütün xəstələrdə
tireoid sistemin vəziyyətinin müayinəsi göstərişdir.
Bu məqsədlə özündə qalxanabənzər vəzin ultrasəs
müayinəsini (onun həcmi və exostrukturunu
qiymətləndirməklə), qan plazmasında tireoid, cinsi
hormonların konsentrasiyasını, tireoqlobulinə və
tireoidperoksidazaya qarşı antitellərin titrinin öyrənilməsini (hiper-, hipo- və eutireozu təyin etmək
üçün) cəmləşdirən kompleks diaqnostik tədbirlərdən istifadə olunmuşdur.

Şək. 2. Ginekoloji xəstəliklərin müayinə alqoritmi.
Qalxanabənzər vəzin hipofunksiyasının tipindən
asılı olaraq, ginekoloji xəstələrdə qalxanabənzər vəzin funksional vəziyyətinin vaxtında və adekvat korreksiyasının aparılması vacibdir.
Beləliklə, apardığımız tədqiqat zamanı müəyyən
etdik ki, qadınlarda hipotireoz fonunda ən çox rast
gəlinən ginekoloji xəstəliklərə uşaqlığın mioması,
endometrioz və adneksit daxildir. Hipotireoid

vəziyyət siklin lütein fazasının çatışmazlığı (71,3%)
və anovulyasiya (17,5%) ilə təzahür edir. Hipotireoz
fonunda reproduktiv sistemin pozğunluqlarının
diaqnostikasına təqdim etdiyimiz kompleks yanaşma onların düzgün müalicə taktikasının seçilməsinə
imkan verir ki, bu da əsas ginekoloji xəstəliklərin
gedişinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır.
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гаджизаде А.Э.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствование Врачей им. А.Алиева,
Кафедра Акущерство и гинекологии, Баку, Азербайджан
В настоящей работе с применением современных методов исследования проведена оценка репродуктивного
здоровья женщин, страдающих гипотиреозом. Проведено сравнительное изучение клинических особенностей
течения гинекологических заболеваний 80 женщин на фоне гипотиреоза и 46 пациенток – без тиреоидной
патологии. Установлено что, распространенность гинекологических заболеваний среди женщин с
гипотиреозом составляет 60%. Определена структура гинекологической заболеваемости женщин с данной
патологией. Установлен взаимоотягающий характер гинекологических заболеваний и гипотиреоза, в связи с
чем предложен алгоритм обследования тиреоидной системы у женщин, длительное время находящихся на
лечении у гинеколога.
Ключевые слова: гинекологические заболевание, гипотиреоз, репродуктивная система.

SUMMARY
CLİNİCAL FEATURES OF GYNECOLOGİCAL DİSEASES ON THE
BACKGROUND OF THYROİD HYPOFUNCTİON İN WOMEN OF
REPRODUCTİVE AGE
Hajizadeh A. E.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
In the present work, the reproductive health of women suffering from hypothyroidism was evaluated using modern
research methods. It has been established that the prevalence of gynecological diseases among women with
hypothyroidism is 60%. The structure of gynecological morbidity in women with hypothyroidism was determined. A
comparative study of the clinical features of the gynecological diseases of 80 women on the background of
hypothyroidism and 46 patients - without thyroid pathology. The interrelated nature of gynecological diseases and
hypothyroidism has been established, in connection with which an algorithm has been proposed for examining the
thyroid system in women who have been under treatment of gynecologist for a long time.
Keywords: gynecological disease, hypothyroidism, reproductive system.
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XRONİKİ QƏBİZLİYƏ GÖRƏ APARILAN SUBTOTAL KOLEKTOMİYADAN
SONRA HOMEOSTAZİN BİR SIRA GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DİNAMİKASI VƏ
ONLARIN HƏYAT KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Kərimova T.M.*
Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Terapevtik Qastroenterologiya şöbəsi, Bakı,
Azərbaycan
Təqdim edilən tədqiqatın məqsədi xroniki kolostaza (XK) görə subtotal kolektomiya (SKE) keçirən xəstələrin həyat
keyﬁyyətini təyin etmək olmuşdur. XK-a görə SKE əməliyyatı keçirən 100 xəstə müayinə edilmişdir. Əməliyyatdan
sonrakı dövrdə SKE əməliyyatının keyﬁyyəti Visick şkalasından istifadə edilərək qiymətləndirilmişdir, həyat
keyﬁyyəti tərəﬁmizdən dəyişdirilmiş bir yapon müəlliﬁnin anketinə əsaslanır. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin
57%-də Visick əməliyyatının yaxşı nəticələri, 36%-də kaﬁ və xəstələrin 7%-də qeyri-kaﬁ nəticələr müşahidə
edilmişdir; yaxşı həyat keyﬁyyəti xəstələrin 63%-də, kaﬁ 31%-də, qeyri-kaﬁ isə 6%-də təyin edilmişdir. SKE-dən
sonra əməliyyatdan sonrakı dövr (5 ildən çox) artdıqca həm əməliyyatın keyﬁyyətində, həm də xəstələrin həyatında
yaxşılaşma müşahidə olunur.
Açar sözlər: subtotal kolektomiya, xroniki kolostaz, homeostaz, gec dövr, həyat keyﬁyyəti.

Giriş. Xroniki kolostaz (XK) geniş yayılmış bir
xəstəlikdir; inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin 3040%-də XK qeyd edilməkdədir [1, 2]. XK əhalinin
yaşlı təbəqəsi arasında daha çox qeyd edilsə də, gənc
yaşlarda da onun rastgəlmə tezliyi az deyil [3, 4]. XK
klinik gedişinə görə kompensasiya edən, sub- və
dekompensasiya edən stadiyalara ayırd edilir [5, 6].
Bir çox klinisistlərin məlumatı sübut edir ki, XK-nin
cərrahi müalicəsindən sonra qeyri-kaﬁ nəticə
27,3%-dən 45,9%-ə kimi tərəddüd edir [7-9]. Ona
görə də uzun illər ərzində XK-nın müalicəsində
cərrahi müalicəyə nisbətən az hallarda göstəriş
qoyulurdu və əməliyyatlar əksərən yoğun bağırsağın
bu və ya digər hissəsinin rezeksiyası ilə başa
çatdırılırdı.
Fəqət aparılan uzun müddətli müşahidələr sübut
etdi ki, XK-nın cərrahi müalicəsində tədbiq edilən
sağ və sol tərəﬂi kolektomiyalardan və həmçinin
siqmavari bağırsağın rezeksiyasından sonra 65-70%
xəstədə XK davam etməkdədir [10-13].
Ona görə də bu gün əksər klinisistlər XK-nın
cərrahi müalicəsində subtotal kolektomiyaya (SKE)
üstünlük verirlər [14, 15].
Həmin klinisitlərin ﬁkrincə ﬁkrincə XK-nın
cərrahi müalicəsindən sonra yaxşı funksional nəticə
yalnız SKE-dən sonra mümkün olur [16, 17].
Bununla belə E.Cavadovun təsdiq etdiyi kimi,
XK-nin cərrahi müalicəsinin nəticələri 27,3-45,9%
halda adekvat olmur.
Getdikcə sayı artmaqda davam edən XK-nın
cərrahi müalicəsində tədbiq edilən SKE-nin da sayı
artmaqda davam edir; yoğun bağırsaqdan məhrum
edilmiş çoxsaylı pasiyentlər “ordusu” yaranır. Belə
*E-mail: abbasov.h11@bk.ru
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insanlarda baş verən homeostaz pozğunluqlarının
səviyyəsinin tədqiq edilməsi klinik təbabətin aktual
problemlərindən biridir.
Tədqiqatın məqsədi. XK-a görə SKE tədbiq
edilən pasiyentlərdə əməliyyatdan sonrakı uzaq
dövrdə homeostazın bir sıra göstəricilərində baş
verən dəyişikliklərin dinamikasını və onların həyat
keyﬁyyətinə təsirinin səviyyəsini təyin etməkdən
ibarətdir.
Material və metodlar. Tədqiqata M.A. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində 20112017 ci illərdə XK-a görə SKE keçirmiş 100
pasiyent (əsas qrup) daxil edilmişdir. Qadınlar 83
(83%), kişilər isə 17 (17%) təşkil etmişlər.
68 halda SKE ileo-siqma anastomozla, 32 halda
isə ileo-rektal anastomozla başa çatdırılmışdır.
Yanaşı gedən xəstəlikləri olanlar və yaxın postoperasion dövrdə fəsadlar qeyd edilən pasiyentlər
müayinələrimizə daxil edilməyiblər. Nəzarət qrupuna cərrahi əməliyyata uğramayan, XK-nın kompensasiya stadiyasında olan 20 xəstə (17 qadınm və 3
kişi) və 10 sağlam şəxs daxil edilmişdir. Nəzarət
qrupuna daxil edilən xəstələr 23-55 yaşında idilər.
Müayinə etdiyimiz 100 pasiyentdən 7 il əvvəl
SKE əməliyyatına 5 qadın, 6 kişi; 6 il əvvəl – 5
qadın; 5 il əvvəl 14 qadın, 2 kişi; 4 il əvvəl 16 qadın,
2 kişi; 3 il əvvəl 8 qadın, 5 kişi; 2 il əvvəl 21 qadın,
1 kişi və 1 il əvvəl 14 qadın, 5 kişi məruz qalıblar.
Müayinə protokoluna hamılıqla qəbul edilmiş
anamnestik məlumatların toplanması, obyektiv,
klinik, instrumental, biokomyəvi, bakterioloji və
morfoloji müayinələr daxil edilmişdir. Bunlarla
bərabər antropometrik parametrləri, defekasiyanın

sayını və xarakterini, Visick şkalası üzrə əməliyyatın
keyﬁyyətini və Yapon qastroentereloqları tərəﬁndən
tərtib edilmiş və bizim tərəﬁmizdən modiﬁkasiya
edilmiş şkala əsasında həyat keyﬁyyətinin
səviyyəsini təyin etmişik. Alınan nəticələr müasir
tələbləri nəzərə almaqla statistik təhlil olunmuşdur;
bütün hesablamalar Excel elektron cədvəlində
aparılmışdır.
Nəticələr və onların müzakirəsi. Arterial təzyiqin müayinəsi sübut etdi ki, SKE-nin uzaq dövründə
pasiyentlərin 43%-də hipotoniya qeyd edilir. Əsas
qrup pasiyentlərin 65%-də (65 nəfər) dəridə quruluq
və 72%-də (72 nəfər) dəri örtüyünün avazıması
müşahidə olunurdu. SKE-nin uzaq dövründə
pasiyentlərin 24%-də, nəzarət qrupunda isə 10%
xəstədə EKQ-də mübadilə proseslərinin pozulmasına aid dəyişikliklərin olması qeyd edildi.
Bədən çəkisi əməliyyatın 1-3-cü illərində 13,8%
halda əməliyyat öncəsi səviyyəsində qala bilir və
86,2% halda 1 kq-dan 5 kq-a qədər azalma qeyd
edilir. Bədən çəkisində azalma SKE+ileosiqmaanastomoz yerinə yetirilən pasiyentlərdə
SKE+ileorektoanastomoz qoyulan pasiyentlərə
nisbətən 12,5±0,3% az olur. SKE-dən keçən müddət
artdıqca bədən çəkisi bərpa olur.
Hemoqlobinin səviyyəsi SKE keçirmiş pasiyentlərdə əməliyyatdan keçən 1-2 ildə 82±2,5 q/l
olur; əməliyyatdan sonra vaxt keçdikcə anemiyanın
səviyyəsi azalsa da əməliyyatın 5-6-cı ilində yenə də
sağlam şəxslərin eyini göstəricilərindən 11,5% aşağı
səviyyədə olur; hemoqlobinin səviyyəsi əməliyyatı
ileo-siqma anastomozla başa vurulan pasiyentlərdə
ileo-rektoanastomoz qoyulanlardan 8,2% yüksək
olur. SKE hemotokritin göstəricilərində 11,4-16,4%
yüksəlişə səbəb olur.
Plazmada natriumun səviyyəsi SKE-dən keçən 12 il ərzində nəzarət qrupundan 9,71mekv/litr və ya
7,1% aşağıdır; həmçinin eritrositlərdə də natriumun
səviyyəsi nəzarət qrupunun eyni göstəricisindən
2,02 mekv/l və ya 16,5% aşağıdır! Əməliyatın 3-4 cü
ilində natriumun plazmada səviyyəsi 1-2-ci ildə
olduğundan da aşağı səviyyədə idi (13,52 mekv/l və
ya 10,7%); əməliyyatdan keçən 5-6 ildə plazmada
natriumun səviyyəsi əvvəlki illərə nisbətən 15
(13,2%) yüksəlsə də, yenə də nəzarət qrupundan
5,7% aşağı səviyyədə idi.
XK-ya görə SKE aparılan pasiyentlərdə natriumun və kaliumun mübadiləsində ciddi dəyişikliklər
baş verir; nəcis və sidiklə elektrolitlərin itkisi
artdığından onların plazmada və eritrositlərdə
səviyyələri azalır. Əməliyyatdan keçən müddət
artdıqca elektrolit mübadiləsindəki dəyişikliklər

normallaşmağa doğru dəyişsə də əməliyyatın 7-ci
ilində də XK-nın kompensasiya dövründə olan
xəstələrin eyni göstəricilərindən aşağı olur.
Humoral immunitetin göstəriciləri SKE-nin uzaq
dövründə nəzarət qrupuna nisbətən 5-19% az olur ki,
belə dəyişiklik orqanizmdə iltihabi prosesin mövcud
olmasına dəlalət edir. Aparılan müayinələr SKE
keçirmiş pasiyentlərdə hüceyrəvi və humoral
immun göstəricilərinin zəiﬂəməsi nəticəsində
ikincili immundeﬁsitin yaranmasını təsdiq edir.
Qaraciyər fermentlərindən əməliyatın uzaq
dövründə təyin edilən ALT-nin səviyyəsi 2,4 dəfə,
AST – 2,1 dəfə QF – 11,6% və γ-QT-nin səviyyəsi
nəzarət qrupuna nisbətən 27,8% yüksək olur və
əməliyatdan keçən 5-7 ildə bir qədər azalsa da yenə
də nəzarət qrupunun eyni göstəricilərindən yüksək
olmaqda (ALT – 141%; AST – 105,4%, QF – 11,7%
və γ-QT – 27,8%) davam edir.
Karbohidrat mübadiləsinin vəziyyətini əks etdirən
1-ci növ şəkər əyrisinin 2 saat ərzində normallaşması
nəzarət qrupuna nisbətən SKE-dən keçən 1-3 il
müddətində 35% pasiyentdə, 5-7 il sonra isə 20%
pasiyentdə daha gec baş verir. Əyrilərdə ortaya çıxan
belə gecikmə təyin edilən 2,3 və 4-cü növ əyrilərdə
də qüvvədə qalır. Müayinələrdə şəkər əyrisində
mövcud olan belə dəyişikliklər SKE-nin bədəndə
karbohidrat mübadiləsinə cərrahi əməliyyatdan keçən 7 il ərzində də mənﬁ təsir göstərməsinə dəlalət
edir.
Ümumi zülalın miqdarı SKE-dən sonra qanda
normadan 4,4% az olub albuminlərin səviyyəsinin
54,5% azalması və qlobulinlərin ona uyğun
səviyyədə yüksəlməsi sayəsində disproteinemiya
baş verir; SKE-dən keçən 1-2 il ərzində pasiyentlərdə ümumi zülalın səviyyəsi nəzarət qrupuna nisbətən 3,8%, 4-5 ildən sonra isə 1,5% az idi. Postkolektomik sindromun dekompensasiya stadiyasında isə
ümumi zülal nəzarət qrupunda olduğu səviyyədən
29,8% aşağı olur. SKE-nin uzaq dövründə qlobulinlərin səviyyəsində isə 3% artım olub uzun müddət
həmin səviyyədə qalır.
Fibrinogenin və protrombin indeksinin qanın
plazmasında SKE keçirmiş pasiyentlərdə təyini
göstərdi ki, onlarda qaraciyərin ﬁbrinogenin və
protrombin yaratma funksiyası ciddi dərəcədə
azalma istiqamətində pozulur (ﬁbrinogendə – 51%
və protrombində – 66%).
Azotun nəcisdə xaric edilməsi SKE keçirmiş
pasiyentlərdə (standart dieta fonunda) gün ərzində
1,9±0,3 q (0,53-2,3 q) səviyyəsinə çatır; yoğun bağırsağı olmayan pasiyentlər sutkada nəzarət qrupuna nisbətən nəcislə cüzi miqdarda – 0,2 q azot çox itirirlər.
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Sidiklə azot itkisi SKE tədbiq edilən pasiyentlərdə
sutka ərzində 9,5±0,05 q (6,1-24,6 q) nəzarət
qrupunda isə 8,8±0,02 q (5,3±22,2 q) təşkil edir.
Sidik cövhərinin səviyyəsinin SKE keçirmiş
pasiyentlərdə əməliyyatın uzaq dövründə qanda
təyini qaraciyərin antitoksik funksiyasının
pozulmadığını təsdiq etdi.
Mədənin ac qarına divarının sonoqraﬁk müayinəsində 95 pasiyentdən 18 (18,9%%) də mədənin
antral hissəsinin əzələ qatının hiperplaziyası aşkar
edilirdi.
Mədənin turşuluğu əsas qrupda 16% halda hiperasid, pasiyentdə, 56% halda normoasid və 28% halda
hipoasid olması təyin edildi.
Enterokinazanın (EK) nəcislə ekskresiyası 93,3%
pasiyentdə, qələvi fosfatazanın (QF) ekskresiyası isə
90% pasiyentdə kontrol qrupundan 50% yüksək idi;
eyni zamnada İleo-siqma anastomozu olan
pasiyentlər ileo-rektal anastomoz qoyulanlara
nisbətən 20-25% az ferment itirirlər.
Psixikanın astenizasiyası müayinə edilən pasiyentlərin 31%-də qeyd olunurdu. Müayinələr onu da
təyin etdi ki, kolektomiyanın müddəti artdıqca
psixikada olan dəyişikliklər də artır.
Nevroloji pozuntular SKE-dən sonar 25% pasiyentdə aşkar olunurdu;
Arterial təzyiq müayinə edilən pasiyentlərin
43,7%-də 90/60-100/70 mm civə sütunu olmaqla
hipotoniya qeyd olunurdu.
İştahanın zəiﬂəməsi SKE keçirmiş 37% pasiyentdə var idi. Onlarda periodik olaraq ürəkbulanma
yeməkdən sonra (bəzən də acqarına), qarında tutma
şəkilli - müxtəlif intensivlikdə yayılmış ağrılar
müşahidə edilir; susuzluq hissi qeyd edilmirdi.
Disbakterioz əlamətləri pasiyentlərin 55%-də
qeyd edirdik.
Mədəaltı vəzinin funksiyasının pozulmasına aid
postkolektomik əlamətlər müayinə olunan pasiyentlərin 34%-də aşkar olundu.
Qaraciyərin funksiyasının zəiﬂəməsinə bağlı
əlamətlər-müayinə etdiyimiz pasiyentlərin 50%-də
aşkar olundu.
Nəcisdəki mikroﬂoranın növləri SKE olunan
pasiyentlərdə nəzarət qrupunda olan xəstələrin
nəcisində təyin edilən mikroﬂora ilə eyni idi. Yoğun
bağırsağı xaric edilmiş pasiyentlərdə nəzarət
qrupunun yoğun bağırsağı üçün xas olan mikroﬂora
ya heç qeyd edilmir və ya onun miqdarı azalmış
halda təyin olundu. Belə mənzərə özünü ileo-kolono
anastomoz qoyulmuş pasiyentlərdə ileo-siqma
anastomozla nəticələnən SKE olunmuş pasiyentlərə
nisbətən daha kəskin şəkildə göstərdi.
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SKE-dən sonra xaric edilən bağırsaq möhtəviyyatında aşkar edilən ﬂoranın miqdarı onu təsdiq edir
ki, nazik bağırsağın distal hissəsi mikroﬂora ilə
zənginləşmişdir. O zaman belə bir sual ortaya çıxır.
SKE-dən sonra nazik bağırsağın yoğun bağırsaq
ﬂorası ilə infeksiyalaşması disbakteriozun göstəricisidir, yoxsa orqanizmanın kompensator-uyğunlaşma reaksiyasıdır? Bizim ﬁkrimizcə belə hal sonuncu
ilə izah edilməlidir.
SKE-nin uzaq dövründə pasiyentlər üzərində
aparılan anamnestik və obyektiv müayinələrin
nəticələrini ümumiləşdirərək onların əsasında
postkolektomik sindromun kompensasiya, subkompensasiya və dekompensasiya stadiyasını ayırd
etdik; həmin əlamətlərə görə biz SKE keçirmiş 100
pasiyentdən 68(68%)-də postkolektomik sindromun
(PKS) kompensasiya stadiyasını, 27-də (30%) PKSin sub- və 5 (5%) pasiyent isə PKS-in dekompensasiya stadiyasını təyin etdik
SKE-nin uzaq dövründə onun nəticələrinin Visick
şkalası əsasında keyﬁyyətcə təyinində yaxşı nəticə
57 (57%) pasiyentdə, kaﬁ – 36 (36%) və qeyri-kaﬁ
nəticə 7 (7%) pasiyentdə təyin edilirdi. Keyﬁyyət
nəticələri əməliyyatdan keçən müddət artdıqca
yüksəlirdi: əməliyyatın 1-ci ilində “qeyri-kaﬁ”
nəticə 15 pasiyentdən 2-də (13,3%) qeyd edildiyi
halda 5-7 ci illərində 34 pasiyentin heç birində belə
nəticə qeyd edilmirdi. Sorğu şkalasının nəticələri
təsdiq etdi ki, SKE+ ileo-siqma anastomoz yerinə
yetirilən pasiyentlərin əməliyyatın uzaq dövründə
əmək qabiliyyətlərinin səviyyəsi əməliyyata
uğramamış XK-nın kompensasiya stadiyasında olan
xəstələrin səviyyəsindədir; SKE+ileo-rektal anastomoz qoyulan pasiyentlərdə isə sonuncuların
həmin göstəricilərindən 0,2 bal və ya 4,8% aşağıdır.
Əsas qrupa daxil olan SKE+ileo-siqma anastomoz
əməliyyatı keçirmiş pasiyentlərin sosial vəziyyəti
nəzarət qrupu ilə eyni səviyyədə olub, SKE+ ileorektal anastomoz qoyulan pasiyentlərdə isə ondan
2,4% aşağı idi.
Sağlamlığın ümumi vəziyyəti SKE+ileo-siqma
anastomoz qoyulan pasiyentlərdə nəzarət qrupuna
nisbətən 2,4% yüksək, SKE+ileo-rektal anastomoz
qoyulan pasiyentlərdə isə ondan o qədər az idi.
Beləliklə, sorğu şkalası əsasında SKE aparılmış
pasiyentlərin həyat keyﬁyyəti 63 (63%) halda
“yaxşı”, 31 (31%) halda “kaﬁ” və 6 (6%) halda
qeyri-kaﬁ kimi qiymətləndirə bildik; əməliyyatın
keyﬁyyəti ilə həyat keyﬁyyəti arasında müəyyən
qədər fərqlilik mövcuddur. Belə ki, SKE-dən keçən
1 il ərzində 15 pasiyentin Visick şkalası üzrə yaxşı
nəticə 5 pasiyentdə olduğu halda həyat keyﬁyyətinin

