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MORBİD PİYLӘNMӘ NӘTİCӘSİNDӘ MEYDANA GӘLӘN
QARACİYӘRİN QEYRİALKOQOL MӘNŞӘLİ
STEATOHEPATOZUNUN DİAQNOSTİKASININ MÜASİR VӘZİYYӘTİ
Abdinov E.Ә.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, II cərrahi xəstəlikləri kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə əsrin ən çox yayılmış xroniki xəstəliklərindən biri olan morbid piylənmə və onun nəticəsində meydana gələn
qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli steatohepatozunun, eləcə də metabolik sindromun diaqnozunun müasir vəziyyəti təhlil
edilmişdir. Morbid piylənmə üçün xaraterik olan artıq bədən kütləsinin təyininin, metabolik sindrom üçün qəbul edilmiş stan
dartların, vizualizasiya metodlarının, qanda aparılan klinikbiokimyəvi müayinələrin, qaraciyər biopsiyasının diaqnostik
əhəmiyyəti göstərilmişdir. Adları çəkilən diaqnostik vasitələrin dürüstlük imkanı müəyyən edilmiş və sonda isə ədəbiyyat
məlumatlarının əsasında xəstələrin müayinə sxemi hazırlanmışdır.
Açar sözlər: morbid piylənmə, metabolik sindrom, qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli steatohepatozu, diaqnozu.

orbid piylənmə iqtisadi inkişafından asılı
olmayaraq, dünyanın bütün ölkələrinin
əhalisi arasında sürətlə yayılan bir xəstə
likdir [13]. Bu xəstəlik əmək qabiliyyətli insanlar
arasında geniş yayılması, eləcə də yüksək əlillik və
ölüm faizi ilə tibb ictimaiyyətində narahatlıq
yaradır. Problemin ciddiliyinin digər səbəbi isə
onun bir sıra xəstəliklərlə, o cümlədən qaraciyərin
qeyrialkoqol mənşəli piylənməsi, 2ci tip şəkərli
diabet, dislipidemiya, arterial hipertoniya, yuxu ap
noyesi, obstruktiv sindrom, reрroduktiv funksiya
nın pozulması və s. xəstəliklərlə assosasiya yarada
raq müalicənin çətinləşdirilməsidir [4, 5].
И.В.Самародская, Н.В.Кондракова [6] 2015ci
ildə nəşr etdirdikləri məqalədə göstərirlər ki, kar
diotorakal cərrahların Avropa Assosasiyasının
2014cü il məlumatında piylənmənin aortakoronar
şuntlama əməliyyatına əks göstəriş hesab edilmə
məsinə baxmayaraq çəkisi 120 kq və ondan yuxarı
olan xəstələrdə şuntlama əməliyyatının aparılması
uğurla nəticələnmir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsi
yəsinə görə bədən kütlə indeksi (BKİ) 40 kq/m²dən
yuxarı olan şəxslərmorbid piylənmış hesab olunur
(World Health Organization) [7].
Bütün bunlar onu göstərir ki, morbid piylənmə in
sanlar arasında geniş yayılan xroniki xəstəlik olması
ilə yanaşı, eyni zamanda müalicəyə çətin tabe olan
patologiyadır. Ona görə də bu xəstəliyin erkən diaq
nostikası müalicənin uğurlu keçməsinin detanatoru
dur. Bu məqsədlə ilk qarşıya qoyulan məsələ morbid
piylənmənin dərəcəsini müəyyən etməkdir. Mövcud
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qaydalara görə morbid piylənmənin dərəcəsini
müəyyən etmək üçün iki əsas göstərici mövcuddur:
1. Artıq bədən kütləsi (ABK);
2. Bədən kütlə indeksi (BKİ).
Bədən kütləsi Fransız cərrahı Pol Brok tərəfind
ən təklif olunmuş Brok formulası əsasında hesabla
nır. Bu düstur əsasında kişilərdə ideal bədən kütləsi
(İBK) boy hündürlüyündən asılı olaraq aşağıdakı
qaydada hesablanır.
Kişilərdə: İBK:
 boy hündürlüyü 165 smdən kiçik olduqda:
İBK (kq)=boy (sm)100
 boy hündürlüyü 165175sm arasında olduqda:
İBK (kq)=boy (sm)105
 boy hündürlüyü 175 smdən böyük olduqda:
İBK (kq)=boy (sm)110
 Qadınlarda isə alınan nəticə 5% az olmalıdır.
Bədən kütlə indeksi isə aşağıdakı düstur əsasın
da hesablanır.
BKİ = Bədən kütləsi (kq)
boy² (m²)
Bədən kütlə indeksinə əsasən piylənmənin qiy
mətləndirilməsi ÜSTün tövsiyəsi əsasında aşağıda
kı qaydada aparılır.
Bədən kütlə indeksi 16 kq/m² və ondan aşağı
olduqda bədən kütləsinin aydın şəkildə təzahür
edilən defektinin olması qəbul edilmişdir.
1. Bədən kütlə indeksi 1618,5 kq/m² arasında
olan insanlarda bədən kütləsinin defisitinin
olduğunu göstərir.
2. Bədən kütlə indeksinin 18,524,99 kq/m² olma
sı bədən kütləsinin normal olduğunu göstərir.

3. Bədən kütlə indeksinin 2530 kq/m² arasında
tərəddüd etməsi bədən kütləsinin artıq,
piylənmədən əvvəlki dövrü hesab edilir.
4. Bədən kütlə indeksinin 3035 kq/m² arasında
olması 1ci dərəcəli piylənməyə uyğun gəlir.
5. Bədən kütlə indeksinin 3540 kq/m² arasında
olması piylənmənin 2ci dərəcəsinə uyğundur.
6. Bədən kütlə indeksinin 40 kq/m² və ondan yu
xarı olması isə 3cü dərəcəli, morbid piylən
mə olduğunu göstərir.
Morbid piylənmənin patogenezində D vitamini
nin vacib rolunu nəzərə alaraq ondan diaqnostik va
sitə kimi də istifadə olunması tövsiyyə edilir [8].
Bununla bağlı olaraq qan zərdabında Vitamin D
(25 OH) təyin edilir. Müəyyən edilmişdir ki, nor
mada Vitamin D (25 OH)nin qatılığı 40 nq/mlə
bərabərdir.
Qan zərdabında onun səviyyəsi 9 nq/mldən aşa
ğı olduqda D Vitamini defisiti, 1030 nq/ml arasın
da olduqda orqanizmin D vitamini ilə qeyriadekvat
təmin olunması kimi qəbul edilmişdir.
Morbid piylənmənin assosasiya olduğu patoloji
proseslər arasında metabolik sindrom ön sırada
durur. 2005ci ildə qəbul olunmuş İDF parametr
lərinə əsasən aşağıdakı hallar olduqda metabolik
sindrom diaqnozu qoyulur:
1. Abdominal piylənməsi olan kişilərin bel ölçü
sü 94 smə bərabər və ondan yuxarı olduqda;
2. Abdominal piylənməsi olan qadınların bel
ölçüsü 80 smə və ondan yuxarı olduqda;
3. Abdominal piylənmə fonunda qanda triqlise
ridlərin miqdarı 150 mq/dl (1,7 mmol/l) bəra
bər və ondan yüksək olduqda;
4. Abdominal piylənməsi olan kişilərdə qanda
yüksək sıxlıqlı lipidlərin qatılığı 40 mq/dl
(1,03 mmol/l)dən aşağı olduqda;
5. Abdominal piylənməsi olan qadınların qanın
da yüksək sıxlıqlı lipidlərin qatılığı 50 mq/dl
(1,29 mmol/l)dən yuxarı olduqda;
6. Abdominal piylənmə fonunda sistolik təzyiqi
130 mm Hg süt.na bərabər və ya ondan yuxa
rı, diastolik təzyiq isə 85 mm Hg süt.na
bərabər və ya ondan yuxarı olduqda;
7. Qanda şəkərin miqdarı (ac qarına) 5,6 mmol/l
və ya ondan yuxarı olduqda və ya əvvəllər 2
ci tip şəkərli diabet diaqnozu qoyulduqda.
Morbid piylənmədən irəli gələn patologiyalar
dan biridə qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli piylən

məsidir. Bu xəstəlik bütün yaş dövrlərini əhatə etdi
yi üçün praktik təbabətin aktual problemləri sırası
na daxil olmuşdur [9]. Bu xəstəliyin səmərəli müa
licəsi üçün onun erkən diaqnozunun qoyulması ol
duqca vacibdir.
Lakin xəstəliyin xüsusilə erkən dövrdə spesifik
kliniki əlamətlərinin olmaması diaqnozun qoyul
ması üçün bir sıra çətinliklər yaradır. Nadir hallarda
xəstə ümumi zəiflikdən, yorulmaqdan və qarın boş
luğunda yaranmış diskomfortdan şikayətlənir. Çə
tinliyin başlıca şərti isə xəstəliyin ilkin dövründə
pasiyentlərdə ciddi narahatlıq yaranmamasından
irəli gəlir. Bununla bağlı olaraq xəstələr həkimə
xəstəliyin erkən dövrlərində nadir hallarda müraciət
etmiş olurlar.
Xəstəliyin diqanozunun qoyulmasında vizual
müayinə üsulları içərisində ən çox istifadə olunanı
ultrasəs müayinəsidir (USM). USM orqanizm üçün
zərərsiz müayinə metodu olduğundan, bu diaqnos
tik vasitədən istifadə etməklə xəstəliyin inkişafı və
ya reqresiya dinamikasını müşahidə etmək
mümkündür.
Vernon et al., [10], Chalasani N., et al., [11] və
digər tədqiqatçılar qaraciyərin qeyrialkoqol mənşə
li steatohepatozunun qaraciyər sirrozunun və hepa
tosellülyar korsinomanın risk faktoru hesab edirlər.
Bu baxımdan şübhəli hallar yarandıqda xəstələrə
elastoqrafiya, kompyuter tomoqrafiyası və ya
maqnit rezonans tomoqrafiyası aparılmalıdır [11].
USM bu gün üçün ən əlverişli müayinə metodu
olub, təqribən 80% hallarda qaraciyərin qeyrialko
qol mənşəli piylənməsinin dürüst diaqnozunu qoy
maq imkanına malikdir. Lakin bununla bərabər,
USM vasitəsilə alınmış görüntü interpretasiyası
həddən artıq piyli şəxlərdə müəyyən texniki çətin
liklər yaradır. Bununla əlaqədar olaraq steatohep
atitin olmasını və fibrozun ağırlıq dərəcəsinin qiy
mətləndirilməsində bir sıra çətinliklərlə üzləşir.
Ultrasəs elastoqrafiyası perspektivli metod olub
qaraciyərin funksional vəziyyətinin qiymətləndiril
məsində daha etibarlı müayinə metodudur. Vernon
et al., [10], Chalasani N. et al. [12], eləcə də digər
tədqiqatçıların verdikləri məlumata görə qaraciyə
rin qeyrialkoqol mənşəli steatohepatozu hepatosel
lülyar karsinomanın risk faktorudur. Ona görə də
xəstələrdə buna şübhə yarandıqda KT və ya MRT
aparılır.
Qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli piylənməsi
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nin diaqnozunun qoyulmasında qanda aparılan bio
kimyəvi müayinələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Biokimyəvi müayinələr içərisində qanda AST, ALT,
AST/ALT nisbəti əmsalının, aminotransferazanın
qatılığının təyini ön plana çəkilmişdir.
Düzdür elmi ədəbiyyatda bəzi müəlliflər hesab
edirlər ki, bu göstəricilər qaraciyərin qeyrialkoqol
mənşəli steatohepatozu üçün spesifik marker dey
ildir [10].
Vernon və həmkarları qeyd edirlər ki, onların
müşahidə apardıqları xəstələrin yalnız 20%də
aminotransferazanın qanda qatılığının yüksəlməsini
müşahidə etmişlər. Lakin onuda qeyd etmək lazım
dır ki, qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli piylənməsi
zamanı qaraciyərin bir sıra funksiyaları pozulur və
bununla bağlı olaraq qanda adı çəkilən fermentlərin
qatılığı artmış olur. Onunla bağlı olaraq AST, ALT,
Aminotransferaza fermentləri qaraciyərin markeri
kimi qəbul olunmuşdur və bu məqsədlə tədqiqatçı
lar qanda onların qatılığının dəyişməsi əsasında qa
raciyərin funksional vəziyyətini qiymətləndirmişlər
[1315].
Qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli piylənməsi
qaraciyərdə triqliseridlərin toplanması ilə də xarak
terizə olunur. Bununla bağlı olaraq qanda lipid
spektrinin də yoxlanması qaraciyərin qeyrialkoqol
mənşəlisteatohepatozunun diaqnozunun dəqiqləşdi
rilməsində vacib rol oynayır.
Bir sıra klinisistlərin [16, 17] qeyd etdikləri kimi,
yuxarıda adı çəkilən diaqnostik vasitələrin kömək
liyi ilə qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəli steatohe
patozunun diaqnozunu qoymaqla yanaşı, fibrozun
proqressivləşməsi üçün riskin olubolmamasını
müəyyənləşdirmək olar. Lakin bu göstərilən müayi
nə metodları qaraciyərdən götürülən biopsiyadan
alınmış morfoloji nəticələri əvəz etmir. Ona görə də
əksər klinisistlər qaraciyər biopsiyasını qızıl stan
dart adlandırırlar.
Qaraciyərin biopsiyası adətən qanda qaraciyər
üçün spesifik olan fermentlərin qatılığının yüksəl
məsi və steatohepatozun diaqnoztikasında çətinlik

yarandığı hallarda aparılır. Burada əsas məqsəd
qaraciyər toxumasında fibrozun olubolmamasını,
onun ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirməkdir.
Lakin bununla yanaşı qaraciyər biopsiyasının
özünə məxsus problemləri vardır. Xəstənin həyatı
üçün təhlükə yaranma ehtimalı, texniki baxımdan
bir qədər çətinliklərin mövcudluğu, histoloji mən
zərənin təsvirinin dəqiqliyi müayinə aparanın səriş
təsindən asılı olaraq müxtəlifliyi və hətta səhvə yol
verilməsi halları qaraciyər biopsiyasının bütün xəs
tələrdə icrasını məhdudlaşdırır.
Qaraciyərin qeyrialkoqol mənşəlisteatohepa
tozunun diaqnozunun dəqiqləşdirilməsi üçün aşağı
dakı xəstəliklərlə differensasiya edilməlidir.
 Alkoqol mənşəlisteatohepatit;
 Qaraciyərin autoimmun xəstəliyi;
 Qaraciyərin anadangəlmə xroniki xəstəliyi
(hemaxramatoz, vilson xəstəliyi, γı antitrip
sin çatmamazlığı);
 Dərman mənşəli hepatitlər.
Yekun. Beləliklə elmi ədəbiyyatda verilən məlu
matları ümumiləşdirərək morbid piylənmə və qara
ciyərin qeyrialkoqol mənşəli steatohepatozunun
diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakı müayinələr la
zımdır:
 Morbid piylənmənin dərəcəsinin müəyyən
edilməsi;
 Antropometriya: boy, bədən kütləsi, bel
çevrəsinin uzunluğu;
 Arterial təzyiqin ölçülməsi;
 Piylənmə, şəkərli diabet, dislipidemiya,
metabolik sindrom;
 USM zamanı qaraciyərə xas olan görüntünün
alınması;
 Ac qarına qanda bilirubinin, ALT, AST, qam
maqlütamin transferazanın, albuminin, lipid
lərin təyini;
 Qanın kliniki müayinəsi;
 Anti HCV, HB5, Ağ təyini;
 Qarın boşluğunun kompyuter tomoqramması;
 Qaraciyərin biopsiyası.
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РЕЗЮМЕ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ
НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ
Абдинов Э.А.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра хирургических болезней 2, Баку, Азербайджан
В статье анализируется современное состояние патологического ожирения  одного из наиболее распро
страненных хронических заболеваний века и, вытекающего из него, неалкогольного стеатогепатоза печени,
а также диагноза метаболического синдрома. Показана диагностическая ценность индекса массы тела,
общепринятых стандартов метаболического синдрома, методов визуализации, клинических и биохимиче
ских анализов крови, биопсии печени, характерных для патологического ожирения. Определена точность
вышеупомянутых диагностических инструментов, и в итоге, на основании литературных данных, была раз
работана схема обследования пациентов.
Ключевые слова: патологическое ожирение, метаболический синдром, неалкогольный стеатогепатоз пече
ни, диагностика.
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SUMMARY
THE CURRENT STATE OF DIAGNOSIS OF NONALCOHOLIC
STEATOHEPATOSIS OF THE LIVER AS A RESULT OF MORBID OBESITY
Abdinov E.A.
Azerbaijan Medical University, Department of Surgical Diseases 2, Baku, Azerbaijan
The article analyzes the current state of pathological obesity, one of the most common chronic diseases of the cen
tury, and the nonalcoholic steatohepatosis of the liver resulting from it, as well as the diagnosis of metabolic syn
drome. The diagnostic value of the body mass index, generally accepted standards of the metabolic syndrome, imag
ing methods, clinical and biochemical blood tests, liver biopsy, characteristic for pathological obesity are shown.
The accuracy of the aforementioned diagnostic tools was determined, and as a result, a patient examination scheme
was developed based on literary data.
Keywords: pathological obesity, metabolic syndrome, nonalcoholic steatohepatosis of the liver, diagnosis.
Redaksiyaya daxil olub: 22.04.2020
Çapa tövsiyə olunub: 11.05.2020
Rəyçi: t.ü.e.d. M.C.Həsənov
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕЗНЬЮ КРОНА
Бабаева Г.Г.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,
кафедра терапии (с курсом физиотерапии), Баку, Азербайджан
Проблема воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) продолжает оставаться одним из актуальных вопросов
гастроэнтерологии. Панкреатические поражения распространены у пациентов с ВЗК и носят многоликий характер: от
бессимптомных изменений, элевации панкреатических ферментов и экзокринной недостаточности, острых, аутоиммун
ных и хронических панкреатитов до малигнизации железы. В данном обзоре мы представили данные по этиологии, кли
нической картине, диагностике и медикаментозной коррекции поражений поджелудочной железы у пациентов с ВЗК.
Цель: охарактеризовать состояние проблемы поражений поджелудочной железы у пациентов с воспалительными забо
леваниями кишечника, показать отличия в вопросах особенностей клинической картины, диагностики и медикаментоз
ной коррекции панкреатических поражений в рамках внекишечных проявлений ВЗК. Методы: для раскрытия темы в
обзоре использованы данные метаанализов, систематических обзоров и основные положения существующих клиниче
ских рекомендаций и консенсусов, представленных в PubMed / Medline по поводу нарушений поджелудочной железы
при ВЗК. Поиск источников проводился по ключевым словам: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn’s dis
ease, acute and chronic pancreatitis, autoimmune pancreatitis, exocrine insufficiency, hyperamylasaemia, hyperlipasaemia/вос
палительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, острый и хронический панкреатит, аутоиммун
ный панкреатит, экзокринная недостаточность, гиперамилаземия, гиперлипаземия.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, острые и хронические панкреатиты, билиарные панкреати
ты, аутоиммунные панкреатиты, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, гиперамилаземия.

оспалительные заболевания кишечника
(ВЗК) это иммунновоспалительные заболе
вания с хроническим и рецидивирующим
течением, и несмотря на то, что в данную группу
входят несколько патологий: болезнь Крона (БК),
язвенный колит (ЯК), микроскопические колиты
(лимфоцитарный и коллагенозный), недифферен
циируемый колит, на сегодняшний день больше
всего исследований, клинических рекомендаций и
протоколов по язвенному колиту и болезни Крона.
Патогенез включает в себя сложное взаимо
действие между признаками генетической вос
приимчивости, факторами окружающей среды и
микробиотой кишечника, что приводит к ано
мальному и чрезмерному иммунному ответу,
нарушению функции эпителиального барьера и, в

В

конечном итоге, к воспалению желудочнокишеч
ного тракта и повреждению тканей [1, 2]. Будучи
мультисистемной болезнью, ВЗК могут поражать
многие органы. Внекишечные проявления, опре
деляемые как осложнения, отмечены у 2147%
пациентов с ВЗК [2, 3] и были подробно рассмот
рены в Первом европейском консенсусе о внеки
шечных проявлениях при воспалительных забо
леваниях кишечника [4]. При ВЗК в зависимости
от типа (БК или ЯК) существует специфичность
определенных панкреатических проявлений, и
они имеют свои особенности (таб. 1) [5].
Острый панкреатит. Острый панкреатит
(ОП) представляет собой острый воспалитель
ный процесс поджелудочной железы, который
может распространяться на регионарные ткани

Таблица 1
Панкреатические проявления при ВЗК (адаптировано F.S.Fousekis, 2018)

Примечание: (+): связь; (++): более часто, чем при другом варианте ВЗК
*e-mail: doctorabu@mail.ru
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и/или отдаленные органы и обычно сопровожда
ется полным устранением клинических и гисто
логических нарушений [1, 6]. Во всем мире еже
годная заболеваемость ОП составляет от 13 до
45/100000 человек, в равной степени затраги
вают мужчин и женщин [79]. Некоторые авторы
утверждают, что его частота может быть уве
личена среди пациентов с ВЗК [1, 4]. В ретро
спективном многоцентровом испанском иссле
довании, проведенном среди 5073 пациентов с
ВЗК 14летний риск развития ОП, составил
1,6% [1, 10]. Weber и соавт. отметили, что в тече
ние 10летнего периода ОП развился всего лишь
у 1,4% из 852 пациентов с БК [11]. В националь
ной датской когорте, состоящей из 15526 паци
ентов с ВЗК, 15летний риск госпитализации
для первого эпизода ОП составил 0,6%. Кроме
того, авторы продемонстрировали в 4 раза повы
шенный риск ОП при БК и в 2 раза повышенный
риск ОП при ЯК по сравнению с уровнем забо
леваемости ОП в общей популяции [1, 4, 5].
Наиболее частыми причинами ОП у пациен
тов с ВЗК являются камни в желчном пузыре и
лекарственные препараты (таб. 2). Частота воз
никновения алкогольного ОП у пациентов с
ВЗК, повидимому, значительно ниже, чем в
общей популяции [1114]. Менее распростра
ненные причины включают состояния после
эндоскопической ретроградной холангиопан
креатографии (ERCP/ЭРХП) и баллонной энте
роскопии, гиперкальциемию и гипертриглице
ридемию [1517]. Чрезвычайно редкой причи
ной, чаще всего описываемой как сообщения о
клинических случаях, является первичный скле
розирующий холангит (ПСХ), главным образом
при ЯК. ПСХ может вызвать рефлюкс желчи и
билиарного сладжа в проток ПЖ изза стриктур
дистальной части общего желчного протока и
протоков ПЖ [18]. Кроме того, было установле
но, что у четверти пациентов с ПСХ форми
руются камни в желчном пузыре, что также по
вышает риск развития ОП [19]. Дуоденопан
креатический свищкрайне редкое осложнение
поражения двенадцатиперстной кишки при БК,
способствующее развитию ОП [20]. Связанное с
БК гранулематозное воспаление поджелудочной
железы или общего желчного протока и ампулы
также могут способствовать возникновению ОП
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[21, 22]. БК двенадцатиперстной кишки также
был предложен в качестве фактора риска для
ОП, так как относительный стеноз двенадцати
перстной кишки может привести к повышению
внутридуоденального давления и рефлюксу
содержимого двенадцатиперстной кишки в про
ток поджелудочной железы [14]. Стоит отме
тить, что само ВЗК может предрасполагать к ОП
вследствие гиперкоагуляции при системном
воспалении, что приводит к ишемии ПЖ [23].
Было установлено, что у пациентов с ВЗК риск
развития тромбоэмболии в 3,6 раза выше, чем в
популяции в целом [24].
Таким образом, к факторам, повышающим
частоту ОП при ВЗК, относятся:
• Холелитиаз
• Лекарственные препараты
* Тиопурины (азатиоприн/6меркаптопурин)
* Сульфасалазин и аналоги 5аминосалици
ловой кислоты (5АСК)
* Метронидазол
* Кортикостероиды
* Циклоспорин
• Поражение двенадцатиперстной кишки
при БК
* Воспаление фатерова соска (холедохопан
креатической ампулы)
* Дуоденопанкреатический свищ
• Первичный склерозирующий холангит
(ПСХ)
* Желчнокаменная болезнь
* Стриктуры общего желчного протока и
протоков ПЖ
• Гиперкоагуляция
Существует только несколько ретроспектив
ных исследований по ОП у пациентов с ВЗК, где
относительные частоты различных этиологий
различаются, а в 1033% случаев этиология
неизвестна (таб. 2).
Холелитиаз. Ассоциация между желчнока
менной болезнью и ВЗК, особенно с БК, была
признана еще с 1970 года. Хотя большинство
исследований не показывают повышенный риск
развития холелитиаза при ЯК, существует повы
шенный риск развития при БК, варьирующийся
от 11 до 34%, по сравнению с населением в
целом (7-15%) [2629]. В проспективном иссле
довании Parente et al. выявили 2кратный отно

Таблица 2
Резюме ретроспективных исследований по острым панкреатитам у пациентов с ВЗК

сительный риск ОП (отношение шансов (ОШ) тела [1, 4, 5].
2,09; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,20
К факторам риска образования камней в
3,64) при наличии камней в желчном пузыре, желчном пузыре при ВЗК относят: предыдущую
после поправок на возраст, пол и индекс массы резекцию кишечника (>30 см и количество
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резекций), возраст (≥50 лет), поражение под
вздошной кишки и толстой кишки, длитель
ность заболевания (>10 лет), количество госпи
тализаций (≥3), количество рецидивов (≥3), пол
ное парентеральное питание и продолжитель
ность госпитализации [28, 29]. Пациенты с
крупными камнями (>2,5 см) и небольшими
множественными камнями (<3 мм) подвержены
более высокому риску осложнений [30].
Холестерин и пигментные камни отмечаются
с большей частотой у пациентов с БК.
Предлагаемые объяснения включают: снижение
кишечной реабсорбции желчных солей, что при
водит к перенасыщению желчи холестерином;
нарушение энтерогепатической циркуляции
билирубина с повышенным уровнем билируби
на, снижение моторики желчного пузыря;
уменьшение опорожнения желчного пузыря,
связанное с парентеральным питанием и голода
нием [28, 29, 31].
Лекарственные препараты. Лекарства яв
ляются частой причиной развития ОП при ВЗК,
поэтому первым требованием к диагностике
лекарственного панкреатита является исключе
ние других распространенных и возможных
причин [32, 33].
Для точного диагноза медикаментозного пан
креатита требуются три дополнительных крите
рия: хронологическая последовательность меж
ду введением лекарственного препарата и
появлением ОП; прекращение симптомов после
отмены препарата; и рецидив ОП после повтор
ного воздействия. Клинически медикаментозно
индуцированная ОП, как правило, не осложнена
и быстро проходит после отмены препарата, и
повторный прием обычно не назначается [32].
Тиопурины, 5аминосалицилаты (5АСК), мет
ронидазол, стероиды и биологические агенты
являются распространенными лекарственными
средствами, используемыми при лечении ВЗК, и
все эти классы лекарств, как было выявлено,
являются определенными причинами медика
ментозноиндуцированного панкреатита.
Тиопурины (азатиоприн и 6меркаптопурин)
наиболее частые причины ОП у пациентов с
ВЗК и встречаются с частотой 34%. ОП, в дан
ном варианте, это независимая от дозы препара
та специфическая реакция, которая обычно раз
16

вивается в течение первого месяца лечения [34
36]. Пациенты женского пола имеют повышен
ный риск развития ОП, вызванного тиопурином
(тиопурининдуцированный острый панкреатит
(ТИОП) или «thiopurineinduced AP» (TIAP)).
Курение значительно повышает риск азатио
прининдуцированного ОП (курящие vs некуря
щих; отношение шансов (OШ) 3,24) [37].
Было предложено много патофизиологиче
ских механизмов TИОП, включая иммунологиче
ские реакции и прямые токсические эффекты.
Генетические полиморфизмы тесно связаны с
развитием ТИОП. В частности, у пациентов,
гетерозиготных по rs2647087 в области HLA
класса II, предполагаемый риск TИОП состав
ляет 9%, а у гомозигот 17% [38]. Полиморфизмы
в TMPT (тиопуринSметилтрансферазе) связаны
с независимыми от дозы нежелательными эффек
тами, такими как гепатотоксичность и миелоток
сичность, но они не коррелируют с TИОП [39].
Соединения 5АСК, включая сульфасалазин,
олсалазин и мезаламин, реже вызывают лекарст
венный ОП и в большинстве случаев течение 5
AСКиндуцированного панкреатита является
легким. Однако сообщалось и о случаях тяжело
го некротического панкреатита, и согласно ана
лизу комитета по безопасности лекарственных
препаратов Великобритании, риск развития ОП
в 7 раз выше при приеме мезаламина, чем суль
фасалазина [5, 40]. Ретроспективное исследова
ние типа «случайконтроль» показало, что риск
ОП не различается у пациентов, использующих
мультиматричную систему месалазина или
месалазин, ОП может развиться даже после рек
тального введения клизмы с 5AСК [41]. ОП,
вызванный мезаламином, может возникать от 2
дней до 2 лет после начала приема препарата,
причем большинство случаев происходит в
течение 6 недель от начала лечения; клиниче
ское улучшение обычно проявляется в течение 4
дней после отмены мезаламина [42].
Лекарственно индуцированный ОП является
крайне редким нежелательным эффектом биоло
гических агентов, и было описано лишь
несколько случаев [43, 44]. Кроме того, одно из
исследований типа «случай контроль» показа
ло, что комбинированная терапия с антиФНО
связана с более низким риском развития ОП у

пациентов с ВЗК, принимающих мезаламин,
тиопурин или их комбинации [45].
Метронидазол является антибактериальным
препаратом, который также назначается при
лечении ВЗК; опубликовано лишь несколько
случаев метронидазолиндуцированного ОП
[46]. Механизм метронидазолиндуцированного
панкреатита не известен; было выдвинуто пред
положение, что в аэробных условиях метрони
дазол может подвергаться окислительновосста
новительным процессам и вызывать образова
ние перекиси водорода, супероксида и других
свободных радикалов, которые токсичны для β
клеток. Другие предполагаемые механизмы
включают иммуноопосредованный воспали
тельный ответ и метаболические эффекты [47].
Временной интервал между воздействием мет
ронидазола и началом ОП составляет от 12
часов до 35 дней [48].
Крайне редко встречается ОП, связанный с
приемом кортикостероидов и циклоспорина А.
[49, 50]. Шведское популяционное исследование

типа «случайконтроль» показало, что риск ОП
был повышен среди пациентов с ВЗК, пользова
телей пероральных кортикостероидов, по
сравнению с лицами, не принимающими
лекарственные препараты (OШ 1,53), и риск был
выше через 4 и 14 дней после назначения корти
костероидов [51].
Алкоголь. Алкоголь, по сравнению с холели
тиазом и лекарствами, является менее частой
причиной панкреатита при ВЗК (таб. 1).
Исследования, посвященные потреблению алко
голя у пациентов с ВЗК, очень скудны, Swanson
et al. сообщили о структуре и количестве упо
требления алкоголя у 90 пациентов с неактив
ным ВЗК. Употребляющие алкоголь составляли
62% пациентов с ВЗК (аналогичные показатели
для БК и ЯК), большинство из них – легкие
(39%) или умеренные (48%) потребители алко
голя. Хотя процент умеренных потребителей
алкоголя в группе ВЗК был немного выше, чем в
общей популяции США, авторы не обнаружили
различий в уровне употребления алкоголя [52].
Таблица 3

Диагностический алгоритм установления диагноза и причины ОП
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Диагностическое обследование этиологии
острого панкреатита при воспалительных забо
леваниях кишечника (таб. 3).
1. Алкогольный панкреатит (пациенты, кото
рые употребляют алкоголь) следует рас
сматривать после исключения холелитиаза
и медикаментозноиндуцированного сос
тояния, и необходимо учитывать то, что
только у 23% страдающих алкоголизмом
развивается острый панкреатит.
2. Значения триглицеридов должны быть
выше 1000 мг/дл. Когда первоначальная
диагностика повышает вероятность воз
никновения гипертриглицеридемии, уро
вень триглицеридов натощак следует пере
смотреть через 1 месяц после выписки
пациента.
3. В тяжелых случаях воспаление ПЖ может
вызвать дуоденальный стеноз, поэтому
результаты следует интерпретировать с
осторожностью, а сроки эндоскопии сле
дует выбирать индивидуально в каждом
конкретном случае.
4. Необходимо определение уровня IgG4 в
сыворотке и проведение КТ/МРТ/физи
кальных обследований на предмет пораже
ния других органов.
Лечение ОП у пациентов с ВЗК
1. При подозрении на лекарственноиндуци
рованный ОП отменить аналоги азатио
прина/6меркаптурина и 5AСК.
2. Активная внутривенная терапия: 250500
мл в час в течение первых 1224 часов.
Раствор Рингера должен являться предпоч
тительной изотонической кристаллоидной
жидкостью, но противопоказан при гипер
кальциемии. Введение жидкости должно
титроваться в зависимости от диуреза и
сопутствующих заболеваний. Необходима
четкая коррекция электролитного дисба
ланса.
3. Обезболивание.
4. Покой кишечника: при легком ОП парен
теральное питание может быть начато
немедленно при отсутствии тошноты,
рвоты и при разрешении боли в животе;
при других ОП, для предотвращения
инфекционных осложнений, рекоменду
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ется назначение энтерального питания.
5. Лечение осложнений ОП. При сопут
ствующем активном ВЗК могут приме
няться инфликсимаб и кортикостероиды.
Аутоиммунный панкреатит. Аутоиммунный панкреатит (АИП) – это редкое, не связано
с алкоголем, иммуноопосредованное хроническое заболевание ПЖ. Согласно Международному консенсусу, АИП клинически харак
теризуется механической желтухой, без боли, с
очаговым образованием в ПЖ или без него; гис
тологически лимфоплазмоцитарной инфильтра
цией и фиброзом; терапевтически ответом на
кортикостероидную терапию [53]. АИП подраз
деляется на два типа: АИП 1 типа (или лимфо
плазмоцитарный склерозирующий панкреатит),
был впервые зарегистрирован в 1961 году, а в
1995 году был обозначен как аутоиммунный
панкреатит, на данное время считается панкреа
тическим поражением IgG4ассоциированного
заболевания; и АИП 2 типа (или идиопатиче
ский протоковоцентрический панкреатит)
впервые был признан у пациентов с ХП и пред
полагаемым раком ПЖ, перенесших резекцию
[5456].
ВЗК ассоциируются с обоими типами, но в
большей степени с АИП 2 типа. Механизмы
связи между ВЗК и АИП до сих пор не извест
ны, скорее всего большую роль играет иммуно
опосредованный механизм. У пациентов с АИП
было обнаружено множество аутоантител, но ни
один из типов аутоантител в итоге не является
специфичным для заболевания, так как они
были обнаружены при многих других ауто
иммунных заболеваниях. AИП 1 типа представ
ляет собой IgG4ассоциированное заболевание и
характеризуется повышенным уровнем IgG4 в
сыворотке крови, гистологически – лимфоплаз
матической инфильтрацией, сториоформным
фиброзом, облитерирующим флебитом, значи
тельным количеством (>10 в поле зрения) IgG4
позитивных плазматических клеток в ткани ПЖ
и позитивной ответной реакцией на кортикосте
роидную терапию. АИП 2 типа характеризуется
эпителиальными гранулоцитарными поврежде
ниями протокового эпителия и реакцией на
лечение кортикостероидами. Согласно консен
сусу, AИП 1 типа и 2 типа может быть диагно

стирован на основе HISORtсистемы, путем
оценки комбинации пяти основных характери
стик: 1) H – гистопатологические изменения
паренхимы ПЖ; 2) I – результаты визуализации
ПЖ и протоков ПЖ; 3) S – уровень IgG4 в сыво
ротке крови; 4) O – вовлечение других органов;
5) Rt – положительный терапевтический ответ
на кортикостероидную терапию [1, 4, 5, 57].
Распространенность АИП среди пациентов с
ВЗК выше, чем в общей популяции, главным
образом ввиду тесной связи между AИП 2 типа
и ЯК [58]. В частности, в одном из международ
ных многоцентровых исследований частота ЯК
составила 16%, а БК 1% среди 64 пациентов с
АИП 2 типа, тогда как распространенность ЯК и
БК составила 1% среди 153 пациентов с AИП 1
типа [59]. В когортном исследовании, проведен
ном в Японии, у 1751 пациента с ВЗК частота
AИП 1 типа составила 0,4% (5 ЯК, 2 БК) [60]. В
одном из многоцентровых ретроспективных
исследований были проанализированы данные
91 пациента с ВЗК и АИП, сравнивали пациен
тов с AИП и без, а также изучалось влияние
AИП на естественное течение ВЗК. Анализ
показал, что у пациентов с ВЗК и АИП наблю
далось значительно меньше случаев ВЗК у род
ственников первой линии родства и больше слу
чаев колэктомии. Диагноз АИП предшествовал
ВЗК в 20% случаев, пациенты с ЯК и АИП
имели более высокий риск колэктомии (OШ 2,9)
и локализацию заболевания в прямой кишке
(OШ 7,1); в тоже время, у пациентов с БК риск
колэктомии также был высокий, но наблюдалось
меньше случаев перианального поражения,
стриктур и пенетраций [61]. Необходимо пом
нить о существовании у пациентов с AИП 1 типа
IgG4ассоциированного колита, т. е. у многих
пациентов с АИП кишечные поражения имити
руют ВЗК [62].
Хронический панкреатит (ХП). ХП харак
теризуется хроническим прогрессирующим вос
палением и фиброзом ПЖ, вызывающими
необратимые повреждения и нарушение экзо
кринной и эндокринной функции [63].
Заболеваемость ХП колеблется от 4,4 до 11,9 на
100 000, чаще встречается у мужчин [64, 65].
Клиническая картина ХП различна и может
включать рецидивирующий абдоминальный

синдром, сахарный диабет, стеаторею и мальаб
сорбцию, но у многих пациентов наблюдается
бессимптомное течение, вследствие чего диаг
ноз ХП часто устанавливается поздно.
Визуализация играет решающую роль в диагно
стике, с 2017 года золотым стандартом диагно
стики поражений ПЖ, в частности ранней диаг
ностики ХП, является эндоскопическое ультра
звуковое исследование (ЭндоУЗИ) (высокая
чувствительность с учётом диагностических
критериев Rosemont (изменения паренхимы и
протоков)) и компьютерная томография (КТ)/
магнитнорезонансная томография (МРТ).
Кембриджская классификация оценивает ХП в
соответствии с данными КТ/МРТ/УЗИ и ЭРХП
[66, 67].
Связь между ВЗК и ХП подробно не изучена,
проведено только несколько исследований. В
исследовании, включающем 28 пациентов с ВЗК
(16 БК, 12 ЯК) и ХП, ХП развился в 56% случа
ев после начала БК, в то время как у пациентов
с ЯК ХП являлся проявлением, предшествую
щим кишечным симптомам и 42% пациентов с
ЯК и ХП страдали панколитом. В общенацио
нальном популяционном когортном исследова
нии, проведенном в Тайване, сравнили пациен
тов с и без ХП. Общая частота ВЗК была в 10,3
раза выше у пациентов с ХП по сравнению с
пациентами без ХП; пациенты с ХП имели
более высокий риск развития ВЗК (ОР 6,3), в
основном БК (ОР 12,9) по сравнению с ЯК (ОР
2,8) [1, 5, 67, 68].
Экзокринная недостаточность ПЖ (ЭНПЖ).
ЭНПЖ характеризуется снижением активности
ферментов ПЖ в просвете кишечника, что вызы
вает нарушение пищеварения [69]. В проспек
тивном исследовании для оценки распростра
ненности ЭНПЖ у пациентов с ВЗК использова
ли фекальную эластазу1, у 14% пациентов с БК
и 22% пациентов с ЯК была выявлена ЭНПЖ
(ОШ 8,34 при БК и 12,95 при ЯК). Риск ЭНПЖ
был выше у пациентов с ВЗК с неоформленной
формой кала, большим количеством дефекаций
в день операции и/или за день до операции [70].
В одном из исследований с использованием сек
ретина было выявлено, что уровень липазы
значительно снижен как при БК (58% пациен
тов), так и при ЯК (80% пациентов). В пере
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крестном исследовании с 237 пациентами с ВЗК
в 21% наблюдалось снижение экскреции параа
минобензойной кислоты (PABA) с мочой (<40%
от нормальных значений). У пациентов со сни
женным результатом PABAтеста или повышен
ным уровнем амилазы или липазы крови, в 2
раза превышающим верхнюю границу нормы
(54 пациента), был проведен секретиновый тест,
который показал низкую экскрецию бикарбона
тов в 19% случаев [1, 5].
Панкреатические аутоантитела. У пациен
тов с ВЗК обнаруживают антитела против экзо
кринной ткани ПЖ (Autoantibodies against
Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) и
распространенность их варьирует от 20 до 30%
среди пациентов с БК и от 2 до 9% у пациентов с
ЯК. У пациентов без ВЗК распространенность
PAB низкая (<4%) [71]. PAB относятся к подти
пам IgG и IgA, а зимоген гликопротеин 2 (GP2)
считается основным антигеноммишенью PAB
[72]. Вероятно, что антиGP2 коррелируют с
локализацией и течением БК. В исследовании
169 пациентов с БК распространенность IgG и
IgA антиGP2 составила 30,2%. АнтиGP2 IgG
были более распространены у пациентов с БК со
стенозирующим течением и перианальным пора
жением и чаще встречались у пациентов до 16
лет (16/31) [73]. Другое же исследование 225
пациентов с БК показало, что наличие антиGP2
более характерно для пациентов с поражением
подвздошной кишки и предшествующим хирур
гическим вмешательством [74]. Кроме того, zona
pellucidaподобные домены, содержащие белок 1
(CUZD1), также относятся к PAB, и, повидимо
му, антиCUZD1 чаще встречаются у пациентов с
БК, чем при ЯК и также больше связаны с пора
жением подвздошной кишки и перианальной
области [75]. PAB были обнаружены при многих
заболеваниях, в частности, антиGP2 был обна
ружен у пациентов с активной и рефрактерной
целиакией, ПСХ без ВЗК и у пациентов с холан
гиокарциномой [1, 5, 76]. PAB, выявленный у
пациентов с ВЗК, может затруднять диагностику.
Доброкачественные поражения ПЖ. Бессимптомное повышение активности амилазы и/
или липазы в сыворотке крови не является ред
костью у пациентов с ВЗК. Оно встречается у 8
21% пациентов с ВЗК и не связано с другими при
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чинами (почечная недостаточность, заболевание
слюнных желез или макроамилаземия). Подъём
активности ферментов некоторые авторы не счи
тают коррелирующим с активностью ВЗК.
Возможные объяснения включают повышение
активности кишечной амилазы или повышенную
абсорбцию амилазы в воспаленной кишке. У
пациентов с ВЗК без анамнеза поражений ПЖ
были зарегистрированы изменения протоков ПЖ.
Магнитнорезонансная холангиопанкреатография
(МРХПГ) выявила изменения протоков ПЖ у
16,4% (13/79) пациентов с ЯК, хотя ни у одного из
них не наблюдалось панкреатита. В другом иссле
довании, частота патологии протоков ПЖ состави
ла у пациентов с ВЗК 10,8%, и наблюдались раз
личия между пациентами с ВЗК с или без предше
ствующего панкреатита [77]. Предполагается, что
если пациент является бессимптомным, то подоб
ные патологические (бессимптомные) результаты
при визуализации или изменение показателей пан
креатических ферментов не требуют специальных
дополнительных исследований.
Стратегия подхода к бессимптомной гипер
амилазии при ВЗК освещена в таб. 4.
Заключение. Панкреатические поражения рас
пространены у пациентов с ВЗК и представляют
собой гетерогенную группу состояний, включаю
щую в себя острый и хронический панкреатит,
аутоиммунный панкреатит, бессимптомные изме
нения. Острый панкреатит может осложнить тече
ние ВЗК и наиболее распространенными причина
ми являются тиопурины и холелитиаз. Идентифи
цированы новые генетические маркеры тиопурин
индуцированного панкреатита, что поможет вра
чам при отборе пациентов для этой терапии.
Большинство случаев ХП носят идиопатический
характер и в протоколах ЕССО ХП оценено как
внекишечное проявление ВЗК. Тем не менее, дока
зательства недостаточны и ограничиваются
сообщениями о серии случаев. Экзокринная недо
статочность и аномалии протоков поджелудочной
железы также выявляются у пациентов с ВЗК.
Экзокринная недостаточность ПЖ, скорее всего,
является наиболее распространенным проявлени
ем поджелудочной железы при ВЗК, хотя ее клини
ческое значение остается неопределенным.
Аутоиммунный панкреатит является относительно
недавно признанной патологией, которую следует

Таблица 4
Алгоритм поиска бессимптомной гиперамилазии при ВЗК

учитывать при дифференциальной диагностике
панкреатита, особенно среди пациентов с ВЗК.
Широкий спектр проявлений и тяжести пора
жений поджелудочной железы у пациентов с
ВЗК может представлять собой проблему для
клинициста, особенно в условиях бессимптом

ных нарушений и ХП, идиопатического или
рецидивирующего панкреатита. В этих ситуа
циях необходимы дополнительные диагностиче
ские обследования для выявления этиологии и
определения последующей тактики наблюдения
за этими пациентами.