yaxşı olması 6 pasiyentdə təyin edilmişdir, amma
eyni zamanda qeyri-kaﬁ nəticələrin sayı hər iki
müayinədə 2 pasiyent olmuşdur.
Əməliyyatın 4-cü ilində Visick şkalası üzrə 1
pasiyentdə qeyri-kaﬁ nəticə təyin edilsə də, həyat
keyﬁyyəti müayinəsində qeyri-kaﬁ nəticə qeyd
edilməyibdir. Fəqət onu da qeyd etmək lazımdır ki,
əməliyyatdan keçən müddətin 5 ildən çox artması
əməliyyatın və hayatın keyﬁyyətində yüksəlməyə
gətirib çıxarır.
Yekun
1. XK-nın (XK) dekompensasiya stadiyasında
olan xəstələrə tədbiq edilən SKE-dən (SKE) sonra
53% hipotoniya və taxikardiya qeyd edilir;
hemotokritin göstəricilərində 11,4-16,4% yüksəlişə
səbəb olur və 24% halda ürək əzələsində metobolik
dəyişikliklərə xas olan EKQ əlamətləri qeyd edilir.
2. XK-a görə tədbiq edilən SKE-dan sonra bədən
çəkisi əməliyyatın 1-3-cü illərində 13,8% halda
əməliyyat öncəsi səviyyəsində qalır; 86,2% halda isə
1 kq-dan 5 kq-a qədər azalma qeyd edilir; SKE 34%
halda mədəaltı vəznin və 50% halda qaraciyərin
funksiyasının bu və ya digər dərəcədə pozulmasına

səbəb olur;
3. SKE aparılan pasiyentlərdə plazmada və
eritrositlərdə natriumun və kaliumun səviyyələri
azalır və əməliyyatın 7-ci ilində də XK-nın
kompensasiya dövründə olan xəstələrin eyni
göstəricilərindən aşağı olur. Ümumi zülalın miqdarı
SKE-dən sonra qanda normadan 4,4% az olub
albuminlərin səviyyəsinin 54,5% azalması və
qlobulinlərin ona uyğun səviyyədə yüksəlməsi
sayəsində disproteinemiya baş verir. SKE-dən sonra
disbakterioz əlamətləri 55% halda qeyd edilir;
4. SKE-dən keçən 3 il ərzində 65% pasiyentdə
postkolektomik sindromun (PKS) kompensasiya,
30%-də sub- və 5% pasiyent isə PKS-nın dekompensasiya stadiyasını qeyd edilir; 4 ildən sonra 14%
halda PKS-nın subkompensasiya stadiyası, 86%
halda isə onun kompensasiya stadiyası mövcud olur.
5. SKE-nin uzaq dövründə onun nəticələrinin keyﬁyyətcə təyinində yaxşı nəticə (Visick şkalası) 57%
pasiyentdə, kaﬁ – 36% və qeyri-kaﬁ nəticə 7% pasiyentdə təyin edilir. SKE-dan sonra həyat keyﬁyyəti
63% halda “yaxşı”, 31% halda “kaﬁ” və 6% halda
qeyri-kaﬁ kimi qiymətləndirə bildik.
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РЕЗЮМE
ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ СУБТОТАЛЬНУЮ
КОЛЭКТОМИЮ ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО КОЛОСТАЗА
Керимова Т.М.
Научный Центр Хирургии им. Академика М.А.Топчубашева, Отделение Терапевтической
Гастроэнтерологии, Баку, Азербайджан
Целью исследования являлось определение качества жизни пациентов перенесших субтотальную колэктомию
(СКЭ) по поводу хронического колостаза (ХК). Обследованы 100 пациентов, которым по поводу ХК-а была
выполнена СКЭ. Качество операции СКЭ в отдаленном постоперационном периоде оценено с помощью шкалы
Visick, а качество жизни – на основе модифицированного нами опросника японских авторов. В отдаленном
постоперационном периоде благоприятные результаты операции по опроснику Visick наблюдались у 57%
пациентов, удовлетворительные – у 36% и неудовлетворительные – у 7% пациентов; хорошее качество жизни
определялось у 63% пациентов, удовлетворительное – у 31%, а неудовлетворительное – у 6% пациентов. По
мере увеличения постоперационного периода (более 5 лет) после СКЭ отмечается повышение качества как
операции, так и жизни пациентов.
Ключевые слова: субтотальная колэктомия, хронический колостаз, гомеостаз, отдаленный период, качество
жизни.

SUMMARY
THE DYNAMICS OF SOME INDICATORS OF HOMEOSTASIS AND THEIR
IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE
SUBTOTAL COLECTOMY FOR CHRONICAL COLOSTASIS
Karimova T.M.
Scientiﬁc Center of Surgery named after M.A.Topchubashov, Department of Therapeutic
Gastroenterology, Baku, Azerbaijan
The aim of the study was to determine the quality of life of patients undergoing subtotal colectomy (SCE) concerning a
chronic colostasis (CC). Surveyed 100 patients who had undergone SCE for CC. The quality of SCE operation in the
remote postoperative period was assessed using the Visick scale, the quality of life was based on a Japanese authors
questionnaire modiﬁed by us. In the late postoperative period, good Visick surgery results were observed at 57% of
patients, satisfactory at 36%, and unsatisfactory results at 7% of patients; good quality of life was determined at 63% of
patients, satisfactory at 31%, and unsatisfactory at 6% of patients. As the postoperative period increases (more than 5
years) after SCE, there is an increase in the quality of both surgery and patient life.
Keywords: subtotal colectomy, chronic colostasis, homeostasis, remote period, quality of life.
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ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 XƏSTƏLƏRİNDƏ LABORATOR VƏ HƏYAT
KEYFİYYƏTİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN CİNS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Mehdiyev S.X.*
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu, terapiya kafedrası, Bakı,
Azərbaycan
Tədqiqatda 528 nəfər şəkərli diabet tip 2 diaqnozlu xəstə iştirak etmişdir. Laborator göstəricilər təyin edilmiş və onlar
"ARİC" sorğu anketi vasitəsilə həyat keyﬁyyəti göstəricilərinə dair suallara cavab vermişlər. Kişilərdə
hipertriqliseridemiya, hiperurikemiya, qadınlarda isə ümumi xolesterin, yüksək həssaslı C reaktiv zülalın artması,
yüksək sıxlıqlı lipoproteid xolesterinin azalması və hiperkreatininemiya üstünlük təşkil etmişdir. Yüngül ağrı,
diskomfort, hərəkət və gündəlik aktivliklə əlaqədar ciddi problemlər kişilərdə, hərəkət və gündəlik aktivliklə əlaqədar
müəyyən problemlər, ciddi ağrı, diskomfort, həyəcan, depressiya isə daha çox qadınlarda aşkar olunmuşdur. Kişi
diabetli xəstələr vəziyyətlərinin əvvəlki illə müqayisədə əsasən yaxşılaşdığını və dəyişmədiyini, qadınlar isə daha çox
pisləşdiyini bildirmişlər.
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, laborator göstəricilər, həyat keyﬁyyəti, cins xüsusiyyətləri.

Şəkərli diabet tip 2 (ŞD2) həyati vacib orqanların
ciddi zədələnməsi ilə müşayiət olunan, mühüm
sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən qeyri-infeksion
xəstəliklərdən biri hesab olunur [1]. Dünyada bu
istiqamətdə aparılan çox şaxəli proﬁlaktika və
müalicə tədbirlərinə baxmayaraq, xəstəliyin
yaratdığı fəsadlar yüksək templə artmaqda davam
edir. ŞD2 lipid mübadiləsini pisləşdirməklə
ateroskleroz prosesini sürətləndirir, böyrəklərin
disfunksiyasını yaradır və nəticədə xəstələrin həyat
keyﬁyyətini əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirir.
Məlumdur ki, plazmada yüksək həssaslı C reaktiv
zülalın (yh-CRZ) artması iltihabın, hiperkreatininemiya, hiperurikemiya və mikroalbuminuriya
(MAU) isə böyrək zədələnməsinin meyarları
olmaqla bərabər, eyni zamanda xəstələrdə yüksək
ürək-damar riskinin də göstəriciləri hesab edilir [25]. Müxtəlif bölgələrdə diabetli xəstələrdə laborator
dəyişikliklər cinsdən asılı olaraq dəyişə bilir və bu
səbəbdən də onların korreksiyasında gender
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərdi yanaşma
konsepsiyasını həyata keçirməklə, hədəf orqanlarında baş verən biləcək subklinik və klinik orqan
zədələnmələrinin qarşısını vaxtında almaq mümkündür. Diabetli xəstələrdə ürək-damar ağırlaşmalarının birincili və ikincili proﬁlaktikasını
adekvat həyata keçirmək üçün isə risk faktorlarının,
o cümlədən laborator göstəricilərin gender
xüsusiyyətlərinin mütəmadi olaraq öyrəniməsi
vacib klinik-epidemioloji əhəmiyyət kəsb edir [2].
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, təqdim edilən
məqalənin məqsədi Azərbaycan populyasiyasında
ŞD2 zamanı lipid, kabohidrat mübadiləsi, digər
laborator və həyat keyﬁyyəti göstəricilərinin gender
xüsusyyətlərini tədqiq etməkdən ibarət olmuşdur.

Material və metodlar. Tədqiqatda 528 nəfər
ŞD2 diaqnozlu xəstə iştirak etmiş, onların 161-i
(30,5%) kişi, 367-i (69,5%) qadın olmuş, orta yaşları
54,1±0,3 (35-69) il təşkil etmişdir. Xəstələr
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri
tərəﬁndən hazırlanmış və klinik-epidemioloji
tədqiqatların aparılması üçün istifadə edilən,
modiﬁkasiya edilmiş "ARİC" sorğu anketindəki
həyat keyﬁyyəti göstəricilərinə dair suallara cavab
vermiş və onlarda laborator göstəricilər təyin
edilmişdir.
Dirsək venasından 9-12 saatlıq aclıqdan sonra
götürülən qanda qlükozanın ≥7 mmol/l olması
hiperqlikemiya, qlikohemoqlobinin (HbA1c)>7%
isə ŞD-yə qeyri-adekvat nəzarətin göstəricisi kimi
qəbul edilmişdir. Ümumi xolesterin (XS), yüksək
sıxlıqlı lipoproteid xolesterini (YSL XS), triqliseridlər, yh-CRZ, kreatinin, sidik turşusunun səviyyələri
fotometrik üsulla "STAR FAX" aparatında (ABŞ)
təyin edilmişdir. Ümumi XS<5 mmol/l, YSL XS
kişilərdə >1,0, qadınlarda >1,2 mmol/l, triqliseridlərin<1,7 mmol/l, yh-CRZ≤5 mg/l, kreatininin
kişilərdə 53-115, qadınlarda – 44-90 mkmol/l, sidik
turşusunun kişilərdə – 200-420, qadınlarda 140-340
mkmol/l göstəriciləri norma kimi qəbul olunmuşdur.
Yumaqcıq ﬁltrasiyasının sürəti (YFS) KokroftQault üsulu ilə təyin edilmiş və bu kriteriyanın ≥90
ml/dəq/1,73m² olması norma yaxud böyrəklərin
xroniki xəstəliyinin I mərhələsi, 60-89 – II, 30-59 –
III, 15-29 – IV, <15 ml/dəq/1,73m² isə V mərhələ
yaxud terminal böyrək çatışmazlığı kimi qiymətləndirilmişdir. MAU-nun səviyyəsi isə mikral testlər
vasitəsilə (Macarıstan) müəyyən edilmiş və 30-300
mg/dl patologiya kimi qəbul olunmuşdur.
Həyat keyﬁyyəti göstəriciləri EQ-5D sorğusuna
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(European Quality of Life İnstrument) görə
dəyərləndirilmiş və diabetli xəstələrin hərəkət,
özünə qulluq, gündəlik aktivliyə dair vəziyyəti, ağrı,
diskomfort, həyəcan, depressiya hiss etmələri
qiymətləndirilmişdir.
Alınmış məlumatların statistik təhlili variasiya
(Kraskel-Uollis), diskriminant (χ²-Pirsonun tetraxorik və polixorik meyarı) və dispersiya (ANOVA
testi) təhlil üsullarının tətbiqi ilə MS EXCEL-2010
və SPSS-20 proqramlarında aparılmışdır.
Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqatın nəticələrindən məlum olmuşdur ki, ümumi XS-nin orta göstəriciləri qadınlarda kişilərdən statistik dürüst yüksək
olmuş və qadınların əksəriyyətində (4/5-də) hiperxolesterinemiya müşahidə olunmuşdur (cəd. 1).
YSL XS-nin azalması da qadınlarda üstünlük təşkil
etmiş, triqliseridlərdə isə əksinə – orta göstəricisi və
yayılma tezliyi kişilərdə qadınlara nisbətən əhəmiyyətli yüksək olmuşdur. Qlükozanın orta göstəricisinin normadan artıq və hiperqlikemiyanın yayılma
tezliyinin hər iki cinsdə kifayət qədər yüksək olmasına baxmayaraq, onlar arasındakı fərq əhəmiyyətli
olmamışdır. Analoji dəyişiklik qlikemiyaya nəzarətdə də müşahidə edilmiş, burada da qlikemik statusa
qeyri-adekvat nəzarət daha çox qadınlarda qeyd
edilmişdir.

Sorğuda iştirak edən kişilərin 1/3-i, qadınların
isə 1/5-i hərəkətlə əlaqədar heç bir problemin olmadığını bildirmişlər. Xəstələrin əksəriyyətində hərəkətlə əlaqədar müəyyən problemlərin olması müşahidə edilmiş və burada qadınlar üstünlük təşkil etmişlər (cəd. 3). Xəstələrin əksəriyyəti özünə qulluqla əlaqədar problemin olmadığını, kişi və qadınların yalnız 1/3-i müəyyən problemlərin olduğunu
bildirmiş, qadınlarda bu problem kişilərdən statistik
qeyri-dürüst bir qədər çox müşahidə edilmişdir. Qadınlarda gündəlik aktivliklə əlaqədar bəzi problemlərin olması kişilərdən çox, kişilərdə isə gündəlik
işləri yerinə yetirə bilməmək qabiliyyəti daha çox
aşkar edilmişdir. Sorğu zamanı kişilər daha çox
yüngül dərəcədə ağrı yaxud diskomfort hiss etdiklərini, qadınlar isə daha çox ağrı yaxud diskomfortun
onlara əziyyət verdiyini bildirmişlər. Qadınlar
yüngül və ciddi depressiya simptomlarını kişilərdən
çox hiss etmişlər. Həyat keyﬁyyəti göstəricilərinin
yaxşılaşması hər iki cinsdən olan xəstələrin yalnız
1/10-də müşahidə edilmiş, xəstələrin əksəriyyəti vəziyyətlərinin əvvəlki illə müqayisədə pisləşdiyini
qeyd etmiş və bu göstərici qadınlarda daha yüksək
olmuş, vəziyyətlərinin dəyişiksiz olması isə daha
çox kişilərdə (onların ¼-də) qeyd olunmuşdur.
Müzakirə. 2TŞD-li xəstələrdə qlikemik status,

Lipid mübadiləsi və qlikemik status göstəricilərinin cins xüsusiyyətləri

Cədvəl 1

Qeyd: Yh-CRZ - yüksək həssaslı C reaktiv zülal, MAU - mikroalbuminuriya, YFS - yumaqcıq ﬁltrasiyası sürəti.
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Cədvəl 2
Laborator göstəricilərin cins xüsusiyyətləri

Qeyd: Yh-CRZ - yüksək həssaslı C reaktiv zülal, MAU - mikroalbuminuriya, YFS - yumaqcıq ﬁltrasiyası sürəti.

lipid mübadiləsi və digər laborator göstəricilər
millətlərin mentaliteti, qidalanma xüsusiyyətləri,
yaşadıqları cöğraﬁ-iqlim zonası və digər səbəblərdən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu vəziyyət onlarda
cinsdən asılı olaraq ürək, beyin, böyrəklər və s. hədəf orqanlarında keçici və davamlı zədələnmələrin
əmələ gəlməsi və proqressivləşməsi ilə müşayiət
oluna bilər ki, nəticədə isə bu diabetli xəstələrdə
həyat keyﬁyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə gətirib çıxarır.
Russo G. et al. görə, dislipidemiya ŞD2 qadınlarda ÜİX riskini artırmışdır. Qadınlarda kişilərlə
müqayisədə ümumi XS səviyyəsi yüksək [6, 7], YSL
XS-nin səviyyəsi isə statistik əhəmiyyətli aşağı
olmuşdur. Aşağı sıxlıqlı lipoproteid XS-nin səviyyəsinin korreksiyası ŞD2 qadınlarda ÜİX-nin
proﬁlaktikasının əsas məqsədi hesab edilmiş və
onun hədəf səviyyəsinə kişilərlə müqayisədə
qadınlarda daha az nail olunmuşdur [6]. Bizim
populyasiyada da ümumi XS-nin səviyyəsinin
artması və YSL XS-nin səviyyəsinin əhəmiyyətli
dərəcədə azalması daha çox qadınlarda, hipertriqliseridemiya isə kişilərdə müşahidə olunmuş və eyni
zamanda qadın diabetli xəstələrdə xolesterinin hədəf
səviyyəsinə pis nail olunmuşdur. Nəzarətimizdə
olan qadınlarda ümumi XS-nin artması və YSL XSnin azalmasını, kişilərdə isə hipertriqliseridemiyanı

yüksək ürək-damar riskinin prediktorları hesab
etmək olar.
Peters S.A.E. et al. görə isə, YSL XS və HbA1c
hər 2 cinsdən olan diabetli xəstələrdə demək olar ki,
eyni olmuş [7], bizim populyasiyada da HbA1c-nin
səviyyəsində əhəmiyyətli gender fərqi qeyd
edilməmişdir.
Digər bir tədqiqatda zərdabda hiperurikemiyanın
cinslə sərbəst assosiasiyası müəyyən edilmişdir [5].
Bizim populyasiyada da kişilərdə hiperurikemiya qadınlardan təxminən 2 dəfə artıq müşahidə olunmuşdur.
Məlumdur ki, diabetli xəstələrdə HbA1c≥7%
olması qlikemiyaya qeyri-adekvat nəzarətin göstəricisi hesab edilir [1]. Laosda aparılmış tədqiqatda
hiperqlikemiyanın qadınlarda (16,6%) kişilərdən
(10,5%) əhəmiyyətli yüksək olması aşkar edilmiş
[8], analoji fakt bizim populyasiyada da müəyyən
olunmuşdur. Belə ki, tədqiqatda iştirak edən hər 2
cinsdən olan xəstələrin çoxunda (təxminən 4/5-də)
qlikemik statusa pis nəzarət olunmasının və
hiperqlikemiyanın şahidi olduq və bu göstəricilərin
qadınlarda üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq,
gender fərqi statistik dürüstlük həddinə çatmamışdır.
ŞD2 xəstələrdə qlikemiyaya adekvat nəzarətlə
bərabər, həyat keyﬁyyətinin yaxşılaşdırılması da
vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu xəstələrdə
risk faktorlarının qarşısının alınması diabetin daha
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Cədvəl 3
Həyat keyﬁyyəti göstəricilərinin gender xüsusiyyətləri

yaxşı idarə olunmasını və sonda isə terapevtik
nəticələrin yaxşılaşmasını təmin edir [4]. Bizim
xəstəlrdə də hərəkət, gündəlik aktivlik, xəstələrin
ağrı, diskomfort hiss etmələri, həyəcan və depressiyanın cinsdən asılı fərqli xüsusiyyətləri olmuşdur.
Nigeriyada aparılmış tədqiqatda da həyat keyﬁyyəti
ilə diabetli xəstələrin cinsi arasında əlaqənin olması
aşkar edilmişdir [4]. Odur ki, diabetli xəstələrə
cinsdən asılı olaraq fərdi yanaşma onlarda həyat
keyﬁyyətini yaxşılaşdıra və sağlamlığı, ömrü uzada
bilər [9]. Qlikemik statusa adekvat nəzarət
olunmaması, digər risk faktorlarının ayrılıqda və
kompleks şəkildə təsirindən asılı olaraq nəzarətimizdə olan diabetli xəstələrin əksəriyyətində
həyat keyﬁyyəti göstəriciləri əvvəlki illərlə müqayisədə pisləşmiş və bu göstəricilər qadınlarda özünü
daha çox biruzə vermişdir.
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Məlumdur ki, psixo-sosial faktorlar da diabetin
fəsadlarının əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır.
Aşkar edilmişdir ki, psixososial faktorlar, o cümlədən həyəcan və depressiya qadınlara kişilərdən daha
çox təsir göstərir və eyni zamanda qadınlarda daha
çox müşahidə olunur [10, 11]. AlBekairy AH. et al.
görə, hospitalizasiya olunmuş diabetli xəstələrdə
orta və ağır dərəcəli həyəcan və depressiya yaxud
hər ikisi mövcud olmuşdur ki, bu səbəbdən də
hospitalizasiya zamanı bu risk faktorlarının
skrininqinin aparılması çox vacib hesab edilmişdir
[12]. Depressiya eyni zamanda ﬁziki inertliyi də
artırır. Kişilərdə depressiya simptomları ilə HbA1c,
qadınlarda isə həyəcanla CRZ-nin səviyyəsinin
artması, eyni zamanda həyəcan və depressiya ilə
diabetin risk faktorları arasında müsbət əlaqənin
olması da aşkar edilmişdir. [13]. Hindistanda

diabetli qadınlarda depressiya (17,1%) və həyəcan
(17,6%) kişilərdən artıq müşahidə olunmuşdur [14].
Bizim populyasiyada isə hər 2 cinsdə yüngül
dərəcəli həyəcan və depressiyanın yayılma
tezliyinin daha yüksək olması qeydə alınmışdır.
Çində həyəcan və depressiya, Tayvanda isə
həyəcanlı vəziyyətlər daha çox qadınlar arasında
müşahidə edilmiş [15], nəzarətimizdə olan
xəstələrdə də subklinik və klinik təzahürlü həyəcan
vəziyyətlərinin daha çox qadınlarda rast gəlməsi
qeyd edilmişdir. Meurs M. et. al. görə də, həyəcan
cinsindən asılı olmayaraq, diabetli xəstələr arasında
daha çox yayılmışdır [16]. Depressiyanın pisləşməsinin isə daha çox qadın cinsi ilə əlaqəsi
olmuşdur. Odur ki, qadınlar psixoloji distresin risk
faktoru hesab edilir [17]. Albasheer OB. et al. görə
isə, depressiyanın cinslə əhəmiyyətli əlaqəsi
olmamışdır [18]. Müəyyən edilmişdir ki, diabetli
xəstələrdə depressiya riski də yüksək olur [19], odur
ki, bu qrup xəstələrdə depressiyanın erkən skrininqi
həyat keyﬁyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
istifadə edilə bilər [18]. Buna baxmayaraq, ŞD2 baş
vermə riskinin və ağırlaşmalarının qiymətləndirilməsində həyəcan və depressiyaya risk faktoru kimi
ciddi ﬁkir verilmir və bu problemin hər bir bölgədə
müntəzəm olaraq araşdırılmasına ciddi ehtiyac
vardır [3].
Beləliklə, ŞD2 Azərbaycan populyasiyasında da

qlikemiyaya nəzarətin adekvat təmin olunması,
dislipidemiya, böyrəklərin zədələnməsi, disfunksiyası və s. göstəricilərin korreksiyası, həyat
keyﬁyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
proﬁlaktika və müalicə tədbirlərini adekvat həyata
keçirmək üçün xəstələrin gender xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması və onlara fərdi yanaşmanın
seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və klinikiepidemioloji məlumatlar olmadan bu tədbirləri
yüksək səviyyədə həyata keçirmək mümkün deyil.
Odur ki, mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirməklə, bu sahədə Azərbaycan Respublikasında
qəbul edilmiş Dövlət Proqramlarında nəzərdə
tutulmuş vəzifələri uğurla reallaşdırmaq olar.
Yekun
1. Hiperxolesterinemiya, YSL XS-nin azalması,
yh-CRZ-nin artması, hiperkreatininemiya daha çox
qadınlarda, hipertriqliseridemiya və hiperurikemiya
isə kişilərdə aşkar edilmişdir.
2. Hərəkət və gündəlik aktivliklə əlaqədar yüngül
problemlər daha çox qadınlarda, bu zaman ciddi
problemlər isə kişilərdə müşahidə olunmuşdur.
Yüngül ağrı, diskomfort kişilərdə, ciddi ağrı,
diskomfort, həyəcan, depressiyanın müxtəlif ağırlıq
dərəcələri isə qadınlarda üstünlük təşkil etmişdir.
Kişi xəstələr vəziyyətlərinin əvvəlki illə müqayisədə
əsasən yaxşılaşdığını və dəyişmədiyini, qadınlar isə
daha çox pisləşdiyini qeyd etmişlər.
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РЕЗЮМЕ
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА
Мехдиев С.Х.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
В исследование приняло участие 528 больных сахарным диабетом 2 типа. Были определены лабораторные
параметры, больные отвечали на вопросы анкеты "ARİC" о показателях качества жизни. У мужчин отмечалось
преобладание гипертриглицеридемии, гиперурикемии, а у женщин - повышение общего холестерина, высоко
чувствительного С реактивного белка, снижение холестерина липопротеидов высокой плотности и
гиперкреатининемия. Боль и дискомфорт легкой степени, серьёзные проблемы, связанные с движением и
повседневной активностью, отмечались у мужчин, незначительные проблемы, связанные с движением и
повседневной активностью, выраженная боль, дискомфорт, тревога, депрессия – у женщин. У мужчин, по
сравнению с предыдущим годом, в основном, отмечалось улучшение состояния и отсутствие изменений, а у
женщин, в большинстве случаев – ухудшение.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, лабораторные показатели, качество жизни, гендерные
особенности.

SUMMARY
GENDER FEATURES OF LABORATORY INDICATORS AND PARAMETERS OF
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Mehdiyev S.Kh.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Department of Therapy,
Baku, Azerbaijan
The study involved 528 patients with type 2 diabetes mellitus. Laboratory parameters were determined, patients
answered questions from the "ARİC" questionnaire about quality of life indicators. In men, predominance of
hypertriglyceridemia, hyperuricemia was noted, and in women – an increase in total cholesterol, highly sensitive C
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reactive protein, a decrease in cholesterol of high-density lipoproteins and hypercreatininemia. Mild pain and
discomfort, serious problems associated with movement and daily activity were noted in men, minor problems
associated with movement and daily activity, severe pain, discomfort, anxiety, depression - in women. Compared to the
previous year, men generally showed an improvement in their condition and no changes, and in women, in most cases,
they worsened.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, laboratory indicators, quality of life, gender features.
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ÇƏNƏ SINIQLARININ KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ İMMUNOMODULYAR
PREPARATLARIN TƏTBİQİ
Məmmədov C.C.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, Ağız və üz-çənə cərrahiyəsi kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə çənə sınıqları zamanı kompleks müalicədə adaptiv immunomodulyar preparatların tətbiqinin reparativ
osteogenez prosesinə təsiri haqqında məlumat verilir. Klinik tədqiqat işi Kliniki Tibbi Mərkəızin üz-çənə cərrahiyyə
şöbəsində 2015-2017-ci illər ərzində çənə sınığı olan 80 xəstədə aparılmışdır. Tədqiqat qrupu adlandırdığımız 40
xəstəyə ənənəvi müalicədən əlavə kompleks müalicədə adaptiv immunomodulyar Septilin preparatı tətbiq edilmiş və
xəstələrdə qanın biokimyəvi, immunoloji analizləri müalicənin müxtəlif etaplarında müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir.
Nəticə olaraq posttravmatik dövrdə çənə sınıqlarının kompleks müalicəsində adaptiv immunomodulyar preparatların
tətbiqi reparativ osteogenezə müsbət təsir edir və xəstələrin reablitasiya müddətini azaldır.
Açar sözlər: çənə sınığı, immunokorreksiya, reparativ ostegenez.

Hazırki dövrdə üz-çənə nahiyəsində müxtəlif
travmaların artması qeydə alınır [3, 9]. Üz-çənə nahiyəsi travmatizmi, xüsusilə çənə sınıqları problemi
cərrahi stomatologiyanın ən aktual məsələlərindən
biridir [5, 13].
Üz skeleti sümüklərinin sınıqları sturkturunda
çənə zədələnmələri 50%-dən çox təşkil edir. Ümumi
travmatizm göstəriciləri arasında üz-çənə skeletinin
travmaları əmin-amanlıq şəraitində 3,2%-dən 8%-ə
qədər qeyd edilmişdir [9]. Digər müəlliﬂərin
göstəricilərinə əsasən ümumi travmalar arasında üzçənə travmatizmi 15,2%, 3,2-16% təşkil edir. Eyni
zamanda stasionar stomatoloji xəstələr strukturunda
üz-çənə travmatizmindən əziyyət çəkən xəstələrin
sayı 21-38,4%-ə qədər çatır. Sifət sümükləri
sınıqları içərisində isə təcrid olunmuş çənə sınıqları
75-87% təşkil edir. Digər müəlliﬂərin göstəricilərinə
əsasən üz skeleti travmatizmində çənə sınıqları 7596,5% [15], 6,4-44,7% təşkil edir. Başqa müəlliflərin ﬁkrincə, üz-çənə nahiyəsi travmalarının 90%-ni
[14], 61,2-90%-ni [10] çənə sınıqları təşkil edərək
insanın bütün travmatik xəstəliklərinin 10%-ə
qədərini əhatə edir [6]. Bir qrup müəlliﬂərin ﬁkrincə
isə çənə sınıqları probleminin aktuallığı onun ağır
klinik formalarının və fəsadlarının üstünlük təşkil
etməsi və üz-çənə travmatizminin 70%-ni əhatə etməsi ilə izah edilir.
Üz skleti sümükləri sınıqları strukturunda çənə
sınıqlarının xüsusilə ikitərəﬂi çənə sınıqları üstünlük
təşkil edir (orta hesabla 28,1%). Çənə sınıqlarının
daha çox baş verməsi onun irəliyə doğru yönələn
olması, böyük ölçüsü və hərəkətliliyə ilə izah olunur.
Qeyri-odlu silah yaralanmaları nəticəsində baş
verən çənə sınıqları xətti xarakterli olub, "zəif yerlərdən" keçir. Qüvvənin tətbiq edildiyi nahiyə lateral
nahiyə olduqda güc təsirinə daha çox həssas nahiyə
*E-mail: cahid_m@hotmail.com
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olan kondilus çıxıntısı məruz qalır [16, 17].
Son zamanlar ən çox çənə sınıqlarının əsas
səbəbləri arasında məişət, istehsalat və nəqliyyat
qəzalarını göstərmək olar [14]. Üz nahiyəsi sınıqları
çoxfaktorlu etilogiyaya malikdir. Bunlara avtomobil
– yol qəzası hadisələri, eləcə də motosikl nəqliyyatının geniş vüsət alması, idman oyunları zamanı bədbəxt hadisələri, şəxsiyyətlər arasındakı münaqişlərin nəticələrini, terrorizm, regionlararası və lokal
müharibələri göstərmək olar.
Üz-çənə nahiyəsi zədələnmələrinin, onların fəsadlarının və ağırlaşmalarının proﬁlaktika, diaqnostika və müalicəsi müasir tibbi-sosial probelmlərdən
biri olaraq qalmaqdadır. Bu da üz-çənə travmatizminin tezliyinin dayanmadan artması ilə izah olunur.
Üz-çənə travmatizminin müalicəsində böyük
nailiyyətlərin əldə olunmasına baxmayaraq, ağırlaşmaların proﬁlaktikası hələ də mürəkkəb məsələ
olaraq qalmaqdadır. Üz-çənə zədələnmələrinin
diaqnostika və müalicəsinin yaxşılaşmasına baxmayaraq, bu günə qədər hələ də müxtəlif ağırlaşmalara
səbəb olan səhvlərə yol verilir [2, 4].
Üz skleti sümüklərinin sınıqları xəstələr tərəﬁndən çətinliklə keçirilir, çünki ağrı sindromu çox yüksək olur, estetik pozuntular qabarıqlığı ilə fərqlənir,
reabilitasiyanın aparılması üçün uzun müddət tələb
olunur. Reabilitasiyanın uzanmasına səbəb olan
amillərə misal olaraq, xəstələrin odontogen infeksiya nəticəsində tibbi yardıma gec müraciət etməsi
hesab edilir [7]. Bunlar da həmin problemin həm
elmi, həm də praktik baxımdan əhəmiyyətini artırır.
Çənə sınıqlarının müalicəsində böyük nailiyyətlərin əldə edilməsinə baxmayaraq, müxtəlif
müəlliﬂərin göstəricilərinə əsasən iltihabi xarakterli
ağırlaşmaların tezliyi 30%, 35-40%-ə [11, 12], 5,541%-ə [2007] qədər çatmaqdadır. Hazırda üz-çənə