ЛИТЕРАТУРА – ӘDӘBİYYAT – REFERENCES
1. Ramos L.R., Sachar D.B., DiMaio C.J., Colombel J.F.,
Torres J. Inflammatory Bowel Disease and Pancreatitis: A
Review // Journal of Crohn's and Colitis, 2016, Volume
10, Issue 1,P.95–104, https://doi.org/10.1093/eccojcc/jjv153
2. Xavier R.J., Podolsky D.K. Unravelling the pathogenesis
of inflammatory bowel disease // Nature 2007; 448:427–34 .
3. Ott C., Schölmerich J. Extraintestinal manifestations and
comp lications in IBD // Nat Rev Gastroenterol Hepatol
2013;10:585 – 95.
4. Harbord M., Annese V., Vavricka S.R, Allez M., et al. The
First European Evidencebased Consensus on Extraintestinal
Manifestations in Inflammatory Bowel Disease // Journal
of Crohn's and Colitis, 2016, 239–254
5. Fousekis F. S., Theopistos V. I., Katsanos K. H., Christodo
uloua D. K. Pancreatic involvement in inflammatory bowel
disease // J. Clin Med Res. 2018. Vol. 10, No 10. P. 743–751
6. Braganza J.M., Lee S.H., Mc Cloy R.F. et all/ Chronic pan
creatitis // Lancet 2011;377:118497.

7. Yadav D., Whitcomb D.C. The role of alcohol and smoking
in pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010;7:13145.
8. Hamada S., Masamune A., Kikuta K., Hirota M., Tsuji I.,
Simosegawa T. Nationwide epidemiological survey of
autoimmune pancreatitis in Japan. Pancreas 2014;43:1244 – 8.
9. Shen H.N., Lu C.L., Li C.Y. Epidemiology of firstattack
acute pancreatitis in Taiwan from 2000 through 2009.
Pancreas 2012; 41:696 –702.
10. Yadav D., Lowenfels A.B. The epidemiology of pancreatitis
and pancreatic cancer. Gastroenterology 2013;144:1252 – 61.
11. Bermejo F., LopezSanroman A., Taxonera C. et al. Acute
pancreatitis in inflammatory bowel disease,with special refer
ence to azathioprineinduced pancreatitis.Aliment Pharmacol
Ther.2008 28:623 – 8.
12. Moolsintong P., Loftus E.V., Jr Chari S.T.,Sandborn W.J.
Acute pancreatitis in patients with Crohn’s disease: clinical
features and outcomes. Inflamm Bowel Dis 2005;11:1080 – 4.
13. Inoue H., Shiraki K., Okano H. et al. Acute pancreatitis in

21

patients with ulcerative colitis. Dig Dis Sci 2005;50:1064 –7.
14. Aktas H.,De Ridder L.,Haringsma J.,Kuipers E.J.,Mensink
PB.F.Complications of singleballoon enteroscopy: a prospec
tive evaluation of 166 procedures. Endoscopy 2010; 42: 3658.
15. Matsushita M., Nagasawa M., Sato Y.,Souda K.I.,
Kobayashi Y. Primary sclerosing cholangitis associated with
limy bile and acute pancreatitis. Pancreatology 2005;5:466 – 9.
16. Said K., Glaumann H., Bergquist A. Gallbladder diseasein
patients with primary sclerosing cholangitis. J. Hepatol. 2008.
Vol. 48, No 4. P. 598–605.
17. Pajares J. A., Hernandez L., Menchen P., Menchen L.
Duodenopancreatic fistula complicating upper gastrointestinal
Crohn’s disease: successful treatment with infliximab. Am. J.
Gastroenterol. 2009. Vol. 104, No 7.P. 1863–1864.
18. Rivas J.M., Erim T., Berho M.E. et all. Crohn’s disease of
the common bile duct and ampulla causing obstructive jaundice
and acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2009; 104:1053–5.
19. Srinath A. I., Gupta N., Husain S . Z. Probing the associa
tion of pancreatitis in inflammatory bowel disease. Inflamm.
Bowel Dis. 2016. Vol. 22, No 2. P. 465–475.
20. Miehsler W., Reinisch W., Valic E., Osterode W., Tillinger
W., Feichtenschlager T., Grisar J. Is inflammatory bowel dis
ease an independent and disease specific risk factor for throm
boembolism? Gut. 2004. Vol. 53, No 4. P. 542–548.
21. Chen Y.T.,Su J.S.,Tseng C.W. Inflammatory bowel disease
on the risk of acute pancreatitis: a populationbased cohort
study.J.Gastroenterol. Hepatol. 2016. Vol.31, No 4. P. 782–787.
22. Bargiggia S., Maconi G., Elli M. et al. Sonographic preva
lence of liver steatosis and biliary tract stones in patients with
inflammatory bowel disease: study of 511 subjects at a single
center. J Clin Gastroenterol 2003;36:417– 20.
23. Kratzer W., Haenle M.M., Mason R.A., von Tirpitz C., Kaechele
V. Prevalence of cholelithiasis in patients with chronic inflammato
ry bowel disease. World J Gastroenterol 2005;11:6170 – 5.
24. Parente F., Pastore L, Bargiggia S. et al.Incidence and risk
factors for gallstones in patients with inflammatory bowel dis
ease: a large casecontrol study. Hepatology 2007;45:1267 – 74.
25. Gizard E., Ford A.C., Bronowicki J.P., PeyrinBiroulet L.
Systematic review: the epidemiology of the hepatobiliary
manifestations in patients with inflammatory bowel disease.
Aliment Pharmacol Ther 2014;40:3–15.
26. Sakorafas G.H., Milingos D., Peros G. Asymptomatic chole
lithiasis: is cholecystectomy really needed? A critical reap
praisal 15 years after the introduction of laparoscopic cholecys
tectomy. Dig. Dis. Sci. 2007. Vol. 52, No 5. P.1313–1325.
27. Lapidus A., Åkerlund J.E., Einarsson C. Gallbladder bile
composition in patients with Crohn’s disease. World J
Gastroenterol 2006;12:70– 4.
28. Nitsche C., Maertin S., Scheiber J., Ritter C.A., Lerch M.M.,
Mayerle J. Druginduced pancreatitis Curr Gastroenterol Rep
2012;14:131– 8.
29. Nitsche C.J., Jamieson N. Lerch M.M., Mayerle J.V. Drug
induced pancreatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol
2010;24:143 – 55.
30. Van Geenen E.J., de Boer N.K., Stassen P. et al.
Azathioprine or mercaptopurineinduced acute pancreatitis is
not a diseasespecific phenomenon. Aliment Pharmacol. Ther.
2010;31:1322 – 9.

22

31. Chaparro M., Ordás I., Cabré E. et all. Safety of thiopurine
therapy in inflammatory bowel disease: longterm followup
study of 3931 patients. Inflamm Bowel Dis 2013;19:1404 – 10.
32. Weersma R.K., Peters F.T., Oostenbrug L.E. et al.
Increased incidence of azathioprineinduced pancreatitis in
Crohn’s disease compared with other diseases. Aliment
Pharmacol Ther 2004;20 : 84350.
33. Teich N., Mohl W., Bokemeyer B.,Bundgens B.,Buning
J.,Miehlke S.,Huppe D. Azathioprineinduced acute pancreati
tis in patients with inflammatory bowel diseases — a prospec
tive study on incidence and severity. J. Crohns Colitis. 2016.
Vol. 10, No 1. P. 61–68.
34. Heap G.A., Weedon M.N., Bewshea C.M., Singh A. et al.
HLADQA1 HLADRB1 variants confer susceptibility to
pancreatitis induced by thiopurine immunosuppressants. Nat.
Genet. 2014. Vol. 46, No 10. P. 1131–1134.
35. Liu Y.P., Wu H.Y., Yang X., Xu H.Q., Li Y.C. et all.
Association between thiopurine Smethyltransferase polymor
phisms and thiopurineinduced adverse drug reactions in
patients with inflammatory bowel disease: a metaanalysis.
PLoS One. 2015. Vol. 10, No 3. P. e0121745.
36. Ransford R. A., Langman M. J. Sulphasalazine and
mesalazine: serious adverse reactions reevaluated on the
basis of suspected adverse reaction reports to the Committee
on Safety of Medicines. Gut. 2002. Vol. 51, No 4. P. 536–539.
37. Russo L.,Schneider G.,Gardiner M.H., Lanes S. et all. Role
of pharmacoepidemiology studies in addressing pharmacovig
ilance questions: a case example of pancreatitis risk among
ulcerative colitis patients using mesalazine. Eur. J. Clin
Pharmacol. 2014. Vol. 70, No 6. P. 709–717.
38. Pitchumoni C. S., Rubin A., Das K. Pancreatitis in inflam
matory bowel diseases. J. Clin. Gastroenterol. 2010. Vol. 44,
No 4. P. 246–253.
39. Picardo S., So K., Venugopal K., Chin M. Vedolizumab
induced acute pancreatitis: the first reported clinical case.
BMJ Case Rep. 2018. Vol. 2018.
40. Werlang M. E., Lewis M. D., Bartel M. J. Tumor necrosis
factor alpha inhibitorinduced acute pancreatitis. ACG Case
Rep. J. 2017. Vol. 4:e103.
41. Stobaugh D. J., Deepak P. Effect of tumor necrosis factor
alpha inhibitors on druginduced pancreatitis in inflammatory
bowel disease. Ann.Pharmacother.2014.Vol.48, No10. P.
1282–1287.
42. O’Halloran E., Hogan A., Mealy K. Metronidazoleindu
ced pancreatitis. HPB Surg. 2010. Vol. 2010. P.523468.
43. Sura M.E., Heinrich K.A., Suseno M. Metronidazoleasso
ciated pancreatitis. Ann. Pharmacother. 2000. Vol. 34, No 10.
P. 1152–1155.
44. Tsesmeli N. E., Giannoulis K. E., Savopoulos C.G. et all.
Acute pancreatitis as a possible consequence of metronidazole
during a relapse of ulcerative colitis. Eur. J. Gastroenterol.
Hepatol. 2007. Vol. 19, No 9. P. 805–806.
45. Forsmark C.E., Baillie J. AGA Institute technical review
on acute pancreatitis. Gastroenterology. 2007. Vol. 132, No 5.
P. 2022–2044.
46. Nitsche C., Maertin S., Scheiber J., Ritter C.A., Lerch
M.M., Mayerle J. Druginduced pancreatitis. Curr. Gastroen
terol Rep. 2012. Vol. 14, No 2. P. 131–138.

47. SadrAzodi O., Mattsson F., Bexlius T.S., Lindblad M.,
Lagergren J., Ljung R. Association of oral glucocorticoid use
with an increased risk of acute pancreatitis: a population
based nested casecontrol study. JAMA Intern. Med. 2013.
Vol. 173, No 6. P. 444–449.
48. Swanson G.R., Sedghi S., Farhadi A., Keshavarzian A.
Pattern of alcohol consumption and its effect on gastrointesti
nal symptoms in inflammatory bowel disease. Alcohol
2010;44:223 – 8.
49. Shimosegawa T., Chari S.T., Frulloni L, Kamisawa T.,
Kawa S. et all. International consensus diagnostic criteria for
autoimmune pancreatitis: guidelines of the International
Association of Pancreatology. Pancreas. 2011. Vol. 40, No 3.
P. 352–358.
50. Kamisawa T., Chari S.T., Giday S.A., et al. Clinical profile of
autoimmune pancreatitis and its histological subtypes: an interna
tional multicenter survey.Pancreas 2011;40 No 6:809 – 14.
51. Kamisawa T., Chari S.T., Lerch M.M., Kim M. et all. Re
cent advances in autoimmune pancreatitis: type 1 and type 2.
Gut 2013;62:1373 – 80.
52. Hart P.A., Zen Y., Chari S.T.Recent advances in autoim
mune pancreatitis. Gastroenterology 2015;149:39 – 51.
53. Uchida K., Okazaki K. Clinical and pathophysiological
aspects of type 1 autoimmune pancreatitis. J. Gastroenterol.
2018. Vol. 53, No 4. P. 475–483.
54. Tsen A., Alishahi Y., Rosenkranz L. Autoimmune pancre
atitis and inflammatory bowel disease: an updated review. J.
Clin. Gastroenterol. 2017. Vol. 51, No 3. P. 208–214.
55. Ueki T., Kawamoto K., Otsuka Y., Minoda R. et all. Pre
valence and clinicopathological features of autoimmune pan
creatitis in Japanese patients with inflammatory bowel dis
ease. Pancreas. 2015. Vol. 44, No 3. P. 434–440.
56. Lorenzo D., Maire F., Stefanescu C. et all. Features of
autoimmune pancreatitis associated with inflammatory bowel
diseases. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018. Vol. 16, No 1. P.
59–67.
57. Ravi K., Chari S.T., Vege S.S., Sandborn W.J. et all.
Inflammatory bowel disease in the setting of autoimmune pan
creatitis. Inflamm. Bowel Dis. 2009. Vol. 15, No 9. P.
1326–1330.
58. Majumder S., Chari S.T.Chronic pancreatitis. Lancet.
2016. Vol. 387, No 10031. P. 1957–1966.
59. Conwell D.L., Lee L.S., Yadav D., Longnecker D.S. et al.
American Pancreatic Association Practice Guidelines in
Chronic Pancreatitis: evidencebased report on diagnostic
guidelines. Pancreas. 2014. Vol. 43, No 8. P. 1143–1162.
60. Yadav D.,Lowenfels A.B. The epidemiology of pancreati
tis and pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013. Vol. 144,
No 6. P. 1252–1261.
61. Rana S.S.,Vilmann P. Endoscopic ultrasound features of
chronic pancreatitis: a pictorial review. Endosc. Ultrasound.
2015. Vol. 4, No 1. P. 10–14.
62. Schreyer A.G., Jung M., Riemann J.F. et all. 3 guideline for
chronic pancreatitis — diagnosis, classification and therapy
for the radiologist. Rofo. 2014. Vol. 186, No 11. P. 1002–1008.
63. Chen Y.L., Hsu C.W., Cheng C.C., Yiang G.T. et all.
Increased subsequent risk of inflammatory bowel disease
association in patients with chronic pancreatitis: a nationwide

populationbased cohort study. Curr. Med. Res. Opin. 2017.
Vol. 33, No 6. P. 1077–1082.
64. Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocri
ne insufficiency. World J. Gastroenterol. 2013. Vol. 19, No 42.
P. 7258–7266.
65. Maconi G.,Dominici R.,Molteni M. et all. Prevalence of
pancreatic insufficiency in inflammatory bowel diseases.
Assessment by fecal elastase1.Dig.Dis.Sci. 2008. Vol.53, No
1. P. 262–270.
66. Soubieres A.A., Poullis A. Emerging role of novel bio
markers in the diagnosis of inflammatory bowel disease //
World J. Gastrointest. Pharmacol. Ther. 2016. Vol. 7, No 1. P.
41–50.
67. Joossens S.,Vermeire S.,Van Steen K.,Godefridis G. et al.
Pancreatic autoantibodies in inflammatory bowel disease //
Inflamm. Bowel Dis. 2004. Vol. 10, No 6. P. 771–777.
68. Bogdanos D. P., Rigopoulou E.I., Smyk D.S., Roggenbuck
D., Reinhold D. et all.Diagnostic value, clinical utility and
pathogenic significance of reactivity to the molecular targets
of Crohn's disease specificpancreatic autoantibodies //
Autoimmun. Rev. 2011. Vol. 11, No 2. P. 143–148.
69. Bogdanos D.P., Roggenbuck D., Reinhold D., Wex T.,
Pavlidis P.,von Arnim U., Malfertheiner P. Pancreaticspecific
autoantibodies to glycoprotein 2 mirror disease location and
behaviour in younger patients with Crohn’s disease. BMC
Gastroenterol. 2012. Vol. 12. P. 102.
70. Pavlidis P., Romanidou O., Roggenbuck D., Mytilinaiou
M.G., AlSulttan F., Liaskos C., Smyk D.S. Ileal inflammation
may trigger the development of GP2specific pancreatic
autoantibodies in patients with Crohn’s disease. Clin. Dev.
Immunol. 2012. Vol. 2012. P. 640835.
71. Michaels M.A., Jendrek S.T., Korf T. et all. Pancreatic
autoantibodies against CUZD1 and GP2 are associated with
distinct clinical phenotypes of Crohn’s disease. Inflamm.
Bowel Dis. 2015. Vol. 21, No 12. P. 2864–2872.
72. Gross S., Bakker S.F., van Bodegraven A.A., van
Hoogstraten I.M., Gelderman K.A., Bouma G., Mulder C.J.
Increased IgA glycoprotein2 specific antibody titres in refrac
tory celiac disease. J. Gastrointestin. Liver Dis. 2014. Vol. 23,
No 2. P. 127–133.
73. Tornai T., Tornai D., Sipeki N., Tornai I ., Alsulaimani R.,
Fechner K., Roggenbuck D. Loss of tolerance to gut immuni
ty protein, glycoprotein 2 (GP2) is associated with progressive
disease course in primary sclerosing cholangitis. Sci.Rep.
2018. Vol.8, No 1. P.399.
74. Bokemeyer B. Asymptomatic elevation of serum lipase
and amylase in conjunction with Crohn’s disease and ulcera
tive colitis. Z. Gastroenterol. 2002. Vol. 40, No 1. P. 5–10.
75. Garrido G.E., Lopez SR.A., Bermejo SJ.F. Idiopathic pan
creatitis in inflammatory bowel disease. J.Crohns Colitis.
2008. Vol.2, No 3. P.237–240.
76. Toda N., Akahane M., Kiryu S., Matsubara Y. et all.
Pancreas duct abnormalities in patients with ulcerative colitis:
a magnetic resonance pancreatography study. Inflamm.Bowel
Dis. 2005. Vol. 11, No 10. P. 903–908.
77. Barthet M.,Lesavre N.,Desplats S. et all. Frequency and
characteristics of pancreatitis in patients with inflammatory
bowel disease // Pancreatology. 2006. Vol. 6, No 5. P. 464–471.

23

XÜLASӘ
KRON XӘSTӘLİYİ VӘ XORALI KOLİTLİ PASİYENTLӘRDӘ
MӘDӘALTI VӘZİN ZӘDӘLӘNMӘLӘRİNİN SӘCİYYӘLӘRİ
Babayeva G.H.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Terapiya kafedrası (fizioterapiya kursu ilə), Bakı, Azərbaycan
Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (BİX) problemi gastroenterologiyanın aktual məsələsi olaraq qalmaqda davam edirlər.
BİX pasiyentlərdə mədəaltı vəzin zədələnmələrinin yayılması ilə bəradər müxtəlif simalarada məlikdirlər: simptomsuz
dəyişikliklərdən, pankreatik fermentlərin elevasiyası və ekzokrin çatmamazlıqdan, kəskin, autoimmun və xroniki
pankreatitdən vəzin malignizasiyasına qədər. Təqdim olunan icmalda müəllif BİX pasiyentlərdə mədəaltı vəzin
zədələnmələrinin etiologiyası, klinik mənzərəsi, diaqnostikası və medikamentoz korreksiyası haqqında son məlumat
ları işiqlandırıb. Məqsəd: BİX pasiyentlərdə mədəaltı vəzin zədələnmələrini təhlil edərək ekstraintestinal zədələnmələr
çərçivəsində klinik mənzərə, diaqnostika və medikamentoz korreksiya suallarında səciyyəlləri göstərmək. Metodlar:
mövzunun işiqlandırılması üçün müəllif PubMed/Medline sistemlərində BİX zamanı mədəaltı vəzin zədələnmələrinə
aid təqdim olunan metaanalizlərin, sistem icmalların məlumatlarından və halhazırda mövcud olan klinik tövsiyələr və
konsensusların əsas müddialarından istifadə etmişdir. Mənbələrin axtarışı açar sözlər əsasında aparılmışdır: inflamma
tory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn’s disease, acute and chronic pancreatitis, autoimmune pancreatitis,
exocrine insufficiency, hyperamylasaemia, hyperlipasaemia/bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, xoralı kolit, Kron xəstəliyi,
kəskin və xroniki pankreatit, autoimmun pankreatit, ekzokrin çatmamazlıq, hiperamilazemiya, hiperlipazemiya.
Açar sözlər: bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, kəskin və xroniki pankreatitlər, biliar pankreatitlər, autoimmun
pankreatitlər, mədəaltı vəzin ekzokrin çatmamazlığı, hiperamilazemiya.

SUMMARY
PECULIARITIES OF DAMAGE TO THE PANCREAS IN PATIENTS
WITH ULCERATIVE COLITIS AND CROHN'S DISEASE
Babayeva G.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Therapy (with a course of physiotherapy, Baku, Azerbaijan
The problem of inflammatory bowel disease (IBD) continues to be one of the pressing issues of gastroenterology.
Pancreatic lesions are common in patients with IBD and have many faces: from asymptomatic changes, elevation
of pancreatic enzymes and exocrine insufficiency, acute, autoimmune and chronic pancreatitis to malignancy of the
gland. In this review, we presented data on the etiology, clinical presentation, diagnosis, and drug correction of pan
creatic lesions in patients with IBD. Aim: to characterize the state of the pancreatic lesions problem in patients with
inflammatory bowel diseases, to show differences in the clinical presentation, diagnosis and drug correction of pan
creatic lesions in the framework of extraintestinal manifestations of IBD. Methods: Metaanalyzes, systematic
reviews and the main points of the existing clinical guidelines and consensus presented in PubMed / Medline regard
ing pancreatic disorders in IBD were used to expand the topic in the review. Sources were searched for by keywords:
inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, acute and chronic pancreatitis, autoimmune pan
creatitis, exocrine insufficiency, hyperamylasaemia, hyperlipasaemia.
Keywords: inflammatory bowel disease, acute and chronic pancreatitis, biliary pancreatitis, autoimmune pancre
atitis, exocrine pancreatic insufficiency, hyperamilasemia.
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МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕЗА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ АССОЦИИРОВАННОЙ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1

Фараджева Н.А.*, 2Садигов Р.В., 3Алиева М.К.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
1
кафедра терапии, 2Центральная научноисследовательская лаборатория и
3
кафедра семейной медицины, Баку, Азербайджан
Представленный обзор посвящен взаимосвязи бронхиальной астмы (БА) с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
(ГЭРБ). Установлено, что БА и ГЭРБ имеют общие патогенетические механизмы. Ведение больного БА с коморбид
ными заболеваниями требует индивидуального клинического подхода. Учет коморбидности необходим для оптимиза
ции лечения БА и достижения контроля заболевания.
Ключевые слова: бронхиальная астма, гастроэзофагеальная релюксная болезнь, рНметрия, ингибиторы протонной
помпы, фактор риска.

ронхиальная астма (БА) относится к наи
более распространенным хроническим
заболеваниям человека. Число пациен
тов, страдающих астмой, достигает 100 млн. че
ловек. В странах Центральной и Восточной Ев
ропы распространенность заболевания состав
ляет от 4 до 6% [14]. Своевременная диагно
стика астмы также остается неудовлетворитель
ной [4, 5].
Распространенность гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) среди взрослого
населения составляет примерно 20%. Многие
пациенты с БА страдают ГЭРБ, а ГЭРБ может
вызывать симптомы, сходные с симптомами аст
мы, такие как кашель или бронхиальная об
струкция.
Эпидемиологические исследования выявляют
тесную связь между ГЭРБ и БА и у детей. Истин
ная частота ГЭРБ у детей неизвестна. Частота
выявления рефлюксэзофагита с заболеваниями
пищеварительной системы у них составляет, по
данным разных авторов, от 8,7 до 17% [69].
Существует гипотеза, что ГЭРБ и БА имеют
общие патогенетические механизмы, часто раз
виваются одновременно и совпадения не слу
чайны [1012]. Все вышеперечисленное дает
повод для дискуссии о механизмах этих взаимо
отношений и о том, будет ли лечение ГЭРБ при
водить к улучшению течения БА.
Согласно классификации ВОЗ, ГЭРБ хрони
ческое рецидивирующее заболевание, обуслов
ленное нарушением моторноэвакуаторной
функции гастроэзофагеальной зоны, характери
зующееся спонтанным или регулярно повторяю

Б

щимся забрасыванием в пищевод желудочного
или дуоденального содержимого, что приводит к
повреждению дистального отдела пищевода [13
15]. ГЭРБ многофакторное заболевание, непо
средственной причиной которого является
гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) [6, 16, 17].
ГЭР – обратное движение желудочного и ки
шечного содержимого через нижний пищевод
ный сфинктер (НПС) в пищевод. Такой заброс
нарушает физиологическое перемещение пище
вого комка и сопровождается поступлением в
пищевод несвойственного ему содержимого,
способного вызвать физикохимическое пов
реждение его слизистой оболочки [1315].
ГЭР обычно появляется в грудном возрасте и
может наблюдаться на протяжении всей жизни
человека. Традиционно различают две формы
ГЭР: физиологическую и патологическую.
ГЭР может быть нормальным физиологиче
ским явлением и возникать в основном после
приема пищи в течение дня у здоровых людей
любого возраста Примером являются эпизоды
регургитации желудочного содержимого, наблю
даемые у здоровых детей грудного возраста [18].
Физиологический ГЭР характеризуется невы
сокой частотой и незначительной длительностью
(не более 20 с), не имеет клинических симпто
мов, не приводит к формированию эзофагита.
Патологический ГЭР возникает в случае
значительного воздействия соляной кислоты на
дистальный отдел пищевода: pН<4,0 длитель
ностью более 4 ч в сутки. Он может отмечаться
в любое время суток, нередко не зависит от
приема пищи, характеризуется высокой часто
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той (более 50 эпизодов в сутки) и приводит к
формированию рефлюксэзофагита, появлению
пищеводных симптомов или нарушений со сто
роны дыхательной системы. То есть, о ГЭРБ
говорят в случае перехода физиологического
ГЭР в патологический, когда появляются пище
водные и внепищеводные клинические симпто
мы рефлюкса [6, 1922].
Тесная взаимосвязь БА и ГЭРБ объясняется
общностью эмбрионального происхождения
пищевода и бронхов из первичной пищевари
тельной трубки и единой иннервацией веточка
ми блуждающего нерва. ГЭРБ может вызывать
бронхообструкцию и значительно ухудшать
течение астмы двумя путями: прямым путем,
обусловленным аспирацией желудочного содер
жимого с развитием механической обструкции
и, реже, пневмонии [23, 24]; непрямым (невра
льным) путем, приводящим к гиперреактивно
сти дыхательных путей (ДП).
Непрямой (невральный) путь развития брон
хообструкции при рефлюксе реализуется путем
возникновения рефлексов по афферентным
волокнам блуждающего нерва при попадании
желудочного содержимого на слизистую обо
лочку пищевода и, как следствие, развитием
бронхоспазма, ларингоспазма, брадикардии,
центрального апноэ [21].
Развитию бронхообструкции при ГЭР у детей
способствует склонность вегетативных эффек
тов к генерализации, их лабильность, быстрое
распространение с одной системы на другую [9,
25]. И наоборот, ГЭР может быть вызван: брон
хоспазмом при БА; медикаментозными сред
ствами для терапии БА; образом жизни пациен
тов с БА (ожирение, курение, злоупотребление
алкоголем, употребление продуктов, вызываю
щих рефлюкс) [26]. Бронхоспазм, возникающий
во время приступа БА, может привести к релак
сации НПС изза повышенного градиента давле
ния между плевральной и брюшной полостями
[11, 12, 26].
Многими авторами ГЭРБ рассматривается
как первопричина, приводящая к развитию реф
люксиндуцированной бронхиальной астмы
(РБА) и как триггер, приводящий к рецидиву
уже сформировавшейся астмы [21, 24, 27].
Впервые приступ удушья связал с аспираци
26

ей желудочного содержимого в воздухоносные
пути в 1892 г. Osler. Дальнейшие наблюдения
показали, что ГЭР наблюдается у 6090% боль
ных, страдающих БА. В 60х годах ХХ столетия
появился термин «рефлюксиндуцированная
астма».
Основными патогенетическими механизмами
РБА считаются: раздражение рефлюктантом
нервных окончаний в стенке пищевода и стиму
ляция вагусных рецепторов пищевода, микро
аспирация и реже макроаспирация рефлюктанта
в бронхиальное дерево, повреждение СО горта
ни и бронхов рефлюктантом, развитие вагусного
воспаления [22, 2830].
Встречаемость патологического ГЭР при БА
колеблется в широких пределах – от 31% до
90%. [31]. При сочетанной патологии формиру
ется синдром взаимного отягощения, обусловли
вающий недостаточную эффективность тради
ционной терапии. Кислотный рефлюкс при
сочетании БА и ГЭРБ с рефлюксэзофагитом во
многом определяет характер течения БА.
Зависимость клинической картины и возможно
сти контроля БА от наличия ГЭР отмечена и
другими исследователями [28, 29, 32].
Необходимо отметить, что развитие рефлюкс
эзофагита ассоциировано с повышением синтеза
оксида азота. Имеются данные о повышение кон
центрации конститутивной NOсинтазы в слизи
стой оболочке дистального отдела пищевода при
ГЭРБ, что в определенной степени влияет на тече
ние БА, а также на развитие гемодинамических
нарушений, характерных для обструктивных
заболеваний респираторного системы [15, 33].
В систематическом обзоре B.D.Havemann et
al., включающем 28 исследований, приводятся
следующие данные по распространенности
ГЭРБ у пациентов с БА: частота симптомов
ГЭРБ – 59,2%, распространенность ГЭРБ по
данным рHмониторирования пищевода –
50,9%, частота эзофагита – 37,3%, частота
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы –
51,2%. В то же время распространенность БА у
больных ГЭРБ составила 4,6% [11, 22].
Таким образом, ГЭРБ у больных БА встреча
ется чаще, чем в популяции в целом. Значимого
увеличения распространенности БА у больных
ГЭРБ не выявлено [34].

Ассоциации пульмонологической и гастроэн
терологической патологии способствует и то
обстоятельство, что в условиях неблагоприятной
экологической обстановки именно дыхательная
и пищеварительная системы, наряду с кожей,
подвержены непосредственному повреждающе
му воздействию факторов внешней среды [35].
Определенную роль в развитии гастроэнтероло
гических нарушений при БА играют применяе
мые для купирования и профилактики приступов
удушья лекарственные препараты [11, 12, 17, 30].
В последние годы пристальное внимание
клиницистов привлекает значительный рост
частоты случаев ассоциации БА и ГЭРБ [11, 36,
37]. Это клиническое сочетание стало предме
том детального изучения в связи с описанием
внепищеводных проявлениях ГЭРБ. К послед
ним, наряду с орофарингеальным и псевдокоро
нарным, относится синдром бронхиальной
обструкции [19, 20, 38, 39].
ГЭРБ отягощает течение БА, вызывая ее
симптомы, ухудшая качество жизни. В то же
время ГЭРБ не относится к значимым факторам
риска частых обострений БА.
ГЭРБ может протекать бессимптомно или
сопровождаться изжогой и отрыжкой, дисфаги
ей, болью в груди, ощущением комка в горле.
Лечение бессимптомной ГЭРБ не приводит к
улучшению контроля БА и соответственно не
требуется. Также в отсутствие симптомов не
рекомендуется проведение скрининга ГЭРБ и
пробное лечение этого заболевания, даже при
трудно контролируемой БА [17, 20, 37].
Показанием к назначению терапии служат симп
томы рефлюкса в сочетании с ночными симпто
мами БА, усугубление её симптомов на фоне
рефлюкса.
Повышенный уровень рН в пищеводе наблю
дается у 12, 85% пациентов с БА, в то время как
симптомы ГЭРБ отмечаются у 5080% больных
с БА. Многие пациенты с БА страдают ГЭРБ,
которую диагностируют при помощи рНмет
рии, однако классические симптомы ГЭРБ у них
отсутствуют. Считается, что у таких больных
имеет место «немая ГЭРБ» [13, 14].
Таким образом, истинная частота ГЭРБ во
всей популяции, и, в частности, у пациентов с БА,
неизвестна. С появлением РБА формируется

«порочный круг» – у больных БА при кашле
и/или удлиненном затрудненном выдохе растет
градиент давления между грудной клеткой и
брюшной полостью, что провоцирует ГЭР и
повторные эпизоды микроаспирации, а индуци
рованный рефлюксом бронхоспазм вызывает
необходимость применения и/или увеличения
доз антиастматических препаратов, которые еще
больше понижают тонус НПС, стимулируют уси
ленную секрецию соляной кислоты в желудке и,
соответственно, провоцируют рефлюкс [11, 12,
17, 30]. Стандартной терапией в таких случаях
является назначение ингибиторов протонной
помпы (ИПП) в сочетании с модификацией обра
за жизни. Минимальная длительность терапии
для оценки эффекта лечения составляет 8 недель.
Обследование в виде эзофагогастродуадено
скопии (ЭГДС) и pHметрии проводят при
неэффективности первоначальной терапии. По
результатам обследования может быть скоррек
тирована терапия (прокинетики) или рекомендо
вано хирургическое лечение [40].
Zerbib et al. (2002), применяя метахолин у па
циентов с БА и у здоровых людей, установили,
что при обструкции ДП у лиц, страдающих БА,
значительно увеличилось количество транзитор
ных релаксаций НПС и количество эпизодов
заброса кислоты в пищевод. Восстановление
проходимости ДП с помощью ингаляции саль
бутамола сопровождалось уменьшением коли
чества таких релаксаций практически до исход
ного уровня [30].
Появлению ГЭР могут способствовать меди
каментозные средства, применяемые для лече
ния БА. Например, теофиллин увеличивает сек
рецию желудочного сока и уменьшает давление
в НПС, увеличивая при этом риск развития
ГЭРБ, которая, в свою очередь, является тригге
ром бронхоспазма. Ингаляционные βагонисты
также могут влиять на функционирование
пищевода. Установлено, что ингаляция сальбу
тамола (2,5 мг и 10 мг) вызывает дозозависимое
снижение давления в НПС, при этом амплитуда
сокращений в среднем отделе пищевода также
снижается, однако число транзиторных релакса
ций НПС не увеличивается [27, 30].
Поскольку у пациентов с РБА предполагаются
вагусопосредованные механизмы развития вос
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паления слизистой бронхов и их обструкция,
целесообразное применение у этих пациентов М
холиноблокаторов, в частности атровента [30].
Пероральные глюкокортикостероиды (ГКС)
также могут способствовать развитию ГЭР.
Установлено, что применение 60 мг преднизона
в сутки в течение 7 дней приводит к значитель
ному увеличению времени сокращений в про
ксимальном и дистальном отделах пищевода.
Даже при применении ингаляционных ГКС без
использования спейсера 80% ингалируемой
дозы попадает в желудок, что усугубляет имею
щуюся патологию пищевода. ГЭРБ при высоком
забросе кислого инфицированного содержимого
желудка может приводить, кроме того, к бакте
риальному воспалению бронхов, усугубляя
течение астмы [11, 27, 30].
Также существует группа пациентов с БА, у
которых симптомы ГЭРБ появляются только на
фоне обострений астмы. Для их купирования
используются теофиллины, системные βагони
сты, повторные ингаляции βагонистов и перо
ральные ГКС. Вне обострений клинических
проявлений ГЭР у таких пациентов не наблюда
ется, то есть имеет место скрытое течение. Осо
бенности образа жизни пациентов с БА также
способствуют формированию ГЭРБ [27, 30].
Еще один патогенетический механизм фор
мирования ГЭРБ и БА, который редко учитыва
ется — это грыжа пищеводного отверстия диа
фрагмы. У пациентов с БА и эзофагитом грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы выявлялась
в 7 раз чаще по сравнению с пациентами с БА
без эзофагита. Считается, что у 66% взрослых с
тяжелой инкурабельной БА имеется ГЭР,
обусловленный грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы [13].
Таким образом, у пациентов с БА риск появ
ления симптомов ГЭРБ по сравнению с общей
популяцией значительно выше. В то же время у
пациентов с ГЭРБ риск развития БА значитель
но превышает таковой у пациентов без ГЭРБ.
Так формируется порочный круг, в котором
астма, медикаменты, применяющиеся для ее
лечения, и образ жизни пациентов могут инду
цировать ГЭРБ; в свою очередь ГЭРБ может
провоцировать симптомы БА [12, 28, 29, 31, 32].
ГЭРБ является наиболее частым заболеванием
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пищевода у детей любого возраста. Частота выяв
ления рефлюксэзофагита при этом составляет,
по данным разных авторов, от 8,7 до 17% [41].
Клинические проявления ГЭРБ разнообразны
и зависят от возраста пациента. У детей раннего
возраста нет специфических жалоб, по которым
можно заподозрить ГЭРБ, в этом возрасте пре
обладают «внепищеводные симптомы»: кашель,
приступы удушья, что существенно затрудняет
установление диагноза ГЭРБ. В подростковом
возрасте преобладают жалобы со стороны пище
варительного тракта: ощущения жжения в горле
и за грудиной, отрыжка и т. д. Сбор жалоб у детей
младшего возраста затруднителен: они не знают,
что такое изжога, не могут локализировать боле
вые ощущения. Таким образом, значительное
количество пациентов детского возраста могут
иметь недиагностированную ГЭРБ [8, 9, 42].
Может ли лечение ГЭРБ повлиять на симпто
мы, функциональные показатели и качество
жизни пациентов с БА? Около 20 опубликован
ных к настоящему моменту исследований посвя
щены ответу на этот вопрос. Обсуждается при
менение блокаторов H2гистаминовых рецепто
ров, ИПП и хирургического лечения. В боль
шинстве исследований был получен положи
тельный результат в виде снижения частоты
симптомов БА, в том числе в ночные часы, улуч
шения качества жизни, показателей пиковой
скорости выдоха, по некоторым данным, объема
форсированного выдоха за 1ю секунду [13, 14].
При наличии типичных симптомов для диаг
ностики ГЭРБ не требуется никаких дополни
тельных обследований. Они показаны только для
исключения других заболеваний. Бессимптом
ный ГЭР не является причиной неконтролируе
мой БА, поэтому никаких показаний для скри
нинга и терапии ex juvantibus ГЭРБ у больных
БА без клинических признаков рефлюкса нет.
Кого и как лечить от ГЭРБ при БА?
Согласно результатам проведенных исследо
ваний сформулированы основные показания к
назначению антирефлюксной терапии при БА:
наличие симптомов рефлюкса в сочетании с
ночными симптомами БА, усугубление симпто
мов БА на фоне клинических проявлений реф
люкса [30, 43]. Стандартные рекомендации по
стартовой терапии пациентов с симптомами

ГЭРБ и БА могут быть сформулированы сле
дующим образом: изменение образа жизни и
назначение ИПП. Необходимо отметить, что
только в отношении двух рутинно рекомендуе
мых поведенческих модификаций при ГЭРБ
было доказано их непосредственное влияние на
уменьшение заброса желудочного содержимого
в пищевод – снижение массы тела и подъем
изголовья кровати во время сна [40, 43]. Также
целесообразно рекомендовать пациенту воздер
живаться от пищи, отчетливо провоцирующей
изжогу (кофе, шоколад, пряности, жирная пища
и газированные напитки). В качестве медика
ментозной терапии следует использовать ИПП 2
раза в сутки за 30 мин до приема пищи, что
отличается от рекомендаций по лечению изоли
рованной ГЭРБ (прием ингибиторов протонной
помпы 1 раз в сутки). Минимальная длитель
ность терапии для оценки эффекта лечения – 8
недель. [44, 45] Общепринятых критериев
эффективности терапии не разработано. Воз
можно, следует придерживаться критериев,
предложенных S.M. Harding et al. в 1996 г. Тера
пия ИПП БА, ассоциированной ГЭРБ, эффек
тивна, если выраженность симптомов снижает
ся на 20%, а показатели пиковой скорости выдо
ха увеличиваются на 20%. Если по истечении 8
12 недель медикаментозной терапии ГЭРБ нет
улучшения контроля БА, возможны две причи
ны подобного хода событий: ГЭРБ не является
триггером БА или медикаментозная терапия
неэффективна [14, 44, 45]. Для прояснения дан
ной проблемы необходима амбулаторная рH
метрия на фоне продолжающегося приема ИПП.
При помощи рHметрии можно выяснить, что
рефлюкс подавлен, но он в принципе не являет
ся триггером БА, поэтому течение БА не улуч
шается при его отсутствии; или же рефлюкс
сохраняется, несмотря на терапию. При сохра
нении рефлюкса на фоне терапии пациент под
лежит дальнейшему обследованию – ЭГДС,
рентгеноскопия с барием и т. д. Стоит также
отметить, что неэффективность терапии ИПП
сама по себе не является показанием к хирурги
ческому лечению (фундопликации). Обычно
оперативное лечение рекомендуют при наличии
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и
других анатомических изменений [15, 30, 40].