nahiyəsi travmatizmi probleminə vətən və xarici
müəlliﬂər tərəﬁndən böyük maraq vardır. Üz-çənə
nahiyəsində travmatizmin xüsusiyyətləri və
yayılma dərəcəsinin öyrənilməsi məsələsi öz aktuallığını saxlamaqda davam edir.
Ənənəvi müalicə aparıldıqda çənə sınıqlarının
yüksək yayılma dərəcəsi fonunda 30% halda
posttravmatik ağırlaşmalar inkişaf edir ki, bu ağırlaşmalar uzun müddətə əmək qabiliyyətinin
itirilməsinə, hətta əlilliyə səbəb olur. Çənə sınıqlarının müalicəsində patogenetik taktikanın çatışmazlığı nəticəsində də əksər hallarda müxtəlif irinliiltihabi ağırlaşmalar inkişaf edə bilir [1].
Dünya və vətən ədəbiyyatı göstəricilərinə əsasən
çənə üz-çənə sınıqlarına məruz qalan şəxslərin
böyük əksəriyyəti cavan əmək qabiliyyətli olur. Somatik cəhətdən sağlam xəstələrdə təcrid olunmuş
çənə sınıqları zamanı orqanizmin tənzimləyici sisteminin gərginliyinin kompensə olunma əlamətləri
xarakterikdir. Bu da öz növbəsində təkcə çənə sınıqlarının müalicəsi üçün səriştəli müalicəni tələb etmir, həm də adekvat hospital nəzarətinin aparılmasını labüd edir.
Travmatik zədələnmələrlə olan xəstələrinəksər
hallarda 20-30 yaş arası olmaları təkcə tibbi deyil,
həm də sosial əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir
(2012-ci il üçün orta yaş həddi 25 təşkil etmişdir).
Son illər travmatizmə məruz qalan şəhər əhalisinin
sayı vilayət əhalisinə nisbətən üstünlük təşkil edir.
Şəhər əhalisi arasında bu travmaya məruz qalanların
sayı daha çoxdur. Onların çoxu alkohollu vəziyyətdə
olaraq, stress-faktorların yaranmsına və nəticədə
travmatik zədələrin alınmsına səbəb olurlar.
Xəstələrin böyük əksəriyyəti travma aldıqdan
sonra erkən mərhələdə tibbi yardım üçün müracitət
etsələr də, travmadan sonrakı ağırlaşmaları olan
xəstələrin gec mərhələdə müraciət etməsinin tezliyi
də (21,6%) yüksək olaraq qalmaqdadır. Üz-çənə
sınıqlarının ağırlaşmaları olan xəstələr isə xronik
prosesin kəskinləşdiyi mərhələdə stasionara müracitə edirlər.
Çənə sınıqları zamanı iltihabi ağırlaşmaların
yüksək tezliyi bir-biri ilə bağlı olan xoşagəlməz
faktorların kompleksi ilə bağlıdır. Bu faktorlara
xəstənin stasionara gec mərhələdə müraciət etməsi,
xəstənin yaşının 30-dan çox olması, hospitallaşmaya qədərki mərhələdə lazımi həcmdə tibbi
yardımın göstərilməməsi, xəstə tərəﬁndən rejimin
sistemli şəkildə pozulması, sınıq dəliyinin çənənin
bucaq nahiyəsində yerləşməsi, sınıq xəttində dişin
olması, sınıqların keyﬁyyətli ﬁksə edilməməsi

aiddir. Çənə sınıqları ağırlaşmaları daha çox yaz və
payız aylarında baş verir, qadınlarda kişilərə
nisbətən tezliyi yüksək olur [15].
Bununla yanaşı irinli-iltihabi ağırlaşmaların 1136%-i yumşaq toxumaların və sümük toxumalarının
irinləşməsinin və posttravmatik osteomielitin
payına düşür [4].
Son illər nəinki posttravmatik ağırlaşmaların
tezliyini yüksək olması, eləcə də irinli-iltihabi
proseslərin gedişatının ağırlaşması da qeydə alınır.
Bu da ağız boşluğunun gigiyenik vəziyyəti, sanitar
maariﬂənmə səviyyəsinin aşağı olması və xəstənin
özünün stomatoloji statusu ilə bağlı olur .
Üz skeleti sınıqları zamanı irinli-iltihabi halların patogenezində zədə ocağında mikrosirkulyasiyanın pozulması da böyük rol oynayır. Müəlliflər çənə sınıqları nahiyəsində mikrosirkulyasiyanın
öyrənilməsi məsələrinə xüsusi diqqət yetirirlər [8].
Üz skleti sümüklərinin sınması, kəllə-beyin
travmaları, qan dövranının pozulması, hipoksiya,
hipotalo-hipoﬁz adrenal sistemin aktivləşməsi
xəstələrdə ikincili immundeﬁsit vəziyyətin yaranmasına və ya stressor immunodeﬁsitin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu da öz növbəsində osteore-parativ
proseslərə təsir edir xüsusən reparativ osteogenezin
ilkin fazası olan iltihab fazasının gedişinə mənﬁ təsir
göstərir. Bunları nəzərə alaraq çənə sınıqlarının
kompleks müalicəsində immunokorreksiyanın
tətbiqi aktual problem olaraq qalır.
Müasir immunokorreksiya metodlarının axtarışı zamanı immunomodulyar və iltihab əleyhinə
təsirə malik olan bitki tərkibli (adaptogen preparat)
”SEPTİLİN” preparatının müxtəlif tip ikincili
immundeﬁsit vəziyyətlərdə (invitro, invivo) öz effektiv təsdiqini tapması marağımıza səbəb oldu.
Bu məqsədlə Septilin preparatının travmatik
çənə sınıqları zamanı reparativ osteogenez prosesinə
təsirini öyrənməyi qərara aldıq.
Material və metodlar. Aparılan tədqiqat işi
Kliniki Tibbi Mərkəzin üz-çənə cərrahiyyə şöbəsində 2015-2017-ci illər ərzində çənə sınığı olan 80
xəstədə aparılmışdır. Xəstələr travmadan 1-7 gün
müddətində müraciət etmişlər. Göstərişə əsasən 71
(88,75%) xəstədə çənənin osteosintezi əməliyyatı, 9
(11,25%) xəstədə isə çənələrin bimaksilyar şinalanması əməliyyatı icra olunmuşdur.
Osteosintez əməliyyatları AO konsepsiyasına
uyğun olaraq titan mini lövhə və vintlərlə, çənələrin
bimaksilyar şinlanması isə Vasiliyev şinaları ilə
aparılmışdır. Xəstələr nəzarət və tədqiqat qrupu
olmaqla 2 qrupa bölünmüşlər (Cəd. 1). Tədqiqat
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qrupu xəstələrimizdə nəzarət qrupu xəstələrindən
fərqli olaraq ənənəvi qəbul olunan antibakterial,
iltihabəleyhinə, simptomatik və ağız boşluğunun
antiseptiklərlə gigiyenik işlənməsi müalicəsindən
başqa İmmunomodulyar effekti olan adaptiv
immunomodulyator olan Septilin preparatı 1 ay

müddətinə gündə 2 həb olmaqla təyin edilmişdir.
Bütün xəstələrdə ümumi rezistentliyin dinamik
dəyişikliyinin öyrənilməsi məqsədi ilə travmadan
sonra, 7 gün sonra və 15 gün sonra qan nümunələri
götürülərək ATU-nun Elmi Tədqiqat Mərkəzinin
İmmunologiya şöbəsinə göndərildi .
Cədvəl 1

Müayinə qruplarının xarakteristikası

Qeyd: P – qruplar üzrəi göstəricilər arasındakı fərqin statistik dürüstlüyü

İmmun göstəricilərin miqdarının təyini metodları: T-Limfositlər: M.Jandal, J.Holm, H.Wigzellin
təklif etdikləri üsul ilə (1972), T-Limfositlərin
subpopulyasiyaları (T-helper və T-supressorlar)
A.Shore, H.T.Dozeh, E.Ü.Jelfandın həmmüəlliﬂəri
olduqları üsul ilə (1978), B-Limfositlər A.N.
Çeredeyec, L.V.Kovalçuk, R.V. Petrovun üsulu ilə
(1980), İmmunoqlobulinlər (G, A, M) J.Manchinin,
A.Cabonare, J.Henemansın, Lizosimin aktivliyi
V.Q. Dorofeyçukun nefelometrik üsulu ilə (1988),
Komplementin fəallığı F.Y.Qarib, L.N.Şarapovun,
Dövr edən immunokomplekslər (DİK) Y.A.
Qrineviç, A.N. Alferovun üsulları ilə (1981) təyin
edilmişdir.
Tədqiqatın gedişində alınmış bütün rəqəm
göstəriciləri müasir tövsiyələr nəzərə alınmaqla
statistik təhlil olunmuşdur. Qruplardaki göstəricilər
variasion sıra ilə düzəlmiş və hər bir variasion sıra
üçün orta hesab (miqdarı) göstərici, minimal və
maksimal qiymətləri hesablanmışdır. Qruplardakı
göstəricələr arasındakı fərqi müəyyən etmək üçün
qeyri-parametrik üsuldan – Uilkokson (MarinaUitni) meyarından (U) istifadə olunmuşdur. Bütün
hesablamalar EXCEL-2012 elektron cədvəlində
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aparılmışdır.
Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Aparılan
müayinələrin nəticələrinə görə Nəzarət və Əsas
qrupu olan xəstələrdə ümumi rezistentlik travmadan
sonra ortalama müvaﬁq olaraq aşağı düşmüşdür.
Belə ki, Nəzarət qrupu xəstələrdə T-limfosit, Blimfosit, T-Helper/T-supressor göstəriciləri
hospitalizasiya vaxtı ortalama müvaﬁq olaraq
52,2±0,98, 13,9±0,92, 2,4±0,09 olmuşdur.
Müalicənin yeddinci günündə bu göstəricilər
nisbətən dəyişərək müvaﬁq olaraq 58,6±1,02,
16,7±1,00, 2,6±0,08 hədlərinə çatmışdır.
Müalicənin 15-ci günündə göstəricilər 65,1±0,91,
18,8±0,75, 3,1±0,10 yuxarı doğru qalxaraq normaya
yaxınlaşmışdır. Tədqiqat qrupu xəstələrdə isə bu göstəricilər hospitalizasiya vaxtı müvaﬁq olaraq
55,4±0,66, 16,2±0,48, 2,2±0,06, müalicənin 7-ci günündə 61,3±0,72, 18,3±0,51, 2,5±0,07, müalicənin
15-ci günündə göstəricilər 65,4±1,04, 20,7±0,50,
2,8±0,09 olmaqla norma daxilində qeydə alınmışdır.
Tədqiqat qrupu xəstələrdə göstəricilər nəzarət
qrupuna nisbətən daha intensiv qalxaraq normativ
göstəricələrə yaxınlaşmışdır (Cəd. 2, A).
Nəzarət qrupu xəstələrdə DİK, lizosim, komple-

Cədvəl 2
Xəstələrdə laborator-immunoloji müayinələrin nəticələri

A) limfositlərin laborator-immunoloji müayinələri

B) immun sistemin bəzi göstəricilərinin müayinələri

ment göstəriciləri hospitalizasiya vaxtı ortalama
müvaﬁq olaraq 52,8±0,76, 34,1±0,58, 56,0±1,11
olmuşdur. Müalicənin yeddinci günündə bu göstəricilər nisbətən dəyişərək müvaﬁq olaraq 58,5±0,78,
37,4±0,33, 60,1±1,02 hədlərinə çatmışdır. Müalicənin 15-ci günündə göstəricilər 63,9±1,10,
42,3±0,45, 65,1±0,98 yuxarı doğru qalxaraq normaya yaxınlaşmışdır. Tədqiqat qrupu xəstələrdə isə

bu göstəricilər hospitalizasiya vaxtı müvaﬁq olaraq
53,8±0,98, 30,4±0,58, 48,2±0,98, müalicənin 7-ci
günündə 56,1±1,00, 34,6±0,72, 34,6±0,72, müalicənin 15-ci günündə göstəricilər 63,1±0,70,
39,2±0,85, 39,2±0,85 olmaqla norma daxilində qeydə alınmışdır. Tədqiqat qrupu xəstələrdə göstəricilər
nəzarət qrupuna nisbətən daha intensiv qalxaraq
normativ göstəricələrə yaxınlaşmışdır (Cəd. 2, B).
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Cədvəl 2 (davamı)

C) immunoqlobin G, A, M-in müayinələri
Qeyd: p0 – travmadan sonrakı göstəriciyə nəzərən statistik dürüstlük, p1 – nəzarət qrupuna nəzərən statistik dürüstlük
(Mann-Uitninin U-testinə əsasən).

Nəzarət qrupu xəstələrdə uimmunoqlobulinlərdən IgG, İgA, İgM göstəriciləri hospitalizasiya
vaxtı ortalama müvaﬁq olaraq 52,8±0,76,
34,1±0,58, 56,0±1,11 olmuşdur. Müalicənin 7-ci
günündə bu göstəricilər nisbətən dəyişərək müvaﬁq
olaraq 58,5±0,78, 37,4±0,33, 60,1±1,02 hədlərinə
çatmışdır. Müalicənin 15-ci günündə göstəricilər
63,9±1,10, 42,3±0,45, 65,1±0,98 yuxarı doğru
qalxaraq normaya yaxınlaşmışdır. Tədqiqat qrupu
xəstələrdə isə bu göstəricilər hospitalizasiya vaxtı
müvaﬁq olaraq 53,8±0,98, 30,4±0,58, 48,2±0,98,
müalicənin 7-ci günündə 56,1±1,00, 34,6±0,72,
34,6±0,72, müalicənin 15-ci günündə göstəricilər
63,1±0,70, 39,2±0,85, 39,2±0,85 olmaqla norma
daxilində qeydə alınmışdır. Tədqiqat qrupu
xəstələrdə göstəricilər nəzarət qrupuna nisbətən
daha intensiv qalxaraq normativ göstəricələrə
yaxınlaşmışdır (Cəd. 2, C).
Müalicə olunan nəzarət qrupu xəstələrdən 8
xəstədə Əməliyyat sahəsində iltihabi ağırlaşma
müşahidə olunmuşdur. Bu xəstələrdən 5-də sınıq
xəttində yerləşdirilən titan mini lövhə və vintlərin
çıxarılması əməliyyatı icra edildi. Digər 3 xəstə
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təklif olunan yardımnan imtina etmişdir.
Tədqiqat qrupunda olan 40 xəstədən sadəcə 1
xəstədə əməliyyat sahəsində iltihabi ağırlaşma
müşahidə olundu. Bu xəstədə də titan mini lövhə və
vintlərin çıxarılması əməliyyatı aparıldı və xəstədə
iltihab əlamətləri aradan qaldırıldı.
Yekun. Beləliklə, apardığımız klinik-biokimyəvi
tədqiqatların nəticələri göstərir ki, üz çənə
sümüklərinin sınıqları zamanı posttravmatik dövrdə
yarana biləcək immunodeﬁsit vəziyyətin aradan
qaldırılması üçün adaptiv və immunomodulyar
preparatların istifadə olunması reparativ oeteogenez
prosesinin vaxtında və ağırlaşmasız başa çatmasına
müsbət təsir göstərir. Tədqiq olunan immunomodulyar preparat "Septilin" osteogenezin ilkin
fazasında daha güclü təsir etməklə leykositlərin
kəmiyyət və keyﬁyyət balansını saxlayır, sitokinlərin fəaliyyətini artırır, infeksiya riskinin aradan
qaldırılmasına şərait yaradır, beləliklə terapevtikmedikomentoz immunokorreksiya sümük sınıqları
zamanı reparativ osteogenez prosesində patogenetik
müalicə effektliyini artıra bilər.
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РЕЗЮМЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМА ЧЕЛЮСТЕЙ
Мамедов Дж.Дж.
Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра челюстно-лицевой хирургии, Баку,
Азербайджан
В статье дается информация о влияние на костные регенеративные процессы применения адаптивных
иммуномоду-ляторных препаратов в комплексном лечении при переломах нижней челюсти. Клиническое
исследование проводилось в отделении челюстно-лицевой хирургии в клиническом медицинском центре на 80
пациентах с переломами нижней челюсти за период 2015-2017 г. В основную группу вошли 40 пациентов у
которых помимо традиционной комплексной терапии был применен иммуномодулирующий препарат
Септилин. На различных этапах лечения изучались и сравнивались биохимические и иммунологические
анализы крови. В результате в посттравматическом периоде применения адаптивных иммуномодулирующих
препаратов при переломах нижней челюсти оказывает положительное влияние на репаративный остеогенез и
уменьшает реабилитационный период у пациентов.
Ключевые слова: перелом челюсти, иммунокоррекция, репаративный остеогенез.
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SUMMARY
APPLYİNG OF İMMUNOMODULATORS İN COMPLEX TREATMENT OF
MANDİBULAR FRACTURES
Mammadov J.J.
Azerbaijan Medical University department of Oral and Maxillofacial surgery, Baku, Azerbaijan.
Research work was done in Clinical Medical Center between 2015-2017 in department of oral and maxillofacial surgery
on 80 patients with mandibular fracture. All patients divided into research and control group. In different stages of
treatment biochemical and immunological indicators revealed and compared. Research work demonstrated that the use
of adaptive immunomodulators during posttraumatic period after mandibular fractures promoting process and
preventing complications.
Keywords: mandibular fracture, immunocorrection, reparative osteogenesis.
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О НЕКОТОРЫХ РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МАЛЫХ ЖЕЛЁЗ
ПРЕДДВЕРИЯ ВЛАГАЛИЩА
Шадлинская С.В.⃰
Азербайджанский медицинский университет, кафедра анатомии человека и медицинской
терминологии, Баку, Азербайджан
В научной литературе почти отсутствуют данные о морфогенезе, об их размерных показателях, возрастных и
региональных особенностях желёз преддверия влагалища. Поэтому в исследовании поставлена цель: изучить
некоторые микроанатомические и морфометрические показатели желёз преддверия влагалища в
постнатальном онтогенезе. Микроанатомическим и морфометрическим методом малые железы преддверия
исследовали на секционном фактическом материале у трупов 76 женщин разного возраста. Из передней,
средней и задней третей стенок преддверия влагалища изготавливали срезы толщиной 4-5 мкм, которые далее
окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином, по Вейгерту, по Гримелиусу. В ряде случаев
проводили ШИК-реакцию, и окрашивание по Крейбергу. Полученные в ходе исследования цифровые данные
подвергались статистической обработке. Результаты исследования показали, что у новорожденных девочек
железистый аппарат преддверия структурно сформирован. Максимальное количественное развитие важных
структурных компонентов железы, определяющих ее секреторную функцию, приходится на 1-ый период
зрелого возраста. Морфологическим эквивалентом возрастного иволютивного снижения секреторной
функции железы может являться уменьшение числа начальных частей и количества гландулоцитов в их
составе. Уровень индивидуальной изменчивости числа начальных частей и гландулоцитов в их составе
возрастает на протяжении постнатального онтогенеза.
Ключевые слова: Преддверие влагалища, малые железы, постнатальный онтогенез.