Если стартовая терапия ИПП оказалась эффек
тивной, ее обычно продолжают неопределенно
долго, стараясь сократить прием препаратов до 1
раза в сутки, с возвращением к двукратному прие
му при недостаточном эффекте однократного.
В 2015 г. опубликовано отдельное исследова
ние, выполненное J.E.Lang et al., об ухудшении
контроля БА при длительном приеме ингибито
ров протонной помпы. В нем было показано, что
длительный прием (более 6 месяцев) лансопра
зола ведет к ухудшению контроля БА у детей с
фенотипом медленного метаболизма препарата.
Причины данного явления до конца не выясне
ны [2]. Предполагается, что при медленном
метаболизме более значимо снижается продук
ция соляной кислоты, что, возможно, усугубляет
подверженность респираторным инфекциям.
Данная публикация не повлияла на содержание
руководств по лечению БА в 2016 г., но является
предпосылкой к более тщательному изучению
эффектов длительного приема ИПП у пациентов
с БА. В трех исследованиях было показано, что
назначение ИПП пациентам без симптомов
ГЭРБ, даже при наличии рефлюкса, доказанного
при рHметрии, не ведет к улучшению контроля
БА [29, 30]. Начальные рекомендации у пациен
тов с симптомами ГЭРБ и БА – изменение обра
за жизни и назначение ИПП на 8 нед.
Проведенный анализ результатов исследова
ния показал, что ГЭРБ наблюдается у пациентов
с БА чаще, чем в общей популяции, и нередко
утяжеляет течение БА. Клиника ГЭРБ – доста
точный повод для назначения пробной терапии
ИПП при БА, особенно сопровождающейся ноч
ными симптомами. Минимальная длительность
терапии должна составлять 8 недель, после чего
можно сделать выводы о том, является ли ГЭРБ
триггером БА, нужны ли дополнительные об
следования и как долго должна продолжаться
медикаментозная терапия [40].
Таким образом, существует тесная взаимо
связь между ГЭРБ и возможностью развития
респираторной патологии, в частности, БА. В
связи с этим, во всех трудных случаях ведения
больных, страдающих коморбидной патологией
вышеназванных систем, необходимо проведение
комплексного обследования верхних отделов
пищеварительного тракта, с целью выявления
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ГЭРБ [21, 40]. При этом необходимо учесть, что
в лечение пациентов БА, ассоциированной с
ГЭРБ, наряду с традиционной антиастматиче
ской терапией необходимо обязательно вклю
чать также и антирефлюксную терапию.

Мероприятия, направленные на предотвраще
ние ГЭРБ и аспирации рефлюктанта в дыхатель
ные пути у пациентов БА, значительно снижают
легочные проявления, улучшают бронхиальную
проходимость и контроль астмы.
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XÜLASӘ
QASTROEZOFAGEAL REFLYUKS XӘSTӘLİYİ İLӘ ASSOSİASİYA OLUNAN BRONXİAL
ASTMA GENEZİNİN MEXANİZMLӘRİ VӘ GEDİŞATININ XÜSUSİYYӘTLӘRİ
1

Fərəcova N.A., 2Sadiqov R.V., 3Әliyeva M.K.
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2
Mərkəzi elmitədqiqat laboratoriyası və 3ailə təbabəti kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Təqdim olunan icmal bronxial astma (BA) ilə qastroezofageal reflyuks xəstəliyinin (QERX) komorbid vəziyyətinin
qarşılıqlı əlaqəsinə həsr olunub. Müəyyən edilib ki, BA və QERX ümumi patogenetik mexanizmə malikdir. BA
komorbidliyi xəstələrin müalicəsində fərdi klinik yanaşma tələb edir. Komorbidliyin nəzərə alınması BAnın müali
cəsini optimallaşdıraraq xəstəlik üzərində nəzarətin əldə olunması üçün vacibdir.
Açar sözlər: bronxial astma, qastroezofageal reflyuks xəstəliyi, pHmetriya, proton pompası inhibitorları, risk
amili.
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SUMMARY
MEXANIZMS OF GENEZIS AND FEATURES THE COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA
ASSOCIATED WITH QASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
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The paper presents current research on comorbid conditions of bronchial asthma (BA) and gastroesophageal reflux
disease (GERD). It has been established that BA and GERD have a common pathogenetic mechanism. Given the
comorbidity, it is necessary to optimize the treatment of BA and control the disease. The study of the pathogenesis
of asthma will allow a different approach to BA therapy from the point of view of the individual, to predict pro
gression of the course and to prepare preventive measures.
Keywords: bronchial asthma, gastroesophageal reflux disease, pHmetry, proton pump inhibitors, risk factors.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ АФТОЗНЫМ
СТОМАТИТОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ НА ФОНЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Ахадова П.Д., Сеидбеков О.С.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Баку, Азербайджан
Цитоморфологические исследования слизистой оболочки полости рта позволяют выявить иммунные и воспалительные изменения у больных хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. С целью упрощения интерпретации
и повышения информативности данного исследования нами проведён сравнительный анализ интегрального
показателя цитограммы – индекса воспаления у больных различной степени тяжести. Обследовано 32 больных лёгкой
степени и 20 больных со среднетяжёлой степенью хронического рецидивирующего афтозного стоматита на фоне
заболеваний желудочнокишечного тракта. Полученные данные позволили выявить цитологический критерий
диагностики среднетяжёлой формы хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Значение индекса
воспаления >1,26 характеризует среднетяжёлую степень хронического рецидивирующего афтозного стоматита.
Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, заболевания желудочнокишечного тракта,
цитоморфологические исследования.

аболевания желудочнокишечного тракта
часто сопровождаются изменениями в
полости рта. Это объясняется морфофунк
циональным сходством слизистой оболочки
полости рта и пищеварительного тракта [14].
Полость рта – вторичный резервуар и допол
нительный источник реинфицирования организ
ма Helicobacter pylori [5].
Проведённые исследования патологии желу
дочнокишечного тракта показали, что измене
ния слизистой оболочки полости рта (СОПР)
зависят от формы и длительности основного
заболевания [6, 7]. Наиболее распространённой
патологией СОПР при заболеваниях пищевари
тельной системы является хронический рециди
вирующий афтозный стоматит (ХРАС) [7].
Многие авторы отмечают, что при хроническом
гастрите патологические изменения в полости
рта проявляются рецидивирующим афтозным
стоматитом [4, 5, 7].
При этом в период обострения язвенной
болезни наблюдаются отёк СОПР, гиперемия и
гипертрофия нитевидных и грибовидных сосоч
ков языка, снижается вкусовая чувствитель
ность к сладкому [3, 4].
У большинства больных ХРАС появляются
единичные болезненные элементы – афты

З

округлой или овальной формы диаметром от 0,1
до 0,8 мм, покрытые фибринозным налётом
желтоватого цвета [2, 4, 5].
Одним из механизмов формирования афт
является развитие местной аутоаллергенной
реакции: антитела могут по ошибке атаковать
эпителиальные клетки СОПР изза сходства со
слизистой желудочнокищечного тракта [8, 9].
Различают лёгкую, среднетяжёлую и тяжё
лую форму ХРАС в зависимости от количества
элементов поражения на СОПР и частоты рецидивов заболевания.
При лёгкой степени тяжести ХРАС опреде
ляется 1 или 2 афты и рецидивы отмечаются 1
раз в 2 года или реже, без образования рубцов;
при среднетяжёлой степени тяжести ХРАС
отмечаются 56 афт (размер 0,51 см), эпители
зирующиеся в течении 7 дней без грубой дефор
мации, а рецидивы заболевания до 2х раз в год.
При тяжёлой степени тяжести наблюдаются 78
афт эпителизирующиеся в течение 1014 дней с
последующим рубцеванием и деформацией сли
зистой до 34 раз в год [10].
Для правильного выбора методов и средств
лечения ХРАС необходимо определить форму
проявлений и тяжесть заболевания тканей
СОПР. Для выполнения этих задач определён
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ную роль играет цитологический метод исследо
вания, который в настоящее время остаётся
довольно перспективным. Цитологический
метод нашел широкое применение в различных
областях клинической медицины, в том числе и
в стоматологии [11, 12].
При диагностике ХРАС следует учитывать
степень тяжести заболевания для выбора ком
плекса мер, способных обеспечить адекватность
и эффективность лечения.
Цитоморфологическая картина клеточных
элементов при ХРАС характеризуется опреде
лёнными особенностями: цитологический
состав мазков с поверхности афт представляли
клетками малоизменённого эпителия и неболь
шим количеством лейкоцитов. По мере форми
рования язв эпителиоциты встречаются реже, а
количество лейкоцитов с заметными дистрофи
ческими изменениями резко возрастают [13].
Цель работы – провести цитологические
исследования материала СОПР у больных ХРАС
различной степени тяжести на фоне заболева
ний желудочнокишечного тракта.
Материал и методы исследования. Для
цитологического исследования (после ополаски
вания полости рта) стерильным тампоном брали
соскоб с поверхности СОПР, а затем делали
мазки на обезжиренном предметном стекле.
Мазки фиксировали метанолом и окрашивали
по РомановскомуГимза. Обследовано 52 боль
ных ХРАС на фоне заболеваний желудочно
кишечного тракта. Все пациенты находились на
стационарном лечении в отделении гастроэнте
рологии
Республиканской
Клинической
Больницы имени Академика М.А.Миркасимова.
Обследование больных проводилось на фоне
терапии основного соматического заболевания.
Все пациенты были разделены на 2 группы, в
зависимости от степени тяжести ХРАС: 1ую
группу (n=32) составили больные с лёгкой сте
пенью тяжести ХРАС, в возрасте 46,7±1,7
(минимальный 21 год, максимальный 59 лет), из
которых мужчин было 22 (68,7%), женщин 10
(31,3%). Во 2ую группу (n=20) вошли больные
со средней степенью тяжести ХРАС, в возрасте
45,6±2,5 (минимальный – 26 лет, максимальный
– 60 лет), из которых мужчин было 13 (65%) и 7
женщин 7 (35%).
34

При цитологическом исследовании проводи
ли обзорную микроскопию препаратов с окуля
тором х 10 объективом 100 увеличение 1000 раз
проводят подсчёт клеточных элементов. В маз
ках определялось наличие эритроцитов, бакте
рий, грибов. Элементы воспалительного ряда
были представлены нейтрофилами, лимфоцита
ми, моноцитами. Степень функциональной
активности нейтрофилов оценивались в тесте
функциональной активности нейтрофилов
(ФАН1 и ФАН2).
Статистическая обработка данных выполня
лась с применением медицинских программных
средств Microsoft Excel 2010 г. Полученный
цифровой материал представлен в виде средней
арифметической величины (М), ошибки средней
величины (m). На основании критерия U
(ВилкоксонаМаннаУитни) между группами
рассчитывали вероятность различий (р).
Различия считали достоверными при р≤0,05,
высокодостоверными при P≤0,01 и недостовер
ными при р>0,05 Пирсона [14].
Результаты исследований. Как видно из
представленных данных таблицы, основную
массу клеточных элементов составляли нейтро
филы и лимфоциты. Уровень нейтрофилов с
лёгкой степенью стоматита составил в среднем
37,1±0,7%, а при средней степени – 39,7±0,5% и
разница была статистически достоверна
(р<0,05). У больных лёгкой и среднетяжелой
степенью афтозного стоматита выявлено значи
тельное повышение лимфоцитов (в 1,41,5 раз)
относительно данных у здоровых лиц (р<0,05).
Также у больных лёгкой и среднетяжелой сте
пенью ХРАС выявлено повышение уровня
моноцитов (в 1,51,6 раз) относительно данных
у здоровых (р<0,05). Перераспределение клеточ
ного состава материала соскоба СОПР с одной
стороны правилось повышением клеток воспа
лительного ряда (нейтрофилы, моноциты и лим
фоциты), а с другой уменьшением количества
эпителиальных клеток до 15,4±1,1% в группе с
лёгкой степенью тяжести ХРАС и до 14,8±1,1%
в группе со среднетяжёлой степенью тяжести
ХРАС.
При цитологическом исследовании среди
эпителиоцитов определялись клетки с вакуали
зацией цитоплазмы и ядер. Наряду с этим опре

Таблица
Результаты цитологических исследований у больных хроническим рецидивирующим
афтозным стоматитом различной степени тяжести (M±m)

Примечание; * – статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых (р<0,05); ^ –
статистическая достоверность различий между лёгкой и среднетяжёлой степенью.

делялись эпителиальные клетки с явлениями
кариопикноза и кариолизиса. Такие морфологи
ческие изменения обуславливают снижение
защитных свойств эпителия СОПР.
При воспалительных заболеваниях СОПР
фагоцитарная активность нейтрофилов может
изменяться как в сторону активации (повыше
ния), так и в сторону понижения. В наших
исследованиях ФАН1, показатель характери
зующий функциональную активность нейтро
филов достоверно снижался до 6,3±0,3% при
лёгкой степени тяжести и до 5,8±0,3% при сред
нетяжёлой степени. Наблюдалось снижение
фагоцитарной
активности
нейтрофилов.
Показатель ФАН2 в среднем при лёгкой степе
ни ХРАС составил 9,1±0,3 и был статистически
значимо выше в 2,1 раза данных у здоровых. В
группе больных со среднетяжёлой степенью
ХРАС показатель ФАН2 в среднем составил
10±0,4% и был в 2,3 раза выше данных у здоро
вых лиц (р<0,05) и в 1,1 раз выше данных с лёг
кой степенью ХРАС (р>0,05).
На основании цитограмм и их процентному
соотношению определялся индекс воспаления
(ИВ) полученных с СОПР. У практически здоро
вых лиц ИВ составил 0,91±0,03, у больных с
легкой степенью ХРАС – 1,16±0,01, что было в
1,3 раза выше (р<0,05). В группе больных с лег
кой степенью ХРАС минимальное значение ИВ

было – 0,87, максимальное – 1,2. У больных со
средней степенью тяжести ХРАС в 1,4 раза
выше (р<0,05). В группах больных со среднетя
жёлой степенью ХРАС минимальное значение
ИВ составило 1,28, максимальное 1,41. При
значениях ИВ выше 1,26 определяется среднетя
жёлая степень тяжести ХРАС.
Таким образом, нами выявлено, что в цито
грамме материала соскоба СОПР у больных
ХРАС увеличивается неэпителиальный компо
нент, преимущественно фракции нейтрофилов.
У больных со средней степенью тяжести этот
процесс выражен сильнее. Полученные резуль
таты свидетельствуют о том, что степень тяже
сти ХРАС подтверждается цитоморфологиче
скими исследованиями и выражается более
высоким интегральным индексом воспаления
(более 1,26).
Выводы:
1. С целью комплексной оценки состояния
полости рта у больных ХРАС на фоне заболева
ний желудочнокишечного тракта рекоменду
ется проводить цитологическое исследование.
2. Изменения цитологической картины СОПР
определяется при лёгкой и среднетяжёлой сте
пени тяжести ХРАС.
3. Цитологическими критериями диагностики
среднетяжёлой степени тяжести ХРАС может слу
жить повышение индекса воспаления более 1,26.

35

ЛИТЕРАТУРА – ӘDӘBİYYAT – REFERENCES
1. Алиев М.М., Ахмедова Л.М., Кулиева Л.Х. Оценка сен
сибилизации организма к антителам тонкого и толстого
кишечника у больных язвенным стоматитом и сопут
ствующими заболеваниями желудочнокишечного тракта.
// Маэстро. – 2004  №1, стр. 9293.
2. Косюга С.Ю., Варванина С.Э. Особенности проявления
Helicobacter Pylori на слизистой оболочке полости рта. //
Современные проблемы науки и образования – 2015  №1, с.
3. Трухан Д.И., Викторова И.А. // Изменение органов и
тканей полости рта при заболеваниях внутренних орга
нов. М.: Практическая медицина, 2012, 208 с.
4. Трухан Д.И., Голошубина В.В., Трухан Л.Ю. Изменения
со стороны органов и тканей полости рта при гастроэнте
рологических заболеваниях // Экспериментальная и кли
ническая гастроэнтерология. 2015  №3 – стр. 88 – 91.
5. Гажва С.И., Иголкина Н.А. Взаимосвязь заболеваний
внут ренних органов и состояния полости рта. //
Терапевтический архив. – 2013 . Т.85. № 10. – стр. 116118.
6. Зуфаров С.А. Электронномикроскопическое исследо
вание слизистой оболочки полости рта при язвенной
болезни. // Основные стоматологические заболевания.
2003  №5  с. 4548.
7. Оскольский Г.И., Непомнящих Л.М., Юркевич А.В.
Взаимосвязь патологических проявлений в слизистой
оболочке полости рта и заболеваний желудочнокишечно
го тракта. // Дальновосточный мед. журнал, 2010  №3. –
с. 130133.

8. Бабеня А.А. Особенности проявления стоматологиче
ской патологии у лиц с заболеваниями желудочнокишеч
ного тракта (обзор литературы). // Журнал Инновации в
Стоматологии, 2015; №2, с. 2429
9. Луцкая И.К. Заболевания слизистой оболочки полости
рта. М.: Издательство, Медицинская литература, 2014; 224с.
10. Косюга С.Ю., Варванина С.Э., Клянина В.Ю. Повыше
ние эффективности лечения рецидивирующего афтозного
стоматита среднетяжёлой степени тяжести ассоциирован
ного с Helicobacter Pylori // Современные проблемы науки
и образования, 2018; №6. С. 3033.
11. Алиев М.М., Ахмедова Л.М., Мамедова А.М., Исмай
лов А.И. Цитоморфологические исследования в динамике
лечения больных с эрозивноязвенными поражениями
слизистой оболочки полости рта. // Институт Стоматоло
гии, 2013; №4: с. 6578.
12. Карвук И.Ю., Ладыжина Е.М., Новиков Д.К. Цитоло
гическая оценка изменений слизистой оболочки полости
рта у пациентов с ортодонтическими конструкциями. //
Современная стоматология, 2017; №3: с.2528
13. Азимбаев Н.М. Диагностика и методы лечения хрони
ческого рецидивирующего афтозного стоматита полости
рта (обзор литературы) // Наука, образование и культура.
2018, №8 (32), стр. 4354
14. Трухачёва Н.В. Математическая статистика в медико
биологических исследованиях с применением пакета sta
tistic: М.: ГЭОТАР. Медиа, 2012; 384с.

XÜLASӘ
MӘDӘBAĞIRSAQ TRAKTININ XӘSTӘLİKLӘRİ FONUNDA XRONİKİ
RESİDİVLӘŞӘN AFTOZ STOMATİTLӘ OLAN XӘSTӘLӘRDӘ
SİTOMORFOLOJİ TӘDQİQATLARIN NӘTİCӘLӘRİ
Әhədova P.C., Seyidbəyov O.S.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Stomatologiya və üzçənə cərrahiyyəsi kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Ağız boşluğunun sitomorfoloji tədqiqatları xroniki residivləşən aftoz stomatiti olan xəstələrdə immun və iltihabi
dəyişikləri aşkar edilməsinə imkan yaradır. Həmin tədqiqatın təfsirini yüngülləşdirmək və məlumat məzmunu artır
maq məqsədilə bizim tərəfimizdən sitoqram göstəricisinin – müxtəlif ağırlıq dərəcədə olan xəstələrdə iltihab indek
si müqayisə analizi aparılmışdır. Mədəbağırsaq trakt xəstəlikləri fonunda 32 xəstə xroniki residivləşən aftoz stom
atitin yüngül dərəcə və 20 xəstə orta ağır dərəcəsi ilə müayinə olunmuşdur. Alınmış nəticələr xroniki residivləşən
aftoz stomatitin orta ağır dərəcəsi olan diaqnostikanın sitoloji meyarını aşkar etmək imkan yaratdılar. İltihab
indeksin dəyəri 1,26 – dan artıqdırsa, bu xroniki residivləşən aftoz stomatitin orta ağır dərəcəsini xarakaterizə edir.
Açar sözlər: xroniki təkrarlanan aft stomatit, mədəbağırsaq traktının xəstəlikləri, sitomorfoloji tədqiqatlar.
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SUMMARY
THE RESULTS OF SITOMORFOLOGY RESEARCHES AMONG THE PATIENTS
WITH CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS OF VARYING SEVERITY
ON THE GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES FONE
Ahadova P.J., Seyidbayov O.S.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors’ named after A.Aliyev,
chair of stomatology and maxillafacial surgery, Baku, Azerbaijan
Sitomorfology researches of oral mucosa allow to reveal immune and inflammatory changes among the patients
with chronic recurrent aphthous stomatitis. With the purpose of simplification and rising the informativeness this
disease we conducted compared analysis of cytogram integral indicator – inflammatory index among the patients
with varying degrees of severity. On the gastrointestinal tract diseases fone were checkedup 32 patients with mild
and 20 patients with moderate degree of chronic recurrent aphthous stomatitis. Obtained data allow us to reveal
cytological diagnostic criterion of moderate form chronic recurrent aphthous stomatitis. The inflammation index
value more 1,26 characterizes moderate degree of chronic recurrent aphthous stomatitis.
Keywords: chronic recurrent aphthous stomatitis, diseases of the gastrointestinal tract, cytomorphological researches.
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İNTERSTİSİAL SİSTİT/AĞRILI SİDİK KİSӘSİ SİNDROMU ZAMANI
SİNİRLӘRİN BÖYÜMӘ FAKTORUNUN VӘ EPİDERMAL BÖYÜMӘ
FAKTORUNUN SӘVİYYӘLӘRİNİN EKSPERİMENTAL
MODELLӘRDӘ ÖYRӘNİLMӘSİNİN NӘTİCӘLӘRİ
Şolan R.F.*
Respublika MüalicəDiaqnostika Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə İnterstisial sistit/ağrılı sidik kisəsi sindromunun (İS/ASKS) müxtəlif eksperimental modellərində qan və sidikdə sinir
lərin böyümə və epidermal böyümə faktorlarının səviyyəsinin dəyərləndirilməsi. İS/ASKSun modelləşdirilməsi 15002000 g
ağırlığında olan 53 ağ Yeni Zelandiya dişi dovşanlarda aparılmışdır. 6 variant heyvan modelini müəyyənləşdirilmişdir: I) 70%
li spirtli məhlulun sidik kisəsi boşluğuna daxil edilməsi; II) protamin sulfatın sidik kisəsi boşluğuna vurulması; III) 0,5% HCl
məhlulunun sidik kisəsinə inyeksiyası; IV) heyvanın sidik kisəsindən götürülmüş sidiyin sidik kisəsinin divarına yeridilməsi;
V) 0,9% NaCl məhlulunun sidik kisəsinin divarına yeridilməsi; VI) intakt heyvanlar, sidik kisəsinin divarına heç bir məhlul
yeridilməmişdir. Sinirlərin böyümə faktoru (NGF) və epidermal böyümə faktoru (EGF) ELİSA metodu ilə müvafiq testdəstlər
lə təyin edilmişdir. İS/ASKS mövcud olan halda eksperimental modelin müxtəlif variantlarında NGFda və EGFda dəyişiklik
qeydə alınır, amma daha aydın dəyişikliklər sidikdə olan zəhərli maddələrin səbəb olduğu eksperimental İS/ASKSda müşahidə
olunur. Dinamikada İS/ASKS heyvan modellərində NGF və EGF səviyyəsinin araşdırılması onların artdığını göstərdi.
Aşkarlanan korrelyasiya qarşılıqlı əlaqələr səbəbnəticə əlaqəsini göstərir. İS/ASKS inkişaf edilməsi müddətində NGFın və
EGFin arasında korrelyasiya qarşılıqlı əlaqəsinin mövcudluğu və onun gücləndirməsi proliferasiyanın artmasını göstərir.
Açar sözlər: interstisial sistit/ağrılı sidik kisəsi sindromu, sidik kisəsi, eksperimental modellər, sinirlərin böyümə faktoru, epi
dermal böyümə faktoru.

iriş. İnterstisial sistit/ağrılı sidik kisəsi sin
dromu (İS/ASKS) ağrı sindromu, sidik
ifrazı tezliyinin yüksəlməsi və urgentlik
hallarının artması ilə ifadə olunan xroniki xəstə
likdir. İS/ASKSın ümumi etiologiyası və pato
fiziologiyası aydın deyil və həm infeksion, nevrolo
ji, allergik, autoimmun amillərdən, həm də sidiyin
toksiki maddələrindən ibarət ola bilər [13].
Patofizioloji mexanizmlər qismində səthi uroteli
hüceyrələrindən qlikozaminoglikan qatının itir
ilməsi və sidikdə zəhərli maddələrin mövcud olması
irəli sürülmüşdür [1, 2, 4].
Mürəkkəb patofiziologiya səbəbindən pasient
lərdəki simptomların təməlində duran mexanizm
lərin daha yaxşı dərk edilməsi üçün bir sıra model
lər uzun illər ərzində heyvanlar üzərində öyrənilir.
Ona görə İS/ASKS patofiziologiyasının daha yaxşı
anlaşılması üçün xroniki sistitin müxtəlif eksperi
mental modelləri yaradılmışdır [57]. Heyvanlar
üzərindəki bu modellər İS/ASKSun insanlarda
öyrənilə bilməyən məqamlarının tədqiqinə və
potensial müalicə metodlarının işlənib hazırlanması
və sınaqdan keçirilməsinə kömək edə bilər. Bundan
əlavə, sidik ifrazının İS/ASKSa səbəb ola bilən
amillərinin axtarışı proqnostik biomarker rolunu
oynamaqla erkən diaqnostikada yardımçı ola
biləcək bir sıra potensial hədəflərin aşkarlanmasına
gətirib çıxardı.
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Halhazırda İS/ASKS biomarkerlərinin diaqnos
tik və terapevtik əhəmiyyətinin, xüsusən də sinir
lərdə böyümə faktoru (NGF – nerve growth factor)
və epidermal böyümə faktorunun (EGF – epidermal
growth factor) öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Bir sıra tədqiqatların nəticələri NGFnin
İS/ASKS ilə əlaqəsini aşkarlamışdır ki, bu da bu
vəziyyətin diferensial diaqnostikasında köməklik
göstərə bilər [810]. NGFnin sidik kisəsində uroteli
hüceyrələrində və saya əzələlərdə ekspressiya olun
duğu məlumdur [11]. Bildirilir ki, transgenik siçan
lar modelində sidik kisəsində NGFnin yüksək
dərəcədə ifadə olunması sidik kisəsinin
funksiyasında dəyişikliklərə [12], həmçinin İSnin
yaranmasına səbəb olmuşdur [11]. EGFnin selikli
qişanı stresin və ya etanol kimi müxtəlif nekrozedi
ci agentlərin təsirindən yaranan zədələrdən qorudu
ğuna dair məlumatlar əldə edilmişdir [13].
Lakin eksperimental modellərin müəyyən çatış
mazlıqları var, məsələn, qıcıqlandırıcının və ya
immunostimulyatorun kisədaxili instilasiyasının bir
sıra heyvanlarda (dəniz donuzları, gəmiricilər,
dovşanlar və pişiklər) tədqiq edilmiş təsirləri
əhəmiyyətli dəyişkənliyi nümayiş etdirir [14]. Eyni
zamanda, müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif olu
nan modellərin əksəriyyəti effektivdir [15, 16].
Tədqiqatın məqsədi – İS/ASKSun müxtəlif
eksperimental modellərində qan və sidikdə sinir

lərin böyümə və epidermal böyümə faktorlarının
səviyyəsini dəyərləndirilməsi.
Material və metodlar. İS/ASKSun model
ləşdirilməsi 15002000 g ağırlığında olan 53 ağ
Yeni Zelandiya dişi dovşanlarda aparılmışdır.
Heyvanları saxlayarkən və eksperimental tədqiqat
lar apararkən laboratoriya heyvanlarına qulluq və
istifadəsi qaydalarına (NIH Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals) və onlara riayət olun
masına əməl olundu [17]. Dovşanlarda İS/ASKSun
modelləşdirilməsi bir neçə yollarla yaradıldı və
bununla əlaqədar olaraq 6 heyvan modelini
müəyyənləşdirdik, onları kimyəvi agentin kisədax
ili yeridilməsi və/və ya qıcıqlandırıcı maddənin
sidik kisəsi divarına inyeksiyası nəticəsində
yaranan sidik kisəsi iltihabı kimi təsnif etdik.
Bunun üçün tərəfimizdən İS/ASKSun eksperimen
tal modelinin (qrupların) aşağıdakı yollarla əldə
edilmiş versiyalarından istifadə etdik: I) 70%li
spirtli məhlulun sidik kisəsi boşluğuna daxil
edilməsi (n=8); II) protamin sulfatın sidik kisəsi
boşluğuna vurulması (n=7); III) 0,5% HCl məhlulu
nun sidik kisəsinə inyeksiyası (n=8); IV) heyvanın
sidik kisəsindən götürülmüş sidiyin sidik kisəsinin

divarına yeridilməsi (n=15); V) 0,9% NaCl məhlu
lunun sidik kisəsinin divarına yeridilməsi (n=7);
VI) intakt heyvanlar, sidik kisəsinin divarına heç bir
məhlul yeridilməmişdir (n=8).
Sinirlərin böyümə faktoru NGF Emax® dəsti
istifadə edərək fermentə bağlı immunosorbent anal
izi (ELISA) ilə müəyyən edilmişdir. Epidermal
böyümə faktoru EGF dəsti (Cusabio Biotech Co.,
Ltd., Çin) istifadə edərək fermentə bağlı
immunosorbent analizi (ELISA) ilə təyin olundu.
Markerlərin qatılığı qan və sidikdə müəyyən edildi.
Ölçmələr eksperimental modelin yaradılmasından 1
və 14 gün sonra aparılmışdır.
Alınan məlumatların statistik işlənməsi
"Windows 8.0 üçün Statistica" və "Microsoft
Excel" proqramları istifadə edilərək həyata keçir
ilmişdir.Orta dəyər (orta), ortanın standart sapması
(Standart Sapma) hesablanmışdır. Fərqlər p<0,05
səviyyəsində əhəmiyyətli hesab edildi. Göstəricilər
arasındakı korrelyasiya asılılığı Pearson kor
relyasiya əmsalı ilə hesablanmışdır.
Nəticələr. İS/ASKSun müxtəlif eksperimental
modellərində qan və sidikdə sinirlərin böyümə fak
torunun (NGF) səviyyəsi cəd. 1də göstərilib.

Cədvəl 1
Eksperiment zamanı tədqiqat qruplarında qan və sidikdə sinirlərin böyümə faktorunun səviyyəsi

Qeyd: *  6 (nəzarət) qrupu ilə fərqlərin statistik əhəmiyyəti; **  tədqiqatın müxtəlif dövrlərində göstəricilər arasında (p <0,050,01)

Tədqiqatın ilk günü sinirlərin böyümə faktoru
nun konsentrasiyasının təhlili nəzarətdə olan qrupla
müqayisədə bütün qruplarda qanda biomarker
səviyyəsinin statistik əhəmiyyətli artım olduğunu
ortaya çıxardı. Belə ki, I qrupda NGF səviyyəsi
nəzarət qrupundakı səviyyədən 46,0% (р<0,05), II

qrupda – 41,0% (р<0,05), III qrupda – 60,4%
(р<0,01), IV və V qruplarda müvafiq olaraq –
71,3% (p<0,01) və 44,0% (р<0,05) yüksək olmuş
dur. NGF səviyyəsində ən yüksək artım IV qrup
heyvanlarda müşahidə edilmişdir. Eyni müayinə
dövründə sidikdə NGF səviyyəsi yalnız IV qrupda
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nəzarətdə olan qrupla müqayisədə statistik olaraq
əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi (68,2%, p<0,01),
digər qruplarda artım aşağı səviyyədə olmuşdur. 14
gündən sonra qanda NGF səviyyəsinin artması
bütün qruplarda nəzarət qrupu ilə müqayisədə dəy
işilməmişdir (p<0,05), lakin IV qrupda xüsusilə
böyük fərq qeydə alınmışdır – 90,1% (p<0,001).
Sidikdə NGF konsentrasiyası bütün qruplarda
nəzarətdə olan qrupdakından daha yüksək olmuş
dur, amma IV qrupda statistik əhəmiyyətli fərq
müşahidə olunmuşdur – 85,0% (p<0,001). İlk
sutkada III, IV və V qrupdakı dovşanların qanında,
IV qrupda isə sidiyində NGF göstəricilərinin geniş
dəyişkənliyi diqqəti cəlb etmişdir. 14 gündən sonra
göstəricilərin əhəmiyyətli dəyişkənliyi I və IV qrup
heyvanların qanında, yalnız IV qrupda sidiyində
müşahidə edilmişdir.
Tədqiqatın müxtəlif dövrlərində qruplarda NGF
göstəriciləri müqayisə edilərkən məlum olmuşdur
ki, I qrupda 14cü gündə 1ci günə nisbətən qan və
sidikdə bu göstərici müvafiq olaraq 35,1% (p<0,05)
və 8,7% yüksəlmişdir. II qrup dovşanlarda, əksinə,
14 gündən sonra NGF səviyyəsinin qanda 4,4%,
sidikdə 21,6% azalması müşahidə olunmuşdur.
Sidik kisəsinə 0,5%li HCl məhlulunun yeridilməsi
nəticəsində İS/ASKS olan dovşan qrupunda (III
qrup) və 0,9%li NaCl məhlulu olan heyvan
qrupunda (V qrup) həmçinin hər iki bioloji mayedə
NGFnin azalması qeydə alınmışdır. III qrupda
NGFnin tərkibi 14cü gün təcrübənin ilk günü ilə
müqayisədə qanda 29,3% azalmış və sidikdə 14,3%

artmışdır. V qrupda qanda NGF konsentrasiyası 14
cü sutkada 30,8%, sidikdə 30,5% azalmışdır. IV
eksperimental modeldə tədqiqatın 14cü sutkasında
qanda NGFnin həcmi ilk günə nisbətən 65,5%
(p<0,01), sidikdə – 52,7% (p<0,05) artmışdır.
Beləliklə, eksperimental qrupların hər birində
NGF səviyyəsinin qrupdaxili təhlili aşağıdakı ten
densiyanı üzə çıxarmışdır:
 I müşahidə qrupunda fərqli dövrlərdə həm
qanda, həm də sidikdə NGF səviyyəsində ar
tım tendensiyası qeydə alınmışdır. Bu qrupda
modelin yaradılmasından 14 gün sonra ilkin
göstərici ilə müqayisədə NGFnin həcmi qan
da 35,1% (p<0,05), sidikdə – 8,7% artmışdır.
 II qrupda tədqiqatın 14cü sutkasında sinir
lərin böyümə faktoru səviyyəsində cüzi azal
ma qeydə alınmışdır.
 III qrupda NGF konsentrasiyası qanda 29,3%
azalmış, sidikdə isə 14,3% artmışdır.
 IV qrupda sidik yeridildikdən sonrakı ilk
günlə müqayisədə 14 sutka sonra NGF
səviyyəsinin qan və sidikdə müvafiq olaraq
65,5% (p<0,01) və 52,7% (p<0,05) əhəmiy
yətli artımı müəyyən olunmuşdur.
 V qrupda qan və sidikdə NGF konsen
trasiyasında azalma müşahidə edilmişdir,
ilkin müşahidə müddəti ilə müqayisədə qanda
fərq 30,8%, sidikdə – 30,5% təşkil etmişdir.
Qan və sidikdə NGF göstəriciləri arasındakı kor
relyasiya əmsalı təyin edilərkən müxtəlif yönümlü
əlaqələr ortaya çıxmışdır (cəd. 2).

Cədvəl 2
Qan və sidikdə sinirlərin böyümə faktorunun göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əmsalı

Güclü müsbət, statistik əhəmiyyətli korrelyasiya
tədqiqatın 14cü günü II qrupda müşahidə olunmuş
dur (r=+0,715, p=0,05). Həmçinin V qrupda yüksək
birbaşa korrelyasiya müşahidə edilmişdir (p<0,01).
Nəzarətdə olan qrupda NGF göstəriciləri arasında
çox zəif mənfi əlaqə qeydə alınmışdır.
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Deməli, qan və sidikdə NGF səviyyəsində daha
aydın dəyişikliklər nəzarət qrupu ilə müqayisədə
sidik kisəsi divarına sidik yeridilməklə İS/ASKS
modelində müşahidə olunmuşdur. II qrup heyvan
ların qanında NGF səviyyələri sidikdə NGF
səviyyələri ilə korrelyasiya edilmişdir. Nəzarət

qrupunun göstəricilərinin I, II, III və V qrupları ilə
müqayisəsində qanda statistik əhəmiyyətli dəyişik
liklər və onların sidikdə mövcud olmaması aşkar
edilmişdir. Bu halda sidik kisəsi divarına sidik
yeridilməsi əsasında İS/ASKS modeli olan heyvan
larda NGF səviyyəsi statistik olaraq modellərin digər,
eləcə də intakt qruplu variantlarının göstəricilərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir. Dinamik

araşdırma sidik kisəsi divarına sidik yeridilən model
lərə aid heyvanlarda NGF konsentrasiyasında statis
tik əhəmiyyətli dəyişiklikləri üzə çıxarmışdır.
Eksperimental qruplarda hüceyrələrin artımı,
proliferasiyası və fərqlənməsinin tənzimlənməsində
mühüm rol oynayan epidermal böyümə faktoru
(EGF) səviyyəsinin tədqiqi ilə bağlı nəticələr cəd.
3də təqdim edilmişdir.

Cədvəl 3
Eksperiment zamanı qruplarda qanda və sidikdə epidermal böyümə faktorunun səviyyəsi

Qeyd: *  6 (nəzarət) qrupu ilə fərqlərin statistik əhəmiyyəti; **  tədqiqatın müxtəlif dövrlərində göstəricilər arasında (p <0,50,001)

Araşdırma göstəricilərinə görə, model
ləşdirmədən bir gün sonra eksperimental qruplarda
qanda EGF səviyyəsi intakt qrupa nisbətən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməmişdir. Həmçinin
ASKS/İS modelləri arasında qanda bu faktorda
əhəmiyyətli bir fərq qeydə alınmamışdır. Sidikdə
EGFin nisbətən yüksək səviyyəsi II, III və IV qrup
dovşanlarında aşkar edilmişdir ki, bu da intakt hey
vanların göstəricisini 33,3% (p<0,05), 48,2%
(p<0,05) və 34,6% (p<0,05) aşmışdır.
14 gündən sonra qan və sidikdə EGF konsen
trasiyası I qrupda VI qrupa nisbətən müvafiq olaraq
17,3 və 15,8% yüksək olmuşdur. II qrupda eyni
müşahidə dövründə intakt heyvanlar qrupu ilə
müqayisədə EGF səviyyəsinin qanda (17,4%) və
sidikdə (3,3%) azalması qeydə alınmışdır. III qrup
dovşanların qanında epidermal böyümə faktorunun
həcmi VI qrupdakı göstəriciləri 18,3%, sidiyində
17,1% üstələmişdir. IV qrupda qan və sidikdə EGF
səviyyəsi intakt heyvanlarla müqayisədə 63,1%
(p<0,01), sidikdə 49,2% (p<0,05) yüksək olmuşdur.
V qrupda biz qan və sidikdə EGF konsen

trasiyasının təmas qrupu ilə müqayisədə 68,8%
(p<0,01) və 17,2% azaldığını müşahidə etmişik.
Müşahidə dövründə EGF dinamikasını izlədikdə
I qrupda 14cü sutkada 1ci sutka ilə müqayisədə
onun artımı yalnız qanda qeyd olunmuş və fərq orta
hesabla 31,4% (p<0,05) təşkil etmişdir. Tədqiqatın
II qrupunda, 14 gündən sonra ilk günlə müqayisədə
qan və sidikdə EGF səviyyəsi müvafiq olaraq
19,4% və 55,0% (p<0,05) azalmışdır. V qrupda da
qan və sidikdə EGF 14 gündən sonra müvafiq
olaraq 85,8% (p<0,001) və 12,3% azalmışdır. III
qrupda bu markerin qandakı konsentrasiyası iki
həftədən sonra bir qədər artmış, sidikdə isə 59,9%
(p<0,05) azalmışdır. Bu halda 14 gündən sonra
qanda EGFdə maksimum artım IV eksperimental
qrupun heyvanlarında müşahidə edilmişdir; burada
ilkin göstərici ilə fərq 61,1% (p<0,01) olmuşdur.
Tədqiqatın eyni dövründə sidikdə EGF
səviyyəsində 22,3% artım qeydə alınmışdır.
Beləliklə, eksperimental qrupların hər birində
EGF səviyyəsinin təhlili aşağıdakı dinamikanı üzə
çıxarmışdır:
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 I müşahidə qrupunda 14 sutkadan sonra
qanda EGF səviyyəsinin statistik əhəmiyyətli
artımı (31,4%, p<0,05) və sidikdə cüzi azal
ması qeydə alınmışdır.
 II qrupda tədqiqatın 14cü sutkasında epider
mal böyümə faktorunun qanda 19,4% və si
dikdə 55,0% (p<0,05) azalması baş vermişdir.
 III qrupda EGF konsentrasiyasının qanda
artım tendensiyası, sidikdə isə 59,9%
(p<0,05) artım qeydə alınmışdır.
 IV qrupda 14 sutka sonra sidik yeridilməsin
dən sonrakı ilk günlə müqayisədə qan və si
dikdə EGF səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcə
də, müvafiq olaraq 61,1% (p<0,01) və 22,3%
artım müəyyən olunmuşdur.
 V qrupda qan və sidikdə EGF konsentra
siyasının azalması müşahidə edilmişdir, ilkin
müşahidə müddəti ilə müqayisədə qanda fərq
85,8% (p<0,001), sidikdə – 12,3% olmuşdur.
Eksperimental modellərdə qan və sidikdə EGF

göstəriciləri arasındakı korrelyasiya əmsalı təyin
edilərkən müsbət əlaqələr ortaya çıxmışdır (şək. 1).
Dinamikada aparılan tədqiqat, I qrupda model
ləşdirmədən bir gün sonra müşahidə olunan çox yük
sək birbaşa korrelyasiyada (r=+0,976, p<0,001) 14
gündən sonra orta həddə qədər (r=+0,500, p<0,01)
azalma qetdə alınmışdır; II qrupda da korrelyasiya
əlaqəsi yüksək birbaşa əlaqədən (r=+0,847, p<0,001)
14 sutkadan sonra çox zəif (r=+0,076, p=0,581)
əlaqəyə keçmişdir. III qrupda eksperimentin ilk günü
əlaqə yüksək geriləmədən (r=0,810, p<0,001) zəifə
qədər dəyişmiş (r=0,377, p<0,05), bu halda münasi
bət korrelyasiya istiqaməti qorunub saxlanmışdır. IV
qrupda bütün müşahidə dövrü ərzində daha da zəi
fləməyə meyl edən zəif korrelyasiya qeydə alın
mışdır. V qrupda qarşılıqlı əlaqənin zəifdən (r=0,359,
p<0,05) ortaya doğru (r=0,635, p<0,01) güclənməsi
qeyd olunmuşdur. İntakt heyvanlar qrupunda qan və
sidikdəki EGF göstəriciləri geriyə orta əlaqə ilə kor
relyasiya olmuşlar (r=0.664, p<0,01).

Şək. 1. Tədqiqatın eksperimental qruplarında qan və sidikdə epidermal böyümə
faktorunun göstəriciləri arasında korrelyasiya əmsalı (r).
NGF və EGF arasında statistik cəhətdən
əhəmiyyətli güclü əlaqələr həm ilk sutkalarda, həm
də 14 sutkadan sonra müəyyən edilmişdir (cəd. 4).
Çox yüksək korrelyasiya əlaqəsi qan və sidikdə
eksperimentdən 1 gün sonra II (r=0,942, p<0,001)
və VI (r=+0,956, p<0,001) qruplarda, 14 gün sonra
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I qrupda (r=+0,936, p<0,001) müşahidə edilmişdir
(şək. 24).
Şək. 2dən göründüyü kimi, İS/ASKS
vəziyyətində protamin sulfatın (II qrup) vurulması
nəticəsində yaranan NGF və EGF arasındakı asılılıq
dərəcəsini göstərən determinasiya əmsalı r2=0,888,

Cədvəl 4
Dinamikada eksperimental qruplarda qan və sidikdə sinir böyümə afrmnhormonu parametrləri
ilə epidermal böyümə faktoru arasındakı korrelyasiya əmsalı (r)

Şək. 2. 1 gün sonra II qrup heyvanların qanında sinirlərin böyümə faktoru ilə epidermal
böyümə faktoru arasındakı determinasiya əmsalı

Şək. 3. İntakt heyvanların (VI qrup) sidiyində sinirlərin böyümə faktoru ilə epidermal
böyümə faktoru arasındakı determinasiya əmsalı
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yəni 89% hallarda NGFdəki dəyişikliklər EGFnin
dəyişikliyinə gətirib çıxarır.
Şək. 3dən göründüyü kimi, İS/ASKS olmayan
heyvanlarda (VI qrup) NGF ilə EGF arasındakı
asılılıq dərəcəsini göstərən determinasiya əmsalı
r2= 0,913dir, yəni 91% halda NGFdə dəyişikliklər
EGFdə dəyişikliklərə səbəb olur.

Şək. 4dən məlum olur ki, eksperimental
İS/ASKS heyvanların sidik kisəsinə 70% spirtli
məhlulun yeridilməsi ilə yaradılan I qrup dovşan
larda NGF və EGF arasındakı determinasiya
əmsalı r2=0,877dir, yəni dəyişikliklərin 88%
halda NGFdə dəyişikliklər EGFdə dəyişikliklərə
səbəb olur.

Şək. 4. 14 sutkadan sonra I qrup heyvanların sidiyində sinirlərin böyümə faktoru ilə
epidermal böyümə faktoru arasındakı determinasiya əmsalı.
Tədqiqat 14 sutkadan sonra V eksperimental
Markerlər arasındakı orta korrelyasiya əlaqəsi 14
qrupundakı qanda və III qrupdakı sidikdə yüksək gündən sonra I qrupdakı qanda (r=0,565, p<0,01)
korrelyasiyanın müəyyən edildiyini göstər və IV qrupdakı qanda (r=0,561, p<0,01) qeyd
mişdir.
edilmişdir (şək. 5).

Şək. 5. 14 gündən sonra IV qrup heyvanların qanındasinirlərin böyümə faktoru ilə
epidermal böyümə faktoru arasındakı determinasiya əmsalı.
Təqdim olunan şək. 5dən məlum olur ki, və EGF arasındakı determinasiya əmsalı r2=0,315
dovşanın sidik kisəsindən götürülmüş sidiyin sidik dir, yəni 31% halda NGFdə dəyişikliklər EGFdə
kisəsinin divarına vurulması yolu ilə eksperimental dəyişikliklərə səbəb olur.
İS/ASKSnin yarandığı IV qrup dovşanlarda NGF
Müzakirə. Biz İS/ASKSun modellərindən 6
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variantı nəzərdən keçirdik ki, onlardan 3ü (I, II, III
qruplar) kimyəvi modellər, 1 model  sidik kisəsinin
divarına sidiyin daxil edilməsi (IV qrup), 1 model
(V qrup) – fizioloji məhlulun yeridilməsi və 1
model (VI qrup) intakt dovşanlar idi. Tədqiqatımızda bütün eksperimental variantlarda olan
heyvanlarda qanda tədqiq olunan NGF və EGF
konsentrasiyasında statistik olaraq əhəmiyyətli bir
artım olduğu ortaya çıxdı, xüsusən də IV qrupda,
həm qanda, həm də sidikdə xüsusilə yüksək bir
səviyyədə olduğu təsbit edildi. Nəticələrimiz bir
sıra tədqiqatçıların məlumatları ilə müqayisə olunur
[1820]. İS/ASKS zamanı qan və sidikdə NGFun
səviyyəsinin yüksəlməsinə, güman ki, iltihab kom
ponentlər səbəb ola bilər, sidik kisəsi divarına sidik
inyeksiya modeli yaradılan heyvanlarda NGF
səviyyəsində açıq bir artım isə, sidik kompo
nentlərinin toksikliyi və xroniki iltihabın inkişafı ilə
bağlıdır.
Әldə edilən nəticələrə əsas olaraq hesab edirik
ki, yüksək EGF səviyyələrinin kimyəvi və zəhərli
maddələrin səbəb olduğu sidik kisəsi ziyanlarına
reaksiyasıdır. EGFnin urotelial və hamar əzələ
hüceyrələrinin mitoqeni olduğunu və çoxalma sürə
tini artırdığını və eyni zamanda bir çox epiteliya
hüceyrəsinin məhsulu olduğunu nəzərə alsaq [1, 2,
7, 8, 21], sidik kisəsinin sidik kisəsi divarına

yeridilməsi sidik kisəsinin qlükozaminoglikan qatı
na ziyan vurduğunu fərz etmək olar. Bu da hüceyrə
proliferasiyanı stimulə edən EGF səviyyəsinin art
masına səbəb ola bilər.
Yekun. Beləliklə, İS/ASKS mövcud olan halda
eksperimental modelin müxtəlif variantlarında
NGFda və EGFda dəyişiklik qeydə alınır, amma
daha aydın dəyişikliklər sidikdə olan zəhərli mad
dələrin səbəb olduğu eksperimental İS/ASKSda
müşahidə olunur. Dinamikada İS/ASKS heyvan
modellərində NGF və EGF səviyyəsinin araşdırıl
ması onların artdığını göstərdi. İS/ASKS zamanı
qan və sidikdə artan NGF səviyyəsinin olması,
aydın şəkildə iltihablı komponentlərdən qay
naqlanır və sidik kisəsi divarına sidik inyeksiya
modeli yaradılan heyvanlarda NGF səviyyəsində
açıq bir artım, sidik komponentlərinin xroniki ilti
habı və toksikliyindən qaynaqlanır. Epidermal
böyümə faktoru səviyyəsindəki dəyişikliklər
İS/ASKS ilə əlaqəli ola bilər. Aşkarlanan kor
relyasiya qarşılıqlı əlaqələr səbəbnəticə əlaqəsini
göstərir. İS/ASKS inkişaf edilməsi müddətində
NGFın və EGFin arasında korrelyasiya qarşılıqlı
əlaqəsinin mövcudluğu və onun gücləndirməsi pro
liferasiyanın artmasını göstərir. Proliferasiyanın
markerlərinin təyini diaqnostik meyarlar və
İS/ASKSun monitorinqində istifadə edilə bilər.
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РЕЗЮМЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ И
ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
МОДЕЛЯХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ЦИСТИТА/СИНДРОМА БОЛЕЗНЕННОГО
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Шолан Р.Ф.
Республиканский Лечебнодиагностический центр, Баку, Азербайджан
В статье представлены результаты оценки уровней фактора роста нервов (NGF) и эпидермального фактора
роста (EGF) в крови и моче в различных экспериментальных моделях интерстициального цистита/синдро
ма болезненного мочевого пузыря (ИЦ/СБМП). ИЦ/СБМП моделировался на 53 белых новозеландских кро
ликахсамках массой 15002000 г. различными способами: I группа (n=8) – инъекция 70% спиртового рас
твора в полость мочевого пузыря; II группа (n=7) – инъекция протамина сульфата в полость мочевого пузы
ря; III группа (n=8) – инъекция 0,5% раствора соляной кислоты (HCl) в мочевой пузырь; IV группа (n=15) –
введение в стенку мочевого пузыря мочи, взятой из мочевого пузыря животного; V группа (n=7) – введение
0,9% раствора хлористого натрия (NaCl) в стенку мочевого пузыря, VI группа (n=8) – интактные кролики.
NGF и EGF в крови и моче определяли ELISA методом соответствующими тестнаборами. При ИЦ/СБМП
имеет место изменение NGF и EGF при различных вариантах экспериментальной модели, но более выра
женные изменения наблюдаются при экспериментальном ИЦ/СБМП, вызванным токсическими вещества
ми, содержащиеся в моче. Исследования уровня NGF и EGF на животных моделях ИЦ/СБМП в динамике
показало их увеличение. Выявленные корреляционные взаимосвязи указывают на причинноследственные
связи. Наличие корреляционной взаимосвязи между NGF и EGF и ее усиление по мере прогрессирования
ИЦ/СБМП указывает на рост пролиферации.
Ключевые слова: интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря, мочевой пузырь, экс
периментальные модели, фактор роста нервов, эпидермальный фактор роста
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SUMMARY
RESULTS OF STUDYING THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR
AND EPIDERMAL GROWTH FACTOR IN EXPERIMENTAL MODELS
OF INTERSTITIAL CYSTITIS/BLADDER PAIN SYNDROME
Sholan R.F.
Republican Medical Diagnostic Center, Baku, Azerbaijan
The article presents the results of assessing the levels of nerve growth factor (NGF) and epidermal growth factor
(EGF) in blood and urine in various experimental models of interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS).
IC/BPS was modeled on 53 white New Zealand female rabbits weighing 15002000 g in various ways: Group I
(n=8) – injection of 70% alcohol solution into the bladder cavity; Group II (n=7) – injection of protamine sulfate
into the bladder cavity; Group III (n=8) – injection of 0.5% hydrochloric acid (HCl) solution into the bladder; Group
IV (n=15) – injection of urine taken from the animal's bladder into the wall of the bladder; Group V (n=7) – intro
duction of 0.9% sodium chloride (NaCl) solution into the bladder wall, group VI (n=8) – intact rabbits.NGF and
EGF in blood and urine were determined by ELISA method with appropriate test kits. In IC/BPS, there is a change
in NGF and EGF in different versions of the experimental model, but more pronounced changes are observed in
experimental IC/PBS caused by toxic substances contained in the urine. Studies of the level of NGF and EGF in ani
mal models of IC/PBS in dynamics showed their increase. The revealed correlations indicate a causeandeffect rela
tionship. The presence of a correlation relationship between NGF and EGF and its enhancement with the progres
sion of IC/BPS indicates an increase in proliferation.
Keywords: ınterstıtıal cystıtıs/bladder paın syndrome, bladder, experimental models, nerve growth factor, epider
mal growth factor.
Redaksiyaya daxil olub: 24.08.2020
Çapa tövsiyə olunub: 21.09.2020
Rəyçi: Dosent M.Q.Həsənova
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GENTİANA SEPTEMFİDA L. (YEDDİDİLİM ACIÇİÇӘK) BİTKİSİNİN
YAYILMA AREALININ VӘ XAMMAL EHTİYATININ ÖYRӘNİLMӘSİ
İsayev C.İ., Qədimli A.İ.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Azərbaycan florasında Gentiana – acıçiçək cinsinə aid 14 bitki növü müxtəlif geobotanik ərazilərdə yayılmışdır. Böyük xam
mal bazasına malik olan acıçiçək növlərindən bir də yeddidilim acıçiçək – G. septemfida bitkisidir. Bitkiyə əsasən Qusar, Quba,
Şəki, Qax, İsmayıllı rayonlarında, 17002500 m hündürlükdə, subalp çəmənliklərdə rast gəlinir. Tədqiqatlara cəlb edilmiş yed
didilim acıçiçək bitkisinin xammal kimi otu istifadə ediləcək. Bitkinin xammal ehtiyatı bəzi xarakterik sahələrdə təyin
edilmişdir. Xammalın məhsuldarlığı isə hesabat meydançaları üsulu ilə təyin olunmuşdur. Yerinə yetirilmiş ehtiyatşünaslıq
tədqiqatlarının yekunu olaraq müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində yeddidilim acıçiçək bitkisinin 542 ha
kütləvi yayılma əraziləri müəyyən edilmişdir, bu ərazilərdə bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 29,8 ton, istismar oluna biləcək
ehtiyatı 20,2 ton və illik tədarük oluna biləcək miqdarı isə 4,03 tondur.
Açar sözlər: Gentiana septemfida, ehtiyatşünaslıq tədqiqatı, bioloji ehtiyat, illik tədarük oluna biləcək miqdar.

zərbaycan florasında Gentiana – acıçiçək
cinsinə aid 14 bitki növü müxtəlif geobota
nik ərazilərdə yayılmışdır. Bu bitki növləri
nə əsasən Böyük Qafqaz dağlarının qərb və şərq
hissələrində, Kiçik Qafqazın cənub, mərkəz və
şimal hissələrində, Naxçıvan dağlıq, Diabar və
Lənkəran dağlıq geobotanik ərazilərində rast gəlinir
[7].
Son illər acıçiçək növlərindən iridoidlər, flavo
noidlər, kumarinlər və efir yağlarına aid təbii bir
ləşmələr alınmış və onlardan bəzilərinin farmakolo
ji xassələri öyrənilmişdir [8, 1113].
Son illər Azərbaycanda yayılmış bəzi acıçiçək
növləri farmakoqnostik tədqiqatlara cəlb edilmişdir
[16,9,10]. Bu tədqiqat işinin məqsədi G. septemfi
da bitkisinin otunun ölkə üzrə yayılma arealının,
eləcə də bioloji, istismar oluna biləcək və illik
tədarük miqdarının öyrənilməsidir.
Material və tədqiqat metodları. İlk növbədə G.
septemfida bitkisinin daha çox yayıldığı ərazilər
müəyyən edilmişdir. Bunun üçün AMEAnın
Botanik İnstitutunun Herbari fondundan istifadə
olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bitki əsasən
Qusar, Quba, Şəki, Qax, İsmayıllı rayonlarında,
17002500 m hündürlükdə, subalp çəmənliklərdə
yayılmışdır.
Yabanı dərman bitkilərinin ehtiyatşünaslıq tədqi
qatları həyata keçirildikdə bitkinin xammal kimi
hansı orqanlarından istifadə olunması mütləq
nəzərə alınmalıdır. Tədqiqatlara cəlb edilmiş yed
didilim acıçiçək bitkisinin xammal kimi həm otu,
həm də kökümsov və kökləri istifadə ediləcək.
Tədqiqatlar hazırda mövcud olan üsullarla həyata
keçirilmişdir [5]. Yabanı dərman bitkilərinin xam
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mal ehtiyatı əsasən 2 üsulla təyin edilir: tədqiq olu
nan bitkinin yayıldığı konkret sahələrdə və xammal
ehtiyatının bəzi xarakterik sahələrdə təyini. Biz bu
tədqiqat işimizdə ikinci üsuldan istifadə etmişik.
Çünki yeddidilim acıçiçək bitkisi daha çox çəmən
liklərdə yayılmışdır, tədqiqat aparılan ərazi çox
böyükdür və tədqiq olunan bitkinin xammal ehtiy
atına aid alınan nəticələr illər üzrə dəyişkəndir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsulla alınan nəticələr
digər üsullardan daha dəqiq olması ilə fərqlənir.
Yeddidilim acıçiçək növünün xammalının məhsul
darlığı hesabat meydançaları üsulu ilə təyin olun
muşdur.
Tədqiqatın nəticələri və müzakirə. Yabanı dər
man bitkisinin fitokimyəvi araşdırılması, eləcə də
bu bitkidən alınmış bioloji fəal birləşmələrin far
makoloji xassələrinin öyrənilməsi və onun əsasında
dərman vasitəsinin hazırlanmasından öncə növün
ehtiyatşünaslıq tədqiqatlarının aparılması vacibdir.
Azərbaycanda yayılmış acıçiçək növlərindən biri
də G. septemfida bitkisidir. Ümumiyyətlə, ölkə flo
rasında olan 14 acıçiçək növü 7 seksiyada birləşir.
G. septemfida bitkisi G. asclepiadea, G. lagodechi
ana və G. gelida bitkiləri Pneumonanthe seksiyası
na aid edilir [1]. G.septemfıda Pall. Fl. Ross. – yed
didilim acıçiçək. Yeddidilim acıçiçək çoxillik ot
bitkisidir, yoğun kökümsova və nazik şunurşəkilli
yan köklərə malikdir. 1050 sm hündürlüyə malik
gövdəsi çoxsaylı, düzqalxan olub, sadə və sıx
yarpaqlıdır. Yarpaqları oturaq olub, əsasından bir
ləşərək boru əmələ gətirir. Yarpaqları uzunsov
yumurtavari və ya yumurtavarineştərşəkillidir.
Yarpaqların uzunluğu 1,52,5 sm, eni 0,51,5 sm
olub, küt, əsasından demək olar ki, ürəkvari və 5

damarlıdır. Çiçəkləri başlıq çiçək qrupunda topla
naraq, gövdənin təpəsində təktək və ya az hallarda
yuxarı yarpaqlarla əhatə olunmuş şəkildə yerləşir.
Ləçəkləri göy rəngdədir. Düzkəsimli kasacığı
zəngşəkilli formalı, 0,92,5 sm uzunluqda olub,
kənarlardan qeyribərabər neştərvari, nadir hallarda
enli, nahamar dişciklərlə əhatə olunmuşdur.
Dişciklər saplağa bərabərdir və ya ondan qısadır.
Göy rəngli tacın uzunluğu 2750 mm, eni 1520
mmdir və iri ləçəklərin arası saçaqlıdır. Bitki VII
IX aylarda çiçək açır. Böyük Qafqazın şərq və qərb
hissələrində, Quba dağ massivində, Kiçik Qafqazın
şimal və mərkəzi hissələrində, Naxçıvan dağlıq,
Lənkəran dağlıq ərazilərdə subalp və alp çəmənlik
lərdə yayılmışdır.
Ehtiyatşünaslıq tədqiqatlarını yerinə yetirmək
üçün ilk növbədə yeddidilim acıçiçək bitkisinin
kütləvi yayılma sahələri aşkar edilməlidir. Bunun
üçün müvafiq istiqamətlər müəyyən edilmişdir.
Bitkiyə Qusar, Quba, Şəki, Qax, Oğuz və İsmayıllı
rayonlarının subalp çəmənliklərində təsadüf edilir.
Hər bir rayon üzrə müvafiq istiqamətlər seçilmişdir:
I istiqamət: Qusar rayonunun Zindanmuruq, Ku
zun, Caqar, Çətgün, Laza, Hil, Әniq, Yuxarı
Tahircal və Sudur kəndləri;
II istiqamət Quba rayonunun Qrız, Cek, Haputlu,
Әlik, Qalayxudat, Xınalıq, Qonaqkənd, Cimi,
Örduc, Xaşı, Yerfi və Nohurdüzü kəndləri;
III istiqamət Şəki rayonunun Cumay, Şorsu, Şir
inbulaq, Kiş, Aşağı Göynük, Baş Göynük, Baş
Şabalıd və Baş Zəyzit kəndləri;
IV istiqamət Qax rayonunun Sarıbaş, Cəlayir,
Qaradolaq, Ağçay və İlisu kəndləri;
V istiqamət Oğuz rayonunun Filfili, Baş Daşagil,
Xalxalqışlaq, Әrmənət və Xalxal kəndləri;
VI istiqamət İsmayıllı rayonunun Bağəli,
Namazgah, Әrəkit, Lahıc, Qıçatan, Sərsurə, Kələ
zeyvə və Sulut kəndləri.
Tədqiq edilən növ: G. septemfida bitkisinin xam
malını – otunun məhsuldarlığını müəyyən etmək
üçün Qusar rayonunun Sudur kəndi ətrafında, dəniz
səviyyəsindən 1900 m hündürlükdə, subalp çəmən
likdə 16,3 ha kütləvi yayılma sahəsi aşkar
edilmişdir. Ehtiyatşünaslıq tədqiqatlarına müvafiq
olaraq tədqiq olunan ərazidə ölçüsü 1 km2 olan 25
hesabat meydançası yaradılmışdır. Ayrıayrı
olmaqla hesabat meydançalarındakı bitki xam
malının təzə çəkisi müəyyən olunmuşdur. Uyğun

olaraq statistik işləmələr yerinə yetirilmişdir.
Yeddidilim acıçiçək bitkisinin otunun istismar
oluna biləcək ehtiyatını (E) tapmaq üçün bitkinin
kütləvi yayılma sahəsinin ölçüsü məhsuldarlığın
minimal rəqəminə vurmaqla tapılır:
E=S´(Y–2m)
16,300x[229,4+(2x8,1)]=16,300x245,6=4,003,2
80 kq
4,003,280x22% quru qalıq=880,721 (881) kq
bioloji ehtiyat.
16,3 ha və ya 16,300x[229,4(2x8,1)]=16,300x
213,2=3,475,160 kq. 3,475,160x22% quru qalığa=
764,535 (765) kq istismar oluna biləcək ehtiyat.
Yeddidilim acıçiçək bitkisi çoxillik ot bitkisi
olduğundan, onun özünü tam bərpasına 4 il vaxt
gedir. Ehtiyatşünaslıq tədqiqatlarına uyğun olaraq
çoxillik ot bitkilərinin xammalının illik tədarük
oluna biləcək miqdarını (V) tapmaq üçün istismar
oluna biləcək miqdarı (E) tədarük ili ilə (T) kütləvi
yayılma sahəsinin özünübərpasına gedən müddətin
(M) cəminə bölmək lazımdır:
E
765
V=
=
= 153
T+M 1+4
Beləliklə, ehtiyatşünaslıq tədqiqatları nəticəsin
də müəyyən edilmişdir ki, Qusar rayonunun Sudur
kəndində 16,3 ha ərazidə yayılmış yeddidilim
acıçiçək bitkisinin illik tədarük oluna biləcək miq
darı 153 kqdır. Digər bölgələr üzrə alınmış nəticə
lər cədvəldə verilmişdir.
Yerinə yetirilmiş ehtiyatşünaslıq tədqiqatları
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Qusar rayonu
ərazisində yeddidilim acıçiçək bitkisinin 132,8 ha
kütləvi yayılma sahəsi vardır, bitkinin otunun biolo
ji ehtiyatı 7492 kq, istismar oluna biləcək ehtiyatı
5136 kq və illik tədarük oluna biləcək ehtiyatı 1027
kq təşkil etmişdir. Quba rayonu ərazisində bu
bitkinin 134,9 ha kütləvi yayılma sahəsi vardır,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 7378 kq, istismar
oluna biləcək ehtiyatı 5211 kq və illik tədarük oluna
biləcək ehtiyatı 1042 kq, Şəki rayonu ərazisində bu
bitkinin 69,9 ha kütləvi yayılma sahəsi vardır,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 3779 kq, istismar
oluna biləcək ehtiyatı 2491 kq və illik tədarük oluna
biləcək ehtiyatı 498 kq, Qax rayonu ərazisində bu
bitkinin 45,50 ha kütləvi yayılma sahəsi vardır,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 2621 kq, istismar
oluna biləcək ehtiyatı 1721 kq və illik tədarük oluna
biləcək ehtiyatı 344 kq, Oğuz rayonu ərazisində bu
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bitkinin 95,6 ha kütləvi yayılma sahəsi vardır,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 5125 kq, istismar
oluna biləcək ehtiyatı 3364 kq və illik tədarük oluna
biləcək ehtiyatı 673 kq, İsmayıllı rayonu ərazisində
bu bitkinin 63,4 ha kütləvi yayılma sahəsi vardır,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatı 3447 kq, istismar
oluna biləcək ehtiyatı 2247 kq və illik tədarük oluna
biləcək ehtiyatı 449 kq olduğu müəyyən

ləşdirilmişdir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif
bölgələrində ümumilikdə G.septemfida növünün
542,1 ha kütləvi yayılma sahəsi aşkar edilmişdir,
bitkinin otunun bioloji ehtiyatının 29843 kq (29,8
ton), istismar oluna biləcək ehtiyatının 20170 kq
(20,2 ton) və illik tədarük oluna biləcək ehtiyatı isə
4034 kq (4,03 ton) olması müəyyən edilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
ИЗУЧЕНИЕ АРЕАЛА И СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ GENTIANA SEPTEMFIDA L.
Исаев Д.И., Гадимли А.И.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармакогнозии, Баку, Азербайджан
Во флоре Азербайджана встречаются 14 видов рода Gentiana в различных геоботанических районах. Одним
из видов Gentiana с богатой сырьевой базой является растение семираздельная горечавка (G. septemfida).
Растение в основном встречается в Гусарском, Губинском, Шекинском, Гахском и Исмаиллинском районах
на высоте 17002500 м, на субальпийских лугах. Трава G. septemfida, участвующая в исследовании, будет
использоваться в качестве сырья. Запасы сырья растения были определены в некоторых характерных обла
стях. Продуктивность сырья была определена полевым методом. В результате проведенных исследований
запасов было установлено, что на территории Азербайджанской Республики имеется 542 гектара площадей
массового распространения растения Gentiana septemfida с 29,8 тоннами биологических запасов растения,
из которых могут быть использованы  20,2 тонны и 4,03 тонны – может ежегодно поставляться.
Ключевые слова: Gentiana septemfida, исследование запасов, биологический запас, ежегодно поставляемое
количество.

SUMMARY
STUDY OF THE DISTRIBUTION AREA AND RAWMATERIAL BASE OF
GENTIANA SEPTEMFIDA L.
Isaev J.I., Gadimli A.I.
Azerbaijan Medical University, Department of Pharmacognosy, Baku, Azerbaijan
In the flora of Azerbaijan, 14 species of the genus Gentiana are found in various geobotanical areas. One of the seven
types of Gentiana with a great raw material base is the G. septemfida plant. The plant is mainly found in Gusar,
Guba, Sheki, Gakh and Ismayilli districts, at 17002500 m high, in subalpine meadows. Herb of Gentiana septem
fida plants involved in the research will be used as raw material. The raw material reserves of the plant have been
identified in some specific areas. The productivity of raw materials has been determined by the field method. As a
result of carriedout researches it has been determined that in the territory of the Republic of Azerbaijan there are
542 hectares of mass spreading areas of Gentiana septemfida plants with 29.8 tonnes of the biological reserves of
the plant, 20.2 tonnes of the available reserves and 4.03 tonnes of the annual supply.
Keywords: Crested gentian, reserve study research, biological reserve, annual supply.
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DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ARTHROSCOPY IN ACUTE INJURY
OF THE KNEE JOINT COMBINED WITH VARICOSE DISEASE
Seidov I.I.*
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Traumatology and Orthopedics, Baku, Azerbaijan
Since 2013 has performed 520 arthroscopic surgeries for damage of knee joint. In 350 patients, treatment results were studied
up to 5 years or more. The average age of patients was 35 years. Patients complained of pain, restriction of motion and a feel
ing of blockage in the knee joint, as well as impaired supportability of the injured lower limb. In 101 patients, knee damage was
accompanied by varicose veins of the lower extremities, 35 patients underwent simultaneous operations, and the rest of the
group received conservative treatment for varicose veins and surgical treatment for damage to the knee joint. The Lysholm score
for patients with isolated meniscus injuries after 46 weeks was 91±4.4 points, and for patients with chondromalacia, on aver
age, 86.3±3.6 points. The clinical results of simultaneous operations significantly exceeded the results of those patients who
received conservative treatment for varicose veins, this fact requires further study.
Keywords: knee joint damage, varicose veins, combined injuries, minimally invasive knee joint surgery.

he relevance of the problem. Damage to
menisci takes first place among injuries of
the knee joint (KJ). These injuries lead to
impaired supportability of the lower limb and
restriction of movement in the knee joint. Timely
assistance helps contribute to the speedy restoration
of patient performance. Longlasting damage to the
meniscus leads to the development of degenerative
dystrophic changes in the knee joint. Arthroscopic
interventions are the gold standard for these injuries
today. According to 1998 data, out of 1.5 million
arthroscopic kneejoint interventions performed in
various US clinics, 850 thousand are related to
meniscus surgery [4, 6]. In recent years, interest in
meniscus reconstructive operations has been grow
ing [13, 7]. However, arthroscopic resection of
menisci has not lost its significance [3, 5]. Injuries
of the knee require emergency arthroscopy, but the
risk of it on the background of varicose disease is
quite high, despite prevention, therefore both of
these diseases come into a certain contradiction, but
they require surgical treatment [8].
Purpose. Study of the results of arthroscopic
surgery of the knee joint with and without varicose
veins of the lower extremities.
Materials and methods. Since 2013, the City
Hospital has performed 520 arthroscopic surgeries
for damage to the medial and lateral menisci. In 350
patients, treatment results were studied up to 5 years
or more. All patients turned in acute and subacute
periods of injury. The average age of patients was
35 years. Injury of the right knee joint was observed
in 278 patients, the left in 242. Among the patients

T

there were men 301, 219 women. Patients com
plained of pain, restriction of motion and a feeling
of blockage in the knee joint, as well as impaired
supportability of the injured lower limb. All patients
had a history of trauma to the knee joint with a char
acteristic rotational component. Indications for sur
gery were ruptures of the medial and lateral menis
ci with characteristic clinical manifestations, con
firmed by MRI data (Fig. 1 and 2).
In 101 patients, knee damage was accompanied
by varicose veins of the lower extremities, 35
patients underwent simultaneous operations (Fig. 3
and 4), and the rest of the group received conserva
tive treatment for varicose veins and surgical treat
ment for damage to the knee joint.
All patients underwent arthroscopic meniscus
resection. The operations, as a rule, were performed
under spinal anesthesia in the position of the patient
on the back with a bent knee joint. Two arthroscopic
approaches anterolateral and anteromedial, through
which an optical tube (arthroscope) and instruments
were inserted into the joint cavity. For the possibility
of performing a valgus deviation in the knee joint (a
necessary maneuver to achieve full access to the
medial meniscus), a lateral port was used. All patients
underwent arthroscopic revision of the knee joint.
If meniscus damage was detected by the type of
“buscet handle” that caused blocking of the knee
joint, resection of the meniscus part was performed
by sequentially biting the posterior and anterior
horns. After removing the resected part of the
meniscus, the residual edge was leveled with arthro
scopic cutters to prevent further separation of the
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remaining part of the meniscus. In cases where
there was damage to the cartilage tissue of the
condyles of the femur and tibia, the debris was
chondromalacia sites in order to prevent further car
tilage tissue erosion.
For varicose veins, miniflebectomy was per
formed in 21 cases, endovenous laser ablation of
perforating veins in 8 cases, crossectomy in 6 cases.
From the first day after the operation, patients
were prescribed physiotherapy exercises aimed at
restoring active movements in the knee joint.
Victims with isolated meniscus injuries were
allowed to walk with partial support on the injured
limb during the first days after the operation. By the
end of the second day, a full load on the damaged
limb was allowed. In patients with the presence of
chondromalacia, partial axial load on the injured
limb was allowed in the first two weeks after sur
gery with the transition to full load by the end of the
second week.
Results. Assessment of the condition of the knee
joint was carried out on a scale of "Lysholm".
Damage to the medial meniscus by the type of “bus
ket handle” was observed in 32 cases. In other cases
of observation, there were ruptures of the medial
and lateral menisci of different localization. All vic
tims underwent resection of the damaged and
hypermobile meniscus sites, followed by modeling
of the intact part. In 12 patients, the medial or later
al condyle of the femur and/or tibia of the III
degree according to Outerbridge was noted. In 5

patients with injuries that corresponded to the II
degree according to Outerbridge, chondromalacia
sites were debrided in order to prevent further carti
laginous tissue decomposition.
After 46 weeks after surgery, all patients
showed a complete restoration of range of motion in
the damaged joint. The Lysholm score for patients
with isolated meniscus injuries was 91±4.4 points,
and for patients with chondromalacia, on average,
86.3±3.6 points.
6 months after the operation, in patients with iso
lated meniscus injuries, there was a complete
restoration of the support ability of the injured limb
and the absence of any complaints from the injured
joint. Patients with cartilage damage of the II degree
according to Outerbridge noted pain in the knee
joint, aggravated by prolonged walking (more than
30 minutes) or when climbing and descending
stairs. Thus, in the acute period of a knee joint
injury, arthroscopic meniscus resection is an effec
tive treatment method that allows you to start early
rehabilitation and return the patient to active work
within a few weeks after the injury. A factor aggra
vating the rehabilitation process is chondromalacia
of the condyles of the femur and tibia.
Discussion. Assessment of the condition of the
knee joint was carried out on a scale of "Lysholm".
Damage to the medial meniscus by the type of “bus
ket handle” was observed in 32 cases. In other cases
of observation, there were ruptures of the medial
and lateral menisci of different localization. All vic

Fig. 1. Medial meniscus posterior horn damage
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Fig. 2. Damage of medial meniscus by the type of “busket handle”