Введение. Малые железы преддверия влагалища участвуют наряду с лимфоидной тканью в
поддержании процессов местного иммунитета,
активно секретируют при половом возбуждении,
выполняют ряд других важных функций [9, 10].
Существенный спектр физиологических реакций желёз преддверия влагалища находится в
полном противоречии с уровнем анатомичес-ких
знаний по этому вопросу [10]. В научной
литературе почти отсутствуют публикации по
вопросам морфогенеза этих желёз, полностью
отсутствуют данные об их размерных показателях, возрастных и региональных (локальных)
особенностях [5, 8]. Поэтому мы запланировали
и провели комплексное макромикроскопическое
исследование структурных характеристик малых желёз преддверия у женщин разного возраста, на протяжении всего постнатального онтогенеза, с учетом разнообразных факторов изменчивости желёз. Данная работа является частью
этого комплексного морфологического исследования.
Цель работы: изучить некоторые микроанатомические и морфометрические показатели
малых желёз преддверия в постнатальном онтогенезе.
Материал и методы исследования. Микроанатомическим и морфометрическим методом

малые железы преддверия исследовали на
секционном фактическом материале у трупов 76
женщин разного возраста. Смерть женщин
наступила от случайных причин (автотравма,
механическая асфиксия и др.), на вскрытии
патологические изменения мочеполовых органов не были выявлены. Из передней, средней и
задней третей стенок преддверия влагалища
после стандартной спиртовой проводки, заливки
в парафин изготавливали срезы толщиной 4-5
мкм, которые далее окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином, по Вейгерту и
по Гримелиусу. В ряде случаев (для гистохимического уточнения особенностей секреции)
проводили ШИК-реакцию, и окрашивание по
Крейбергу. Статистический анализ включал
вычисление среднеарифметических показателей
(Х), их ошибок (Sx), анализ амплитуды
вариационного ряда (для определения уровня
индивидуальной изменчивости признака).
Достоверность различий определяли методом
доверительных интервалов по критерию
Стьюдента, различия между сопоставимыми
показателями призака считали достоверными
при р<0,05 [1].
Результаты исследования и их обсуждение.
Начальные отделы желез (комплекс начальных
частей, проксимальных отделов выводных
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протоков, строма) имеют четкие периферические контуры, находятся в толще слизистой
оболочки. Средой микроокружения для желез
являются соединительнотканные (коллагеновые, эластические и ретикулярные) волока,
клетки лимфоидного ряда. Начальные части
желез выстланы однослойным эпителием (гландулоцитами), с округлыми и бобовидными ядрами, находящимися в базальной и средней
частях эпителиоцита. Гландулоциты имеют
преимущественно призматическую и кубическую форму, с базально расположенными ядрами.
Секрет желёз приобретает лазоревую окраску
при использовании метода Крейберга и малиновую – при ШИК-реакции, что, наряду с обще-

структурной организацией желёз, свидетельствует о слизистом типе секреции. Вставочные
выводные протоки берут начало из начальных
частей, продолжаются в исчерченные протоки.
Выводные протоки начальных отделов выстланы
вначале двуслойным эпителием, а возле
многослойного плоского эпителия преддверия
влагалища – несколькими слоями эпителиоцитов. Строма желез образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит клетки
лимфоидного ряда.
Морфометрическим методом мы проанализировали ряд размерных микроанатомических
показателей малых желез преддверия (табл. 1).
Так, количество начальных частей в составе
Таблица 1

Число начальных частей в составе начального отдела малых желёз преддверия
влагалища у женщин разного возраста (X±Sx; min-max).

Примечание: n – число наблюдений.

начального отдела передней трети преддверия
влагалища увеличивается в раннем детском
возрасте в 1,5 раза (р<0,05), в подростковом
возрасте у девочек – в 2,2 раза (р<0,05), в 1-м
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периоде зрелого возраста – в 2,7 раза (р<0,05), по
сравнению с новорождёнными девочками (табл.
1). После 1-го периода зрелого возраста данный
показатель постепенно снижается. Его значение

у пожилых женщин в 1,3 раза меньше (р>0,05), в
старческом возрасте и у долгожителей – в 1,6 раз
меньше (р<0,05), по сравнению с 1-м периодом
зрелого возраста. У желёз средней трети
преддверия влагалища анализируемый параметр
в раннем детстве увеличивается в 1,5 раза
(р<0,05), у девочек-подростков – в 2,1 раза
(р<0,05), у женщин в 1-м периоде зрелого
возраста – в 2,5 раза (р<0,05), по сравнению с
новорождёнными девочками. В сравнении с 1-м
периодом зрелого возраста, количество начальных частей у начального отдела желёз средней
трети области уменьшается в пожилом возрасте
в 1,3 раза (р>0,05), в старческом возрасте – в 1,5
раза (р<0,05), у долгожительниц – в 1,6 раза
(р<0,05). У желёз задней трети преддверия
влагалища число начальных частей в составе
начального отдела желёз возрастает в раннем
детстве в 1,8 раза (р<0,05), у девочек-подростков
– в 2,4 раза (р<0,05), в 1-м периоде зрелого
возраста – в 3,1 раза (р<0,05), в сравнении с
новорождёнными девочками. По сравнению с 1м периодом зрелого возраста, число начальных
частей у начального отдела желёз у пожилых
женщин уменьшается в 1,4 раза (р>0,05), в
старческом возрасте и у долго-жительниц – в 2,1
раза (р<0,05). У желёз пред-дверия влагалища в
целом данный показатель увеличивается в
раннем детстве – в 1,6 раза (р<0,05), у девочекподростков – в 2,2 раза (р<0,05), в 1-м периоде
зрелого возраста – в 2,8 раза (р<0,05), по
сравнению с новорождёнными девочками. В
сравнении с 1-м периодом зрелого возраста,
данный показатель у пожилых женщин снижается в 1,4 раза (р>0,05), в старческом возрасте и у
долгожительниц – в 1,7 раза (р<0,05).
Число секреторных клеток в составе начальной части желёз передней трети преддверия
влагалища, по сравнению с новорождёнными
девочками, в раннем детском возрасте увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), у девочекподростков - в 1,4 раза (р>0,05), в 1-м периоде
зрелого возраста достигает максимального
значения, увеличиваясь в 1,6 раза (р>0,05). Далее
этот показатель постепенно снижается (таб. 2).
В пожилом и старческом возрастах, у долгожительниц, по сравнению с 1-м периодом
зрелого возраста, этот показатель меньше в 1,3
раза (р>0,05). У желёз средней трети преддверия
влагалища, по сравнению с новорождёнными
девочками, данный показатель в раннем детском

возрасте увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), в
подростковом возрасте – в 1,3 раза (р>0,05), у
женщин в 1-м периоде зрелого возраста – в 1,5
раза (р>0,05), по сравнению с 1-м периодом
зрелого возраста, его значение у пожилых и
старых женщин и у долгожительниц он меньше в
1,3 раза (р>0,05). У желёз задней трети
преддверия влагалища данный показатель в
раннем детском возрасте возрастает в 1,2 раза
(р>0,05), у девочек-подростков – в 1,3 раза
(р>0,05), в 1-м периоде зрелого возраста у
женщин достигает максимального, увеличиваясь в 1,6 раза (р>0,05), по сравнению с периодом
новорождённости. У желёз задней трети преддверия влагалища рассматриваемый показатель
уменьшается в пожилом возрасте, по сравнению
с 1-м периодом зрелого возраста, в 1,3 раза
(р>0,05), а в старческом возрасте и у долгожительниц – в 1,4 раза (р>0,05). У желёз
преддверия влагалища в целом рассматриваемый показатель в раннем детском возрасте
увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), у девочекподростков - в 1,3 раза (р>0,05), у женщин в 1-м
периоде зрелого возраста – в 1,5 раза (р<0,05).
Далее этот показатель постепенно снижается. В
пожилом возрасте, по сравнению с 1-м периодом
зрелого возраста, он снижается в 1,2 раза
(р>0,05), а в старческом возрасте и у долгожительниц – в 1,3 раза меньше (р>0,05), чем в 1-м
периоде зрелого возраста. Максимум онтогенетического значения этого показателя в 1-м
периоде зрелого возраста не случайно, учитывая,
что и у желёз другой системой организации
наибольшие размерно-количественные показатели приходятся на 22-35-летний возраст [24,6,7]. Снижение числа начальных частей и
количества гландулоцитов на поздних этапах
онтогенеза отражает возрастную инволюцию
желёз [8].
Следует отметить, что число начальных частей на срезе и гландулоцитов в их составе в
стенках преддверия влагалища, вне зависимости
от возраста, увекличиваются в сторону ануса
(таб. 1 и 2).
Индивидуальные минимум и максимум количества начальных частей в составе начального
отдела желёз и число гландулоцитов в числе
начальной части на поперечных срезах стенок
преддверия влагалища увеличиваются от периода новорождённости до 1-го периода зрелого
возраста, далее уменьшаются. В старческом
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возрасте и у долгожительниц эти показатели
почти не отличаются по своим значениям.
Разрыв между индивидуальными максимумом и
минимумом числа начальных частей у начального отдела малых желёз преддверия (амплитуда
вариационного ряда) в детском возрасте меньше,
чем у женщин зрелого, пожилого, старческого

возрастов и у долгожительниц. Индивидуальные
минимум и максимум количества начальных
частей у начального отдела желёз и число
гландулоцитов в составе одной начальной части
на протяжении преддверия влагалища увеличиваются, вне зависимости от возраста, в переднее
– заднем направлении (таб. 1 и 2).
Таблица 2

Количество гландулоцитов у начальной части малых желёз преддверия влагалища
(на поперечном его срезе) у женщин разного возраста (Х±Sx; min-max).

Примечание: n – число наблюдений.

Заключение. Таким образом, в результате
исследования были получены новые данные об
особенностях микросинтопии и микроанатомии
желез преддверия, выявлены возрастные и

регионарные особенности важных структуреых
компонентов железы – числа начальных частей в
их составе и количества гландулоцитов у начальной части железы.
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XÜLASƏ
UŞAQLIQ YOLU DƏHLİZİNİN KİÇİK VƏZİLƏRİNİN BƏZİ ÖLÇÜ
GÖSTƏRİCİLƏRİ BARƏDƏ
Şadlinskaya S.V.
Azərbaycan Tibb Universiteti, insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Elmi ədəbiyyatda uşaqliq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin morfogenezi, ölçü göstəriciləri, yaş və regional
xüsusiyyətləri barədə demək olar ki, heç bir məlumat yoxdur. Bu səbəbdən tədqiqat işində postnatal ontogenezdə
uşaqliq yolu dəhlizinin vəzilərinin bəzi mikroanatomik və morfometrik göstəricilərinin öyrənməsi qarşıya məqsəd
qoyulmuşdur. Mikroanatomik və morfometrik üsullarla uşaqliq yolu dəhlizinin kiçik vəziləri müxtəlif yaşlarda olan 76
qadın meyiti üzərində tədqiq edilmişdir. Uşaqliq yolu dəhlizinin divarlarının ön, orta və arxa üçdə birindən 4-5 mikron
qalınlıqda olan kəsiklər hazırlanmış və bunlar daha sonra heimotoksilin – eozin, pikofuksin ilə, Qrimelius və Veygert
üsulu boyadılmışdır. Bir sıra hallarda isə Şik reaksiyası aparılmış, Kreyberq boyama üsulu həyata keçirilmişdir.
Tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş rəqəm göstrəiciləri statistik işlənmişdir. Tədqiqatın nəticələrinə göstərmişdir ki,
uşaqliq yolu dəhlizinin vəzi aparatı yenidoğulmuş qızlarda quruluş cəhdən formalaşmışdır. Vəzilərin sekretor
funksiyasını müəyyən edən vacib quruluş komponentlərinin kəmiyyət göstəriciləri maksimal inkişafa 1-ci yetkinlik
yaş dövründə çatır. Vəzilərin sekretor funksiyasının yaş involyusiasının ekvivalenti başlanğıc hissələrin və bunların
tərkibində qlandulositlərin sayının azalmasıdır. Postnatal ontogenez ərzində vəzilərin başlanğıc hissələrinin və onların
tərkibində glandulositlərin fərdi dəyişkənliyinin səviyyəsi yüksəlir.
Açar sözlər: uşaqlıq yolu dəhlizi, kiçik vəzilər, postnatal ontogenez.

SUMMARY
SOME DIMENSIONAL INDICATORS OF SMALL GLANDS OF VESTIBULE OF
VAGINA
Shadlinskaya S.V.
Azerbaijan Medical University, department of human anatomy and medical terminology, Baku,
Azerbaijan
In the scientiﬁc literature there is almost no data on morphogenesis, size indicators, age and regional characteristics of
the glands of the vestibule of the vagina. Therefore, the aim of the research was to study some microanatomical and
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morphometric parameters of the glands of the vestibule of the vagina in postnatal ontogenesis. Using the
microanatomical and morphometric methods, the small glands of the vestibule were studied on sectional factual
material of 76 women corpses of different ages. From the anterior, middle and posterior third of walls of the vestibule of
the vagina, sections of 4-5 μm thick were made, which were further stained with hematoxylin-eosin, picrofuchsin, by
Weigert, by Grimelius. In some cases, a Schick reaction was carried out, and staining by Kraberg. Obtained data were
subjected by statistical method. The results of the study showed that in newborn girls the glandular apparatus of the
vestibule is structurally formed. The maximum quantitative development of important structural components of the
gland, which determine its secretory function, occurs in the ﬁrst period of mature age. The morphological equivalent of
the age-related evolutionary decrease of the secretory function of the gland may be a decrease in the number of initial
parts and the number of glandulocytes in their composition. The level of individual variability in the number of initial
parts and glandulocytes in their composition increases during postnatal ontogenesis.
Keywords: vestibule of vagina, small glands, postnatal ontogenesis.
Redaksiyaya daxil olub: 29.04.2019
Çapa tövsiyə olunub: 20.05.2019
Rəyçi: prof. L.M. Rzaquliyeva
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1

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) продолжают удерживать лидерство в современной медицине,
как по малоизученности этиопатогенеза, так и особенностям клинических проявлений. Многообразие как
кишечных, так и внекишечных проявлений, зачастую, ставят перед врачом-клиницистом трудноразрешимые
вопросы в плане ранней диагностики и рациональной консервативной терапии данной группы больных.
Клинические, генетические, гистопатологические и иммуннологические данные у больных с ВЗК порой
указывают на абсолютные различные патологии, не имеющие вроде бы отношения к гастроэнтерологии, что и
приводит к обращению за оказанием медицинских услуг к врачам других специальностей, назначению
неадекватной консервативной терапии (зачастую симптоматической). В данной статье авторы изложили
некоторые аспекты мультидисциплинарного ведения больных с ВЗК с ревматологическими (спондилоартрозы) и дерматологическими (гангренозная пиодермия, псориаз) внекишечными проявлениями: основы
правильного сбора анамнестических данных (универсальный опросник для больных с ВЗК), общие черты и
различия в вопросах диагностики и дальнейшего консервативного лечения.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, внекишечные
проявления, спондилоартриты, псориаз, гангренозная пиодермия.

Проблемы мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении больных с воспалительными заболеваниями кишечника становятся все более актуальной темой в вопросах
ведения данной группы больных. Многоликость
внекишечных проявлений, запоздалая диагностика, особенности консервативной терапии при
различных экстраинтестинальных проявлениях
вносят в реальную повестку дня огромнейшее
количество трудноразрешимых вопросов.
Среди них наиболее проблематичны вопросы
спондилоартритов (СпА) и серонегативных
артритов, псориаза и гангренозных пиодермий,
увеитов и т.д. На данное время существует более
частая встречаемость «перекрестных синдромов» с ревматологическими и дерматологическими вариантами.
Так с чем же мы все-таки сталкиваемся при
ВЗК: с внекишечными проявлениями воспалительных заболеваний кишечника или же с
внесуставными проявлениями ревматологических патологий, внекожными проявлениями

дерматологических нозологий?
Клинические, генетические, гистопатологические и иммуннологические данные говорят
о том, что СпА и болезнь Крона (БК), вероятно,
должны считаться разными фенотипическими
проявлениями общего иммунно-опосредованного заболевания, нежели различными заболеваниями. Идентичные изменения (CD+8) Тклеточной экспансии слизистой оболочки
кишечника и синовиальной оболочки у пациента с энтерогенной спондилоартропатией известны уже давно [1-4].
Поражения опорно-двигательного аппарата
при ВЗК является внекишечным проявлением
заболевания и относится к группе серонегативных спондилоартритов (т.н. энтерогенные
спондилоартриты).
По данным разных авторов, от 6 до 46% пациентов с ВЗК страдают от различных поражений опорно-двигательного аппарата:
- ревматоидный артрит: 0,5-0,8% случаев при
язвенном колите (ЯК), при БК – казуистические
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случаи;
- аксиальное поражение: 3-25%, чаще при
БК;
- поражение периферических суставов: 514% при ЯК, 10-20% при БК.
Внекишечные проявления при ВЗК
Системные внекишечные проявления атрибут тяжелого течения воспалительных заболеваний кишечника. Иногда внекишечные проявления обусловливает большую, чем кишечник, тяжесть течения ВЗК, особенно в тех случаях, когда внекишечные проявления не зависят
от активности ВЗК и резистентны к лечению.
Внекишечные проявления ассоциируются с
многочисленными рисками осложнений, среди
них такие, как первичный склерозирующий холангит, колоректальный рак, развитие холангиокарцином. В среднем, через 30 лет после диаг-

ностики ВЗК у 50% пациентов обнаруживаются
внекишечные проявления. По этой причине
раннее распознавание внекишечных проявлений ВЗК должно определять лечение, которое
уменьшало бы общее бремя заболевания [5].
Существует достаточное многообразие
внекишечных проявлений при воспалительных
заболеваниях кишечника: афтозный стоматит,
синдром Свита, узловатая эритема, гангренозная пиодермия (осложненная гангренозная
пиодермия), эписклерит, увеит (с расширенными сосудами радужной оболочки), бамбуковый позвоночник (СпА), двусторонний сакроилиит, двусторонний анкилоз, МРТ-визуализированное активное воспаление крестцовоподвздошных сочленений и многие другие.
ВЗК сопровождаются риском развития
многих аутоиммунных заболеваний (рис. 1).

Рис. 1. Ассоциация воспалительных заболеваний кишечника с некоторыми
аутоиммунными заболеваниями [6, 7].
У пациентов с ВЗК выявлена ассоциация с
20 аутоиммунными заболеваниями. Тяжесть
ВЗК связана с повышением относительного
риска развития дополнительных аутоиммунных заболеваний.
Существует ли корреляция между внекишечные проявлениями ВЗК с активностью заболевания? (рис. 2).
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У пациентов с активной стадией БК значительно чаще встречается периферический
артрит (45,1 vs. 31,3%, P=0,016), увеит (12,2 vs.
5,2%, P=0,024) и афтозный стоматит (17,1 vs.
8,6%, P=0,026) по сравнению с пациентами с
неактивным течением заболевания. У пациентов с ЯК частота ВКП в зависимости от активности заболевания не отличалась.