Fig. 3. Preoperative planning

Fig. 4. Diagnostic arthroscopy (a), miniflebectomy (b)
tims underwent resection of the damaged and
hypermobile meniscus sites, followed by modeling
of the intact part. In 12 patients, the medial or later
al condyle of the femur and/or tibia of the III

degree according to Outerbridge was noted. In 5
patients with injuries that corresponded to the II
degree according to Outerbridge, chondromalacia
sites were debrided in order to prevent further carti
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laginous tissue decomposition.
After 46 weeks after surgery, all patients showe
d a complete restoration of range of motion in the
damaged joint. The Lysholm score for patients with
isolated meniscus injuries was 91±4.4 points, and
for patients with chondromalacia, on average,
86.3±3.6 points.
6 months after the operation, in patients with iso
lated meniscus injuries, there was a complete
restoration of the support ability of the injured limb
and the absence of any complaints from the injured
joint. Patients with cartilage damage of the II degree
according to Outerbridge noted pain in the knee

joint, aggravated by prolonged walking (more than
30 minutes) or when climbing and descending
stairs. Thus, in the acute period of a knee joint
injury, arthroscopic meniscus resection is an effec
tive treatment method that allows you to start early
rehabilitation and return the patient to active work
within a few weeks after the injury. A factor aggra
vating the rehabilitation process is chondromalacia
of the condyles of the femur and tibia.
The clinical results of simultaneous operations
significantly exceeded the results of those patients
who received conservative treatment for varicose
veins, this fact requires further study.
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XÜLASӘ
DİZ OYNAQLARININ ZӘDӘLӘNMӘLӘRİNDӘ VӘ YANAŞI VARİKOZ XӘSTӘLİYİNDӘ
DİAQNOSTİK VӘ MÜALİCӘVİ ARTROSKOPİYA
Seidov İ.İ.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Travmatologiya və Ortopediya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
2013cü ildən bəri diz oynağının zədələnməsi səbəbilə 520 artroskopik əməliyyat icra olunub. 350 xəstənin müal
icə nəticələri 5 il və ya daha çox müddətə araşdırılıb. Xəstələrin orta yaşı 35 il idi. Xəstələr klassik olaraq ağrıdan,
hərəkət məhdudluğundan, diz oynağında ilişmə hissindən və yanaşı olaraq zədələnən aşağı ətrafın funksiyasının
pozulmasından şikayətlənirdilər. 101 xəstədə diz zədələnməsi ilə yanaşı aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi ilə müşay
iət olundu, 35 xəstəyə eyni zamanda simultan əməliyyat icra edildi, digər xəstələrdə varikoz xəstəliyi səbəbi ilə kon
servativ müalicə təyin olunmuşdur. 46 həftədən sonra təcrid olunmuş menisk zədələnməsi olan xəstələr üçün
Lysholm balı 91±4,4 bal, chondromalaziya xəstələri üçün isə orta hesabla 86,3±3,6 bal təşkil etmişdir. Simiultan
əməliyyatların klinik nəticələri, varikoz damarları üçün konservativ müalicə almış xəstələrin nəticələrini
əhəmiyyətli dərəcədə üstələdi, bu fakt daha ətraflı araşdırma tələb edir.
Açar sözlər: diz oynağının zədələnməsi, varikoz xəstəliyi, müştərək zədələnmələr, diz oynağının minimal invaziv
cərrahiyyəsi.
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РЕЗЮМЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ АРТРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
КОЛЕННОГО СУСТАВА СОЧЕТАННОЙ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Сеидов И.И.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
кафедра травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан
С 2013 года выполнено 520 артроскопических операций по поводу повреждения коленного сустава. У 350
пациентов отдаленные результаты лечения отмечаются до 5 и более лет. Средний возраст пациентов соста
вил 35 лет. У больных отмечались классические жалобы на боль, ограничение движений и чувство закли
нивания в коленном суставе, а также на ограничение движений в поврежденном суставе. У 101 пациента
повреждение колена сопровождалось варикозным расширением вен нижних конечностей, 35 пациентам
выполнены симультанные операции, а остальная часть больных получила консервативное лечение варикоз
ного расширения вен и хирургическое лечение повреждения коленного сустава. Оценка по шкале Лисхольма
для пациентов с изолированными повреждениями мениска через 46 недель составила 91±4,4 балла, а для
пациентов с хондромаляцией – в среднем 86,3±3,6 балла. Клинические результаты симультанных операций
значительно превышали результаты тех пациентов, которые получали консервативное лечение по поводу
варикозной болезни, что требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: повреждение коленного сустава, варикозное расширение вен, сочетанные травмы, мало
инвазивная хирургия коленного сустава.
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VERTEBROGEN RADİKULOPATİYALI XӘSTӘLӘRİN
KLİNİKNEYROFİZİOLOJİ XARAKTERİSTİKASI
VӘ REABİLİTASİYA METODLARI
Axundov P.Y.*
ElmiTədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, nevrologiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
Məqsəd: Vertebrogen bel radikulopatiyalarının klinikneyrofizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bu qrup xəstələrdə bərpa
müalicəsinin patogenetik əsaslandırılması. Material və metodlar: Tədqiqat yaşı 22dən 69a kimi olan 97 xəstə üzərində
aparılmışdır. Xəstələr 3 qrupa bölünmüşdür. I qrupa daxil olan 33 xəstə interferension cərəyanla müalicə, II qrupa daxil olan 32
xəstə fəqərə sütunun dartılması, III qrupa daxil olan xəstələr eyni gündə kompleks şəkildə interferension cərəyan və fəqərə sütu
nunun dartılması tədbiq edilmişdir. Müalicə kursu 1012 gün təşkil etmişdir. Xəstələr bir sıra klinik test və şkalaların köməyi
ilə tədqiq edilmişlər. Nəticə: Bel nahiyəsində vertebrogen radikulopatiyalı xəstələrin klinik tədqiqi göstərdi ki, xəstəliyin əsas
aparıcı əlaməti ağrı olub və o, hissi, hərəki və reflektor pozulmalarla müşayiət edib. Müəyyən edilmişdir ki, vertebrogen bel
radikulopatiyalarında interferension cərəyanla fəqərə sütununun dartılması xəstəliyin klinik gedişatına, seqmentarperiferik
neyomotor aparatın vəziyyətinə müsbət təsir göstərir, ağrı sindromunun intensivliyini, dartılma simptomlarının ifadəliliyini
azaldır (p<0,001), beldə aktiv hərəkətlərin həcmini artmasına (p<0,001) səbəb olur.
Açar sözlər: vertebrogen radikulopatiya, elektroneyromioqrafiya, interferens terapiya, fəqərə sütununun dartılması.

adikulopatiyalar nevroloqların ən çox rast
laşdıqları xəstəliklərdən olub, elektromio
qrafiya müayinəsinin aparılması üçün gön
dərilən pasiyentlər arasında aparıcı yeri tutur [16].
Xəstəliyin təzahürü, əsasən, orta yaşlarda başla
yır, kişi və qadınlar arasında təxminən eyni nisbət
də rast gəlinir. Kişilərdə simptomlar, əsasən, 40
yaşlarında, qadınlarda isə 5060 yaşlarında inkişaf
edir [14, 16].
Vertebrogen bel radikulopatiyaları sinir kökcük
lərinin bel nahiyəsində kompressiyası və ya
qıcıqlanması nəticəsində yaranır və klinik olaraq
ağrı, hərəki, hissi, statikodinamik, reflektor pozul
malar, yerişin çətinləşməsi ilə müşayiət olunur.
Zədələnən sinir kökcüyünün səviyyəsindən asılı
olaraq, müəyyən qanunauyğunluqla göstərilən
simptomlar müvafiq dermatom və miotomlarda
büruzə verir. Xəstəliyin əsas səbəbləri arasında
fəqərəarası disklərin yırtığı, fəqərə cisimlərinin
degenerasiyası və nəticədə sinirlərin çıxdığı
fəqərəarası dəliyin daralması yer alır [4, 5, 17]. Bel
nahiyəsində disk yırtıqlarının 95%i L4L5 və L5
S1 fəqərəarası disklərində müşahidə edilir [6, 13].
Xəstəliyin diaqnostikasında onurğanın beloma
şöbəsinin MRT müayinəsi yüksək həssaslıq (60
100%) və validliyinə (4397%) görə disk morfologi
yasını öyrənməyə imkan verən metoddur. MRT rent
gen və kompüter tomoqrafiyasından fərqli olaraq,
yumşaq toxumaların görüntülənməsinə imkan verdi
yi üçün, fəqərəarası diskin yırtığı, onun ətraf toxuma
lara, o cümlədən sinir kökcüklərinə olan münasibəti
nin öyrənilməsində informativ, qeyriinvaziv və şüa
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yükü olmayan bir metoddur [10]. Elektrodiaqnostik
müayinələr, radikulopatiyaların həm diaqnostikasın
da, həm də MRT müayinəsində sinir kökcüklərinin
kompressiyasının görülmədiyi vəziyyətlərdə, radiku
lopatiya ilə oxşar kliniki təzahürlərlə keçən xəstəlik
lərin (məs., pleksopatiya) aşkarlanması üçün infor
mativdir [6, 11]. Digər tərəfdən, bəzi hallarda bel
oma nahiyəsinin MRT müayinəsində aşkarlanan
“minor” anormallıqlar (məs., disk protruziyası və ya
faset daralması) səbəbindən lazım olmayan müdax
ilələr, o cümlədən cərrahi əməliyyatlar icra edilir.
Bunun səbəbi, klinik əlamətlərin diqqətdən qaçırıl
ması və MRTdə aşkarlanan dəyişikliklərin hiper
diaqnostikasıdır. Aparılan tədqiqatlar asimptomatik
insanların 3352%də onurğanın MRT müayinəsində
fəqərəarası disklərdə (FAD) anormal dəyişikliklərin
izlənildiyini göstərir ki, bu da metodun hədsiz həs
saslığına işarə edir [15]. Bu baxımdan radikulopati
yarın diaqnostikasında klinik dəyərləndirmə ilə
yanaşı, MRT müayinəsi və elektrodiaqnostik metod
ların birgə tətbiqi daha məqsədəuyğun hesab edilir.
Elektrodiaqnostik metodlar arasında sinir keçiricilik
çalışması, iynə EMQ, elektromioqrafik gec cavablar
– monosinaptik Hrefleks və Fdalğasının tədqiqi
əhəmiyyətlidir. Hrefleksin tədqiqi bütün refleks
qövsü boyunca (onurğa beynindən kənar hissi və
hərəki liflər və intraspinal hissə, motoneyronlar) ke
çiriciliyin vəziyyətini öyrənməyə imkan verir [2].
Motor liflərin supramaksimal stimulla oyadılmasın
dan əldə olunan Fcavabda olan dəyişikliklər perife
rik sinirin proksimal hissəsində, o cümlədən kökcük
nahiyəsində zədələnməsinin göstəricilərindən biri

hesab olunur [15, 12]. M.Toyokura ilə K.Murakami
(1997) və A.Berger (1999) müəyyən etmişdilər ki,
L5 və S1 kökcüklərinin zədələnməsi zamanı Fdalğa
nın bir çox parametrlərinin (davamiyyət, latentlik,
xronodispersiya) tədqiqi Fdalğanın həssaslığını iynə
elektromioqrafiyası ilə eyni səviyyəyə çatdırır [3].
Vertebrogen bel radikulopatiyaları zamanı F
dalğanın xronodispersiyasını göstərən başqa tədqi
qatlar da vardır [7, 15]. Elektrodiaqnostik metodlar
eyni zamanda xəstələrin dinamik müşahidə edilməsi
baxımından əhəmiyyətlidir.
İşin məqsədi bel nahiyəsində vertebrogen radi
kulopatiyaların klinikneyrofizioloji xüsusiyyətləri
nin araşdırılması və bu qrup xəstələrdə bərpa müali
cəsinin patogenetik əsaslandırılması olmuşdur.
Material və metodlar. Bizim müşahidəmiz
altında bel nahiyəsində vertebrogen radikulopatiyalı
97 xəstə olmuşdur. Xəstələrin arasında kişilər
üstünlük təşkil etmişdir – xəstələrin 54ü (55,7%)
kişi və 43ü (44,3%) qadın olmuşdur. Xəstələrin yaş
həddi 22dən 69a kimi tərəddüd etmişdir.
Xəstələrin böyük qisminin (70,1%) yaşı 20dən 50
yə kimi olanlar təşkil etmişdir ki, bu da daha çox
əmək qabiliyyətli dövrə təsadüf edir. Xəstəliyin
davamiyyəti müxtəlif olmuşdur: 3 aya qədər –
51,5%, 3 aydan 6 aya qədər – 22,7%, 6 aydan 1 ilə
qədər – 21,7%, 1 ildən çox – 4,1% xəstə olmuşdur.
Müalicədən əvvəl 75 xəstə beloma nahiyəsinin
MRT müayinəsindən (1,5 Tesla) keçirilmişdir.
Müalicəreabilitasiya kompleksi tətbiq edilən
xəstələrə tam klinik müşahidə ilə yanaşı, müal
icədən əvvəl və sonra elektroneyromioqrafik
(ENMQ) müayinələr (“Nicolet” və “Neurosoft”
elektromioqrafları ilə) aparılmışdır.
Aparılan bərpa müalicəsinin effektivliyini qiy
mətləndirmək vizual analoji şkala (VAŞ), həyat
keyfiyyətində olan dəyişiklikləri öyrənmək üçün
“RolandMorrisin beldə ağrı və həyat fəaliyyətinin
pozulması sorğusu”ndan istifadə edilmişdir.
Әldə olunmuş nəticələrin statistik analizi “IBM
SPSS 26” (“Statistical Package for the Social
Sciences”) paket proqramı ilə aparılmışdır.
Nəticələr və onların müzakirəsi: Anamnestik
olaraq azhərəkətli – oturaq həyat tərzi xəstəliyin
inkişafında əsas amil kimi qeyd olunmuşdur: xəstə
lərin 41,2%i ağrıların başlama səbəbi kimi azhərə
kətli – hipodinamik həyat tərzini, 36,1%i fiziki
gərginliklə bağlı olan işləri göstərmiş, 22,7%i isə

hər hansı zərərli faktoru səbəb kimi göstərməmişdir.
Klinik mənzərənin əsasında ağrı sindromu
dayanmışdır və o, müxtəlif intensivlik və xarakter
də bütün xəstələrdə müşahidə edilmişdir. Xəstələrin
45,4%də sağtərəfli, 48,4%də soltərəfli, 6,2%də
isə ikitərəfli ağrı sindromu müşahidə edilmişdir.
Ağrıların lokalizasiyası onurğa beyninin zədələn
miş kökcüyünə müvafiq olmuşdur. Belə ki, müay
inə olunan pasiyentlərin hamısında (97 xəstə) bel
oma lokalizasiyalı ağrı və ağrıların aşağı ətraflara
irradiasiyası (89 xəstə) olmuşdur. 97 xəstədə
ağrının vizual analoji şkala (VAŞ) ilə müəyyən olu
nan intensivliyi bütün müalicə qruplarında bir
birindən az fərqlənmişdir. Mötədil ifadəli ağrılar
43,3%, davamlı ifadəli ağrılar 54,7% xəstədə
müşahidə edilmişdir. VAŞ üzrə ortalama göstərici
6,46±0,12 sm təşkil etmişdir ki, bu da mötədil
ağrılara uyğun olmuşdur.
Statik pozulmalarla yanaşı, onurğanın bel nahi
yəsinin biomexaniki funksiyalarında da əhəmiyyətli
dəyişikliklər baş vermişdir. Aktiv hərəkətlərin məh
dudlaşması 76,3% xəstədə müşahidə edilmişdir ki,
bu da əksər halda özünü önə əyilmə hərəkətinin
məhdudluğu ilə büruzə vermişdir. “Әl barmağı
döşəmə məsafəsi” testi, ortalama olaraq, 33,6±6,49
sm təşkil etmişdir.
Xəstələrdə kökcük zədələnməsinə xas olan
nevroloji simptomlar – dartılma simptomları, ref
lektor, hissi və hərəki pozulmalardan ibarət olmuş
dur. Müayinə olunan xəstələrdə klinik simptomların
rast gəlmə tezliyi cəd. 1də göstərilmişdir.
Dartılma simptomları arasında daha çox rast gəli
nən Laseq simptomu 77 xəstədə (79,4%) müsbət ol
muşdur. İfadəli ağrı sindromu olan xəstələrdə Laseq
simptomu kəskin müsbət (≤45º bucaqdan), mötədil
ağrı sindromu olan hallarda nisbətən zəif ifadəli
(≥60º bucaqdan) olmuşdur. Ortalama olaraq, ağrının
yaranma bucağı 49,26±1,65 dərəcə təşkil etmişdir.
Digər dartılma simptomlarından Vasserman simpto
mu – 23 xəstədə, Neri simptomu – 20 xəstədə, Deje
rin simptomu – 47 xəstədə müsbət olmuşdur.
Müşahidə edilən hərəki pozulmalar – parezlər,
əsasən, aşağı ətrafın distal nahiyələrində – pəncəni
açıcı və bükücü əzələ qruplarında aşkarlanmışdır.
Әzələ atrofiya və ya hipotrofiyaları, əsasən, baldır
əzələ qruplarında müşahidə edilmişdir – zədələnmiş
kökcük tərəfdə baldır əzələlərinin hipotrofiyası 18
(18,5%) xəstədə müşahidə edilmişdir.
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Cədvəl 1
Klinik simptomların rast gəlmə tezliyi

Kliniknevroloji müayinə zamanı bütün
xəstələrdə aşkarlanan kökcük sindromları, əsasən,
monoradikulyar olmuşdur. Belə ki, monoradikulyar
(L4, L5 və ya S1) kökcük sindromu – 64,9%,
biradikulyar (L4;L5 və ya L5;S1) kökcük sindromu
– 35,1% təşkil etmişdir. Monoradikulyar kökcük
zədələnmələrinin 6,3%i L4, 49,2%i L5, 44,5%i
S1 kökcüklərinin zədələnməsi ilə müşahidə edilib.
Müalicədən əvvəl aparılan MRT müayinəsinin
analizi zamanı bütün xəstələrdə
bel fəqərəarası disklərinin müxtəlif səviyyələrdə
degenerativdistrofik dəyişiklik əlamətləri aşkarlan
mışdır ki. Patoloji dəyişikliklər fonundakı kökcük
disk “konfliktinə” səbəb olan bel fəqərəarası disk
yırtığı – 26 (34,6%) xəstədə, protuziyası – 23
(30,7%) xəstədə, yırtıq və protruziyanın müştərək
liyi – 26 (34,7%) xəstədə aşkarlanmışdır. Yanaşı
olaraq, Şmorl düyünləri (18,7%), faset oynaqların
(25,3%), bağ aparatının zədələnməsi (13,6%),
spondiloartroz (2,7%) aşkarlanmışdır.
Xəstələrdə aparılan elektromioqrafik gec cav
abların müayinəsində aşkarlanan dəyişikliklər
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, monosinaptik H
refleks müayinəsində Hrefleks amplitudunun kam
balayabənzər əzələ (m.soleus) üzərində kiçilməsi
müşahidə edilmişdir; ortalama amplitud –
2,60±0,30 mV təşkil etmişdir. Amplitudla yanaşı,
Hrefleksin latentliyinin gecikməsi də müşahidə
edilmişdir; belə ki, ortalama latentlik 32,88±0,69
msan təşkil etmişdir.
“Xəstə” və “sağlam” aşağı ətraf Fdalğa göstəri
cilərini müqayisə etdikdə, kökcük sindromunun
təzahürü olan tərəfdə Fdalğa latentlik göstəriciləri
və buna bağlı olaraq xronodispersiya göstəricisi
uzanmış, impulsların ötütülmə sürəti azalmışdır.
Bel nahiyəsində vertebrogen radikulopatiyalı
xəstələrin müalicə və reabilitasiyasında pozulmuş
funskiyaların bərpa edilməsinə yönəlmiş, sinir sis
temində və denervasiya olunmuş əzələlərdə
geridönməz dəyişikliklərin qarşısının alınması üçün
geniş spektrli fizioterapevtik, ortopedik metodlar
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tədbiq edilir. Bu məqsədlə biz interferension
cərəyan və fəqərə sütununun dartılmasını həm ayrı
ayrılıqda, həm də kompleks şəkildə tətbiq etdik.
İnterferension cərəyanın müalicəvi xüsusiyyətləri
onun ağrıkəsici, yerli qan dövranına müsbət təsiri,
ödem əleyhinə təsiri hesabına baş verir ki, nəticədə
sinirlərin regenerasiyası və əzələlərin funksional
vəziyyətinin yaxşılaşması müşahidə edilir [8, 9].
Digər tərəfdən fəqərə sütununun dartılması
əzələlərinin patoloji gərginliyini azaldır, mənfi
diskdaxili təzyiqin yaranması və intervertebral
məsafənin genişlənməsi hesabına kökcüklərin
dekompressiyasını təmin edərək, patogenetik
əsaslandırılmış təsir göstərir [1, 18].
Xəstələr tətbiq olunan müalicə – reabilitasiya
üsulundan asılı olaraq 3 qrupa bölünmüşdür. Birinci
qrupa daxil olan xəstələrə (n=33) interferension
cərəyanla təsir edilib, müalicə zamanı tezliklərdən
biri daimi, digəri göstərişə uyğun olaraq dəy
işdirilib. Bel paravertebral zonalarına və kökcük
simptomları olan tərəfdə oturaq sinirinin gedişi
boyunca yerləşən nahiyələrə 1215 dəqiqə müd
dətində təsir edilib. İkinci qrupa daxil olan xəstələrə
(n=32) fəqərə sütununun “quru”, horizontal dartıl
ması tətbiq olunmuşdur. Dartmanın müddəti sxem
ilə, fasiləli, 10 dəqiqədən 30 dəqiqəyədək artırılaraq
aparılmışdır. Üçüncü qrupa daxil olan xəstələrə
(n=32) eyni gündə hər iki metod konbinasiyalı şək
ildə kompleks təyin edilmişdir. Bu zaman
göstərilmiş metodika ilə aparılan interferension ter
apiyadan 13 saat sonra onurğanın bel nahiyəsinin
dartılması tətbiq olunmuşdur. Hər üç qrupda müal
icə kompleksinə masaj və müalicəvi idman daxil
edilmişdir.
Tətbiq edilən müalicə ilə yerişin bərpası (38
xəstədə) müşahidə edilmiş, patoloji əzələ gərgin
liyinin (47 xəstədə), hipesteziya zonasının (47
xəstədə), hərəki pozulmaların ifadəliliyi bu və ya
başqa dərəcədə (11 xəstədə) azalmışdır.
Aparılan müalicə nəticəsində VAŞ üzrə ağrıların
intensivliyi 1ci tədqiqat qrupunda 6,52±1,46 sm

dən 3,97±1,96 smə, 2ci tədqiqat qrupunda
6,31±1,31 smdən 3,88±2,0 smə, 3cü tədqiqat
qrupunda isə 6,53±0,95 smdən 2,91±1,53 smə
enmişdir (p<0,001).
Müalicəreabilitasiya prosedurlarının təsiri ilə
beldə aktiv hərəkətlərin həcmində artma müşahidə
edilmişdir: “əl barmağıdöşəmə məsafəsi” 1ci
tədqiqat qrupunda (məsafə, sm) 35,33±5,64dən
23,54±8,91ə (p<0,01), 2ci qrupda 33,89±5,30dan
21,94±9,10a (p<0,05), 3cü qrupda isə 32,22±6,98
dən 14,70±9,13 ə dək (p<0,001) azalmışdır.
Tətbiq edilən müalicə kursları ilə bütün qruplar
da ağrıların azalması ilə, eyni zamanda, xəstələrdə
mövcud olan dartılma simptomlarının – Laseq (44
xəstədə), Vasserman (15 xəstədə), Neri (11
xəstədə), Dejerin (31 xəstədə) azalması və ya
aradan qalxması müşahidə edilmişdir.
Tətbiq edilən müalicə kursundan sonra bütün
qruplarda Hrefleks göstəricilərində müsbət dinamika

izlənilmişdir (cəd. 2). Belə ki, 1ci qrupda Hrefleksin
minimal latentliyi 33,52±1,27 msandən 30,88±1,04
msanyə (p<0,01), 2ci qrupda 32,5±1,01msandən
31,5±1,72 msanyə, 3cü qrupda isə 32,13±1,06
msandən 28,79±1,17 msanyə (p<0,01) kimi qısal
mışdır. Hrefleksin amplitudunda müsbət dinamika,
qruplar üzrə müvafiq olaraq, 2,97±0,93 mVdan
4,26±0,65 mVa (p<0,05) 2,33±0,58 mVdan
5,09±1,0 mVa (p<0,01) qədər yüksəlməsi şəklində
izlənilmişdir. Hrefleksin amplitudunda yüksəlmə ilə
eyni zamanda, Mcavab amplitudunda da müsbət
dinamika müşahidə edilmişdir və bu dəyişiklik 3cü
tədqiqat qrupunda daha nəzərəçarpan olmuşdur – fizi
ki amillərin müştərək təsirindən, müvafiq göstərici
8,82±1,12mVdan 12,2±1,1mVa qədər yüksəlmişdir
(p<0,001). Göründüyü kimi, müsbət dinamika inter
ferension cərəyanın fəqərə sütunu traksiyası ilə bir
likdə tətbiq olunduğu qrupda daha əhəmiyyətli və sta
tistik cəhətdən etibarlı olmuşdur.
Cədvəl 2

Monosinaptik Hrefleks göstəricilərinin dinamikası (m.soleus üzərindən)

Qeyd: 1. n – müayinə edilən sinirlərin sayı. Surətdə “xəstə” ətrafın, məxrəcdə “sağlam” ətrafın göstəriciləri verilmişdir;
* – statistik etibarlılıq; * – p<0,05; ** – p<0,01 ; *** – p<0,001.

Tətbiq edilən müalicə prosedurlarının Fdalğa
nın göstəricilərinə təsiri, əsasən, onun minimal və
maksimal latentliyinə, onların fərqindən formalaşan
xronodispersiya göstəricisinə və Fdalğanın İÖSə
olmuşdur. Kompleks müalicə təyin edilən qrupda
bu göstərici incik siniri üzrə 49,5±5,58 m/sandən
56,35±4,18 m/sandək, qamış siniri üzrə
51,59±3,71 m/sandən 55,11±4,26 m/sandək nəzə
rə çarpan dərəcədə və statistik etibarlı səviyyədə
artmışdır (p<0,01). İnterferension cərəyanın təklik
də tətbiq edildiyi qrupda incik və qamış sinirləri

üzrə müvafiq olaraq 51,67±3,40 m/sandən
55,18±6,95 m/sanyə; 51,94±3,91 m/sandən
53,63±4,97 m/sandək, fəqərə sütununun təklikdə
dartılması olan qrupda isə incik siniri üzrə
51,44±2,65 m/sandən 55,33±8,83 m/sanyə, qamış
siniri üzrə isə 51,9±3,54 m/sandən 52,6±3,53
m/sandək artmışdır (p<0,05).
Radikulopatiyalarda həssas göstəricilərdən
hesab edilən Fdalğa xronodispersiyasında izlənilən
müsbət dinamika, interferension cərəyanın fəqərə
sütunu ilə birlikdə dartılması tətbiq edilən qrupda
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statistik etibarlı səviyyədə müşahidə edilmişdir
(p<0,01), belə ki, göstərici incik siniri üzrə
7,26±3,49 msandən 4,99±2,81 msanyə, qamış
siniri üzrə 6,83±1,94 m/sandən 5,13±1,97 m/san
dək qısalmışdır. Metodların ayrıayrılıqda tətbiq
edildiyi tədqiqat qruplarında statistik etibarlılıq
müəyyən edilməmişdir (p>0,05).
Təyin olunmuş müalicənin nəticələrinin “yaxşı
laşma”, “nisbi yaxşılaşma”, “dəyişikliksiz” kriteri
yaları üzrə klinikneyrofizioloji qiymətləndirilməs
inə görə, I qrup xəstələrdə yaxşılaşma göstəricisi
21,2%, II qrup xəstələrdə 18,7%, III qrup xəstələrdə
isə 37,5%; nisbi yaxşılaşma göstəriciləri isə
müvafiq olaraq 54,6%; 43,8%; 46,9% təşkil
etmişdir.
Beləliklə, bel nahiyəsində vertebrogen radiku
lopatiyalı xəstələrin klinik tədqiqi göstərdi ki,
xəstəliyin əsas aparıcı əlaməti ağrıdır və o, hissi,
hərəki, reflektor pozulmalarla müşayiət edilir.
Vertebrogen radikulopatiyaların klinik polimorfiz
mi kökcüklərin zədələnmə səviyyəsindən və

dərəcəsindən asılıdır.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, vertebrogen bel
radikulopatiyalarının müalicəsində müxtəlif
fizioterapevtikreabilitasiya tədbirlərinin tətbiqi
zəruridir. Bu qrup xəstələr üzərində aparılmış
tədqiqat göstərir ki, interferension cərəyan və
fəqərə sütunu dartılması metodlarının tətbiqi (həm
ayrıayrılıqda, həmçinin kompleks şəkildə) ağrı sin
dromunun intensivliyini azaldır, mövcud olan hissi
və hərəki pozulmaların bərpasına dəstək olur, seq
mentar periferik neyromotor aparatın vəziyyətinə
müsbət təsir etməklə, zədələnmiş kökcüklərin
regenerasiyası üçün şərait yaradır. Göstərilən fak
torların kompleks tətbiqi itirilmiş funksiyaların
daha ifadəli və statistik etibarlı şəkildə bərpasını
təmin edir. Beləliklə, bu qrup xəstələrin reabili
tasiyasında interferension cərəyanın fəqərə sütunu
traksiyası ilə kompleks tətbiqi yüksək effektivdir və
bu özünü statistik etibarlı şəkildə klinik test və
şkalalarla yanaşı, elektrodiaqnostik çalışmalarda da
göstərir.
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РЕЗЮМЕ
КЛИНИКОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ахундов П.Я.
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Реабилитации, неврологическое отделение,
Баку, Азербайджан
Цель: изучение клиниконейрофизиологических особенностей у больных с вертеброгенными радикулопатиями и обоснование проведения восстановительного лечение у этой категории больных. Методы исследования: исследование было проведено среди 97 больных в возрасте от 22 до 69 лет, которые были
подразделены на три группы. В первую группу вошли 33 больных, которые принимали интерференционные
токи. Во вторую группу вошли 32 больных, принимавших вытяжение позвоночника, а в третью группу 32
пациента, которые в один и тот же день принимали лечение интерференционными токами и вытяжением
позвоночника. Курс состоял из 1012 процедур. Пациенты были изучены с помощью ряда клинических
тестов и опросников. Результаты: изучение клинических проявлений вертеброгенной радикулопатии
показало, что её проявление выражается болевым синдромом, двигательными, чувствительными и
рефлекторными нарушениями. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение
интерференционной терапии в комплексе с вытяжением позвоночника у больных с вертеброгенной
поясничнокрестцовой радикулопатией положительно влияют на течение болезни, на состояние
сегментарнопериферического нейромоторного аппарата, способствуют уменьшению выраженности
болевого синдрома, симптомов натяжения (p<0,001) увеличению объёма движения (p<0,001).
Ключевые слова: вертеброгенные радикулопатии, электронейромиография, интерференционная терапия,
вытяжения позвоночника.

SUMMARY
CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS
WITH VERTEBRAL RADICULOPATHIES AND METHODS OF REHABILITATION
Akhundov P.Y.
Scientific Research Institute of Medical Rehabilitation, neurology department, Baku, Azerbaijan
AIM: Study of clinicalneurophysiological features in patients with vertebral radiculopathies and justification of
rehabilitation treatment in patients of this category. Methodology: The study was conducted on 97 patients of age
from 22 to 69. Patients were divided into three groups. The first – control group included 33 patients who were treat
ed by using interferential current therapy as a treatment. The second–control group included 32 patients who were
treated by using spine traction. The third–experimental group included 32 patients who were treated by using the
spine traction and interference current therapy on the same day. The course of treatment lasted 1012 days. Several
clinical tests and questionnaires were used. Results: The study of the clinical manifestations of vertebral radicu
lopathy showed that it is manifested by pain syndrome, weakness, sensory and reflex loss. The results of the study
indicate that the use of interference therapy in combination with stretching the spine in patients with vertebrogenic
lumbosacral radiculopathy has a positive effect on the course of the disease, on the state of the segmentalperipher
al neuromotor apparatus, helps to reduce the severity of pain syndrome, symptoms of tension (p<0.001 ), an increase
in the volume of movement (p<0.001).
Keywords: vertebral radiculopathy, electroneuromyography, interference therapy, spinal traction.
Redaksiyaya daxil olub: 15.06.2020
Çapa tövsiyə olunub: 12.07.2020
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XӘRÇӘNG KÖK HÜCEYRӘLӘRİ VӘ EPİTELİALMEZENXİMAL
KEÇİD PROSESİ ARASINDA QARŞILIQLI ӘLAQӘ
İsayev O.R.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası. Bakı, Azərbaycan;
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu. Bakı, Azərbaycan
Mədəaltı vəzi xərçəngi (MVX) dünyada xərçəng xəstəliyi səbəbindən ölümlər arasında 4cü yeri tutur. Dünyada hər il MVX
dən təxminən 227000 insan dünyasını dəyişir. Bu xəstəliyin aqressiv gedişinin səbəbi gec diaqnoz olunması, spesifik marker
lərin olmaması, yüksək residiv vermə qabiliyyəti və kimyəvi terapiyaya qarşı yüksək rezistentlikdir. Son illər xərçəng xəstəliyi
zamanı kimyəvi terapiya və metastaz kimi proseslərə cavabdeh hüceyrələrin xərçəng kök hüceyrələri (XKH) olması nəzəriyyəsi
çox aktualdır. Bu nəzəriyyə əsasan, XKH ümumi şiş hüceyrələrinin 1% qədərini təşkil edir və yüksək özünü yeniləmə,
həmçinin, yeni şiş hüceyrələrinə başlanğıc vermə qabiliyyətinə malikdirlər. Xərçəng xəstəliyinə xas olan proseslərdən biri də,
metastaz prosesidir və bunun əsasında epitelialmezenximal keçid prosesi durur. Müasir fikirlərə əsasən, xərçəng xəstəliyinin
müalicəsində ilk növbədə hədəf XKH seçilməlidir. Bununla da, həm kimyəvi terapiyaya qarşı davamlılıq probleminin, həm də
metastaz vermənin üstəsindən gəlinə bilər.
Açar sözlər: mədəaltı vəzi xərçəngi, epitelialmezenximal keçid, xərçəng kök hüceyrələri, markerlər.

ərçəng xəstəliyi dünyada insan ölümünün
səbəbləri arasında qabaqcıl yerlərdən biri
ni tutur. Onkologiya sahəsində aparılan
elmi tədqiqatların həcminə və sayının çox olması
na baxmayaraq, bu xəstəliyin müalicəsi hələ də,
arzu olunan səviyyədə deyildir. Dünyada hər il
mədəaltı vəzi xərçəngindən (MVX) təxminən
227000 insan dünyasını dəyişir. Statistikaya nəzər
yetirsək, MVX Amerika Birləşmiş Ştatları kimi
dünyanın inkişaf etmiş ölkəsində xərçəng
səbəbindən ölümlər arasında 4cü yeri tutur və
ehtimal olunur ki, 2030cu ildə xərçəng səbəbindən
ölümlər arasında 2ci yeri tutacaqdır. Diaqnoz olu
nan anda xəstələrin yalnız 20 faizi operabel
vəziyyətdə olurlar və 40 faiz xəstədə isə artıq uzaq
metastazlar müşahidə olunur. Son 5 ildə MVXdə
tətbiq olunan müalicə metodlarının, xüsusilə də,
radioterapiya, kimyəvi dərman terapiyası və
immunoterapiya sahəsində əldə olunan inkişafa
baxmayaraq, diaqnoz olunduqdan sonra yalnız
xəstələrin 24 faizi 1 ildən çox sağ qalır. Ümumi
xəstələrin isə yalnız 5 faizinin 5 ildən çox yaşaya
cağı ehtimal olunur [1, 2].
Xəstəliyin gec diaqnoz olunması, spesifik
markerlərin olmaması, yüksək residiv vermə
qabiliyyəti və kimyəvi terapiyaya qarşı yüksək
rezistentlik
bu
xəstəliyin
ən
qabarıq
xüsusiyyətləridir. Hazırda, MVXnin standart
müalicəsi cərrahi müdaxilə və gemsitabin
preparatı sayılır. Gemistabin preparatı 1997ci
ildən bu xəstəlikdə tətbiq olunur, diaqnoz olunan
xəstələrin yalnız 6 faizi bu preparata müsbət
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cavab verir və orta yaşama müddətini yalnız 6 ay
artıra bilir. Müasir dövrdə gemsitabin olmayan
müalicə rejimlərindən olan FOLFİRİRİNOX orta
yaşama müddətinin 6 aydan 11 aya kimi artıra
bilir, yüksək toksiki təsir ilə müşayiət olunur [3].
Dünyada xərçəng xəstəliyinin əsasında xərçəng
kök hüceyrələrinin (XKH) olması ehtimal olunur
və bəzi xərçəng növlərində (süd vəzisi, qaraciyər,
bağırsaq, ağciyər, uşaqlıq, prostat, mədəaltı vəzi
və s.) eksperimental yolla sübuta yetirilib. XKH
ümumi şiş kütləsinin 1 faizə qədərini təşkil edir.
Bu hüceyrələrin əsas xüsusiyyəti özünü yeniləmə
qabiliyyəti və yeni şiş hüceyrələrinə başlanğıc
vermə qabiliyyətidir. Həmçinin, XKHnin
mədəaltı vəzi xərçəngində kimyəvi terapiyaya
rezistentlik və metastaz vermə proseslərinə cav
abdeh olduğu müəyyən edilmişdir. Mədəaltı vəzi
xərçəng kök hüceyrələri (MVXKH) ilk dəfə 2002
ci eksperimental yolla müəyyən edilmiş və bu
hüceyrələrdə CD24, CD44, ESA kimi markerlərin
yüksək ekspressiyası müşahidə olunmuşdur [4].
XKH normal kök hüceyrələr kimi, qeyriaktiv
vəziyyətdə olurlar və bu xüsusiyyət tətbiq olunan
standart terapiyanın effektivsizliyindəki əsas
səbəb kimi göstərilir. Belə ki, standart terapiya
yalnız xərçəng hüceyrələrini məhv edir və XKH
isə bu terapiyanın təsirinə məruz qalmayaraq,
gələcəkdə yeni şiş hüceyrələrinə başlanğıc verir
lər [5].
Xərçəng xəstəliyinin ən xarakterik xüsusiyyətlə
rindən biri də metastaz vermə qabiliyyətidir. Bu
proses epitelialmezenximal keçidin (EMK) hesabı

na baş verir. EMK nəinki, metastaz prosesində,
həmçinin, yayılma və kimyəvi terapiyaya rezistent
lik kimi proseslərdə aparıcı rol oynayır. EMK zama
nı hüceyrələrin epitelial xüsusiyyətləri mezenximal
xüsusiyyətlərə çevrilir. Belə ki, hüceyrələrin birbir
inə birləşməsi üçün vacib olan Ecadherin moleku
lunun ekspressiyasının azalması, mezenximal
fenotip üçün xarakterik olan vimentin molekulunun
ekspressiyasının artması müşahidə olunur. Bundan
başqa, bu proses zamanı xərçəng hüceyrələrində
apoprtoz prosesinə qarşı rezistentlik artır. 2008ci
ildə EMK 3 tipi müəyyən edilmişdir: 1ci tip EMK
embrioloji inkişafda, 2ci tip EMK yara sağal
masında, toxumaların regenerasiyasında, orqanların
fibrozunda, 3cü tip EMK isə onkogenezdə müşahi
də olunur. EMK nəticəsində hüceyrələr xərçəngində
yarandığı ilkin orqandan digər orqanlara yayılma
imkanı əldə edirlər [68]. Qeyd olunan, bu proseslər
xərçəng kök hüceyrələri birbaşa əlaqəli proseslər
dir. Ona görə də, EMK və xərçəng kök hüceyrələri
arasındakı əlaqə daima maraq doğurmuşdur.
Tədqiqatın məqsədi. XKH xüsusiyyətləri və
EMK prosesi arasında əlaqənin araşdırılması.
Müxtəlif müalicə qruplarında XKHnin miqrasiya
etmək qabiliyyəti arasındakı fərqlərin araşdırılması.
Material və metodlar. Tədqiqat zamanı xərçəng
kök hüceyrələri ilə zəngin mədəaltı vəzi xərçəngi
(MVX) xətləri MiaPaCa2 və PANC1 istifadə olun
muşdur. Hüceyrə xətləri Amerika Birləşmiş Ştat
larının ATCC şirkətindən əldə edilmişdir. Hər ay
mikoplazma test olunmuş və eksperimentlərdə yal
nız mikoplazmaneqativ hüceyrələr istifadə olun
muşdur.
Koloniyaların əmələ gəlməsi. Hüceyrələr 6yu
vacıqlı plastik qablarda, hər yuvacıqda 300 hüceyrə
olmaqla yerləşdirilmişdir. Hüceyrələr 7 gün ərzində
kultivasiya olunmuşdur. Koloniyaların fiksasiyası
üçün 3,7%li paraformaldehid və 70%li etanol
məhlulu istifadə olunmuşdur. Növbəti mərhələdə
0,005%li göy Coomassie məhlulu ilə rənglən
mişdir.
Mədəaltı vəzi hüceyrə xətlərinin müalicə olun
ması. Hüceyrə xətləri 1 mldə 200.000 hüceyrə ol
maq 12yuvacıqlı plastik qablarda yerləşdirilmişdir.
24 saatdan sonra 15 mikroMol Gemsitabinlə və ya
450 mikroMol 5flüorurasil preparatı ilə müalicə
olunmuşdur. İnterferonalfa 3000 İU dozasında isti
fadə olunmuşdur.