Swiss IBD когортное исследование

Рис. 2. Внекишечные проявления ВЗК и их корреляция с активностью заболевания [8].
Внекишечные проявления при болезни
Крона [9]
ВПК, связанные с активностью БК чаще
всего проявляются в виде олигоартикулярных
асимметричных артритов, узловатой эритемы,
афтозных язв полости рта, эписклеритов.
ВПК, не связанные с активностью БК чаще
всего, проявляются в виде гангренозной пиодер-

мии, увеита, осевой артропатии, периартикулярного симметричного артрита, первичного
склерозирующего холангита.
Наличие же артропатии у больных с воспалительными заболеваниями кишечника ассоциировано с высокой предрасположенностью к
развитию новых ВКП (рис. 3).
Узловатая эритема, увеит и артрит как ВКП

Рис. 3. Частота встречаемости новых ВКП на фоне артропатии у больных с ВЗК [10].
89

при ВЗК часто сопутствуют друг другу; узловатая эритема и увеит при ВЗК часто манифестируют при наличии артрита.
Распространённость ВЗК значительно выше
у пациентов с псориазом и СпА [11]:
- у 46% пациентов с ранним СпА присутствуют
эндоскопические и/или гистологические
признаки воспаления кишечника;
- субклиническое воспаление у пациентов с
СпА часто локализуется в дистальных
отделах подвздошной кишки или в толстом
кишечнике;
- гистологически это воспаление может быть
разделено на острую и хроническую формы,
приводящее к увеличению риска возникнове-

ния ВЗК.
Существует ли обратная связь: между ревматологическими, дерматологическими и другими
патологиями с ВЗК?
Воспалительные заболевания кишечника
встречаются до 10% при аксиальном спондилоартрите [12], до 16% при псориазе [13], до 2558% при энтезитах [14], до 25-40% при увеитах
[15].
Внескелетные проявления при АС (OASIS:
Outcome in Ankylosing Spondylitis İnternational
Study) [16].
Так по данным OASIS наиболее распространенными внескелетными проявле-ниями АС
являются увеит и ВЗК (рис. 4).

Наиболее распространенные внескелетные проявления АС

Рис. 4. Внескелетные проявления при анкилозирующем спондилоартрите [16].
Какой же стратегии нужно следовать при
диагностике таких больных?
В 2017 году были разработаны междисциплинарные рекомендации по диагностике, методам оценки степени активности, терапевтической эффективности и применению генноинженерных биологических препаратов у пациентов с сочетанными иммунновоспалительными заболеваниями (псориаз, псориатический
артрит, болезнь Крона); включающие также в
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себя универсальный опросник по выявлению
признаков иммунно-воспалительных заболеваний.
Универсальный опросник по выявлению
признаков иммунновоспалительных заболеваний [17].
Гастроэнтерология
Основные вопросы (один из двух вопросов):
- бывают ли у вас/были ли у вас повторяющиеся (эпизоды) боли в животе?

- бывает ли у вас периодически жидкий стул?
- бывает ли у вас примесь крови в стуле?
Д о п о л н и т е л ь н ы е ( од и н и з ч е т ы р е х
вопросов):
- отмечается ли у вас снижение веса, похудание без видимой причины?
- бывает ли у вас повышение температуры без
видимой причины?
- был ли у вас парапроктит?
- отмечается ли у вас анемия (снижение
гемоглобина) без видимой причины?
Направление на консультацию к гастроэнтерологу (для уточнения диагноза, согласования
плана обследования и определения тяжести
процесса для выбора и назначения адекватной
терапии при наличии 1 основного симптома и 1го из перечисленных дополнительных вопросов.
Ревматология
- отмечалась ли у вас когда-либо боль и/или
припухлость и/или утренняя скованность
суставов?
- отмечалась ли у вас когда-либо покраснение, боль, припухлость всего- пальца кистей рук
и/или стоп?
- отмечалась ли у вас когда-либо боль в

пятках при ходьбе?
- отмечалась ли у вас когда-либо боль и/или
скованность в любом отделе позвоночника
ночью или утром?
Направление на консультацию к ревматологу
(для уточнения диагноза, согласования плана
обследования и определения тяжести процесса
для выбора и назначения адекватной терапии):
при положительном ответе на любой из
вопросов.
Дерматология
- бывают ли у вас длительно существующие
высыпания на коже с элементами шелушения?
- есть ли у вас шелушение и высыпания на
коже волосистой части головы?
- был ли вам когда-либо поставлен диагноз
«псориаз»? наличие псориаза у родственников?
- имеются ли у вас изменения ногтей?
Направление на консультацию к дерматологу
(для уточнения диагноза, согласования плана
обследования и определения тяжести процесса
для выбора и назначения адекватной терапии):
при наличии хотя бы 1-го положительного ответа
из 4.
Что же необходимо знать при выборе терапии?
(таб. 1)

Анти-ФНО-α препараты (препараты антифактора некроза опухоли альфа) играет важную
роль в образовании и сохранении туберкулезной гранулемы. Риск реактивации туберкулеза выше у ингибиторов анти-ФНО-α, имеющих структуру МАТ (моноклональные антитела), это косвенно подтверждает гипотезу о
том, что моноклональные антитела в большей
степени разрушают гранулемы, чем этанерцепт
[18].
Неудача этанерцепта при болезни Крона
(рис. 5) Влияние терапии ведолизумабом на суставные проявления у пациентов с ВЗК-

ассоциированным СпА (данная терапия не
приводит к значимому уменьшению симптомов
СпА) [20,21].
Проанализирована динамика суставного
синд-рома у 171 пациента (60,8% с БК и 39,2% с
ЯК), получавшего ведолизумаб более 3 месяцев
(97,7% после неэффективности ингибиторов
анти-ФНО-α); 10 пациентов имели обострение
СпА, неэффективного до инициации ведолизумаба. Если взаимосвязь между активностью
воспаления в кишечнике и СпА? По данным
указанного исследования такой взаимосвязи не
обнаружено (таб. 2).
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Рис. 5. Частота клинических ответов и ремиссий этанерцепта при БК [19].
Примеч: * – клинический ответ – снижение ИАБК≥ 70 балов от исходного, нд – недостоверно; **клиническая
ремиссия – значение ИАБК≤150 баллов, нд – недостоверное различия в механизме действия ингибиторов антиФНО-α.

Вызывает ли терапия ведолизумабом
развитие артропатий? [22].
Изучено 11 пациентов с ВЗК из 7 центров с
тяжелым спондилоартритом/энтезитом на фоне
терапии ведолизумабом: у 9-из 11-de novo, у 9
из 10-отменен, только у 1-HLA B27 (рис. 6).
Может ли ведолизумаб провоцировать
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спондилоартриты [24]?
Проанализировано 173 пациента с БК и 121
пациент с ЯК:
- у 34 пациентов (13,8%) развились воспалительные артралгии/артриты:
- периферические – 25, аксиальные – 2,
сочетанные – 7.

- 50% пациентов были в ремиссии по ВЗК;
взаимосвязь активности ВЗК и СпА не обнаружена.
Каковы же возможные причины неудачи
инги-биторов ИЛ-17 при ВЗК (таб. 3)?
- Протективная роль ИЛ-17А в коже и слизистой оболочке кишечника;
- показано, что генетический дефект ИЛ-17
ассоциируется с хроническим слизистокожным кандидиазом, что, по-видимому,
играет значение при ВЗК (роль микробиоты в
формировании ВЗК) [25].
Цитокины являются ведущими медиаторами воспаления в патогенезе ВЗК, СпА,
псориатичес-кого артрита (ПсА), ревматоидного артрита (РА). Различные цитокины

играют ключевую роль при разных иммунновоспалительных заболеваниях, при различных
стадиях заболеваний.
Цель терапии-восстановление иммунного
гомеостаза. Большинство таргентных препаратов имеют одну мишень. Ингибиторы же янускиназ воздействуют на сигнальные пути
множества цитокинов.
Таким образом, выявляется наличие «мостиков» между суставами и кишечником:
- генетика: общие гены (HLA B27), разные
фенотипы;
- микробиота: кишечная и кожная;
- ключевые цитокины воспаления энтезисов и кишечника: альфа-ФНО, ИЛ17, ИЛ13;
- общие терапевтические подходы: ингиби-

Таблица 3
Комплексная регуляция воспаления за счет воздействия на каскад цитокинов
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Рис. 6. Частота развития артритов/артропатий на фоне приема ведолизумаба у больных с ВЗК [23].
торы альфа-ФНО, ИЛ 12/23, янус-киназ.
тиков» между суставами и кишечником:
- генетика: общие гены (HLA B27), разные
фенотипы;
- микробиота: кишечная и кожная;
- ключевые цитокины воспаления энте-зисов
и кишечника: альфа-ФНО, ИЛ17, ИЛ13;
- общие терапевтические подходы: ингибиторы альфа-ФНО, ИЛ 12/23, янус-киназ.
Врачу любого звена при ведении данных
групп пациентов необходима насторожен-ность:
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спрашивать и искать «красные флаги»!
Подытоживая все выше сказанное и возвращаясь к первоначальной нашей задаче
проблем мультидисциплинарного подхода в
диагностике и лечении больных с воспалительными заболеваниями кишечника можно
подчеркнуть основные результаты эффективности подобной тактики: ранняя диагностика,
персонализированный подход к лечению,
лучшие исходы терапии, улучшение качества
жизни пациентов.
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BAĞIRSAĞIN İLTİHABİ XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN XƏSTƏLƏRİN DİAQNOSTİKA VƏ
MÜALİCƏSİNDƏ MULTİDİSTİPLİNAR YANAŞMA PROBLEMLƏRİ
1
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kursu ilə), Bakı, Azərbaycan;
2
Milli Onkologiya Mərkəzi, İnvaziv Diaqnostika və Müalicə şöbəsi, Bakı, Azərbaycan

1

Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (BİX) müasir tibbdə həm etiopatogenezin tam öyrənilməməsinə, həm də klinik
görüntülərin səciyyələndirilməsinə görə lider olaraq qalırlar. Müxtəlif bağırsaq və bağırsaqdankənar təzahürlər həkimklinisistlərin qarşısında bu qrup xəstələrin erkən diaqnostika və rasional konservativ terapiya məsələlərində bir çox
çətin həll olunan sualları qoyurlar. BİX-li xəstələrdə müəyyən hallarda klinik, genetik, histopatoloji və immunoloji
göstəricilər qastroenterologiyadan tamamilə fərqli patologiyalara aid olurlar ki, nəticədə digər ixtisaslara tibbi yardım
üçün müraciətlərin sayı artır və əksər hallarda təyin olunan konservativ terapiya qeyri-adekvat xarakter daşıyır və əsasən
simptomatik olur. Təqdim edilmiş məqalədə müəlliﬂər BİX-li xəstələrin revmatoloji (spondiloartritlər) və dermatoloji
(qanqrenoz piodermiya, psoriaz) bağırsaqdankənar təzahürləri zamanı multidissiplinar yanaşmanın bəzi aspektlərini
işıqlandırıblar: anamnestik məlumatların düzgün yığılma əsasları (BİX-li xəstələr üçün universal sorğu), diaqnostika və
qələcək konservativ terapiyanın ümumi oxşar və fərqli məqamları.
Açar sözlər: bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, Kron xəstəliyi, xoralı kolit, bağırsaqdankənar təzahürlər, spondiloartritlər,
psoriaz, qanqreonoz piodermiya.
SUMMARY
PROBLEMS OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
1

Babayeva G.H., 2Babayev Z.М.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Department of Therapy
(with course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan
2
National Center of Oncology, Department of Invasive Diagnosis and Therapy, Baku, Azerbaijan

1

Inﬂammatory bowel diseases (IBD) continue to hold the lead in modern medicine, both in terms of littleknown etiopathogenesis and the characteristics of clinical manifestations. The diversity of both intestinal
and extra-intestinal manifestations often pose difﬁcult questions to the clinician in terms of early diagnosis
and rational conservative therapy of this group of patients. Clinical, genetic, histopathological and
immunological data in patients with IBD sometimes indicate absolute different pathologies that seem to
have no relation to gastroenterology, which results in seeking medical services from other doctors,
prescribing inadequate conservative therapy (often symptomatic). In this article, the authors outlined some
aspects of multidisciplinary management of patients with IBD with rheumatological (spondyloarthrosis)
and dermatological (gangreonosis pyodermia, psoriasis) extraintestinal manifestations: the basics of proper
anamnestic data collection (universal questionnaire for patients with IBD), common features and
differences in diagnostic issues and further conservative treatment
Keywords: inﬂammatory bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, extraintestinal manifestations,
spondyloarthritis, psoriasis, gangrenous pyodermia.
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MƏDƏNİN FUNKSİONAL DİSPEPSİYASI
Musayeva A.V.*, Qasımova F.N., İsmayılova S.М.
Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı,
Azərbaycan
Təqdim edilmiş məqalədə mədənin funksional dispepsiyasının (FD) inkişaf xüsusiyyətləri, patogenezi, klinik mənzərəsi,
diaqnostika metodları və müalicə alqoritmi ətraﬂı təsvir edilmişdir. Xəstəlik kifayət qədər yayılmışdır, əsasən gənc və orta yaşlı
qadınlarda daha çox rast qəlinir və abdominal ağrı, epiqastral nahiyədə diskomfort simptomlarla xarakterizə olunur. Tədgiqatçılar
hesab edirlər ki, FD-ın aparıcı patoﬁzioloji mexanizmlərindən biri – mədənin evakuator funksiyasının zəyiﬂəməsi və
akkomodasiyanın pozulmasıdır. İnstrumental diaqnostik metodlardan ezofaqoqastroduodenoskopiya və qarın boşluğu orqanların
ultrasəs müayinəsi istifadə olunur. Medikamentoz müalicədə üç əsas istiqamət rol oynayır: antisekretor, prokinetik müalicə və
H.pylori infeksiyasının eradikasiyası.
Açar sözlər: Roma meyarları IV, funksional dispepsiya, H.pylori, epiqastral ağrı sindromu, eradikasiya.

22-24 may 2016-cı il tarixdə San-Dieqo şəhərində
qastroenterologiyanın növbəti Amerika həftəsi
keçirilmişdir. Bu böyük elmi forumun əsasında
mədə-bağırsaq traktının funksional pozulmalarında
yeni Roma meyarlarının təqdimatı durur. Belə ki, bu
pozulmaları baş beyin və mədə-bağırsaq traktı
arasındakı əlaqənin pozulması kimi adlandırmaq tövsiyə olunur (disorders of gut-brain interaction) [1].
Yayılma tezliyi. Böyük metaanaliz. A.Ford və
digər müəlliﬂər 306 muayinədən keçmiş 312 min
pasiyentin yeni Roma meyarları ilə müayinəsi
zamanı funksional dispepsiyanın (FD) yayılma
tezliyinin 21% olduğunu müəyyən etdi. Bu
nəticələrdə qadınlar, tütün istifadəçiləri, qeyristeroid iltihab əleyhinə preparat qəbul edənlər və ya
H.pylori infeksiyası daşıyanlar üstünlük təşkil edir.
20% xəstələrdə tez-tez rast gəlinən simptomlardan
abdominal və epiqastral nahiyədə olan ağrı üstünlük
təşkil edir. Eyni zamanda S.Kim və ortaq
müəlliﬂərin məlumatlarına görə digər populyasiyada FD-nin yayılma tezliyi 10,3% təşkil edir. Risk
faktorları içərisində qadın cinsi, təhsil səviyyəsinin
aşağı olması, həmçinin qadınların yaşının 60-dan az
olması üstünlük təşkil edir [2, 3].
Beləliklə, FD-nin ayrı-ayrı qruplarda yayılma
tezliyi haqda dəqiq məlumat yoxdur, lakin ümumi
populyasiyada geniş yayılmışdır və bugünkü gündə
aktuallığını qoruyur. Son dönəmlər nəşr olunmuş
məlumatların analizi onu göstərirki, FD-nin yüksək
yayılma tezliyinə malik olmasına baxmayaraq, bu
haqda müəlliﬂərin ﬁkirləri müxtəlifdir.
İş qabiliyyəti yüksək olan gənc əhali arasında
mədə-bağırsaq traktının (MBT) funksional pozulmalarının yüksək yayılma tezliyi, bu pasiyentlərin həyat keyﬁyyətini kifayət qədər aşağı salır, bu
da sosial adaptasiyaya və onların psixoloji komor-

bidliyinin artmasına səbəb olur. A.Şetty və ortaq
müəlliﬂərin ﬁkirlərinə görə 98,4% pasiyentlərdə
ağrı sindromunun hesabına əhvalın azalması,
requlyar gündəlik aktivliyin azalması 66,2%; 70,6%
qorxu, həyacanın artması, depressiya əlamətlərinin
güclənməsi; 22,7% hərəkətin məhdudlaşması,
özünəqulluq təlabatının artması 10,9% təşkil edir.
Y.Li və ortaq müəlliﬂərin tədqiqatları tam
dəqiqliklə FD-li xəstələrdə həyat keyﬁyyətinin
kifayət qədər azaldığını göstərir [4, 5].
Patoﬁziologiya. FD-nin patoﬁziologiyası mürəkkəb, multifaktorial olub, sona qədər öyrənilməmişdir. Burada əsas faktor kimi motor-sensor qastroduodenal disfunksiyanı, selikli qişanın tamlığının pozulması, aşağı intensivlikli immun aktivasiya və
iltihab, həmçinin “MBT – mərkəzi sinir sistemi” əlaqəsinin disrequlyasiyasını göstərmək olar [1, 6-8].
Son illər FD-nin inkişafında müxtəlif genlərin
polimorﬁzminin rolunun öyrənilməsinə dair
tədqiqatlar aparılıb. Əksər hallarda GN-В3 geninin
polimorﬁzminin bu xəstəliyin yaranmasında rolu
olduğu təsdiqlənib. GN-B3 genotipi olan şəxslərdə
funksional dispepsiyanın inkişaf riski TT və ya TC
genotipi olan şəxslərə nisbətən 2 dəfə çoxdur [9].
FD-nin aparıcı patoﬁzioloji mexanizmlərindən
biri mədənin evakuator funksiyasının ləngiməsidir.
FD-li pasiyentlərin 25-35%-də mədənin boşalmasının ləngiməsi qeyd olunur. Bu halda sürətli
boşalma xarakterik deyildir və 5% xəstələrdə qeyd
olunur [7]. Geniş miqyaslı metaanalizlərdən birində
dispepsiya simptomlu 868 pasiyentin yalnız 40%-də
mədənin boşalmasının ləngiməsi qeyd olunub [10].
FD-nin patogenezində ikinci sırada mədənin
akkomadasiyasının pozulması durur. FD-li xəstələr
üçün qəbul olunmuş qidanın qeyri-normal
paylanması, antral şöbədə ximusun toplanması və
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mədənin proksimal şöbələrinin dolmasının azalması
xarakterikdir [7]. Qida qəbulu ilə mədənin
relaksasiyasının zəiﬂəməsi 30-35% xəstələrdə
müşahidə olunur, bunların əksəriyyəti infeksion
qastroenterit keçirmiş şəxslərdir [8]. Eyni zamanda
mədə dibindəki əzələ liﬂərinin relaksasiyası prosesi
asetilxolinin iştirakını tələb edən azan sinirlə idarə
olunur [11].
Mədənin motor funksiyasının pozulmasının FDnin simptomlarının formalaşmasına təsiri visseral
hiperhəssaslıq (VH) adlanır. FD-li xəstələrdə mədə
və onikibarmaq bağırsağın mexaniki stimullara
qarşı hiperhəssaslığı tez-tez rast gəlinir. FD-li
xəstələrdə intralyüminal turşusu və ya lipidlər kimi
kimyəvi stimullara da qarşı hiperhəssaslıq baş verir
[7]. Visseral hiperhəssaslığın yaranmasında genetik
(GN-B3 və TRPV1 genlərinin polimorﬁzmi) və
hormonal (kortikotropin-rilizinq hormonu) faktorlar
rol oynayır [6]. Funksional dispepsiyadan əziyyət
çəkən xəstələr arasında VH-nın yayılma tezliyi 3466% təşkil edir [12].
FD-nin etiologiyasının kifayət qədər öyrənilməsinə baxmayaraq, H. pylorinin rolu birmənalı
deyil. Yeni Roma meyarlarına görə H. pylori FD-nin
yaranma səbəblərindən biri kimi göstərilə bilər [8].
Güman edilir ki, eradikasiyaya müvəffəq olduqda,
mədə sekresiyası və hormonal status normallaşır.
Müxtəlif mənbələrə görə, FD-li xəstələrdə H.pylori
ilə infeksiyalaşma 39-78%, nəzarət qrupuna görə 2
dəfə çox rast gəlinir [6]. Helicobacter pylorinin rolu
müxtəlif klinik tədqiqatlarda təsdiq olunub. Belə ki,
bu mikrorqanizmin eradikasiyasından sonra NNT
(number needed to treart) göstəricisinin 14 və 8
olması ilə simptomatikanın itməsində müsbət
statistik dürüst rol oynayır [13].
Roma konsensusunun ekspert qrupu hesab edir ki,
H.pylori ilə yoluxmuş, dispepsiya, xüsusilə
epiqastral ağrı sindromu (EAS) olan şəxslərdə
eradikasion terapiyanın aparılması məqsədəuyğundur [8].
Məlumdur ki, dispepsiya və psixi pozulmalar,
xüsusilə qorxu, depressiya ilə assosiasiya metaanaliz məlumatları ilə sübut olunub [7, 8].
Klinik şəkli. FD-nin gedişinin klinik variantları
postprondial distress sindrom (PDS) və EAS-dır [6,
14].
PDS-da həftədə 2-3 dəfədən az olmayaraq baş
verən aşağıdakı simptomlar daxildir:
- qida qəbulunu sonadək tamamlamağa mane olan
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erkən doyma hissi;
- adi qida qəbulundan sonra epiqastral nahiyədə doluluq hissi.
Həmçinin epiqastral nahiyədə qida qəbulundan
sonra meteorizm, ürəkbulanma, gəyirmə ola bilər.
EAS ilə müştərək ola bilər [1, 2]. EAS aşağıdakı
simptomlarla müşahidə olunur:
- həftədə 1 dəfədən az olmayaraq, epiqastral nahiyədə yüksək və orta intensivlikli ağrı və ya göynəmə;
- ağrı qarnın digər şöbələrinə, həmçinin döş qəfəsinə ötürülmür;
- defekasiyadan və qazın çıxmasından sonra ağrı
yüngülləşmir;
- ağrı fasiləli, daimi olmayan xarakter daşıyır;
- ağrı sindromu öd kisəsi və Oddi sﬁnkterinin funksiyasının pozulması əlamətləri ilə müşayiət
olunmur;
- PDS ilə müştərək ola bilər.
Müəyyən olunmamış dispepsiyalı xəstələrin
aparılması alqoritmi:
- ətraﬂı anamnez toplanmalı: «qorxu» simptomları
və yatrogen səbəblər, həmçinin qeyri-steroid
iltihab əleyhi preparatların (QSİƏP) qəbulu
öyrənilməli;
- qastro-ezofaqal reﬂüks xəstəliyinin (QERX) müalicəsi;
- H. pylori infeksiyasının müalicəsi («test-andtreat»);
- «həyəcan» simptomları olan şəxslərdə ezofaqoqastroduodenoskopiyanın (EQDS) aparılması
(şək. 1) [15].
Diaqnostika. Diaqnostikada birinci etap anamnestik və ﬁzikal məlumatların toplanması, rutin
laborator müayinələrin (qanın biokimyəvi analizi,
nəcisin ümumi və gizli qana görə müayinəsi)
aparılmasıdır [6].
Üzvi xəstəlikləri inkar etmək üçün EQDS və qarın
boşluğunun ultrosəs (USM) müayinəsi aparılır.
Həyəcan əlamətləri olarsa EQDS biopsiya ilə
aparılmalı və alınmış material öyrənilməlidir [16,
17]. FD-nin diaqnostikası zamanı üzvi xəstəliklər
istisna olunmalıdır.
Mədənin funksional dispepsiyasını digər funksional patologiyalarla, məsələn, qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu ilə diferensiasiya etmək lazımdır. Amma
yadda saxlamalıyıq ki, hər iki patologiya müştərək
şəkildə rast gəlinə bilər (şək. 2). FD sindromu zamanı simptomlar defekasiya aktı ilə əlaqədar deyil [18].

D

Şək. 1. Yuxarı gastrointenstisial simptomları olan xəstənin aparılma algoritmi
(Stranghellini V. Et al., 2016).
Qeyd: EQDS – ezofaqoqastroduodenoskopiya.

Sək. 2. Dispepsiya olan xəstələrin diaqnostik istiqaməti.
Qeyd: EQDS – ezofaqoqastroduodenoskopiya; QERX – qastro-ezofaqal reﬂüks xəstəliyi;
QSİƏP – qeyri-steroid iltihab əleyhi preparatlar; QBS – qıcıqlanmış bağırsaq sindromu.
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Müalicə. Medikamentoz terapiyada vacib rolu
həyat tərzinin modiﬁkasiyası, pəhriz, ehtiyac olarsa
və psixoemosional vəziyyətin korreksiyası oynayır.
Bütün pasiyentlərə tütündən, alkoqoldan, QSİƏPdən uzaq durulması tövsiyə olunur.
FD-nin müalicəsində üç farmakoterapevtik
istiqamət ayırd edilir [6, 18, 19]:
- antisekretor terapiya,
- prokinetik terapiya,
- H. Pylorinin eradikasiyası.
Roma IV meyarlarına görə, EAS-u zamanı
proton pompası inhibitorları (PPİ), PDS zamanı
MBT-nin motorikasını stimuləedən preparatlar
(prokinetiklər) təyin edilir [8]. FD-li 3725 pasiyenti
əhatə edən metaanalizdə PPİ-nin istifadəsi placebo
ilə müqayisədə daha yüksək effektivlik göstərmişdir
(32,7%-40,3%-ə qarşı) [20].
PP İ və Н2-histamin reseptorlarının blokatorları,
ilk növbədə EAS zamanı effektiv vasitə hesab
olunur.Onların effektivliyi randomizəedilmiş tədqiqatlarda plasebonu 10-15% ötür. İstisna olunmur ki,
onların effektivliyi diaqnoz qoyulmamış QERX və
ya FD və QERX simptomlarının «kəsişməsi» ilə
əlaqədardır. PDS zamanı PPİ effektiv deyil [15].
Eradikasyon terapiya istənilən PPİ fonunda aparıla
bilər, amma yaxşı olarki, rabeprozol və ezomeprazol
istifadə olunsun [21].
Prokinetik təsirə malik preparatlardan dofamin
D2-reseptorların antaqonistləri (metoklopramid,
domperidon), müasir dövrdə ikili kombinəolunmuş
təsirə malik prokinetiklər (itoprid hidroxlorid) geniş
yayılmışdır. FD-li xəstələrdə bu qrup prparatların
effektivliyi müxtəlif tədqiqatlarla sübut olunmuşdur.
24 tədqiqatdan ibarət (3178 pasiyent) Koxranov
kitabxanasının metaanalizində FD-nin müalicəsində
prokinetiklərin effektivliyi 57% təşkil edir ki, bu da
plasebo qəbulundan yüksəkdir [22]. Mövcud klinik
tədqiqatlar göstərir ki, PDS zamanı prokinetiklər
seçim preparatıdır.
Van Noord C. və ortaq müəlliﬂərin (2010)
irimiqyaslı populyasion tədqiqatı zamanı domperidon qəbul edən şəxslərdə ürək-damar sistemi
tərəfdən qəﬂəti ölüm riskinin yüksək olduğu
müəyyən olunmuşdu [23]. Bunun nəticəsi olaraq,
FD-li xəstələrə domperidon məsləhət deyil. Roma
IV meyarlarına görə itoprid hidroxlorid tövsiyyə
olunur. Preparat dofamin D2-reseptorların antaqonisti və asetilxolinesterazanın inhibitorudur. İtoprid
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hidroxloridin effektivliyi və təhlükəsizliyi bir çox
tədqiqatlarla sübut olunmuşdur. 9 müayinəni özündə
birləşdirən metaanaliz (FD-li 2620 pasiyent) PDS-li
pasiyentlərdə itopridin effektivliyini, yan təsirlərin
az olmasını sübut edib [24].
Prokinetik və mədənin fundal şöbəsini boşaltma
xüsusiyyətinə malik yeni preparatlardan akotiamidi
göstərmək olar. Bu preparat PDS zamanı effektlidir,
lakin EAS zamanı effektli deyil. Digər relaksantlar
buspiron (5-НТ1А-reseptorların aqonisti), sumatripan (5-НТ1B/D-reseptorların aqonisti), həmçinin
STW-5 preparatları və rikkunsitonu misal göstərmək olar [8].
FD-nın son tövsiyəsində STW-5 preparatlarını
məsləhət görür. STW-5 preparatları 9 dərman
bitkisindən ibarət kombinəolunmuş bitki preparatıdır. STW-5 mədənin fundal şöbəsinin akkomadasiyasını normallaşdırır, mədə möhtəviyyatının
evakuasiyasını yaxşılaşdırır; visseral hiperhəs-saslığı, mədə turşusunun sekresiyasını azaldır. Aparılmış
klinik tədqiqatların nəticəsi sübut edir ki, bu preparatlar FD-li xəstələrdə yüksək effektivliyə malikdir
(xüsusilə PDS olan xəstələrdə) və yaxşı mənimsənilir [25].
FD zamanı psixotrop preparatlar, ilk növbədə
antidepressantlar müalicənin 2-ci sıra qrup dərmanları kimi istifadə olunur. Tədqiqatlar sübut edir
ki,kiçik dozalarda trisiklik antidepressantların
qəbulu EAS olan xəstələrdə daha yaxşı nəticə verir.
FD zamanı həmçinin levosulprid yaxşı nəticə
verir.Bu preparat sedativ və prokinetik xüsusiyyətə
malikdir [7].
FD zamanı psixoterapiyanı «xilasedici terapiya»
kimi qiymətləndirirlər. Bu müalicə üsulu farmakoterapiya zamanı klinik cavab əldə etmədikdə tətbiq
olunur.
Yekun. Beləliklə, FD-nin etiopatogenezi çoxsaylı tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq, sona
qədər öyrənilməmişdir. FD tez-tez rast gəlinən
xəstəlikdir ,hansiki həyat keyﬁyyətini aşağı salan
medikamentoz müalicə tələb edir. FD-nin yaranmasında H. pylorinin rolunun oynaması bir sıra
metaanalizlər tərəﬁndən göstərilsə də sona qədər
təsdiq olunmayıb. EAS və PDS müalicəsində
terapevtik yanaşmalar fərqlidi. PDS zamanı itoprid
hidroxloridlə monoterapiyaya üstünlük verilir, amma EAS-u zamanı PPİ və prokinetiklərlə kombinasiyadan istifadə edilir.
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РЕЗЮМЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕПСИЯ ЖЕЛУДКА
Мусаева А.В., Касумова Ф.Н., Исмаилова С.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
кафедра терапии, Азербайджан, Баку
В данной статье представлены особенности развития, патогенез, клиническая картина, методы диагностики
и алгоритм лечения функциональной диспепсии (ФД) желудка. Заболевание довольно распространенно,
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встречается преимущественно у женщин молодого и среднего возраста и характеризуется такими
симптомами, как абдоминальная боль и дискомфорт в эпигастрии. Одним из ведущих патофизиологических
механизмов ФД исследователи рассматривают замедление эвакуаторной функции и нарушение аккомодации
желудка. В качестве инструментальных методов диагностики применяют эзофагогастродуоденоскопию и
ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В медикаментозной терапии важная роль отводится
трём основным направлениям: антисекреторной, прокинетической терапии и эрадикации инфекции H.
pylori.
Ключевые слова: Римские критерии IV, функциональная диспепсия, H. рylori, синдром эпигастральной
боли, эрадикация.
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This article presents the features of development, pathogenesis, clinical presentation, diagnostic methods and
algorithm for the treatment of functional dyspepsia (FD) of the stomach. The disease is quite common, occurs
predominantly in women of young and middle age and characterized by such symptoms as abdominal pain and
discomfort in the epigastrium. One of the leading pathophysiological mechanisms of FD, researchers consider a
slowdown in evacuation function and impaired accommodation of the stomach. As instrumental diagnostic methods
used esophagogastroduodenoscopy and ultrasound of the abdominal cavity. In drug therapy important role is assigned
to three main areas: antisecretory, prokinetic therapy and the eradication of H. pylori infection.
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AİLƏVİ ARALIQ DƏNİZİ QIZDIRMASI (DÖVRÜ XƏSTƏLİK):
PROBLEMƏ MÜASİR BAXIŞ
1

Quliyev F.A., 1Zahidova K.X., 1Babayeva L.K.*, 2Əliyev R.R.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
1
kardiologiya kafedrası və 2nevrologiya və klinik neyroﬁziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalə “klassik” autoiltihabi xəstəliyə – Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması/dövrü xəstəliyə (Familial Meditierranean
Fever – FMF) həsr olunub. Bu irsi monogen xəstəlik olub, MEFV geninin autosom-resessiv tipinin mutasiyası ilə
əlaqədardır. Əsas patogenetik mexanizm bu xəstəlikdə immunitetin (antigen-qeyrispesiﬁk) hiperaktivasiyasi hesab
olunur, aparıcı mediator isə İL1β-dır. Xəstəlik müəyyən etnik qruplarda daha çox rast gəlinir (yəhudi, erməni, türk, ərəb
və s.). Poliorqan zədələnməsinə baxmayaraq, FMF üçün 12-72 saat müddətində febril qızdırma epizodları tipikdir, bu
da öz növbəsində peritonit və/və ya plevroperikardit simptomları ilə müşahidə olunur. FMF-də ən ağır ağırlaşma – AA
amiloidozun inkişafıdır. Bu ağırlaşmanın qarşısını almaq üçün əsas müalicə metodu kolxisin preparatının istifadəsidir.
Kolxisinin qeyri-effektivliyi/dözümsüzlüyü zamanı digər dərman preparatlarından, həmçinin bioloji agentlərdən (İL1β
inhibitorları və digərləri) istifadə etmək olar.
Açar sözlər: Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması, autoiltihabi xəstəlik, irsi monogen xəstəlik, kolxisin.

Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması (AAQ) nədir?
AAQ/dövrü xəstəlik (Familial Meditierranean Fever
– FMF) – autoiltihabi təbiətə malik, muəyyən etnik
qruplarda yayılan və güclü (cərrahi) ağrıların
(qarında və ya döş qəfəsində) olması ilə müşaiət
olunan dövrü olaraq qızdırma tutmalarının əmələ
gəməsi, həmçinin 12-72 saat tutmaların digər
simptomatikası ilə xarakterizə olunan autosomresessiv mexanizmli irsi monogen xəstəlikdir. Teztez rast gəlinən ağırlaşması AA-amiloidozun
inkişafıdır. AAQ autoiltihabi xəstəliklər qrupuna
daxildir. Bu yaxınlarda patogenetik mexanizmi oxşar olan yeni xəstəliklər qrupu seçildi ki, bu zaman,
onların inkişafında təbii (antigen-qeyrispesiﬁk)
immunitetin pozulması aparıcı rol oynayır.
Autoiltihabi xəstəlik/sindrom (Human Autoinﬂammatory Disease) – HAIDS özündə nadir irsi
determinə olan genetik xəstəliklər qrupunu təmsil
edir. Bu da autoimmun və infeksion səbəb olmadan
revmatizmi təqlid edərək dövrü tutmalar, manifəstə
edən qızdırma və klinik simptomatika ilə xarakterizə
olunur [1].
Tarix. İlk dəfə olaraq AAQ ilə xəstəni 1908-ci
ildə Janeway və Mosenthal, 1945-ci ildə S.Siegal
təqdim edib [2, 3]. Ancaq HAIDS probleminin həqiqi olaraq öyrənilməsi 1948-ci il hesab olunur ki, bu
dövrdə H.A.Reiman uşaq yaşlarında əmələ gələn və
bir neçə il, on illər ərzində persistə edən müəyyən
sikllərlə davam edən periodik qızdırma ilə olan xəstələri təsvir etmişdir. Onun tərəﬁndən bu patologiya
“dövrü xəstəlik” kimi adlandırılmışdır. Bu ad altında
xəstəlik rusdilli və fransızdilli ölkələr arasında mə-

lum idi [4]. İngilisdilli ədəbiyyatda bu termin
“Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması” kimi qeyd olunur.
AAQ-nın inkişafının hansı səbəb və mexanizmləri var? Etioloji amil 16-cı xromosomun qısa
çiynində yerləşən MEFV geninin mutasiyasıdır.
Hal-hazırda minimum mutasiyanın 73 variantı
vardır ki, bunlar da missens-mutasiyalar hesab
olunur, yəni kodlaşdırılmış zülal molekulunda amin
turşuların əvəz olunması ilə nəticələnir [5, 6]. Daha
çox rast gəlinən mutasiyalar cəd 1-də göstərilib [5].
Autosom-resessiv tip xəstəlik mutant genin hər
iki cüt xromosomda yerləşməsi zamanı əmələ gəlir
[7-9]. Hər iki valideyn – sağlam heteroziqotdursa
(yəni, cüt xromosomda normal allel variantın olması
ilə yanaşı mutant genin daşıyıcısıdırsa), onların
övladlarında xəstəliyin əmələ gəlmə ehtimalı 25%dir. Xəstəlik həqiqi homoziqotlarda da yarana bilər –
cüt xromosomlarda iki eyni mutasiyaların mövcudluğu zamanı, məs.: M694V/M694V, və ya
kompaund-heteroziqot, yəni iki ayrı mutasiyaların
mövcudluğu zamanı M694V/V726A. Həmçinin
autosom-dominant tipində irsən ötürülməsi mövcuddur (xəstəlik bir normal və bir mutant geni olan
heteroziqotlarda inkişaf edir). Mutasiyaların çoxu
MEFV geninin 10-m ekzonasında yerləşir, bu da,
B30-2 C-terminal domen ilə kodlaşdırılır [1, 10].
Göstərilən gen pirin zülalını kodlaşdırır, bu da
neytroﬁllərdə, eozinoﬁllərdə, monositlərdə və
ﬁbroblastlarda yerləşir. AAQ-nin patogenezində
pirinin olması, onun İL 1β aktivləşməsini requlyasiya etməsində iştirakı aparıcı hipotezədir.
MEFV geninin bu xəstəliyin inkişafına təsir edən
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Cədvəl 1
MEFV geninin daha çox rast gəlinən mutasiyaları

Qeyd: * - daha çox rast gəlinən mutasiya.