RTqPCR analizi. Eksperimentlərdə Rneasy mini
Kit (Qiagen, Almaniya) və SYBRGreen PCR kit
istifadə olunmuşdur. Eksperiment istehsalçı tərəfin
dən təqdim olunmuş protokola uyğun aparılıb.
Wound healing assay. Eksperiment üçün 20.000
hüceyrə 96yuvacıqlı plastik qablarda 24 saatlıq
inkubatora yerləşdirilmişdir. 24 saatdan sonra
yuvacıqlarda interferonalfa ilə müalicə olunmuş
dur. Daha 24 saat keçdikdən sonra hüceyrələr 72
saatlıq gemsitabin preparatı ilə müalicə olunmuşlar.
Nəticələr və müzakirə. Әdəbiyyat materiallarında qeyd olunduğu kimi, xərçəng kök
hüceyrələrinin (XKH) ən əsas xüsusiyyətləri özünü
yeniləmə qabiliyyəti, yüksək DNT bərpa etmək
qabiliyyəti, antiapoptotik genlerin yüksək ekspres
siyası, metastaz prosesinin tənzim edilməsi,
kimyəvi dərman terapiyasına qarşı yüksək davam
lılıq və EMK prosesinin aktiv getməsidir. Apardığı
mız tədqiqatda MVX hüceyrə xətlərindən olan
PANC1 və MİAPaCA2 seçilmişdir. İstehsalçı tərə
findən, həmçinin, aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir
ki, bu hüceyrə xətləri çox aqressivdirlər və ya başqa
sözlə desək, xərçəng kök hüceyrələri ilə zəngindir
lər. Bu hüceyrə xətlərində XKH markerlərinin
(CD24, CD44, CD133, cMet, CXCR4, ALDH,
Sox2) yüksək ekspressiya olunması və kimyəvi te
rapiyaya qarşı yüksək rezistentlik öncə apardığımız
tədqiqatlarda sübut olunmuşdur [9]. Məqalədə bəhs
olunan tədqiqat işimdə əsas məqsəd MVX hüceyrə
lərinin əsas xüsusiyyətləri və EMK prosesi ilə mü
tənasibliyi, həmçinin, təklif etdiyimiz müalicə reji
minin hüceyrələrin miqrasiya etmək qabiliyyətinə
təsirini öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Bu məqsəd
lə, öncə hüceyrələrin koloniya əmələ gətirmə qabi
liyyəti yoxlanılmışdır. Bildiyimiz kimi, koloniya
əmələ gətirmək XKHin özünü yeniləmə qabiliyyəti
kimi qiymətləndirilir. Alınan nəticələr göstərmişdir
ki, MVX xətlərinin (PANC1 və MİAPaCA2) kolo
niya əmələ gətirmə qabiliyyəti çox yüksəkdir (Şək.
1). Hüceyrələr artıq 7 gün ərzində iri koloniyalar
əmələ gətirmişdir.
Növbəti addım olaraq, bu hüceyrələrdə EMK
prosesinin markeri olan Ecadherin ekspressiyası
RTqPCR analizi vasitəsilə araşdırılmışdır.
Göründüyü kimi, hər iki hüceyrə xəttində Ecad
herin ekspressiyası çox zəif olmuşdur və bu da, hər
iki hüceyrə xəttinin epitelialmezenximal tipə aid
olduğunu göstərir (Şək. 2).
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Şək. 1. Mədəaltı vəzi xərçəngi hüceyrə xətlərinin (MiaPaCa2 və PANC1)
formalaşdırdığı koloniyalar.

Şək. 2. RTqPCR analizi ilə mədəaltı vəzi
xərçəngi hüceyrə xətlərində (MiaPaCa2 və
PANC1) Ecadherin ekspressiyası.

Şək. 3. RTqPCR analizi ilə mədəaltı vəzi
xərçəngi hüceyrə xəttində (PANC1)
Gemsitabin və 5flüorurasil preparatları ilə
müalicədən sonra Ecadherin ekspressiyası.

Qeyd etdiyimiz kimi, XKHnin əsas xüsusiyyət
lərindən biri də, kimyəvi terapiyaya qarşı davam
lılıqdır. Tədqiqatda dünyada MVXin standart ter
apiyası kimi qəbul olunan gemsitabin və 5
flüorurasil preparatları istifadə olunmuşdur.
Eksperimentin məqsədi standart terapiyadan sonra
hüceyrələrin Ecadherin ekspressiyasının ölçülməsi
olmuşdur. Göründüyü kimi, PANC1 hüceyrə xət
tində hər iki müalicə qrupunda Ecadherin ekspres
siyası azalmışdır (Şək. 3). Beləliklə, hüceyrələrdə
EMK prosesinin baş verməsi müşahidə olunur.
Həmçinin, hüceyrələrin standart terapiya qarşı
davamlı olduğu fikrini irəli sürmək olar.
Yuxarıda qeyd olunanları ümümiləşdirərək, tərə
fimizdən cədvəl tərtib olunmuşdur (Cədvəl).
Cədvəldən göründüyü kimi, XKH xüsusiyyətləri olan
yüksək koloniya əmələ gətirmə, kimyəvi terapiya
qarşı davamlılıq və Ecadherin ekspressiyasının zəif

olması, bununla da, EMK prosesinin müşahidə olun
ması, hər iki proses arasında qanunauyğunluğun
olmasını göstərir. Belə ki, XKH ilə zəngin hüceyrə
xətləri həm də, yüksək EMK prosesi həyata keçirirlər.
Son olaraq, MVX hüceyrə xətti PANC1 tərə
fimizdən aparılan digər tədqiqatın tərkib hissəsi
olaraq, İNFα preparati ilə ön müalicə olunaraq, daha
sonra Gemsitebin preparatı ilə müalicə olunmuşdur.
Qeyd etmək istədrdik ki, tədqiqatın ideyası İNFα
preparatının XKH aktivləşdirməsi prinsipinə əsaslan
mışdır. Bildiyimiz kimi, XKH standard terpaiyanın
təsirinə məruz qalmamasının əsas səbəblərindən biri
onların qeyriaktiv vəziyyətdə olmasıdır. İNFα
XKHni aktivləşdirir və bununla da, standart ter
apiyada hədəf halına gətirilir. Bunun üçün, tədqiqat
da 4 qrup istifadə olunmuşdur: kontrol, yalnız gem
sitabin müalicəsi, yalnız İNFα müalicəsi və İNFα
ilə gemistabindən ibarət kombinə olunmuş müalicə
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Cədvəl
Mədəaltı vəzi xərçəng kök hüceyrə xətlərinin (MiaPaCa2 və PANC1) xüsusiyyətləri

Qeyd: Yoxdur (); Zəif (+); Orta (++); Yüksək (+++)

qrupu. Hüceyrələr öncə 24 saatlıq İNFα preparatı
ilə, daha sonra isə 72 saatlıq gemistabin preparatı ilə
müalicə olunmuşlar. Nəticələr göstərir ki, kontrol
qrupunda hüceyrələrin miqrasiya qabiliyyəti yüksək
olmuşdur, çünki bu hüceyrələrdə EMK prosesi həya
ta keçirilir. Gemistabinlə və İNFα müalicə qru
plarında analoji nəticələr müşahidə olunmuşdur. Bu,
hüceyrələrin gemsitabin müalicəsinə davamlı
olduğunu göstərir. İNFα preparatının təkliklə XKH
ilə mübarizədə effektiv olması barədə ədəbiyyatda

heç bir məlumat qeyd olunmamışdır. Maraqlı
nəticələr kombinə olunmuş qrupda müşahidə olun
muşdur. Göründüyü kimi, hüceyrələrin miqrasiya
qabiliyyəti tamamilə dayanmış, həmçinin, hüceyrələ
rin sayında azalma müşahidə edilmişdir (Şək. 4).
Bununla da, təklif olunan ideyanın elmi əhəmiyyə
tinin olması sübut olunmuşdur. İNFα preparatının
XKHni aktivləşdirdiyini və bununla da, gemsitabin
preparatının effektivliyini yüksəltdiyi ideyası tərə
fimizdən başqa eksperimentlər vasitəsilə araşdırılır.

Şək. 4. Wound healing assay vasitəsilə mədəaltı vəzi xərçəngi hüceyrə xəttində (PANC1)
müxtəlif müalicə qruplarında hüceyrələrin miqrasiya qabiliyyətinin ölçülməsi.
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Yekun. Xərçəng kök hüceyrələri ilə zəngin
mədəaltı vəzi xərçəngi hüceyrə xətləri MiAPaCa2
və PANC1 ilə apardığımız tədqiqatlar göstərir ki,
XKH xüsusiyyətləri və EMK prosesi arasında
qanunauyğunluq vardır. Həmçinin, ədəbiyyatdan
məlum olduğu kimi, EMK prosesi ilə kimyəvi ter
apiyaya qarşı davamlılıq problemi arasında birbaşa
əlaqə vardır. Bununla da, gələcəkdə xərçəng
xəstəliyi zamanı kimyəvi terapiyaya qarşı rezistent

lik və metastaz vermə prosesində XKH və EMK
prosesi hədəf nöqtə ola bilər. Həmçinin,
apardığımız tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki,
interferon preparatı XKHni aktivləşdirir və bunun
la da, hüceyrələri standart terapiyaya daha həssas
hala gətirib çıxarır və hüceyrələrin miqrasiya etmə
qabiliyyəti zəiflədir. Alınan nəticələr mədəaltı vəzi
xərçənginin müalicəsi sahəsində əhəmiyyətli ola
bilər.
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РЕЗЮМЕ
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ РАКА И ПРОЦЕССОМ
ЭПИТЕЛИАЛЬНО МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Исаев О.Р.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра гистологии,
эмбриологии и цитологии, Баку, Азербайджан;
Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Генетических Ресурсов, Баку, Азербайджан
Рак поджелудочной железы (РПЖ)  4я ведущая причина смерти от рака в мире. Ежегодно во всем мире от
РПЖ умирает около 227000 человек. Причина агрессивного течения этого заболевания  поздняя диагно
стика, отсутствие специфических маркеров, высокая частота рецидивов и высокая устойчивость к химиоте
рапии. В последние годы появилась теория, согласно которой клетки, ответственные за такие процессы, как
устойчивость к химиотерапии и метастазирование при раке, являются раковыми стволовыми клетками.
Согласно этой теории, раковые стволовые клетки составляют около 1% от общего количества опухолевых
клеток и обладают высокой способностью к самообновлению, а также инициированию новых опухолевых
клеток. Одним из процессов, характерных для рака, является процесс метастазирования, в основе которого
лежит процесс эпителиальномезенхимального перехода. Согласно современным представлениям, при лече
нии рака, в первую очередь, следует выбирать стволовые клеткимишени. Таким образом, можно преодолеть
как проблему устойчивости к химиотерапии, так и метастазирования.
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, эпителиальномезенхимальный переход, раковые стволовые
клетки, маркеры.
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SUMMARY
RELATIONSHIP BETWEEN CANCER STEM CELLS AND THE PROCESS
OF THE EPITHELIALMESENCHIMAL TRANSITION
Isayev O.R.
Azerbaijan Medical University, Department of Histology, Embryology and Cytology, Baku Azerbaijan;
Azerbaijan National Academy of Science, Institute of Genetic Resources, Baku Azerbaijan
Pancreatic cancer (PC) is the 4th leading cause of death due to cancer in the world. Worldwide, about 227,000 peo
ple die each year from PC. The reason for the aggressive course of this disease is late diagnosis, lack of specific
markers, high relapse rate and high resistance to chemotherapy. In recent years, the theory that the cells responsible
for processes such as chemotherapy and metastasis in cancer are cancer stem cells (CSC). According to this theory,
CSCs make up about 1% of total tumor cells and have a high selfrenewal ability, as well as the ability to initiate
new tumor cells. One of the processes characteristic of cancer is the process of metastasis, and this process is based
on the process of epithelialmesenchymal transition. According to modern ideas, in the treatment of cancer, the tar
get CSCs should be selected first. Thus, both the problem of resistance to chemotherapy and metastasis can be over
come.
Keywords: pancreatic cancer, epithelialmesenchymal transition, cancer stem cells, markers.
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PROQRAM HEMODİALİZLӘ MÜALİCӘ ALAN XӘSTӘLӘRİN
KLİNİK XÜSUSİYYӘTLӘRİ VӘ LİPİD PROFİLİ
Calalov M.R.*
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, Hemodializ şöbəsi, Bakı, Azərbaycan;
Ә.Әliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə uzun müddət proqram hemodializlə müalicə alan xəstələrdə klinik xüsusiyyətləri və lipid metabolizminin vəziyyəti
müəyyənləşdirilmişdir. 100 hemodializlə müalicə olunan xəstə araşdırılmışdır. 88 (88,0±3,2) xəstədə arteriovenoz fistula, 12
(12,0±3,2) xəstədə isə permanent kateter olmuşdur.100 xəstədən 26 (26,0±4,4) nəfəri 35 il arasında, 41 (41,0±4,9) xəstə 610
il arasında, 33 (33,0±4,7) xəstə isə 10 ildən çox hemodializlə müalicə almışlar. Müəyyən olunmuşdur ki, hemodializ müddəti
35 il olan qrup daxilində yüksək və aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər göstəriciləri arasında statistik dürüst fərq müşahidə olunur.
Lipidlərin bəzi göstəriciləri hemodializlə müalicə müddətindən asılı olaraq bütün xəstələr qrupunda statistik dürüst fərqlənirlər
(t≥2,0, p≤0,01).
Açar sözlər: hemodializ, xroniki böyrək çatışmazlığı, klinik göstəriciləri, lipid metabolizmi.

iriş. Terminal böyrək çatışmazlığı (TBÇ)
olan xəstələrin sayı dünyada proqressiv
olaraq gündən günə artır. Son 5 ildə hemo
dializlə (HD) müalicə olunan xəstələrin sayı 25%
artaraq 2 milyona çatıb [3, 9, 17]. Məlumata görə,
Azərbaycanda 1 milyon əhaliyə – 460 xəstə düşür
[1, 4]. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xəstələrin sa
yının artımının daha çox olması – son 5 ildə 25%ə
qədər artması, inkişaf etmiş ölkələrdə (Rusiya daxil
olmaqla) müşahidə edilmişdir [79].
Dislipidemiya HD xəstələrində həyat keyfiyyə
tinin göstəricilərinə böyük təsir edir. Müasir təsnifa
ta görə ilkin və ikincili piylənmə formaları ayırd
edilir. Bütün xəstəliklərin 9095%i ilkin piylən
mənin payına düşür. İkincili, ya da simptomatik
piylənmə endokrinmetabolik piylənmədir (İsenko
Kuşinq xəstəliyi, hipotireoz, akromeqaliya zamanı
piylənmə və s.). Eləcə də baş beynin xəstəlikləri ilə
əlaqədar piylənmə də buraya aiddir. İkincili for
manın fərqləndirici xüsusiyyəti əsas xəstəlik uğurla
müalicə olunduqda bədən çəkisinin azalmasıdır [2,
18, 19].
Piylənmənin əsas diaqnostik meyarı ümumi
bədən çəkisinin qəbul olunmuş normadan artıq
olmasıdır. Lakin xəstəliyin gedişatının ağırlığını bir
çox hallarda müəyyən edən ölçü bədən çəkisinin
təkcə özü yox, piy toxumasının artıqlığıdır. Hazırda
bədən çəkisinin indeksinin (BKİ) və ya Ketle
indeksinin təyini – kiloqramla ölçülən boyun
kvadratına olan nisbəti ümumən qəbul edilmişdir.
Bu göstərici 2055 yaşlı orta boylu şəxslərin (kişilər
– 171,2±1,14 sm və qadınlar –160,0±0,6 sm)
orqanizmində piy toxumasının olması haqqında
dəqiq məlumat verir. Bədən çəkisinin indeksinin
göstəricisi böyümə dövründə olan uşaqlar, 65 yaş
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dan yuxarı olan adamlar, əzələləri çox inkişaf etmiş
idmançılar və hamilə qadınlar üçün etibarlı deyildir
[1113, 18].
Bədən çəkisinin indeksi nəinki piylənmənin
diaqnostik meyarıdır, həm də onunla assosiasiya
olunan xəstəliklərin inkişafının nisbi risk göstərici
sidir [13].
Müxtəlif ölkələrdə aparılan tədqiqatlar göstər
mişdir ki, piylənmə ilə yanaşı gedən xəstəliklərin
inkişafı üçün orqanizmdə artıq piy toxumasının pay
lanma xarakteri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Sonuncu məlumatlara görə visseral piylənmə daha
da əlverişsiz gedir. Böyrəklərin də cəlb olunması ilə
piylənmədə dislipoproteinemiyanın iki mexanizmi
mümkündür: bir tərəfdən, qaraciyər və piy toxu
masında lipogenezin sürətlənməsi; digər tərəfdən də
lipidlərin eliminasiyasının azalması (endotelial və
ya qaraciyər lipazasının və hepatositlərdə lipoprotei
dlərə həssas reseptorların aşağı ekspressiyası və
aktivliyi) [16].
Әdəbiyyat məlumatlarının araşdırılması göstərir
ki, xroniki böyrək xəstəliyinin (XBX) yaranmasında
patogenetik amil olan dislipidemiyanın əhəmiyyəti
barədə bu günə qədər aparılan işlər kifayət qədər
öyrənilməmiş qalır.
Tədqiqatın məqsədi uzun müddət proqram he
modializlə müalicə alan xəstələrdə klinik xüsusiy
yətləri və lipid metabolizminin vəziyyətini müəyyən
etmək olmuşdur.
Material və metodlar. Bakı şəhəri Klinik Tibbi
Mərkəzin Hemodializ şöbəsində 100 hemodializlə 5
il ərzində müalicə olunan xəstələr araşdırılmışdır. 48
nəfəri qadın (48,0±5,0) və 52 (52,0±5,0) nəfəri kişi
olmaqla, yaşı 18dən 75ə qədər olan 100 xəstəyə
“Frezenius 4008S” (Almaniya) aparatında həftədə 2

dəfə (8 saat), həftədə 3 dəfə (12 saaat) olmaqla
bikarbonat hemodializ tətbiq edilmişdir. 88
(88,0±3,2) xəstədə arteriovenoz fistula, 12
(12,0±3,2) xəstədə isə permanent kateter olmuşdur.
Qan serumunda lipid göstəricilərin (ümumi
xolesterin, triqliseridlər, yüksək və aşağı sıxlıqlı
lipoproteidlər) qiymətləndirilməsi üçün “Human”
firmasının (Almaniya) müvafiq test dəstləri istifadə
edilmişdir.
Tədqiqat zamanı əldə edilən nəticələr qeyripara
metrik metodların köməyi ilə statistik işlənmişdir.
Statistik işləmə zamanı MS Excel, Statistika 6.0 pro
qramları istifadə edilmişdir. Rəqəmlərin dürüstlüyü
Student (t) əmsalı və nisbi etibarlı fərqin köməyi ilə
təyin edilmişdir. Dürüstlüyün minimal hüdudu kimi
p>95% əhəmiyyətin meyarı qəbul edilimişdir.
Nəticələr. 18 yaşdan 30 yaşa qədər 42 (42±4,9)
xəstə, 3150 yaşlarda 27 (27±4,4) xəstə, 5170
yaşlarda 25 (25,0±4,3) xəstə, 70 yaşdan yuxarı 6
(6±2,4) xəstə olmuşdur. 18 yaşdan 30 yaşa qədər və
70 yaşdan yuxarı yaş qrupları arasında statistik fərq
müşahidə olunur (t=7,2, p≤0,001), 3150 və 5170
yaş qrupları arasında statistik fərq müşahidə olun
mur (t≤2,0, p≥0,05). Diurez saxlanılan xəstələrin
sayı 54 (54,0±5,0) nəfər olmuşdur. 100 xəstədən 26
(26,0±4,4) nəfəri 35 il arasında, 41 (41,0±4,9) xəstə
610 il arasında, 33 (33,0±4,7) xəstə isə 10 ildən çox
hemodializlə müalicə almışlar (şək.1).
35 və 510 il ərzində hemodializlə müalicə alan
xəstə qrupları arasında statistik fərq müşahidə

Şək. 1. Hemodializ müalicə müddəti və
xəstələrin tezliyi
olunur (t≥2,3, p≤0,05). Xroniki böyrək çatışma
zlığının etiolojı səbəbi kimi, şəkərli diabet – 31
(31,0±4,6) xəstədə, xroniki qlomerulonefrit – 25
(25,0±4,3), xroniki pielonefrit – 21 (21,0±4,1),
böyrək daşı – 15 (15,0±3,6), böyrəklərin polikistozu
– 8 (8,0±2,7) xəstədə təsdiqlənmişdir.
Müşahidə altında olan xəstələrin ümumi
vəziyyəti əsasən kafi və orta ağırlıqda olmuşdur.
Şikayətlər əsasən ümumi zəiflik, baş ağrıları, bəzi
hallarda aşağı ətraflarda ödemlər olmuşdur (cəd. 1).

Cədvəl 1
Hemodializlə müalicə müddətində şikayətlərin xarakterinə görə (mütləq və müvafiq göstəriciləri ilə)

Qeyd: statistik fərq olmayan (t≤2,0, p≥0,05); *statistik fərq olan (t≥2,0, p≤0,05)

Ümumiyyətlə, göstərilən şikayət üzrə hemodial dətində hemodializ keçən pasiyentlər qrupu dax
izin müddətinə görə qruplar arasında statistik fərq ilində şikayətlərin (iştahasızlıq, başağrıları, gündəlik
müşahidə olunmur (t≤2,0, p≥0,05). 35 il müd sidiyin azalması) xarakterinə görə statistik fərq
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müşahidə olunur (t≥2,0, p≤0,05). Şikayətlər arasın
da ümumi zəifliyin dərəcəsi qusma ilə müqayisə sta
tistik üstünlük təşkil edir (t≥2,0, p≤0,01). 610 il
müddətində hemodializ keçən xəstələr qrupunda
eyni şikayətlərin və əlavə şikayətin (ürəkbulanma)
xarakterinə görə statistik fərq müşahidə olunur
(t=2,5, p≤0,05).10 ildən yuxarı müddətdə hemodial
iz keçən qrupda şikayətlərin xarakteri yuxarıda
sadalanan qruplar ilə oxşardır, lakin qrup daxilində
statistik fərq mövcuddur (t=2,09, p≤0,05).
Yüksək statistik fərq yalnız gündəlik sidiyin azalması
şikayətinin xarakterində müşahidə olunur (35, 610 və
10 il yuxardan müvafiq olaraq 26,7±2,7; 4,2±1,3;
6,3±1,7) (t≥2,0, p≤0,01), başqa şikayətlərin xarakter
lərində statistik dürüst fərq qeydə alınmır (t≤2,0, p≥0,05).
Aşağı ətraflarda ödemlər HD seansları arası maye
rejiminə riayət etməyən, yüksək arterial qan təzyiqi
olan xəstələrdə aşağı ətraflarda hemodializ öncəsi
müşahidə edilmişdir.

Ağciyərlərdə əsasən sərt tənəffüs həm yaşlı, həm də
siqaret çəkən və 610 il hemodializlə müalicə olunan
xəstələrdə auskultativ aşkar olunmuşdur. 5 (12,2±5,1)
xəstədə plevra boşluğuna maye yığıldığına görə, sonrakı
dövrdə müalicənin hesabına mayenin sovrulması aşağı
paylarda plevranın sürtünməsi kimi eşidilir. Arterial qan
təzyiqinin artması 57 xəstədə müşahidə edilmişdir (son
təsnifata görə): 21 (36,8±6,4) xəstədə 150±10/100±8
mm cv. st; 27 (47,4±6,6) xəstədə 170±10/120±5 mm cv.
st; 9 (15,8±4,8) xəstədə 180±5/130±5 mm cv. st. (statis
tik fərq olan (t≥2,0, p≤0,05).
Ürəyin sərhədinin ölçülərinin sol tərəfə böyüməsi
89 (89,0±3,1) xəstədə auskultativ II tonun aorta
üzərində aksenti və ürəyin zirvəsində sistolik küy
bütün xəstələrdə aşkar olunmuşdur.
Cəd. 2dən göründüyü kimi HDlə müalicə olunma
müddətinin artması miokardın distrofiyası, ürək çatma
mazlığı, koronar çatmamazlığı kimi ürəkqan damar
sisteminin fəsadlarının artması səbəblərindən biridir.
Cədvəl 2
Hemodializlə müalicə olunan xəstələrdə müşahidə olunan ürəkqan damar fəsadları

Qeyd: statistik fərq olmayan (t≤2,0, p≥0,05); *statistik fərq olan (t≥2,0, p≤0,05).

Cədvəldə qeyd olunan məlumatlardan göründyü
kimi hemodializin müddətinə ayırd edilmiş qruplar
da ürəkqan damar fəsadları üzrə statistik fərq
müşahidə edilmir (t≤2,0, p≥0,05), statistik göstəri
ciləri yaxındır (müvafiq olaraq 38,6±1,8, 34,0±1,8,
27,5±1,7).
Hemodializlə müalicə müddəti 35 il olan xəstə
lər qrupunda fəsadlar (hipertoniya və miokardın dis
trofiyası) üzrə statistik fərq qeyd olunur (t≥2,0,
p≤0,05). Hemodializin müddəti 610 il olan qrupda
həmin fəsadlar arasında statistik fərq üstünlük təşkil
edir (t=6,5, p≥0,001).
Hemodializlə müalicə müddəti 10 il və yuxarı
olan fəsadlar qrupu daxilində statistik dürüst fərq
müşahidə olunmur (t≤2,0, p≥0,05), amma,
miokardın distrofiyası olan qrup daxilində statistik
dürüst fərq müşahidə olunur (t≥2,0, p≤0,05).
Qaraciyərin əllənməsi 12 xəstədə aşkarlanıb
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(12±3,2%). Fəsadların aşkarlanması auskultativ, döş
qəfəsinin icmal Rşəkilli ultrasonoqrafiya, EKQ;
exokardioqrafiya ilə təsdiqlənmişdir. Qarın boşluğu
orqanları tərəfindən patoloji dəyişiklik aşkar olun
mayıb. Qanın ümumi analizində anemiya, hema
tokritin azalması özünü biruzə vermişdir (cəd. 3).
Hemodializ müddətinə görə ayırd edilmiş qruplar
arasında HDlə müalicə müddətindən asılı olaraq qanın
ümumi analizinin və elektrolitlərin göstəricilərində sta
tistik dürüst fərq müşahidə olunmur (t≤2,0, p≥0,05).
Hemodializ ilə müalicə müddəti 35 il olan qrup
da elektrolitlərin göstəriciləri arasında yüksək statis
tik dürüst fərq müşahidə olunmur (t≤2,0, p≥0,05).
Belə tendensiya HD ilə müalicə müddətinə görə
ayırd edilmiş bütün qruplar üçün səciyyəvidir.
Cəd. 4dən göründüyü kimi HD müalicə müddə
tinin artması lipidlərin qatılığının müsbət tenden
siyaya meyilliyi müşahidə edilir.

Cədvəl 3
Hemodializlə müalicə müddətindən asılı olaraq qanın ümumi analizinin
və elektrolitlərin bəzi göstəriciləri

Qeyd: statistik fərq olmayan (t≤2,0, p≥0,05)

Cədvəl 4
Hemodializlə müalicə olunan xəstələrdə lipidlərin bəzi göstəriciləri

Qeyd: statistik fərq olmayan (t≤2,0, p≥0,05)

Yuxarıda təqdim olunan cədvəldə, hemodializin
müddətinə görə ayırd edilmiş qruplar arasında
lipidlərin bəzi göstəriciləri üzrə statistik fərq qeyd
edilmir (t≤2,0, p≥0,05), lakin orta göstəricilər arasın
da fərq aşağıdakı kimidir: hemodializ müddəti 35 il
olan qrup daxilində yüksək və aşağı sıxlıqlı lipopro
teidlər göstəriciləri arasında statistik dürüst fərq
müşahidə olunur. Lipidlərin bəzi göstəriciləri HD ilə
müalicə müddətindən asılı olaraq bütün xəstələr
qrupunda statistik dürüst fərqlənirlər (t≥2,0, p≤0,01).
Müzakirə. Bizim nəticələr ədəbiyyat məlumat
ları ilə uyğundur [6, 9, 14]. Mənbələrdə də göstəril
diyi kimi, lipid metabolizmasının pozğunluqları xəs
təliyin inkişafı üçün vacib risk faktorlarından biridir.
Uzunmüddətli piylənmə tibbi ağırlaşma kimi xəstə
lik və əlilliyə təkan verir. Hətta 70 yaşından sonra

güman edilən uzun ömürlüyə piylənmə təsir etmədi
yi zaman kök insanlar digərlərinə nisbətən daha çox
əlil olur və yerdə qalan ömürlərini həmin vəziyyətdə
keçirdirlər [6]. Piylənmənin ağırlaşmaları çoxdur və
buraya şəkərli diabet 2ci tip, yüksək arterial təzyiq,
ürəyin tac damarlarının xəstəlikləri, miokard infark
tı, ürək çatışmazlığı, böyrək daşı xəstəliyi və s. dax
ildir [5, 9, 15]. Dislipidemiyaya gətirən lipid metab
olizmasının disredulyasiyası, XBXnin teztez
qiymətləndirilməyən ağırlaşmasıdır [5, 14].
Yekun. Hemodializlə uzun müddət müalicə almış
xəstələrdə triqliseridlərin və aşağı sıxlıqlı lipoprotei
dlərin qanda artma qatılığının tendensiyası baş verir.
Öyrənilən klinik və lipid xüsusiyyətləri uzunmüd
dətli hemodializ keçirən xəstələrdə terapiyanın
düzəldilməsi üçün praktiki əhəmiyyət kəsb edə bilər.
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РЕЗЮМЕ
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ
Джалалов М.Р.
Клиническая Больница Нефтяников, отделение гемодиализа, Баку, Азербайджан;
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
В статье представлены результаты определения клинических особенностей и состояния липидного метабо
лизма у пациентов, получающих длительный программный гемодиализ. Обследовано 100 пациентов. У 88
(88,0±3,2) пациентов был артериовенозный свищ, а у 12 (12,0±3,2) пациентов установлен постоянный кате
тер. Лечение гемодиализом в сроки от 3 до 5 лет получили 26 (26,0±4,4) пациентов, от 6 до 10 лет – 41
(41,0±4,9) и более 10 лет – 33 (33,0±4,7) пациента. Выявлено, что существует статистически значимая раз
ница между значениями липопротеидов высокой и низкой плотности в группе с длительностью гемодиали
за 35 лет. Некоторые липидные параметры статистически значимо различаются во всех группах пациентов
в зависимости от продолжительности лечения гемодиализом (t≥2,0, p≤0,01).
Ключевые слова: гемодиализ, почечная недостаточность, клинические показатели, лпидный метаболизм.
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SUMMARY
CLINICAL FEATURES AND LIPID PROFILE IN PATIENTS RECEIVING
PROGRAM HEMODIALYSIS TREATMENT
Jalalov M.R.
Central Oilmen's Hospital, Hemodialysis Department, Baku, Azerbaijan;
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Internal Medicine, Baku, Azerbaijan
The article presents the results of determining the clinical features and the state of lipid metabolism in patients
receiving longterm programmed hemodialysis. Examined 100 patients. 88 (88.0±3.2) patients had an arteriovenous
fistula, and 12 (12.0±3.2) patnts had an indwelling catheter installed. 26 (26.0±4.4) patients received hemodialysis
treatment in terms of 3 to 5 years, 41 (41.0±4.9) patients from 6 to 10 years, and 33 (33.0±4.7) patients. It was
revealed that there is a statistically significant difference between the values of high and lowdensity lipoproteins
in the group with a hemodialysis duration of 35 years. Some lipid parameters are statistically significantly different in all groups of patients depending on the duration of hemodialysis treatment (t≥2.0, p≤0.01).
Keywords: hemodialysis, renal failure, clinical parameters, lipid metabolism.
Redaksiyaya daxil olub: 21.05.2020
Çapa tövsiyə olunub: 15.06.2020
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XRONİK BÖYRӘK XӘSTӘLİYİNİN ETİOLOJİ STRUKTURUNUN
ÖYRӘNİLMӘSİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI
Alməmmədov A.Ç.*
5 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası, Bakı, Azərbaycan
Tədqiqatın məqsədi xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin ərazi qeydiyyat modelinin öyrənilməsindən və onun əsasında
xəstələrin etioloji xüsusiyyətlərinin təhlil edilməsindən ibarətdir. Reqistr vahid olaraq xronik böyrək xəstəlikləri (XBX) daxil
edilmiş ki, bu da əsasən xronik böyrək çatışmazlığı mənasında işlənilir. Tədqiqat işinə XBX olan 25ci dərəcələrdə 1407 xəstə
daxil edilmişdir. reyestrin qeydiyyatı əsasında əyani şəkildə XBX olan xəstələrin etioloji strukturunu kəmiyyət baxımından
dəqiqlik təhlil etmək mümkündür ki, buda xəstələrin yeni qeydiyyta sisteminin effektivliyini gösərir.
Açar sözlər: xronik böyrək xəstəlikləri, reyestr, regional qeydiyyat, statistik göstəricilər.

ardial və böyrək patologiyalarının qarşılıqlı
təsiri uzun illərdir ki, kardioloq və nefro
loqların dəqqitənn cəlb edir. Terminal böyrək
çatışmazlığı zamanı kardial ölüm riskinin yüksək
olması klinik təcrübəyə hemodializ tətbiq edildikdən
sonra tezliklə qeyd edilmişdir [1], lakin yalnız son
illər aydın olmuşdur ki, böyrəyin həm kəskin, həm
xronik zədələnməsi, həm də ümumi və ürəkdamar
letallığının artması ilə assosiasiya olunur. Bu göstəri
cilər iri həcmli randomizə olunmuş tədqiqatlarda əldə
edilmişdir [24], National Kidney Foundation (NKF,
ABŞ) dəstəyi ilə işlənib hazırlanaraq, xronik böyrək
çatışmazlığının (XBÇ) əsas konsepsiyasına çevrilmiş
[5, 6] və bütün dünyada kardiorenal qarşılıqlı təsirin
öyrənilməsinə həsr edilmiş tədqiqatların başlanması
na zəmin yaratmışdır [6, 7]. Acute Dialysis Quality
Initiative Group (ADQI) ekspert qrupu böyrəyin
kəskin zədələnməsi (BKZ) anlayışını işləyib hazır
lamış və onun təyinatının vermişdir. Böyrək dis
funksiyasının vaxtında aşkar edilməsi, ağırlıq
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və müalicəsi üçün
yüksək səviyyəsli təsnifat sistemi RIFLE (Risk,
Injury, Failure, Loss of kidney function, Endstage
kidney disease) işlənib hazırlanmış, daha sonra Acute
Kidney Injury Network (AKIN) ekspert qrupu
tərəfindən modifikasiya edilmişdir [8].
Tədqiqatın məqsədi xronik böyrək çatışmazlığı
olan xəstələrin ərazi qeydiyyat modelinin öyrənil
məsindən və onun əsasında xəstələrin etioloji xüsu
siyyətlərinin təhlil edilməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın material və metodları. Reyestrə
vahid olaraq xronik böyrək xəstəlikləri (XBX) daxil
edilmişdir ki, bu da əsasən xronik böyrək çatışma
zlığı mənasında işlənilir. Tədqiqat işinə XBX olan
25ci dərəcələrdə 1407 xəstə daxil edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
İnformasiya təminatı sisteminin işlənib yaradılması
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regional səviyyədə səhiyyənin idarə edilməsinin
effektilyinin ən zəruri mərhələlərindən biri hesab
edilir. Göstəricilərin təhlili əsasında maksimal obyek
tivləşdrimə şərti ilə müalicə prosesini fərdiləşdirməyə
imkan verir. Həmçinin statistik göstəricilərin
fərdiləşdirilməsi, tibbi yardım səviyyələri arasında
əlaqələndirmənin yaradılmasına imkan verir. Bu və
digər bir çox məsələlərin həll edilməsi üçün “Xronik
böyrək xəstəliyi olan xəstələrin Reyestrini” tərtib
etdik. Proqrama daxil edilən bütün göstəricilər Access
proqramında konvertasiya edilmişdir. Kompüter
texnologiyalarının istifadə edilməsi xəstələri qeydiyy
ata almağa vahid tibbi kompyuter kartını yaratmağa,
eləcə də xronik böyrək xəstəliyi olan xəstələrə tibbi
yardımın optimallaşdırılnası üçün verilən sisteminin
istifadə etməyə imkan verir.
Reyestrin əsas informasiya komponenti, yəni
xəstələrin kartotekası xüsusi elektron kartoteka şək
lində həyata keçirilmişdir. Burada bütün xəstələr
haqqında informasiya öz əksini tapmış və informasiya
daxil olduqca kartoteka doldurulur. Xəstədə ambula
tor və ya stasionar mərhələdə 25ci dərəcəli xronik
böyrək xəstəliyi aşkar edildikdə ilk dəfə reyestrə daxil
edilir. Xəstə haqqında ümumi məlumatlar bir dəfə
qeydiyyata zamanı daxil edilir. Hər dəfə təkrar
müraciət olunduqda mümkün dəyişikliklər edilməsi
məqsədilə məlumatlar yenidən yoxlanılır. Hər bir
xəstə üçün kartotekada xəstənin pasport göstəri
cilərindən ibarət olan məlumatlar daxil edilir: xəstəni
ni adı, soyadı, atasının adı, təvüllüdü və yaşı, daimi
(müvəqqəti) yaşayış ünvanı və telefon nömrələri.
Ümumi məlumatlara bölməsində xəstənin sosial sta
tusu (işçi, qulluqçu, təqaüdçü), əlillik haqqında
göstəricilər, imtiyazların olubolmadığı öz əksini
tapır. Әsas məlumatlara tibbi karta daxir məlumatlar
(böyu, bədən çəkisi, qan qrupu, yumaqcıq filtrasiya
sürəti göstəricisi) daxil edilir ki, bunlar da avtomatik

olaraq xəstəliyin ağırlıq dərəcisini təyin etməyə
imkan verir. Sənədləşdirmə real zaman rejimində yer
inə yetirilir ki, bu da yalnız sonuncu aktual infor
masiyanı daxil etməyə imkan verir. Lazım gəldikdə
“xəstəlik tarixi”, “anamnestik göstəricilər”, “laborator
müayinələrin minimal dəsti” və sonluqların variant
ları öz əkisni tapır. Bu növ elektron sənədi mətn
sahəsindən ibarətdir ki, o da doldurulmalı, ya da
istənilən anda dəyişdirilməlidir. Xəstən reyestrə bir
neçə dəfə daxil ola bilər. Daxil olma tezliyi reyestrin
həkimi tərəfindən nəzarətdə saxlanmalıdır. Bu kate
qoriyadan olan xəstələrin yeridilməsi üçün
“müraciət jurnalı” tərtib edilmişdir. Burada ambula
tor kartın nömrəsi, daxil olma tarici, müalicədə dəy
işikliklər öz əkisni tapır. Proqramın əsas funksiyası
müxtəlif sxemlər üzrə statistik məruzələrin hazırlan
masıdır (cins, yaş, yaşayış yeri, birincili diaqnoz,
XBÇin diaqnozun sonluqların vairnatları və s.).
Proqramın elektron versiyasənın əsas tərkib hissəsi
əvəzedici böyrək terapiyasına ehtiyacı olan xəstələrin
siyahısının hazırlnmasıki, bu da online rejimində icra
edilir. əvəzedici böyrək terapiyasına ehtiyacı olan
xəstələrin sayınan translantasiyanı gözləyən
xəstələrin növbəsi tərtib edilir.
Göstərilmişdir ki, xəstə müraciət etdikdə ilkin
diaqnostikanı sahə həkimi və ya rayon nefroloqu icra
edir. Böyrək funksiyası dəqiqləşdirildikdən sonra
reyestrə göndərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, xəstənin
reyestrə göndərilməsi üçün ciddi meyarlar yoxdur.
Ona görə də ilk növbədə laborator diaqnostikasının
əlyetərliyi yerlərdə maddi texniki təminatdan asılır.
Ona görə də hər bir terapevtə XBX diaqnozunun
dəqiqləşdirilməsi üçün istənilən xəstəni reyestrə
göndərilməsi tövsiyə edilir. 25ci dərəəli XBX
diaqnozunun verifikasiyasından sonra xəstə reyestrə
daxil edilir və aşağıdakı üzrə göndərilir:
 qeydiyyata durmaq üçün rayon poiklinikasına;
 sahə terapevtnə;

 xronik hemodializ və böyrək transplantasiyası
şöbəsinə.
45ci dərəcəli XBX olan xəstələr daim reyestrin
həkimi tərəfindən müşahidə edilir ki, bu da əvəzedi
ci böyurək terapiyası üçün təcili daxil olan xəstələrin
faizini minimuma endirməyə imkan verir. Xəstələrin
bir hissəsi yaşayış yeri uzaq olduğu ə ya vəziyyəti
ağır olduğu üçün sərbəst şəkildə reyestrə müraciət
edə bilmir. Onda “XBX olan xəstə haqqında
bildiriş” işə düşür. Bu da həkim tərəfindən dolduru
lur və birincili reyestr mərhələsində istifadə edilir.
Bu sənəd XBX olan xəstənin hərəkət etməsi üçün
informasiya axının yaradır. Kompyuter proqramının
xassələri informasiyanın dublet olunmasının
qarşısını alır. Nəhayət reyestrə toplanan informasiya
obyektiv hesabatları hazırlamağa imkan verir.
Reyestrin həkimim aşağıdakı vəzifələri vardır:
1. XBX olan xəstənin konsultativ qəbul
edilməsi;
2. Kompüter üçün prorqamdan istifadə etməklə
xəstələrin qeydiyyatı, verilənlərin birincili
emalı və məlumat bazasına köçürülməsi;
3. Şəhər, rayon və rayonlararası nefroloji kabi
netlərdə XBX olan xəstələrin dispanserə
götürülməsi üzrə sənədləşdirmənin hazırlan
ması, XBX olan xəstələrin erkən diaqnos
tikası və profilaktikasını təmin edən metodik
işin aparılması;
4. Böyrəklərin anadagəlmə pozuntuları olan
xəstələrə dispanser nəzarəti, əvəzedici böyrək
terapiyası başlamazdan əvvəl arteriovenoz
fistulları olan xəstələrə nəzarət üzrə
göstərişlərin müəyyən edilməsi;
5. Әvəzedici böyrək terapiyasının başlanması
üçün məsələnin həlli üzrə komissiyanın təşkil
edilməsi;
6. Böyrək köçürülməsi üzrə əməliyyat aparılmış
xəstələrə dispanser nəzarətinin aparılması.

Cədvəl
Tərtib edilən reyestr proqramı üzrə 2017, 2018ci illər üzrə xronik böyrək xəstəliklərinin etiologiyası
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Cədvəldən göründüyü kimi xəstələr arasında
Qlomerulyar xəstəliklər olan xəstələr üstünlük təşk
il etmişdir: 2017ci ildə 64 (41,3±3,95), 2018ci ildə
30 (26,1±4,09) (р<0,02). 2017ci ildə tubulointer
stisial xəstəliklər 23,9% üstünlük təşkil etmişdir.
Bununla yanaşı dürüst dəyişikliklər yalnız xronik
pieloneftit olan xəstələrə toxunmuşdur
Nozoloji strukturda XBX xəstəlikləri arasında
şəkərli diabet liderlik edir. Birincili nozologiya da
hipertonik nefrokleroz olan xəstələr arasında XBX
ilkin nozologiyası birincili dəyişmişdir. Böyrək po
likistozu ilə bağlı vəziyyət stabil olaraq qalmışdır.
Beləliklə, "yeni" xəstələrin strukturunda qlome
rulyar xəstəliklərin əhəmiyyəti qaçılmaz dərəcədə
azalır, baxmayaraq ki, 2002ci ildə onlar hələ də
birinci yerdədirlər. Qabaqcıl mövqelərdə diabetik
qlomeruloskleroz (1 tip diabetə görə 9,7% dən
20,0% ə qədər əhəmiyyətli bir artım var, p<0,02)
və damar xəstəlikləri (hipertonik nefropatiyanın nə
ticəsindədir). Lakin bu fərqlər qeyridürüstdür.
Fərqli yaş qruplarında XBXin nozoloji xüsusiy
yətləri akademik və praktik maraq doğurur. Yaş qru
pundakı XBX xəstələrinin sayının yayılması, bir
tərəfdən əsas xəstəliyin xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Eyni zamanda, bir və ya digər yaş qrupunda XBX
olan xəstələrin olmaması bu kateqoriyalı xəstələrin
diaqnozu və klinik müayinəsində səhvləri göstərə
bilər.
Xroniki böyrək çatışmazlığının yaranması üçün
əsas kimi birincili qlamerulonefrit olan xəstələrin
maksimum sayı 4150 yaş arasında baş verir
(28.3%). Bu say artan yaşa paralel olaraq tədricən
azalır və 71 yaşa qədər yalnız 6,1% böyrək çatış
mazlığı əlamətləri ilə iştirak edir. Qeyd etmək
lazımdır ki, Bakıda aparılan başqa bir tədqiqatın
məlumatları demək olar ki, tamamilə üstüstə düşür,
burada 41 yaşdan 50 yaşa qədər olanlar qrupu
glomerulonefrit fonunda xroniki böyrək çatışma
zlığı olan xəstələrin 27,9% ni təşkil edir.
Bu fakt XBXin qlomerulonefrit başlanğıcından
1,52 il sonra xəstələrdə orta hesabla meydana
gəldiyi fikrini bir daha təsdiqləyir. Yaşlı qruplarda
xəstələrin ümumi sayının azalması xronik hepatit
fonunda xronik böyrək çatışmazlığının kifayət
qədər sürətlə irəliləməsini göstərir. Amiloidoz və
CKD dərəcəli 25 xəstələrin sayı, yaşa paralel
olaraq 30 yaşdan başlayaraq 61 yaşdan 70 yaşa
qədər (37,5%) maksimuma çatır.
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Diabetik qlomerulosklerozun əsasən yaşla
əlaqəli xüsusiyyətləri var, bunlar əsasən diabet növü
ilə müəyyən edilir. Beləliklə, diabetin ilk növü üçün
CKD ilk dəfə 21 yaşında qeyd olunur. 21 yaşınadək
1ci tip diabetin fonunda apardığımız müşahidələr
də XBX ilə faiz nisbətinin olmaması narahatlıq do
ğuran amildir, çünki ədəbiyyat məlumatlarına görə,
20 yaşdan aşağı bu tip diabetli xəstələrin 48% də
uremiyadan ölüm baş verir.
Güman ki, səbəb uşaq xidməti ilə qarşılıqlı əlaqə
sxemlərinin qeyridəqiqliyindədir. 1ci tip diabetli
xəstələrin ən çox sayı 31 yaşdan 40 yaşa qədər olan
qrupa düşür (44%). İkinci növ diabetdə XBX 31 yaş
dan sonra özünü göstərməyə başlayır və 51 yaşdan
yuxarı xəstələr təqribən bərabər saya sahibdirlər (51
6027,3%, 617031,3% və daha yaşlı 7122,2%).
Turbointerstitial nefrit və hipertansif neyroskle
rozu olan əsas qrup 51 yaşdan 60 yaşa qədər olan
xəstələrdən (müvafiq olaraq 40,7% və 34,9%) iba
rətdir. Bundan əlavə, müşahidəmizdə, xroniki pislo
nefrit xəstələri qrupunda 71 yaşdan yuxarı xəstələr
(30,1%) liderdir, digər müəlliflərin fikrincə, bu ka
teqoriyanın ən çoxu 31 ilə 40 yaş arasında olur. Bu,
xronik pislonefrit üçün proqnozun çox tərəfli klinik
təzahürləri nəzərə alınmaqla – tamamilə asimpto
matik kursdan terminal uremiyaya qədər septik şok
simptomları olan kəskin simptomlara qədər çox
təmkinli şəkildə qiymətləndirilməli olduğu fikrini
bir daha təsdiqləyir.
30 yaşınadək polikistik xəstəliyi olan xəstələrin
əksəriyyətində və böyrəklərin funksional vəziyyəti
normal olaraq qalır. Sonra böyrək funksiyası pozul
muş xəstələrin sayında ciddi artım müşahidə olunur,
maksimum 51 yaşdan 60 yaşa qədər (36,5%) yaş
kateqoriyasına düşür ki, bu da ədəbiyyat məlumat
larına, irəliləmə sürətinə tam uyğundur. CKD ilk
növbədə autosomal dominant yetkin polikistik
xəstəliyin (PCDD) genetik variantı ilə müəyyən
edilir. Әdəbiyyatlara görə, 85%də 1 tip, yəni
ECKDnin ən sürətli inkişafı olan bir növ var, bu da
müşahidələrimiz tərəfindən təsdiqlənir – 70 yaşa
qədər yalnız 4,3% qeydlərə müraciət edir (onlar
daha yavaş sürətlə ADPBV 2 və 3 tipləri ilə xarak
terizə olunur) irəliləmə)
ESRD ilə ilk qeydə müraciət edən xəstələr qru
puna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Әn böyük qrupu
4150 yaş arasında əmək qabiliyyətli əhali (42,4%)
təşkil edir.

İki qrupdakı yaşdan asılı olaraq CKD mərhələlə
ri 25 olan xəstələrin sayının dinamikası göstərilir.
Qruplar, xroniki böyrək çatışmazlığı qeydinə isti
nad edərək müvəqqəti olaraq qurulmuşdur. Birinci
qrup xəstələr 01.01.199531.12.1998, ikinci xəstə
lər – 01.01.199931.12.2002 tarixlərində qeydiyya
ta alındı.
Birincil qlomerulonefritdə ən əhəmiyyətli dəy
işikliklər iki yaş qrupuna təsir göstərdi 5,516,6%
arasında, yaş qrupu 21 ilə 30 yaş arasında artdı
(p<0,0005) və 23,6dan 33,1% – 41 yaşdan 50 yaşa
qədər olan qrup (p<0,05)
Bütün yaşlı yaş qruplarında ibtidai qlomeru

lonefrit fonunda xroniki böyrək çatışmazlığı olan
xəstələrin sayı azalmışdır. Әhəmiyyətli dəyişiklik
lər 61 yaşdan 71 yaşa qədər olan yaş qrupundakı
xəstələrə təsir göstərdi – 23,2%dən, sayı 13,1%ə
(p<0,02) qədər azaldı. 71 yaşdan yuxarı xəstələr
arasında xroniki hepatit fonunda xroniki böyrək
çatışmazlığı diaqnozu 7,2%dən 2,8%ə enmişdir
(p<0,05).
Göründüyü kimi reyestrin qeydiyyatı əsasında
əyani şəkildə XBX olan xəstələrin etioloji struktu
runu kəmiyyət baxımından dəqiqlik təhlil etmək
mümkündür ki, buda xəstələrin yeni qeydiyyat sis
teminin effektivliyini gösərir.
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РЕЗЮМЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Алмамедов Ф.Ч.
Городская клиническая больница №5, Баку, Азербайджан
Цель исследования – изучить модель территориальной регистрации пациентов с хронической почечной
недостаточностью и на ее основе проанализировать этиологические характеристики пациентов. Регистр
включает хроническое заболевание почек (ХБП) как единицу, которая в основном используется в смысле
хронической почечной недостаточности. В исследование были включены 1407 пациентов с ХБП 25 степе
ни. На основании регистра можно визуально с количественной точностью проанализировать этиологиче
скую структуру пациентов с ХБП, наглядно демонстрирующего эффективность новой системы регистрации
пациентов.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, регистр, региональная регистрация, статистика.
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SUMMARY
OPTIMIZATION OF THE STUDY OF THE ETIOLOGICAL
STRUCTURE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE
Almamedov F.Ch.
City Clinical Hospital №5, Baku, Azerbaijan
The aim of the study was to study the model of territorial registration of patients with chronic renal failure and ana
lyze the etiological characteristics of patients on its basis. The register includes Chronic Kidney Disease (IHD) as a
unit that is mainly used in the sense of chronic renal failure. The study included 1407 patients with grade 25 CKD.
Based on the registration of the register, the etiological structure of patients with COPD can be visually analyzed
with quantitative accuracy, which shows the effectiveness of the new patient registration system.
Keywords: chronic kidney disease, register, regional registration, statistics.
Redaksiyaya daxil olub: 22.06.2020
Çapa tövsiyə olunub: 11.07.2020
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ZAHILIQ DÖVRÜNDӘ İNFEKSİON AĞIRLAŞMALAR BAŞ VERӘN
VӘ VERMӘYӘN QADINLARIN KONSTİTUSİONAL TİPİ
Hacıyeva F.R.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, I Mamalıqginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Qadın bədəninin konstitusiyası özündə orqanizmin irsi və valideynlərdən keçmiş yaxud bətndaxili və bətnxarici inkişaf dövr
lərində qazanılmış bütün əlamətlərini və bundan başqa, orqanizmin müqavimətini, xarici və daxili təsirlərə qarşı reaksiya vermə
qabiliyyətlərini ehtiva edir. 2018ci illər ərzində tədqiqata cəlb etdiyimiz infeksion ağırlaşmalar baş verən və verməyən zahı
qadınların konstutional tip üzrə təhlili məqsədilə tərəfimizdən tədqiqat aparılmışdır. Tədqiqat nəticəsində zahılıq dövründə baş
verən infeksion ağırlaşmalarla pasiyentlərin bədən tipi arasında dürüst əlaqə aşkar edilməmişdir.
Açar sözlər: zahılıq dövrü, infeksion ağırlaşmalar, endometrit, yaş, konstitusional tip.

ədən tiplərinə görə qadınlar piknik (normal),
astenik, infantil və interseksual olmaqla 4
tipdə olur. Piknik tipi teztez konstitusional
olaraq normal tip də hesab edirlər. Bu bədən tipinə
malik qadınların boyu orta yaxud kiçik boylu, çiyin
qurşağı ensiz, döş qəfəsi dairəvi, qabırğaları demək
olar ki, üfuqi vəziyyətdə yerləşmişdir, torakal kifoz
nəzərə çarpmır, üzləri dairəvidir, alınları hündür
deyil, burun kiçikdir, çənə dairəvidir, üzdə önə
çıxmır. Piknik bədən tipinə malik qadınlar tam cins
fərqliliyi ilə seçilir. Bu tipə daxil olan qadınlarda
adətən müvafiq cinsin aybaşı, hamiləlik, doğuş və
laktasiya kimi əsas funksiyaları normal şəkildə
davam edir. Piknik konstitusiyaya malik qadınlarda
cins üçün xarakterik olan xəstəliklərə digərləri ilə
müqayisədə çox rast gəlinmir və onların müvafiq
şikayətləri az olur. Buna baxmayaraq, statistiki
göstəricilərə əsasən müvafiq konstutional tipə malik
qadınlarda digər tiplərlə müqayisədə daha çox hal
larda uşaqlığın xoş və bədxassəli şişlərinə, öddaşı
problemlərinə və beyin insultuna rast gəlinir [1, 2].
Astenik konstutional tipə aid qadınlarda əzələ
tonusunun aşağı olması və birləşdirici toxumanın
zəifliyi olur ki, buna görə onlarda xarakterik olaraq
“zəiflik” müşahidə edilir. Qadınların boyları uzun
görünür, bədən kütlələri orta göstəricilərdən aşağı
olur və dəriləri nisbətən solğun görünür. Sümüklər
nisbətən nazikdir, ətraflar uzun görünür, budların
qapanması natamamdır. Kəllələri dolixosefaldır,
üzləri və burunları uzundur, döş qəfəsləri dar,
uzunsov və hamardır, körpücük və kürək sümükləri
çıxıntılı görünür. Bu konstutional bədən tipinə
malik qadınlarda teztez yastıpəncəlik və aşağı
ətrafların Xşəkilli əyriliyi müşahidə edilir. Astenik
tipə aid edilən qadınlarda bağ aparatının zəifliyi və
qarın əzələlərinin zəif olması ilə əlaqədar olaraq
enteroptoza meyllilik vardır [3, 4].

B

İnfantilizm dedikdə orqanizmin inkişafının nis
bətən erkən mərhələsində dayanması kimi başa
düşülür. Müvafiq bədən tipinə daxil edilən qadınlar
yetkinlik yaşına çatmış olsalar da, ümumi inkişafın
ləngiməsilə əlaqədar olaraq, gənc yaş dövrünə xas
fiziki malik olurlar [5].
İnterseksual konstutisional tipə malik qadınlarda
cinsi differensiasiya əlamətləri nisbətən zəif təzahür
olunur, daha doğrusu onların bədən quruluşunda
qadın əlamətləri ilə birlikdə kişi bədəninə xas olan
əlamətlər də sezilir. Dərialtı piy təbəqəsi orta
dərəcədə nəzərə çarpır, ancaq əzələlərin inkişafı
yaxşı olduğu üçün qadına xas olan incəlik nəzərə
çarpmır. Bədənin tük örtüyü güclü inkişaf edir, xari
ci cinsiyyət üzvləri ilə birlikdə bud, qarnın aşağı
hissəsi, aşağı ətraflar da bir qədər tüklə örtülür. Süd
vəzilər az inkişaf etmişdir və döş gilələrinin dairəsi
kiçikdir. Ginekoloji xəstəliklərin kliniki gedişatı
əsasən ali sinir fəaliyyətindən asılı olub, xəstənin
konstusional xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Bu
qadının cinsiyyət sisteminin funksiyalarına psixo
gen amillərin təsirlərini anlamaq üçün əhəmiyyət
lidir [1, 6, 7].
Tədqiqatın məqsədi 2018ci illər ərzində
tədqiqata cəlb etdiyimiz infeksion ağırlaşmalar baş
verən və verməyən zahı qadınların konstutional tip
üzrə təhlilinin aparılması olmuşdur.
Tədqiqatın material və metodlar. Bu məqsədlə
tərəfimizdən 2018ci il ərzində ATUnun Tədris
Cərrahiyyə Klinikasının mamaginekologiya şöbə
sində təbii yolla doğuşu həyata keçirilmiş və zahılıq
dövründə müxtəlif səbəblərdən infeksion ağırlaşma
baş vermiş 91 nəfər və zahılıq dövrü fizioloji şərtlər
çərçivəsində keçən 17 nəfər ümumilikdə 108 nəfər
qadın tədqiqata cəlb edilmişdir. İl üzrə tədqiqata
cəlb etdiyimiz pasiyentlər doğumun 1720, 2130,
3140 və 4145 yaş intervalında baş verməsilə qru
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plaşdırılmışdır. Tədqiqatımızın bu mərhələsində
zahılıq dövründə meydana gələn infeksion proseslər
dedikdə müxtəlif səbəblərdən meydana gələn
qızdırma ilə müşayiət edilən (t≥38ºC) endometrit
nəzərdə tutulmuşdur. Pasiyentlər arasında yaş qru
pları üzrə konstusional bədən tiplərinin rast gəlin
məsi öyrənilmişdir. Alınmış ədədi verilənlər müasir
tələbləri nəzərə almaqla statistik metodlarla işlən
mişdir. Qrup göstəriciləri üçün orta qiymətlər (M),
onların standart xətası (m), sıraların minimal (min)
və maksimal (max) qiymətləri, həmçinin qruplarda
keyfiyyət göstəricilərinin rastgəlmə tezliyi müəy
yən edilmişdir [8]. Qeyd edək ki, tədqiqat işi zama
nı alınan nəticələrin statistik işlənməsi Statistica 7.0
tətbiqi kompüter proqramı ilə aparılmışdır, nəticələr
cədvəlləşdirilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
2018ci il ərzində tədqiqata cəlb etdiyimiz infeksion
ağırlaşmalar baş verən və verməyən zahı qadınların
konstutional tip üzrə təhlilinin aparılması nəticəsin
də təbii doğuş keçirmiş və sonradan zahılıq dövrün
də endometrit inkişaf etmiş 91 nəfər qadından 13
nəfərinin yaş intervalı 1720 olmuşdur ki, bu da
müvafiq il üzrə tədqiqata cəlb edilmiş pasiyentlərin
14,3±3,67%ni əhatə edir. Tədqiqat zamanı yaşı 17
20 intervalına daxil olan pasiyentlərdən (n=13) 5
nəfərinin konstusional bədən tipi normal olmuşdur
ki, bu da müvafiq yaş intervalına daxil etdiyimiz
tədqiqat obyektlərinin 38,5±13,49%ni əhatə etmiş
dir. Müvafiq yaş intervalı üzrə infantil bədən tipinə
malik ancaq zahılıq dövründə endometritlə ağır
laşmış pasiyentlərin sayı 3 nəfər təşkil etmişdir ki,
bu da uyğun pasiyentlərin 23,1±11,69%ni təşkil et
mişdir. Uyğun yaş intervalına daxil etdiyimiz zahı
lıq dövründə endometrit inkişaf etmiş pasiyentlər
dən 1 nəfərinin bədən tipi astenik olmuşdur ki, bu
da həmin pasiyentlərin 7,7±7,39%i deməkdir.
İnterseksual bədən tipinə malik olan qadınların sayı
yaşı 1720 intervalında tərəddüd edən endometrit
inkişaf etmiş zahı qadınlar arasında 4 nəfər təşkil
etmişdir ki, bu da müvafiq pasiyentlərin
30,8±12,80%i deməkdir (cəd. 1).
Tədqiqat zamanı 2018ci üzrə təbii yolla doğuş
baş vermiş və zahılıq dövründə infeksion endomet
rit baş vermiş qadınlardan 39 nəfərinin yaşı 2130
intervalında tərəddüd etmişdir ki, bu da müvafiq
pasiyent kontingentinin 42,9±5,19%i deməkdir.
Müvafiq yaş intervalına daxil etdiyimiz pasiyentlər
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dən (n=39) 11 nəfərinin konstusional bədən tipi nor
mal olmuşdur və bu müvafiq kontingentin
28,2±7,21%ni əhatə edir. Müvafiq yaş intervalı
üzrə infantil bədən tipinə malik qadın pasiyentlərin
sayı 8 nəfər təşkil etməklə müvafiq yaş qrupunun
20,5±6,47%ni təşkil etmişdir. Astenik bədən tipinə
malik endometritlə ağırlaşmış zahı qadınların sayı
13 nəfər təşkil etməklə müvafiq pasiyentlər qrupu
nun 33,3±7,55%ni əhatə etmişdir. Müvafiq pasi
yentlər qrupunda interseksual bədən tipinə malik
zahı qadınların sayı 7 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da
onların 17,9±6,15%i deməkdir.
Tədqiqat nəticəsində 2018ci il üzrə prosesə cəlb
etdiyimiz sağlam doğuş keçirmiş ancaq zahılıq döv
ründə infeksion ağırlaşma qeydə alınmış pasiyent
lərdən yaşı 3140 intervalında tərəddüd edənlərin
sayı 36 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da onların
39,6±5,13%ni əhatə edir. Bu pasiyentlərdən 7 nə
fərində normal bədən tipi qeydə alınmışdır ki, bu da
onların 19,4±6,60%i deməkdir. Müvafiq yaş qrupu
üzrə infantil bədən quruluşuna malik pasiyentlərin
sayı 10 nəfər təşkil etmişdir. Bu uyğun yaş qrupu
üzrə 27,8±7,47% tədqiqat obyektlərini əhatə edir.
Müvafiq yaş intervalına daxil etdiyimiz pasiyentlər
dən (n=39) 13 nəfəri yaxud onların 36,1±8,01%i
astenik bədən tipinə malik olmuşdur. Bu pasiyentlər
arasında interseksual bədən tipinə zahı qadınların
sayı 6 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da onların
16,7±6,21%ni əhatə edir.
2018ci il üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz doğum
prosesi normal keçmiş ancaq sonradan zahılıq
dövründə endometrit inkişaf etmiş qadınlardan
(n=91) cəmi 3 nəfərinin yaxud onların 3,3±1,87%
nin yaş 4145 arasında tərəddüd etmişdir. Bu 3 nəfər
pasiyentlərdən 1 nəfərinin bədən tipi normal, digər
2 nəfərininki isə interseksual tip olmuşdur ki, bu da
müvafiq
pasiyentlərin
müvafiq
olaraq,
33,3±27,22% və 66,7±27,22%ni əhatə etmişdir.
2018ci il üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz doğum
prosesi normal keçmiş ancaq sonradan zahılıq döv
ründə endometrit inkişaf etmiş qadınlardan (n=91)
cəmi 3 nəfərinin yaxud onların 3,3±1,87%nin yaş
4145 arasında tərəddüd etmişdir. Bu 3 nəfər pasi
yentlərdən 1 nəfərinin bədən tipi normal, digər 2 nə
fərininki isə interseksual tip olmuşdur ki, bu da mü
vafiq pasiyentlərin müvafiq olaraq, 33,3±27,22%
və 66,7±27,22%ni əhatə etmişdir.
Ümumilikdə, bütün yaş qrupları üzrə 2018ci il

Cədvəl 1
2018ci il ərzində endometrit baş verən zahı qadınların konstutional tip üzrə təhlili (n=91)

Qeyd: (burada və sonrakı cədvəldə) n – mütləq rəqəm.

üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz 91 nəfər normal doğuş
keçirmiş ancaq sonradan zahılıq dövründə xəstəx
anada infeksion endometritlə ağırlaşmış qadınlar
dan 24 nəfəri normal, 21 nəfəri infantil, 27 nəfəri
astenik və 19 nəfəri interseksual bədən tipinə malik
olmuşdur ki, bunlar da ümumi pasiyentlərin uyğun
olaraq, 26,4±4,62%, 23,1±4,42%, 29,7±4,79% və
20,9±4,26%ni təşkil etmişdir.
Tədqiqatın sonrakı nəticələrinin müqayisəsi
məqsədilə 2018ci il üzrə prosesə cəlb etdiyimiz
təbii yolla doğuş həyata keçirilmiş və sonradan hər
hansı bir infeksion ağırlaşma baş verməyən 17 nəfər
qadın pasiyentlərdən 3 nəfərinin yaşı 1720 inter
valına daxil edilmişdir ki, bu müvafiq pasiyentlərin
17,6±9,25%ni təşkil edir. Bu yaş intervalına daxil
olan müvafiq 3 nəfər pasiyentdən 1 nəfəri normal, 1
nəfəri infantil və digəri isə interseksual bədən tipinə
malik olmuşdur ki, bu da uyğun pasiyentlərin hər
bir hal üçün 33,3±27,22%ni əhatə edir.
Müvafiq il üzrə tədqiqat zamanı yaşı 2130 arasın
da tərəddüd edən təbii doğuş keçirmiş və infeksion
ağırlaşma baş verməmiş sağlam zahılıq dövrü
keçirən qadınların sayı 7 nəfər təşkil etmişdir ki, bu
da 2018ci il üzrə prosesə cəlb etdiyimiz ümumi
sağlam qadınların 41,2±11,94%ni təşkil edir.
Müvafiq yaş qrupuna daxil edilən zahı qadınlardan 1
nəfərində normal bədən tipi qeydə alınmışdır ki, bu
da onların 14,3±13,23%ni əhatə edir. İnfantil bədən
tipinə malik “sağlam” zahı qadınların sayı 3 nəfər
təşkil etmişdir və bu uyğun yaş intervalına daxil edə
biləcəyimiz “sağlam” qadınların 42,9±18,70%i
deməkdir. Uyğun yaş intervalı üzrə tədqiqata cəlb
etdiyimiz təbii doğuş keçirmiş və sonradan hər hansı
bir infeksion ağırlaşma qeydə alınmamış zahı qadın
lardan 2 nəfərinin yaxud onların 28,6±17,07%nin
bədən tipi astenik olmuşdur. Müvafiq yaş intervalı
üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz “sağlam” zahı qadınlar

dan interseksual bədən tipinə malik şəxslərin sayı
cəmi 1 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da müvafiq
pasiyentlərin 14,3±13,23%ni təşkil edir (cəd. 2).
2018ci il üzrə nəticələrin müqayisəsi məqsədilə
tədqiqata cəlb etdiyimiz normal təbii doğuş keçirmiş
və zahılıq dövründə heç bir infeksion ağırlaşma keçir
məyən və tədqiqat zamanı “sağlam” tədqiqat obyek
tlərini təşkil edən qadınlardan yaşı 3140 arasında
tərəddüd edən şəxslərin sayı 5 nəfər təşkil etmişdir ki,
bu da onların 29,4±11,05%ni əhatə edir. Müvafiq
sağlam tədqiqat obyektlərindən 1 nəfərinin yaxud
onların 20,0±17,89%nin normal bədən tipinə malik
olduğu müəyyən edilmişdir. Uyğun yaş qrupu üzrə
astenik və interseksual bədən tiplərinə malik olan
qadınların da sayı ayrıayrılıqda 1 nəfər təşkil
etmişdir ki, bu da hər bir hal üçün 20,0±17,89% təşk
il edir. Buna baxmayaraq, müvafiq yaş intervalı üzrə
interseksual bədən tipinə malik zahı qadınların sayı 2
nəfər olmaqla onların 40,0±21,91%ni əhatə etmişdir.
Tədqiqat nəticəsində 2018ci il üzrə prosesə cəlb
etdiyimiz zahılıq dövründə hər hansı bir infeksion
ağırlaşma keçirməyən təbii doğuş keçirmiş 17 nəfər
zahı qadınlardan cəmi 2 nəfərinin yaşı 4145 arasın
da tərəddüd etmişdir və bu müvafiq pasiyent
kontingentinin 11,8±7,81%ni təşkil edir. Müvafiq
şəxslərdən 1 nəfərinin bədən tipi normal, digəri isə
interseksual tipdə olmuşdur ki, bu da hər bir hal
üçün ayrılıqda 50,0±35,36% təşkil etmişdir.
Ümumilikdə, müvafiq il üzrə tədqiqata cəlb
etdiyimiz təbii doğuşdan sonra hər hansı bir infek
sion ağırlaşma baş verməyən 17 nəfər zahı qadın
lardan 4 nəfərinin bədən tipi normal, 6 nəfərinin
bədən tipi infantil, 3 nəfərinin bədən tipi astenik və
4 nəfərinin bədən tipi isə interseksual tip olmuşdur
ki, bu da onların uyğun olaraq, 23,5±10,29%,
35,3±11,59%, 17,6±9,25% və 23,5±10,29%ni
təşkil edir.
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Cədvəl 2
2018ci il ərzində hər hansı bir infeksion ağırlaşma baş verməyən zahı qadınların
konstutional tip üzrə təhlili (n=17)

2018ci il üzrə 13 nəfər yaşı 1720 intervalında
tərəddüd edən təbii doğuşdan sonra endometritlə
ağırlaşmış pasiyentlər arasında ən çox rast gəlinən
bədən tipi “normal tip” olmuşdur: 5 nəfər yaxud
38,5±13,49% tədqiqat obyektləri. Әn az rast gəli
nən isə astenik tip olmuşdur: 1 nəfər yaxud
7,7±7,39% pasiyentlər. Buna baxmayaraq, müvafiq
il üzrə tədqiqata cəlb etdiyimiz təbii doğuşdan sonra
hər hansı bir infeksion ağırlaşma baş verməyən 17
nəfər zahı qadınlar arasında astenik bədən tipinə
rast gəlinməsə də, normal, infantil və interseksual
bədən tiplərinə ayrılıqda 1 nəfərdə rast gəlinmişdir.
Tədqiqat nəticəsində 2018ci il üzrə 39 nəfər
yaşı 2130 arasında tərəddüd edən zahılıq dövründə
infeksion endometrit diaqnozu qoyduğumuz pasi
yentlər arasında ən çox rast gəlinən bədən tipi aste
nik olmuşdur: 13 nəfər olmaqla yaş intervalındakı
tədqiqat obyektləri üzrə 33,3±7,55%. Bu yaş inter
valı üzrə ən az rast gəlinən bədən tipi “normal tip”
olmuşdur: 7 nəfər olmaqla uyğun qrup üzrə
19,4±6,60%. Bundan əlavə, uyğun il üzrə nəticələ
rin müqayisəsi məqsədilə tədqiqata cəlb etdiyimiz
17 nəfər təbii doğuş prosesindən sonra hər hansı bir
infeksion ağırlaşma baş verməyən yaşı 2130 ara
sında tərəddüd edən zahı qadınlardan təşkil etdiyi
miz qrupda ən çox rast gəlinən bədən tipi 3 nəfər ol
maqla infantil tip olmuşdur: qrup üzrə
42,9±18,70%.
2018ci il üzrə 36 nəfər yaşı 3140 intervalında
tərəddüd edən zahılıq dövründə infekrion endomet
ritlə ağırlaşan qadınlar arasında ən çox təsadüf etdi
yimiz bədən tipi astenik tip olmuşdur: 13 nəfərdə

olmaqla yaş qrupu üzrə 36,1±8,01%. Bu qrup üzrə
ən az rast gəlinən bədən tipi isə interseksual tip ol
muşdur: qrup üzrə 16,7±6,21% olmaqla 6 nəfərdə.
Buna baxmayaraq, tədqiqata cəlb etdiyimiz 7 nəfər
zahılıq dövrünün sağlam keçirən anoloji yaş inter
valına daxil edilən qadınlar arasında ən çox rast
gəlinən bədən tipi infantil olmuşdur: qrup üzrə
40,0±21,91% olmaqla 2 nəfərdə.
Ümumilikdə, 2018ci il üzrə təbii doğuş pros
esindən sonra infeksion endometrit inkişaf etmiş 91
nəfər qadınlar arasında ən çox rast gəlinən bədən
forması astenik tip olmuşdur: 27 nəfərdə qeydə
alınmaqla, 29,7±4,79%. Әn az rast gəlinən bədən
forması isə 19 nəfərdə yaxud 20,9±4,26% olmaqla
interseksual tip olmuşdur. Müvafiq tədqiqat ili üzrə
prosesə cəlb etdiyimiz 17 nəfər təbii doğuşdan
sonra hər hansı bir infeksion ağırlaşma qeydə alın
mamış sağlam qadınlar arasında ümumilikdə, ən
çox rast gəlinən bədən tipi infantil tip olmuşdur: 6
nəfərdə rast gəlinməklə 35,3±11,59%.
Yekun. Beləliklə, 2018ci illər ərzində tədqiqata
cəlb etdiyimiz infeksion endometrit ilə ağırlaşmalar
baş verən zahı qadınların konstutional tip üzrə
təhlilindən məlum olmuşdur ki, üstünlük təşkil edən
astenik bədən tipi olmuşdur. Daha az rast gəlinən
interseksual bədən tipi qeydə alınmışdır. Tədqiqat
nəticəsində zahılıq dövründə baş verən infeksion
ağırlaşmalarla pasiyentlərin bədən tipi arasında
dürüst əlaqə aşkar edilməmişdir. Ginekoloji xəstə
liklərin klinik gedişatı əsasən ali sinir fəaliyyətindən asılı olub, xəstənin konstusional xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ТИП ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Гаджиева Ф.Р.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Акушерства и гинекологии I, Баку, Азербайджан
Тип конституции женского тела включает все черты организма, унаследованные от родителей или приобре
тенные в процессе внутриутробного и внеутробного развития, а также сопротивляемость и способность
организма реагировать на внешние и внутренние воздействия. В течение 2018 года мы провели исследова
ние по анализу конституционального типа женщин с инфекционными осложнениями и без них.
Исследование не обнаружило четкой связи между инфекционными осложнениями во время беременности и
телосложением пациенток.
Ключевые слова: послеродовой период, инфекционные осложнения, эндометрит, возраст, конституцио
нальный тип.

SUMMARY
CONSTITUTIONAL TYPES OF WOMEN WITH OR NOT HAVING INFECTIOUS
COMPLICATIONS IN THE POSTNATAL PERIOD
Hajiyeva F.R.
Azerbaijan Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology I, Baku, Azerbaijan
The type of constitution of the female body includes all the body traits inherited from parents or acquired in the
process of intrauterine and extra uterine development, as well as the body's resistance and ability to respond to exter
nal and internal influences. During 2018, we conducted a study to analyze the constitutional type of women with
and without infectious complications. The study did not find a clear association between infectious complications
during pregnancy and the patients constitution.
Key words: postnatal period, infectious complications, endometritis, age, constitutional type.
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КАК ПЕРЕБОРОТЬ ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ У БОЛЬНЫХ COVID19
Касумова Ф.Н.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра терапии, Баку, Азербайджан
В настоящее время во всем мире свирепствует новый коронавирус – SARSCoV2, поражающий огромное количество людей,
вызывающий опасное для жизни заболевание COVID19 ("COronaVIrus Disease 2019") с преимущественным повреждением
легких. В ответ на вирусную инфекцию происходит мощный выброс иммунной системой провоспалительных цитокинов,
таких как фактор некроза опухолиα (ФНО α), интерлейкинов ИЛ 1, ИЛ 2, ИЛ 6, ИЛ 8, ИЛ 10. Гиперэкспрессия широ
кого спектра провоспалительных цитокинов при COVID19 может превратиться в цитокиновый шторм или “синдром высво
бождения цитокинов”, переходящего в острый респираторный дистресссиндром. Цитокиновый шторм – представляет
собой избыточную воспалительную реакцию организма на внедрение вируса, которая приводит к тяжелому течению инфек
ции и сопровождается повреждением тканей, в частности, легочной, и органов, с возможным летальным исходом. Для лече
ния цитокинового шторма при COVID 19 применяются блокаторы ИЛ 6 – тоцилизумаб, сарилумаб и олокизумаб, ингиби
тор ИЛ1β – канакинумаб, таргетные препараты – тофацитиниб и барицитиниб, а также глюкокортикоиды (ГК).
Ключевые слова: коронавирус, COVID19, цитокиновый шторм, провоспалительные цитокины.