mexanizmin iki nəzəriyyəsi mövcuddur [5].
“Sekvestrasiya” nəzəriyyəsinə görə, qeyri-aktiv
pro İL1β-nın aktiv formaya keçməsi üçün mutant
pirin kaspaza-1 fermentinə tormozlayıcı təsir edə
bilmir, bu da İL1β hiperproduksiyasına və iltihabın
inkişafına səbəb olur.
“Pirin inﬂammasomlar” nəzəriyyəsinə görə
kriopirin kimi pirin də inﬂammasomların –
hüceyrədaxili supramolekulyar komplekslərin
formalaşmasında iştirak edərək prokaspaza-1
aktivasiyasına təsir edir və bunun vasitəsilə İL1β
sisteminin aktivasiyasını stimulə edir.
FMF-in inkişafında əsas yeri İL1β-nın hiperproduksiyası tutur. Tutma zamanı xəstələrdə həmçinin
İL6, ŞNα, rrŞN55, rrŞN75, rrİL2, yəni oynaqların
xroniki iltihabının əmələ gəlməsinə təsir edən
sitokinlər də artır. Kəskinləşmə olmadıqda
xəstələrdə plazma İFNγ artması, sirkulyasiya edən
leykositlərdə İL1β, 6 və 8-in ekspressiyası müşaiət

olunur, bu da iltihabın subklinik gedişatını göstərir.
AAQ-nın populyasiyada yayılması nə ilə
xarakterizə olunur? Dünyada 100 min nəfər bu
xəstəlikdən əziyyət çəkir [12]. Xəstəlik Aralıq dənizi
hövzəsində yerləşən müəyyən etnik qruplarda rast
gəlinir. Daha çox 4 etnik qrupda bu xəstəlik yayılıb:
yəhudi, ərəb, türk, erməni. Bu etnik qruplarda mutant genin variantlarının yayılma tezliyi 1:15-1:16;
1:56; 1:5 və 1:7 təşkil edir [6]. Yuxarıda sadalanlardan başqa az da olsa bu xəstəlik italyanlar, gürcülər, belçikalılar arasında da yayılıb [13].
Miqrasiya nəticəsində mutant genlərin daşıyıcıları bütün dünyada yayılıb: Şimali və Cənubi
Avropada, Amerikada, həmçinin Avstraliyada AAQlı xəstələrə rast gəlinir.
AAQ-da klinik əlamətlər. 75-89% hallarda
xəstəliyinin debütu 20 yaşa qədər olur [14, 15].
Xəstəliyin tipik klinik əlamətləri cəd. 2-də göstərilib
[8, 14, 15].
Cədvəl 2

Ailəvi Aralıq dənizi qızdırmasının tipik klinik əlamətləri

Qızdırma. Xəstələrin hamısında qızdırma daimi
simptomdur və onsuz diaqnoz doğru hesab edilmir.
Qəﬂətən əmələ gəlir və bir neçə saat ərzində
hipertermiyaya qədər yüksələ bilər. Tez-tez üşütmə
ilə müşaiət oluna bilər, 12-24 saat ərzində saxlanılır,
digər simptomlar qalsa da qızdırma olmaya da bilər.
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Kişi cinsli yeniyetmələrdə erkən başlanğıc,
uzunmüddətli tutma dövrləri və tez-tez kəşkinləşmələr olarsa, bu zaman serozitlərsiz tutmadankənar
dövrdə belə davamlı qızdırma saxlanıla bilər [15].
AAQ-da izoləolunmuş qızdırmanın ola bilməsi
müzakirə olunur. Hər halda izoləolunmuş qızdırması

olan xəstələrdə əsas əhəmiyyəti ailəvi anamnez və
etnik qrup təşkil edir, xəstəlik isə molekulyargenetik analiz ilə təsdiq olunmalıdır.
Abdominal simptomatika. Əsas simptomlardan
biri – aseptik peritonit nəticəsində qarında əmələ
gələn güclü “xəncərvari” ağrılardır. Bəzi məlumatlara görə bu ağrı 59% xəstələrdə izoləolunmuş
formada, 33% xəstələrdə isə torakalgiya ilə birgə
rast gəlinir. Adətən qızdırma ilə birlikdə olduqda
xəstəliyin debütündə əmələ gəlir və sonradan bura
torakalgiya qoşulur. Ağrı əzabverici, kəskin, diffuz
olur. Əvvəl ağrılar lokal olur, 4-6 saat sonra bütün
qarına yayılır, 4-12 saat ərzində saxlanılır və sonra
tədricən zəiﬂəyir. Qarının səthi palpasiyası, hətta
toxunma belə ağrılıdır, dərin palpasiya mümkün
deyil. Peritonun qıcıqlanma simptomları (ŞötkinBlünberq və digərləri) kəskin müsbətdir. Qarın
tənəffüs aktında iştirak etmir. Ağrının davametmə
müddəti 2-3 sutkaya qədər, bəzi xəstələrdə 1 saat,
digərlərində isə 6-14 sutka saxlanıla bilər.
Ağrı sindromundan başqa AAQ-lı xəstələrdə
mədə-bağırsaq traktı tərəﬁndən digər simptomlar da
müşahidə oluna bilər. Tutmanın əvvəlində və qızğın
dövründə defekasiyanın gecikməsi, iştahın pozulması, ürəkbulanma, qusma ola bilər.
AAQ-lı xarakter əlamətlərindən biri də splenomeqaliyadır ki, bu da daha çox yəhudilərdə rast
gəlinir (57% qədər). Ərəblərdə və ermənilərdə daha
az rast gəlinir. Tutma zamanı bəzi xəstələrdə
transaminazaların səviyyələrinin artması da (ALT,
AST) müşahidə olunur.
Torakal simptomatika. Aseptik plevrit və
perikarditlə əlaqədar olaraq 40,8% [14] xəstələrdə
döş qəfəsində intensiv ağrı əmələ gələ bilər, bu ağrı
həm lokal, həm də diffuz xarakter daşıya bilər. Cüzi
hərəkət, hətta dərin olmayan nəfəsalma belə ağrının
kəskin artmasına səbəb ola bilər.
Oynaqların zədələnməsi. 30%-dən 80%-ə qədər
hallarda oynaqların zədələnməsi müşahidə oluna
bilər [14-17]. AAQ-nın digər simptomlarından fərqli
olaraq oynaqların zədələnməsi qeyri-stereotipdir və
həm kəskin tutma, həm də xroniki artropatiya
xarakterini daşıya bilər. Monoartikulyar zədələnmə
burada tipikdir. Çox hallarda oynaqların oliqoartikulyar zədələnməsi, daha çox hallarda isə poliartrit
qeyd olunur. Əsasən diz oynaqları, bundan başqa
baldır-pəncə, bud-çanaq və çiyin oynaqları zədələnir. Tutma zamanı artritin davam etmə müddəti
abdominalgiya və torakalgiyadan daha çoxdur və
4,4-7,3 gün [18] təşkil edir. Xroniki destruktiv artrit
və miqrasiyaedici poliartrit xəstəliyn nadir əlamətlə-

rinə aiddir [1]. Bəzi xəstələrdə minimal rentgenoloji
dəyişikləri olan spondilitəbənzər (həmişə HLA B27
neqativdir) klinika da ola bilər [12, 19].
Bəzi müəlliﬂər AAQ-nın klassik revmatik oynaq
xəstəliyi ilə birgə ola bilməsini göstərirlər. AAQ-da
xroniki artritin sonradan autoimmun təbiətli ikincili
həqiqi revmatik xəstəliyə keçməsi də istisna
olunmur.
Əzələ simptomatikası. AAQ-da əzələ simptomatikası spesiﬁk deyil, lakin tutma zamanı baldır
əzələlərində mialgiyalar [8, 14], əzələlərin tonusunun azalması, uzunmuddət davam edən artritlər
zamanı isə zədələnmiş oynağa birləşən əzələlərin
kontrakturası və atroﬁyası əmələ gələ bilər.
Artritlərlə əlaqəsi olmayan izoləolunmuş mialgiyalarda olan hadisələr qeydə alınmışdır. P.Langevitz
AAQ-lı xəstələrdə kolxisinlə deyil, steroidlərin
təyini ilə qarşısı alınan uzanan febril mialgiyaların
inkişafını müşahidə edib. AAQ-da mialgiya zmanı
KFK, ALT, AST-nin səviyyəsi artmır.
Dəri simptomatikası. Baldır və pəncələrdə erizipeloidəbənzər eritema xarakterikdir. AAQ-da
muxtəlif dəri simptomları muşahidə oluna bilər –
övrə, angionevrotik ödem, polimorf eritema,
vezikulyoz səpmə, petexiya və ekximozlar. AAQnın Şönleyn-Genox hemorragik purpura ilə birgə
rast gəlinməsi daha çox xarakterikdir. Bu əlaqə
HAIDS-in revmatik patologiya ilə əlaqəsini göstərir.
Dəri zədələnməsi həm tutma, həm də tutmadankənar
dövrdə əmələ gələ bilər [8, 14].
Ürək-damar sisteminin zədələnməsi. Tipik,
lakin nadir hallarda rast gəlinən perikardit
simptomları ola bilər. Tutma zamanı müxtəlif EKQ
dəyişiklikləri qeyd oluna bilər: PQ və/vəya QRS
kompleksinin intervalının genişlənməsi, müxtəlif
aparmalarda S-T seqmentinin izoxəttdən yuxarıda
və ya aşağıda yerləşməsi, ikifazalı və ya mənﬁ T
dişciyinin olması [16]. Tutma olmadıqda EKQ
normallaşır [16]. Bir sıra xəstələrdə sistolik arterial
təzyiq 10-15 mm.cv.st. artmış olur, buna
baxmayaraq diastolik təzyiq dəyişmir və ya azala
bilər.
Sinir sistemini zədələnməsi. Çox vaxt rast
gəlinsə də, kardinal əlamətlərdən sayılmır. Tutma
zamanı baş ağrı (64,4%), işıqdanqorxma (44,9%),
gözyaşıaxma (34,7%), yuxunun pozulması (22%),
qulaqlarda küy (93%) qeyd olunur. Müxtəlif
nevroloji simptomatika tutmadankənar dövrdədə
baş verə bilər, lakin silinmiş xarakter daşıyacaq.
Vegetativ-distoniya sindromunun müxtəlif əlamatləri tez-tez rast gəlinə bilər [8, 14].
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Sidik-ifrazat sisteminin zədələnməsi. AAQ
zaman tipik və əsas boyrək zədələnmələrindən
amiloidozun inkişafı hesab olunur ki, bu da
kolxisinəqədərki erada çoxlu sayda xəstələrin
ölümünə əsas səbəb olmuşdur. Lakin bu əlamətlə
nefroloji zədələnmələr spektri bitmir. E.M.Tareev və
əməkdaşları (1970) AAQ-lı xəstələrin böyrək
bioptatlarının histomorfoloji və elektron-mikroskopik müayinəsi zamanı amiloidozun inkişafına qədər
diffuz qlomerulonefritin morfoloji dəyişikliklərinə
uyğun yumaqcıq kapillyarlarında membranoz
zədələnmə şəklini aşkar etmişlər. Bir çox xəstələrdə
belə vəziyyət sonradan böyrəklərin amiloidozuna
keçir ki, bu da, bir sıra müəlliﬂərə bu şəkli
amiloidönü kimi qiymətləndirməyə imkan verir.
H.Reimann və həmm. (1963), F.Yalcinskaya və
həmm. (1997) AAQ-lı xəstələrdə qlomerulonefritin
yüksək tezliyini qeyd edirlər [4, 22].
Ağırlamamış AAQ-da tutmanın sonunda çox
hallarda poliuriya müşahidə olunur. Kişi cinsli
xəstələrdə – uşaqlarda (3-3,6%) AAQ-nın tipik
əlaməti orxitdir [11].
AAQ zamanı cinsiyyət sistemi zədələnmələrindən kişilərdə - impotensiya, spermatogenezin çatışmazlığı, ikincili cinsi əlamətlərin inkişafının pozulması, qadınlarda – hipomenoreya, ovulyasiya pozulması, spontan abortların yüksək tezliyi və
dölün borudaxili ölümü müşahidə oluna bilər [11].
Bəzi qadınlarda hamiləlik və laktasiya zamanı
AAQ xəstəliyi sakitləşir, abortlardan sonra isə kəs-

kinləşir.
Ağırlaşmalar. AAQ zamanı əsas ağırlaşma daha
çox böyrəklərdə yerləşən AA-amiloidozdur. Bundan
başqa mədə-bağırsaq, qaraciyər, dalaq, az hallarda –
ürək, yumurtalıq və qalaxanabənzər vəzinin
amiloidozu müşahidə oluna bilər [1, 2, 7, 9].
AAQ zamanı laborator göstəricilər. Tutma
zamanı kəskin fazalı reaktantların artması müşahidə
olunur: EÇS, SRZ, plazma amiloid A (SAA),
haptoqlobulin. Neytroﬁlli leykositoz qeydə alınır.
AAQ-nın gedişinin monitorlaşması üçün və
amiloidozun inkişafının proqnozu üçün dinamikada
SAA-nın təyini əsas əhəmiyyət kəsb edir.
Tutma zamanı tranzitor mikrohematuriya və
proteinuriya ola bilər, lakin davamlı proteinuriya
≥0,5q/sut yüksək ehtimalla boyrəklərin amiloidozunun inkişafını göstərir.
AAQ zamanı diaqnozun qoyulması. AAQ-nın
diaqnozunun qoyulması ilk növbədə klinik əhəmiyyət daşıyır. Anamnezin toplanması zamanı dövrü
qızdırmanın qohumlarda olması və ailədə böyrək
amiloidozundan ölümün olması əsas yeri tutur.
MEFV geninin xarakterik mutasiyalarının olması
diaqnostikada hələ də müzakirə olunur. Ona görə də
MEFV geninin mutasiyalarının nəticələri heç bir
diaqnostik meyarlara daxil olmayıb [6, 7, 9, 12].
Əsas istifadə olunan meyar Tel-Xaşomer meyarı
hesab olunur, lakin bu yüksək tezlikli populyasiyaya
uyğunlaşdırılıb [17]. Bu meyarlar cəd. 3-də göstərilib.
Cədvəl 3

AAQ-nın diaqnozunun Tel-Xaşomer meyarları
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AAQ-nın diaqnozunun qoyulması üçün ≥1 böyük
meyar və ya ≥2 kiçik meyar və ya 1 böyük + ≥5
dəstəkləyici meyar və ya 1 kiçik + ≥4 dəstəkləyici
meyar sadalanan ilk 5-i arasından olmalıdır.
Tipik tutma residivləşən (+3 oxşar epizodlar),
febril (rektal temperatur ≥38°C) və qısa (davametmə
muddəti 12 saatdan 3 günə qədər) olur.
Natamam tutma ağrılı və residivləşən tutma kimi
müəyyən edilir, göstərilən 1 və ya 2 əlamətlə
tipikdən fərqlənir:
1) hərarət normal və ya 38°C-dən aşağı;
2) tutmanın uzun və ya qısa olması tipik tutmadan
fərqli olaraq (6 saatdan az və 1 həftədən çox
olmamali);
3) abdominal tutma zamanı peritoneal simptomların olmaması;
4) abdominal ağrı lokal xarakter daşıyır;
5) qeyri-spesiﬁk oynaqlarda artritin əmələ gəlməsi.
Tipik və ya natamam tutmanın təriﬁnə uyğun
olmayan klinik epizodlar diaqnostik meyarlar kimi
baxılmır.
AAQ-ın müasir müalicəsi. Əsas müalicəsi

kolxisinlə aparılır. 5 yaşa qədər uşaqlara tövsiyə olunan doza 0,5 mq/sut, 5 yaşdan 10 yaşa qədər – 1
mq/sut, 10 yaşdan yuxarı 1,5 mq/sut [18]. Maksimal
sutkalıq doza 2 mq/sut təşkil edir. Bu preparatı qəbul
edən xəstələrdə amiloidozun inkişafı praktiki olaraq
sıfırdır [7].
Kolxisinlə müalicədə ola biləcək ağırlaşmalar
diareya, ürəkbulanma, qusmadır. Qaraciyərin, sümük iliyinin funksiyalarının pozulması ola bilər. Bu
proseslə əlaqədar olaraq qanın klinik analizinin, həmçinin, qaraciyər funksiyasının parametrlərinin (ALT,
AST) monitorinqi aparılır. Tutma zamanı simptomatik vasitə olaraq qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar istifadə olunur [9]. AAQ-da xroniki artrit zamanı 4,5 mln TV interferon həftədə 2 dəfə kolxisinlə
bigə uğurla istifadə olunur [19]. Bioloji terapiyanın
inkişafı ilə əlaqədar AAQ-nın müalicəsində anakinra (İL 1 blokə edir) və inﬂiksimab (ŞNα-nı blokə
edir) istifadə olunur [20-22]. Qeyd etmək lazımdır
ki, göstərilən müalicə vasitələri kolxisinlə müalicəni
əvəz etmir, sadəcə dərmanın qeyri-effektivliyi və ya
dözumsüzlük zamanı istifadə olunur.
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РЕЗЮМЕ
СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ): СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
1
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Статья посвящена наиболее частому «классическому» аутовоспалительному заболеванию – семейной средиземноморской
лихорадке/периодической болезни (Familial Mediterranean Fever – FMF). Это наследственное моногенное заболевание,
обусловленное мутациями гена MEFV с аутосомно-рецессивным типом наследования. Основным патогенетическим
механизмом является гиперактивация естественного (антиген-неспецифического) иммунитета, а ведущим медиатором –
ИЛ1β. Заболевание встречается преимущественно в определенных этнических группах (евреи, армяне, турки, арабы,).
Несмотря на возможность полиорганного поражения, типичным для FMF являются эпизоды фебрильной лихорадки
длительностью 12-72 ч, сопровождающиеся симптомами перитонита и/или плевроперикардита. Самое серьезное
осложнение FMF – развитие АА-амилоидоза. Основным методом лечения, предотвращающим это осложнение, является
применение колхицина. В случае нееффективности/непереносимости колхицина, возможно применение других
лекарственных средств, в том числе генно-инженерных биологических препаратов (ингибиторы ИЛ 1β и др).
Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка, аутовосполительные заболевания, моногенные наследственные заболевания, колхицин.

SUMMARY
FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (A PERIODIC DISEASE): THE
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The paper deals with the most common classical autoinﬂammatory disease Familial Mediterranean Fever (FMF)/periodic disease.
This is monogenic hereditary disease caused by mutation with an autosomal – recessive pattern on inheritance. Hyperactivation of
innate (antigen-speciﬁc) immunity is a basic pathogenic mechanism of the disease and IL-1β is a leading mediator. FMF
prominently occurs in certain ethnic groups (Jews, Armenians, Turks and Arabs). In spite of the fact that there may be multiple organ
failure, 12-72-hour febrile fever episodes accompanied by the symptoms of peritonitis and/or pleuropericarditis. AA amyloidosis is
the most serious complication of FMF. Colchicine therapy is a basic treatment for preventing this complication. In case colchicine
inefﬁcacy/intolerance, other agents, including genetically engineered biological drugs (IL-1β inhibitors, etc.), may be used.
Keywords: familial Mediterranean fever, autoinﬂammatory disease, monogenic hereditary diseases, colchicine.
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