настоящее время во всем мире свиреп
ствует новый вирус, поражающий ог
ромное количество людей. ВОЗ присвои
ло официальное название заболеванию, вызван
ному новым коронавирусом SARSCoV2 –
COVID19 («COronaVIrus Disease 2019») [1].
На сегодняшний день имеются довольно
ограниченные сведения об эпидемиологии, кли
нических особенностях, профилактике и лече
нии этого заболевания. Однако известно, что
наиболее распространенным клиническим про
явлением коронавирусной инфекции является
двусторонняя пневмония, развитие острого рес
пираторного дистресс синдрома (ОРДС), сеп
сис и септический шок [2].
COVID19 был впервые зарегистрирован в
конце 2019 года в провинции Хубэй, с эпицент
ром в городе Ухань, Китай, и с тех пор активно
распространяется по всему миру [3]. В настоящее
время основным источником инфекции является
больной человек, передача инфекции от которого
осуществляется воздушнокапельным (при
кашле, чихании, разговоре), воздушнопылевым
и контактным путями. Факторами передачи
являются воздух, пищевые продукты и предметы
обихода, контаминированные SARSCoV2 [2, 3].
Основными биологическими клеткамимише
нями для коронавирусов являются эпителиаль
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ные клетки дистальных отделов дыхательных
путей, в цитоплазме которых и происходит
репликация вируса [4]. Этот механизм пораже
ния приводит к резкому снижению иммунитета.
Иммуносупрессивное состояние больных, инфи
цированных COVID19, способствует развитию
оппортунистических бактериальных и мико
тических инфекций респираторного тракта [24].
Восприимчивость к возбудителю высокая у
всех групп населения. Группой риска тяжёлого
течения заболевания и летального исхода
являются лица старше 60 лет, а также пациенты
с хроническими болезнями [3, 5].
Для COVID19 характерно наличие клиниче
ских симптомов острой респираторной вирус
ной инфекции: лихорадка, кашель, одышка, сни
жение сатурации крови кислородом, тахикар
дия, признаки дыхательной недостаточности [2,
6, 7]. Учитывая полиорганный характер пораже
ния данной инфекции необходим мультидисцип
линарный подход, основанный на консенсусе
специалистов – реаниматологов, инфекциони
стов, пульмонологов, гематологов.
Новый коронавирус SARSCoV2 печально
знаменит тем, что вызывает сильнейшее воспа
ление, которое губительно действует на здоро
вые ткани. На сегодняшний день известно, что
SARSCoV2 проникает в клетки человека при

помощи 2х рецепторов: ACE2 и фермента
TMPRSS2. Белок ACE2 – это ангиотензинпре
вращающий фермент II, расщепляющий гормон
ангиотензин. Ангиотензин II сужает сосуды, а
после расщепления ACE2 расширяет их [8].
Однако, ангиотензина II обладает и другими
свойствами. Так, связываясь с определёнными
рецепторами, он запускает цепочку внутрикле
точных сигналов, которые активируют гены вос
палительных белков. Происходит усиление вос
палительных сигналов, то есть клетка начинает
синтезировать все больше и больше воспали
тельных белков. Такой провоспалительный
эффект ангиотензина II заметен в эндотелиаль
ных и эпителиальных клетках, не имеющих
отношения к иммунной системе [8].
Воспалительные свойства ангиотензина II
ограничивает ферментпрорецептор ACE2, кото
рый его своевременно расщепляет. При связыва
нии ACE2 с вирусом, он вместе с рецептором
погружается в клетку, при этом расщеплять
ангиотензин II становится невозможным [8].
Отсюда и развивающееся воспаление, которое
усиливает само себя и может превратиться в
цитокиновый шторм или “синдром высвобожде
ния цитокинов”, переходящего в острый респи
раторный дистресссиндром (ОРДС) [9].
Цитокиновый шторм – представляет собой
избыточную воспалительную реакцию организма
на внедрение вируса, которая приводит к тяжело
му течению инфекции и сопровождается повреж
дением органов и тканей, в частности легочной, с
возможным летальным исходом [10, 11]. В резуль
тате резкого возрастания провоспалительных
цитокинов, иммунитет атакует не только инфици
рованные, но и здоровые клетки организма.
Клинически цитокиновый шторм может про
являться стойкой фебрильной лихорадкой, рефрак
терной к антимикробной терапии, ОРДС, симпто
мами поражения центральной нервной системы
(возбудимость, судороги, менингеальные явления,
угнетение сознания), гепатомегалией, спленомега
лией, желтухой, неспецифической кожной сыпью,
отечным и геморрагическим синдромами [11].
Патогенетическую основу цитокинового штор
ма при COVID19 составляет гиперэкспрессия
широкого спектра провоспалительных цитоки
нов, таких как фактор некроза опухолиα (ФНО

α), интерлейкины ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ10
[12, 13]. В связи с этим, блокирование выше
указанных цитокинов с целью купирования цито
киного шторма стало основанием для применения
при COVID19 особого класса препаратов, отно
сящихся к группе биологических агентов [14, 15].
Для лечения цитокинового шторма при COVID
19 рекомендуется применение блокаторов ИЛ6 –
тоцилизумаба, сарилумаба и олокизумаба, инги
биторов ИЛ1β – канакинумаба, таргетных препа
ратов – тофацитиниба и барицитиниба, а также
глюкокортикоидов (ГК) [15, 16].
Ингибитор ИЛ6 – тоцилизумаб (Актемра) –
гуманизированные моноклональные антитела,
которые селективно связываются и подавляют
как растворимые, так и трансмембранные
рецепторы ИЛ6 и тем самым блокируют реали
зацию эффекта ИЛ6 [17, 18]. В КНР у пациен
тов с COVID19 изучалось действие тоцилизу
маба, который применялся при тяжелом ОРДС с
признаками цитокинового шторма. При приме
нении тоцилизумаба среди 200 больных, у боль
шинства из них уже после однократного введе
ния препарата (400 мг внутривенно капельно)
удалось достичь нормализации температуры
тела, снижения выраженности клинических
симптомов и потребности в кислороде [19, 20].
Форма выпуска 80, 200, 400 мг в разовых фла
конах для внутривенного использования, пред
варительно заполненный (1 мл) шприц однора
зового использования.
Первая доза тоцилизумаба 8 мг/кг вводится
инфузионно в 100 мл 0,9 % физ. раствора NaCl,
через 4 недели – 4 мг/кг. Препарат вводят медлен
но, в течении не менее 1 часа. При недостаточном
эффекте повторить введение через 12 часов.
Приготовленный раствор можно хранить 24 часа
при t 30ºС (не замораживать). Не рекомендуется
превышение 1 инфузии выше 800 мг [21].
При приёме тоцилизумаба могут возникнуть
нежелательные явления, чаще всего на дозе 8
мг/кг, по сравнению с дозой 4 мг/кг. Инфузион
ные реакции (8%): головные боли, головокруже
ния, артериальная гипертензия, гипотиреоз,
гиперлипидемия, гипертриглицеридемия, повы
шение АЛТ, АСТ, общего билирубина, лейкопе
ния, периферические отеки, нефролитиаз. При
применении препарата в премедикации обычно
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нет необходимости [16].
Сарилумаб (Кевзара) представляет собой мо 
но клональное антитело, специфичное к рецептору ИЛ6, подавляющее воспалительные про
цессы. При тяжелом течении COVID19 его ис 
пользуют в качестве потенциального средства
при ОРДС [16].
Форма выпуска – раствор шприцручка в до 
зировке 200 мг.
Сарилумаб вводят подкожно, в дозе 200 мг
или 400 мг (предварительно заполненный
шприцручку (1 или 2 шприца в зависимости от
дозы)) развести в 100 мл 0,9% раствора NaCl,
вводить внутривенно капельно в течение 60
минут, при недостаточном эффекте повторить
введение через 12 ч. В случае развитии
нейтропении, тромбоцитопении, повышении
активности печеночных ферментов рекомендуется уменьшить дозу до 150 мг 1 раз каждые 2
недели.
При применении препарата могут возникнуть
следующие побочные действия: нейтропения;
часто – тромбоцитопения, гипертриглицериде
мия, гиперхолестеринемия, повышение актив
ности печеночных трансаминаз, эритема и зуд в
месте введения препарата [16].
Противопоказано применение в возрасте до
18 лет. Пациентам пожилого возраста следует
назначать сарилумаб с осторожностью.
Олокизумаб (Артлегиа) является гуманизиро
ванным моноклональным антителом изотипа
иммуноглобулина (Ig) G4/каппа, непосредствен
но блокирующим медиатор воспаления ИЛ 6.
Олокизумаб не связывается в значительной сте
пени с другими молекулами семейства ИЛ6 и
не влияет на их функционирование, а также не
активирует сигнальный путь ИЛ6.
Согласно клиническим данным при подкож
ном применении олокизумаба снижается интен
сивность воспалительной реакции уже в первые
часы после введения. Применяется для лечения
ревматоидного артрита и COVID19 у пациен
тов старше 18 лет [16].
Форма выпуска – раствор для подкожного
введения, 160 мг/мл.
Олокизумаб в дозе 0,4 мл раствора с концент
рацией 160 мг/мл единовременно вводится под
кожно, в область бедра или передней брюшной
стенки. Перед введением раствор следует
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нагреть до комнатной температуры. Время хра
нения препарата при температуре >8°С не долж
но превышать 4 часов.
Первый приём препарата должен проводить
ся под контролем квалифицированного меди
цинского сотрудника. После первой инъекции
следует наблюдать за состоянием пациента в
течение 30 минут. После обучения технике
выполнения подкожных инъекций под контро
лем медицинского сотрудника пациент может
вводить препарат самостоятельно.
Не рекомендуется введение препарата в
места родинок, шрамов, повреждений или
уплотнений, покраснений, повышенной чув
ствительности кожных покровов. Место введе
ния препарата необходимо регулярно менять.
Новое место для инъекции должно находиться
на расстоянии не менее 2,5 см от предыдущего
места инъекции. Инъекции под кожу бедер и
живота можно поочередно менять.
К наиболее частым побочным эффектам
относятся: эозинофилия, нейтропения, лейкопе
ния, гиперхолестеринемия, повышение уровня
АЛТ, АСТ, ГГТ, зудящая сыпь, эритема, боль в
месте инъекции.
Противопоказания: возраст до 18 лет, наследствен
ная непереносимость фруктозы (препарат содержит
сорбитол), беременность, период лактации.
При лечении COVID19 для пациентов со
среднетяжелым и тяжелым течением с ОРДС,
тяжелым жизнеугрожающим синдромом высво
бождения цитокинов предназначен ингибитор
ИЛ 1β канакинумаб.
Канакинумаб (Иларис) – препарат на основе
полностью человеческих моноклональных анти
тел, специфически ингибирует рецепторы ИЛ
1β [16, 22]. Применяется для лечения юноше
ского артрита с системным началом, аутовоспа
лительных синдромов, подагры.
Форма выпуска: флакон, содержащий 180 мг
лиофилизированного порошка для разведения.
Канакинумаб 48 мг/кг 150 мг лиофилизата
растворяют в 1 мл воды для инъекций.
Приготовленный концентрат вводят во флакон с
250 мл 5% раствора глюкозы. Не встряхивают.
Доза канакинумаба (объем концентрата для при
готовления раствора (150 мг/мл) 750 мг – 5 мл
(требуется по 1 мл воды для инъекций для каж

дого из 5 флаконов); 600 мг – 4 мл (требуется по
1 мл воды для инъекций для каждого из 4 фла
конов); 450 мг – 3 мл (требуется по 1 мл воды
для инъекций для каждого из 3 флаконов) [16].
Побочные реакции: ринофарингит, диарея,
головокружение (10%), головная боль, реакция в
месте инъекции (9%), нейтропения, тромбоци
топения. Противопоказан при беременности.
При коронавирусной инфекции COVID19 с
целью предотвращения цитокинового шторма
пациентам со средним и среднетяжелым течени
ем в качестве дополнительной терапии рекомен
дуется применение таргетных препаратов 
тофацитиниба и барицитиниба [23].
Следует отметить, что таргетные препараты
прицельно воздействуют на ключевые звенья
патологического процесса, в рамках стратегии
ВОЗ «Treat To Target» («Лечение до достижения
цели»). Препараты этой группы являются более
эффективными и безопасными, фармакотерапев
тический эффект которых направлен на блоки
рование внутриклеточных сигнальных систем,
обеспечивающих передачу сигналов посред
ством ключевых цитокинов [24].
Тофацитиниб (ТОФА) (Яквинус) – мощный
избирательный ингибитор янускиназ. ТОФА –
низкомолекулярное вещество, по химической
структуре, напоминающей АТФ, обратимо и конку
рентно блокирует – JAK1 и JAK3 киназы (к кото
рым обладает функциональной специфичностью
по сравнению с JAK2) и прерывает сигнальный
путь с участием JAKSTATсистемы. Установлено,
что ингибирование JAK 1 и JAK 3 возможно бло
кирует передачу сигналов в отношении ИЛ2, 4, 7,
9, 15, 21. А ингибирование JAK 1 преимуществен
но ослабляет ИЛ6 и ИФНɣ [25]. Таким образом,
сигнал, подаваемый цитокинами (от ИФН до ИЛ
6), не передается в ядро клетки и их биологические
эффекты не реализуются в полной мере.
Безопасность препарата обусловлена его обрати
мой ингибицией JAK киназ, так как при глубоком
подавлении этого сигнального пути развивалась
тяжелая, опасная для жизни патология [25, 26].
Форма выпуска: таблетки 5 и 10 мг.
Режим дозирования: приём вне зависимости
от приема пищи по 5 мг 2 раза, иногда возмож
но удвоение дозы.
Нежелательные эффекты ТОФА: назофарин

гит, повышения АД, головная боль, лейкопения,
анемия, диарея, диспепсии, гиперлипидемия,
герпетические инфекции, депрессия, артралгии,
сыпь, кожный зуд.
Противопоказания: тяжелые нарушения
функций печени; гепатит В и С; беременность,
грудное вскармливание, возраст до 18 лет.
Барицитиниб (Олумиант) пероральный инги
битор JAK1/JAK2киназ. При лечении COVID19
препарат предназначен в качестве дополнитель
ной терапии для пациентов со среднетяжелым те
чением. Учитывая воспалительный каскад, наб
людаемый при COVID19, было высказано пред
положение, что противовоспалительная актив
ность барицитиниба также может иметь потенци
альное положительное влияние. Способность к
двойной ингибиции – эндоцитозу вируса и сигна
лизации JAKзависимых «провоспалительных»
цитокинов, участвующих в иммунопатогенезе
синдрома «цитокинового шторма», а также мно
гочисленные данные, касающиеся хорошего про
филя безопасности, делают барицитиниб весьма
перспективным препаратом для профилактики и
лечения осложнений COVID19 [27].
Форма выпуска: таблетки 2 и 4 мг.
Режим дозирования: 4 мг 1 раз в день, в тече
нии 714 дней.
Противопоказания к применению препарата:
сепсис, лимфопения, клиренс креатинина <30
мл/мин, тяжелые нарушения функций почек; актив
ный гепатит В и С, беременность, период грудного
вскармливания, возраст больных старше 75 лет.
Барицитиниб также не рекомендуется применять у
пациентов с активной формой туберкулеза [16].
Предотвращение и смягчение цитокинового
шторма может стать залогом спасения пациен
тов с тяжелой формой COVID19. На сегодняш
ний день накоплен огромный позитивный опыт
применения ГК, в том числе и для лечения «кри
тических» жизнеугрожающих состояний. Учи
тывая способность ГК угнетать все фазы воспа
ления, блокировать синтез широкого спектра
провоспалительных медиаторов, они являются
препаратами первого выбора для лечения боль
ных COVID19 при развитии цитокинового
шторма, который ассоциируется с неблагопри
ятным прогнозом и риском развития ОРДС и
сепсиса [16, 28, 29].
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Так, у пациентов, инфицированных SARS
CoV, рациональное использование кортикосте
роидов приводило к сокращению пребывания в
стационаре и снижению смертности тяжело
больных [28, 29]. В материалах клинических
исследований и систематических обзоров
демонстрируется благоприятное влияние корот
кого курса ГК в низких или средних дозах на
течение септического шока и ОРДС с гипоксе
мией, связанной с SARSCoV и MERSCoV [30].
Предварительные данные крупного исследо
вания RECOVERY, продемонстрировали, что
при лечении тяжелых форм COVID19 перораль
ный или внутривенный приём дексаметазона в
низких дозах снижал 28дневную смертность
среди госпитализированных пациентов, по
сравнению с обычным лечением. Один из глав
ных исследователей в исследовании RECOV
ERY, профессор Оксфордского университета
Peter Horby сказал: «Дексаметазон является пер
вым лекарственным средством с подтвержден
ной эффективностью в снижении летальности у
пациентов с COVID19. Полученный результат
очень радует. Улучшение выживаемости являет
ся выраженным и значительным у более тяже
лых пациентов, нуждающихся в оксигенотера
пии, поэтому дексаметазон теперь должен быть
частью стандартного лечения таких пациентов».
Другой его коллега  профессор Martin Landray
добавил: «Предварительные результаты исследо
вания RECOVERY не оставляют сомнений  дек
саметазон снижает риск смерти у людей с тяже
лыми респираторными осложнениями. COVID
19  это заболевание глобального масштаба, поэ
тому здорово, что первое лекарство с доказанной
эффективностью в снижении летальности деше
вое и доступно во всем мире» [31].
ГК назначаются только пациентам с призна
ками цитокинового шторма.

У больных COVID19 для предотвращения
цитокинового шторма могут применяться раз
личные схемы введения ГК: метилпреднизолон
в дозе 1 мг/кг внутривенно каждые 12 ч, или
метилпреднизолон 120 мг/внутривенно каждые
8 ч, или дексаметазон в дозе 20 мг/сутки внут
ривенно за 1 или 2 введения.
Максимальная доза ГК применяется в тече
ние 34 суток. При стабилизации состояния (ста
бильное снижение температуры, уровня СРБ,
ферритина, АЛТ, АСТ, ЛДГ сыворотки крови)
доза ГК может быть снижена.
При прогрессировании синдрома активации
макрофагов (нарастание уровня ферритина, СРБ
сыворотки крови, развитие двухтрехростковой
цитопении) метилпреднизолон применяется по
схеме 120125 мг/внутривенно каждые 68 ч или
дексаметазон 20 мг/внутривенно в два введения
в течение не менее 3 дней с последующим посте
пенным снижением дозы. Снижение дозы ГК
возможно при условии снижения уровня ферри
тина сыворотки крови не менее чем на 15% [16].
Метилпреднизолон и дексаметазон при
COVID19 индуцированном цитокиновом штор
ме рекомендуется сочетать с приемом тоцилизу
маба (сарилумаба) и канакинумаба [16].
Таким образом, у пациентов с COVID19
чрезвычайно важно диагностировать цитокино
вый шторм на ранних стадиях его развития.
Лучшее понимание механизмов, влияющих на
интенсивность цитокинового шторма, позволит
разработать более точные терапевтические под
ходы для лечения болезни на разных стадиях.
Своевременное назначение биологических пре
паратов, блокирующих разрушительное дей
ствие провоспалительных цитокинов, позволит
потенциально нарушить эту опасную для жизни
воспалительную реакцию и предотвратит разви
тие полиорганной недостаточности.
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XÜLASӘ
COVID19 XӘSTӘLӘRİNDӘ SİTOKİN FIRTINASINI NECӘ ARADAN QALDIRMAQ OLAR
Qasımova F.N.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Halhazırda bütün dünyada çox sayda insanlar yeni bir virusun SARSCoV2 və onun törətdiyi xüsusi ilə ağciyəri
zədələyən, COVID19 ("COronaVIrus Xəstəliyi 2019") adlanan təhlükəli xəstəliyin təsirinə məruz qalmışlar. Virus
bir infeksiyaya cavab olaraq, immun sistem tərəfindən şiş nekroz amiliα (TNFα), interlokkinlər IL1, IL2, IL6,
IL8, IL10 kimi iltihablı sitokinlərin güclü aktivləşmə mövcuddur. COVID19da geniş yayılmış proiltihabı
sitokinlərin həddindən artıq dərəcədə artması sitokin fırtınasına və ya“sitokin ifrazat sindromuna” çevrilə bilər,
hansı ki kəskin respirator distress sindromuna (KRDS) gətirib çıxara bilər. Sitokin fırtınası  orqanizmin virusun
bədənə daxil olması səbəbdən, infeksiyanın ağır bir gedişinə və toxuma, xüsusilə də ağciyər və orqanların zədələn
məsi ilə müşayiət olunan, mümkün ölümlə nəticələnən, həddindən artıq iltihablı bir reaksiyasıdır. İL6 blokatorları
– tocilizumab, sarilumab və olokizumab, IL1β inhibitoru – kanakinumab, tarqet preparatlar – tofasitinib və baritsi
tinib, həmçinin qlükokortikoidlər (GC) COVID19da sitokin fırtınasının müalicəsində istifadə olunur.
Açar sözlər: koronavirus, COVID19, sitokin fırtınası, iltihablı sitokinlər.

SUMMARY
HOW TO OVERCOME A CYTOKINE STORM IN COVID19 PATIENTS
Gasimova F.N.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Therapy, Baku, Azerbaijan
Currently, a new coronavirus, SARS CoV 2, is raging all over the world, affecting a huge number of people, caus
ing the lifethreatening disease COVID19 ("COronaVIrus Disease 2019") with primary damage to the lungs. In
response to a viral infection, there is a powerful release by the immune system of proinflammatory cytokines, such
as tumor necrosis factorα (TNFα), interleukins IL1, IL2, IL6, IL8, IL10. Overexpression of the wide range of
proinflammatory cytokines in COVID19 can turn into a cytokine storm and or “cytokine release syndrome,” which
proceeds to acute respiratory distress syndrome. Cytokine storm  is an excessive inflammatory reaction of the body
to the introduction of the virus, which leads to a severe course of infection and is accompanied by tissue damage,
in particular the lung, and organs, with a possible fatal outcome. IL6 blockers – tocilizumab, sarilumab and olok
izumab, an IL1β inhibitor – canakinumab, targeted drugs – tofacitinib and baricitinib, as well as glucocorticoids
(GC) are used to treat the cytokine storm in COVID19.
Keywords: coronavirus, COVID19, cytokine storm, proinflammatory cytokines.
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Çapa tövsiyə olunub: 03. 06.2020
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ
И ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСУДИСТОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ТИПА 2 БЕЗ И С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Рзаева Р.А.*
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра терапевтической и
педиатрической пропедевтики, Баку, Азербайджан
В статье представлены результаты сравнительного анализа клиникоинструментальных данных больных, страдающих
сахарным диабетом типа 2 (СД2) и его сочетанием с метаболическим синдромом (МС) с нормальным и патологически
измененным соотношением толщины комплекса интимамедиа к интерадвентициальному диаметру (ТКИМ/ИАД)
общей сонной артерии (ОСА). Обнаружено, что у больных с патологически измененным соотношением ТКИМ/ИАД в
достоверно большей степени выявляются патологические изменения липидного спектра, плазменной концентрации
гомоцистеина (ГЦ) и эндотелиина1 (Эт1). Таким образом, продемонстрирована взаимосвязь между ремоделированием
магистральных артерий и клиническим течения заболевания у пациентов с СД2 и его сочетанием с МС.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, метаболический синдром, липидный спектр, эндотелиальная дисфункция.

ведение. Хорошо известно о раннем раз
витии и быстром прогрессировании ате
росклероза у больных с сахарным диабе
том типа 2 (СД2) и/или метаболическим син
дромом (МС). Одним из основных проявлений
атеросклеротического поражения сосудистого
русла является ремоделирование сосудов, преж
де всего обнаруживаемое при обследовании
крупных магистральных артерий.
Соотношение толщины комплекса интима
медиа к интерадвентициальному диаметру
(ТКИМ/ИАД), введенное не так давно в клини
ческое использование, представляет собой отно
шение толщины комплекса интимамедиа
(ТКИМ) общей сонной артерии (ОСА) к ее инте
радвентициальному диаметру (ИАД) и интег
рально отражает ремоделирование ОСА.
Нормальные значения ТКИМ/ИАД находятся
ниже значения 0,130, превышение этого значе
ния происходит вследствие увеличения ТКИМ
выше нормальных значений (0,9 мм) и ИАД
ниже нормальных границ (менее 8,3 мм) [2, 7].
С целью проверки диагностической ценности
данного показателя у больных с СД2 и МС мы
обследовали больных с СД2 без и с сопутствую
щим МС, разделив их, в зависимости от отклоне
ния показателя соотношения ТКИМ/ИАД от
нормальных значений, и оценив клиническое
течение заболевания в зависимости от такого
разделения.
Материал исследования. Клиническое
обследование обязательно включало в себя полу

В

чение информации по возрасту и полу больных,
давности заболевания СД2. При объективном
исследовании учитывались рост, масса тела,
величина частоты сердечных сокращений (ЧСС),
уровень артериального давления (АД), индекс
Кетле (индекс массы тела, ИМТ) [1]. Диагноз СД
2 и МС устанавливался на основании рекоменда
ций Американской Диабетической Ассоциации
(АДА) и Всемирной Организации Здравоохране
ния (ВОЗ) как минимум за 2 года до начала иссле
дования [15, 20]. Степень артериальной гипер
тензии (АГ) устанавливалась в зависимости от
уровня систолического и диастолического арте
риального давления (АД) в соответствии с реко
мендациями Европейского общества гипертензии
и Европейского общества кардиологов [13].
Было обследовано 147 больных: у 73 больных
(49 мужчин и 24 женщины) был диагностирован
СД2 без МС, у 74 больных (38 мужчин и 36
женщин) – сочетание СД2 с МС.
Из 73 обследованных нами больных в подгруп
пе СД2 без МС у 33 (22,45%) наблюдалось легкое
течение СД2, у 40 (27,21%) больного – СД2 сред
ней тяжести; у 47 (31,97%) человек СД2 находил
ся в фазе компенсации (HbA1c<7%), у 26 (17,69%)
– в фазе субкомпенсации (HbA1c<7,5%). Из 74
обследованных больных подгруппы СД2+МС у
28 (19,05%) наблюдалось легкое течение СД2, у
46 (31,29%) больного – СД2 средней тяжести; у
31 (21,09%) пациентов СД2 находился в фазе
компенсации (HbA1c<7%), у 43 (29,25%)  в фазе
субкомпенсации (HbA1c<7,5 %).

*e-mail: renarzayeva61@gmail.com

93

Методы исследования. Ультразвуковое
исследование артерий крупного калибра прово
дилось на аппарате PHILIPSHD 11 (Германия)
по стандартной методике с использованием
линейного датчика с частотой 7,5 МГц [7].
Морфофункциональная характеристика просвета и стенок ОСА оценивалась с обеих сторон в
продольной и поперечной проекциях по
следующим ультразвуковым признакам в В
режиме цветного дуплексного сканирования:
ТКИМ, ИАД и их соотношение ТКИМ/ИАД в
соответствии с нормативами, указанными в
литературе [2, 7].
Диагностирование наличия атеросклеротиче
ской бляшки (АБ) производили при локальном
утолщении интимы более 1,5 мм или протяженном
утолщении интимы более чем в 2 раза от макси
мального значения нормы, принимаемой за 0,9 мм.
Исследование проводилось в продольном и попе
речном сечениях, с прицельным поиском позиции,
в которой АБ имела наибольшие размеры.
При обнаружении внутрисосудистых АБ
измерялись их площадь, характер формы и раз
меров, процентное соотношение стенозирования
сосуда с определением степени гемодинамиче
ской значимости стеноза (в зоне максимального
сужения просвета артерии и степень стенозиро
вания, превышающая 65% по диаметру, счита
лась гемодинамически значимой, а отсутствие
кровотока в постстенотическом участке артерии
расценивалось как окклюзия) [4].
Для объективной оценки ишемизации мио
карда больным проводилось постоянное (в тече
ние 7 дней) холтеровское мониторирование
(ХМ) в соответствии с методическими указания
ми [12, 17].
Лабораторное обследование включало:
1. определение уровня глюкозы в крови нато
щак на анализаторе BS 200 E фирмы “MIN
DRAY” (СШАКитай) с помощью соответ
ствую щих реактивов Human Diagnostic
Worldwide (Германия);
2. уровень гликированного гемоглобина с
использованием портативных одноразовых
картриджей на аппарате А1с Сare (USA);
3. оценка сосудодвигательной активности эндо
телия с использованием стандартной методики,
предложенной D.Celermajer [11] в небольшой
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модификации [8], при этом нормальной считали
функцию эндотелия при увеличении диаметра
плечевой артерии в пределах 913%, прирост ниже
9% расценивался как сниженная, прирост более
13% – как повышенная функция эндотелия [6].
4. липидный спектр, включая общий холесте
рин (ОХ), уровень липопротеинов высокой плот
ности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) в плазме
крови определялся на анализаторе BS 200 E
фирмы “MINDRAY” (СШАКитай) с помощью
реактивов Human Diagnostic Worldwide (Герма
ния). При уровне ТГ менее 400 мг/дл уровень
содержания липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), выраженный в мг/дл, вычислялся по
формуле, предложенной Friedewald W. et al. [14].
5. рассчитывался индекс атерогенности [5].
6. уровень гомоцистеина (ГЦ), эндотелина1
(Эт1) в плазме крови на хемилюминисцентном
аппарате IMMULITE 2000 XPi фирмы
“SIEMENS” (Германия) (закрытая система).
Конечную концентрацию ЭТ1 выражали в пг на
1 мл плазмы крови, принимая за норму среднее
значение 5,92±0,18 пг/мл.
Статистическая обработка результатов иссле
дования проводилась с использованием при
кладной статистической программы Microsoft
Excel [3].
Результаты исследования и их обсуждение.
Как видно по представленным в таб. 1 данным,
у части больных с повышенными значениями
ТКИМ/ИАД как в подгруппах с СД2 без МС и с
сочетанием СД2+МС по отдельности, так и в
целом по обеим подгруппам отмечалась досто
верная тенденция к повышению числа пациен
тов с более тяжелым клиническим течением СД
2 (средней тяжести, субкомпенсированный) в
сравнении с пациентами, у которых колебания
значений ТКИМ/ИАД находились в нормальном
диапазоне. При этом достоверных различий в
давности заболевания СД2 не отмечалось.
В таб. 2 представлено распределение частоты
выявления признаков атеросклеротического
поражения (повышения ТКИМ ОСА, АБ, соче
танных АБ (мультифокального атеросклероза),
вазомоторной ДЭ, АГ, а также различных сер
дечнососудистых заболеваний атеросклеротиче
ского генеза (ССЗ АГ) в подгруппах больных с
патологически измененным и нормальным соот

Таблица 1
Различия в клиническом течении СД2 между подгруппами больных с нормальными
и патологически измененными показателями соотношения ТКИМ/ИАД

Примечания: * – достоверность по критерию Хиквадрат (<0,001); ** – достоверность по точному двустороннему кри
терию Фишера (<0,005).

ношением ТКИМ/ИАД. Как это видно по пред
ставленным данным в подгруппе пациентов с
патологически повышенными значениями изу
чаемого показателя (вне зависимости от наличия
МС) достоверно чаще наблюдались практически
все исследованные показатели, за исключением
постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) и хро
нической сердечной недостаточности (ХСН).
Не отмечалось также различий в среднем коли
честве смещений сегмента ST ангинозного харак
тера при холтеровском мониторировании ЭКГ
(смещ. ST) и приступов ангинозных болей за
неделю в подгруппе СД2 без МС, тогда как в под
группе с СД2+МС и в целом по 2м подгруппам
пациентов оба вышеуказанных показателя были
достоверно более высокими у части больных с
повышенными значениями ТКИМ/ИАД ОСА.
При объединении 2х подгрупп вне зависимо
сти от наличия МС степень различий в исследо

ванных показателях достоверно чаще все пато
логические изменения исследуемых показате
лей (за исключение числа больных с ПИКС и
ХСН) наблюдались у больных с патологически
измененным соотношением ТКИМ/ИАД ОСА.
Как видно по данным, представленным в таб.
3, при сравнении некоторых лабораторных пока
зателей в подгруппе пациентов с СД2 без МС, а
также при объединении подгрупп СД2 без МС и
СД2+МС у части пациентов с патологически
повышенным соотношением ТКИМ/ИАД
выявлялся достоверно более высокий уровень
Эт1 (р=0,043140) только в подгруппе с СД2 без
МС, тогда как плазменные концентрации ГЦ,
транспортирующих фракций липидного спек
тра: общего холестерина (ОХ), липопротеинов
высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень низ
кой (ЛПОНП) плотности, триглицеридов (ТГ) и
коэффициента атерогенности (КА) достоверно
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Таблица 2
Частота проявления признаков атеросклеротического поражения и ССЗАГ, средние значения
количества смещений сегмента STи ангинозных приступов в неделю в подгруппах больных с
нормальными и патологически измененными показателями соотношения ТКИМ/ИАД

Примечания: * – достоверность по критерию Хиквадрат (<0,001); ** – достоверность по точному двустороннему кри
терию Фишера (<0,05).

не различались.
Только в подгруппе больных с СД2+МС у
выборки пациентов с патологически повышен
ным соотношением ТКИМ/ИАД достоверно
выше была плазменная концентрация ГЦ
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(р=0,007502), Эт1 (р=0,003540), а также ЛПНП
(р=0,025953), ЛПОНП (р=0,0000000001), ТГ
(р=0,00989) и КА(р=0,034512).
Таким образом, согласно нашим данным,
только у пациентов с сочетанием СД2 и МС

достоверно выше были плазменной концентра у пациентов с патологически измененными
ции ГЦ, Эт1, а также ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и КА показателями ТКИМ/ИАД ОСА.
Таблица 3
Средние значения плазменной концентрации ГЦ, Эт1, основных показателей липидного спектра,
КА и клиникоинструментальных признаков ангинозных приступов между подгруппами больных
с нормальными и патологически измененными показателями соотношения ТКИМ/ИАД

На основании этих данных, мы пришли к
заключению о том, что наличие СД2 в комбина
ции с МС, помимо дополнительного патогенно
го воздействия на сосудистые стенки, оказывало
данный эффект в большей степени и на наруше
ния липидного профиля, отчасти возможно за
счет гипергомоцистеинемии, также превали
рующей у части больных с патологически изме
ненными показателями ТКИМ/ИАД ОСА.
Полученные нами данные соответствуют резуль
татам других исследований, в которых была обна
ружена высокая корреляция между плазменной

концентрацией ГЦ и вероятностью развития атеро
склероза и артериальной гипертензии [18, 19].
Поскольку нами было также обнаружено
достоверно более частое выявление нарушения
сосудодвигательной функции эндотелия у паци
ентов с патологически измененным соотноше
нием ТКИМ/ИАД ОСА, что соответствует дан
ным других исследований, продемонстрировав
ших реализацию атерогенного действия ГЦ,
наряду с другими патогенетическими механиз
мами, также и за счет прямого повреждения
эндотелиальных клеток [9, 10, 16], возможно
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такое действие и лежало в основе выявленных
изменений у больных с сочетанием СД2 и МС.
Выводы:
1. Среди больных с повышенными значения
ми соотношения ТКИМ/ИАД достоверно чаще
встречается более тяжелое клиническое течение
СД2 (средней тяжести, субкомпенсированный)
вне зависимости от наличия сопутствующего
МС и давности СД2.
2. У пациентов с патологически повышенными
значениями ТКИМ/ИАД (вне зависимости от
наличия МС) достоверно чаще выявляются при
знаки атеросклеротического поражения магист
ральных сосудов (повышение ТКИМ ОСА, АБ,
сочетанные АБ, мультифокальный атеросклероз),
нарушение вазомоторной функции эндотелия и
различные сердечнососудистые заболеваний ате
росклеротического генеза (АГ, ИБС, стенокардия).
3. Среднее количество смещений сегмента ST
ангинозного характера при холтеровском мони
торировании ЭКГ и приступов ангинозных
болей за неделю в подгруппе в подгруппе с соче
танием СД2 и МС достоверно более высокое у

больных
с
повышенными
значениями
ТКИМ/ИАД ОСА, тогда как в отсутствие МС
различия в зависимости от величин соотноше
ния ТКИМ/ИАД ОСА незначимы.
4. У пациентов с СД2 без сопутствующего
МС с патологически повышенным соотношени
ем ТКИМ/ИАД выявлялось достоверно более
высокий уровень Эт1 (р=0,043140) при отсут
ствии различий в плазменных концентрации ГЦ и
транспортирующих фракций липидного спектра,
тогда как у больных с СД2 с сопутствующим МС
и патологически повышенными показателями
соотношения ТКИМ/ИАД достоверно выше
была плазменная концентрация ГЦ (р=0,007502),
Эт1 (р=0,003540), а также ЛПНП (р=0,025953),
ЛПОНП (р=0,0000000001), ТГ (р=0,00989) и КА
(р=0,034512), что, повидимому, связано с допол
нительным патогенным воздействием сопут
ствующего МС как на стенки артерий, так и на
липидный профиль, возможно отчасти за счет
гипергомоцистеинемии, превалирующей у боль
ных с ремоделированием ОСА (патологически
измененными показателями ТКИМ/ИАД).
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XÜLASӘ
METABOLİK SİNDROMU OLAN VƏ METABOLİK SİNDROMSUZ ŞƏKƏRLİ DİABET TİP II
XƏSTƏLƏRİNDƏ KLİNİK GEDİŞİN VƏ DAMAR MODELLƏŞMƏSİNİN PATOLOJİ
DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
Rzayeva R.Ә.
Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Hazırki məqalədə ümumi yuxu arteriyasının intima-media kompleksinin qalınlığının interadventisial diametrinə
(İMKQ/İAD) nisbətinin normal və patoloji dəyişilmiş göstəriciləri ilə metabolik sindromu (MS) olan və metabolik
sindromsuz şəkərli diabet tip 2-dən (ŞD-2) əziyyət çəkən xəstələrin klinik-instrumental müayinələrin müqayisəli
analizinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, İMKQ/İAD nisbətinin patoloji dəyişdiyi
xəstələrdə lipid spektrinin, homosisteinin və endotel-1-in plazma konsentrasiyasının patoloji dəyişiklikləri dürüst
olaraq yüksək dərəcədə aşkar edilir. Beləliklə, şəkərli diabet tip 2 ilə metabolik sindromun yanaşı getdiyi xəstələrdə
magistral arteriyaların remodelləşməsinin və xəstəliyin klinik gedişinin qarışıqlı əlaqəsi göstərilmişdir.
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, metabolik sindrom, hiperhomosisteinemiya, endotelial disfunksiya.

SUMMARY
RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL COURSE AND PATHOLOGICAL CHANGES IN
INDICATORS OF VASCULAR MODELING IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
MELLITUS WITHOUT AND WITH METABOLIC SYNDROME
Rzayeva R.A.
Azerbaijan Medical University, Department of teraputic and pediatric propedeutics, Baku, Azerbaijan
The offered article presents the results of a comparative analysis of the clinical and instrumental investigations of
patients with type 2 diabetes mellitus (DM-2) and its combination with metabolic syndrome (MS) with a normal and
pathologically altered ratio of the intima-media complex thickness to the interadventitial diameter (IMCT/IAD) of the
common carotid artery. It was found that in patients with a pathologically altered IMCT/IAD ratio, pathological
changes in the lipid spectrum, plasma concentrations of homocysteine and endotheliin-1 were significantly more
pronounced. Thus, the interrelation between the remodeling of the main arteries and the clinical course of the disease
in patients with DM-2 and its combination with MS has been demonstrated.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, lipid spectrum, endothelial dysfunction.
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COVID19 PANDEMİYASI ZAMANI DOĞUŞUN APARILMASI XÜSUSİYYӘTLӘRİ
Təhməzi X.M.*
ElmiTədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, Mamalıq bölməsi, Bakı, Azərbaycan
СOVİD19 virusunun sürətlə yayılması və yoluxanların sayının həddindən artıq çox olması inkişaf etmiş ölkələrdə səhiyyənin
çiyinlərinə ağır yük qoyur. Bir çox ölkələrdə tibbi yardımın göstərilməsi və epidemiya əleyhinə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə
fövqəladə həllarda işləmək təcrübəsi olan mütəxəssislər cəlb edilir. Lakin vəziyyət son dərəcə gərginləşdikdə bu mütəxəssislərə
müraciət etmişlər. COVID19in sürətlə yayılmasının qarşısının alınması üçün bir çox ölkələrdə fövqəladə hallar elan
edilmişdir. Bu halda doğum evlərində vəziyyətlər xüsusi nəzarət altında olmalıdır. Müəllif tərəfindən koronovirus pandemiyası
zamanı virusa yoluxmuş hamilələrdə doğuşların aparılması, optimal metodların seçilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir.
Məşhur dünya ekspertlərin və təşkilatların tövsiyələrinə əsaslanaraq, mamagonekoloqlar üçün uyğunlaşdırılmış tövsiyələr
işlənib hazırlanmışdır.
Açar sözlər: COVİD19, doğuş, keysəriyyə kəsiyi, qoruyucu vasitələr, monitorinq.

OVİD19 virusunun sürətlə yayılması və
yoluxanların sayının həddindən artıq çox
olması inkişaf etmiş ölkələrdə səhiyyənin
çiyinlərinə ağır yük qoyur. Bir çox ölkələrdə tibbi
yardımın göstərilməsi və epidemiya əleyhinə təd
birlərin yerinə yetirilməsinə fövqəladə həllarda
işləmək təcrübəsi olan mütəxəssislər cəlb edilir.
Lakin bir çox ölkələrdə vəziyyət son dərəcə gərgin
ləşdikdə bu mütəxəssislərə müraciət etmişlər. Bu
zamanı klinik bölmələr və stasionarlar kifayət qədər
yüklənmiş vəziyyətdə olmuşlar. COVID19in
sürətlə yayılmasının qarşısının alınması üçün bir
çox ölkələrdə fövqəladə hallar elan edilmişdir.
Buna baxmayaraq, epidemiyanın gözlənilmədən
qlobal miqyasa keçməsi, pandemiyanın faciəvi
olması, cəmiyyət ilə vətəndaşlar, eləcə də ixtisas
laşmış tibb müəssisələrinin arasında razılaşdır
manın olmaması bir çox regionlarda aparılan təd
birlərin effektisiz olmasına gətirib çıxarmışdır. Bu
halda doğum evlərində vəziyyətlər xüsusi nəzarət
altında olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hətta
sakit vəziyyətdə belə bu müəssisələrdə ana və
uşağın həyatının mühafizəsi baxımından son dərəcə
məsuliyyətin olması tələb edilir [1].
COVID19 infeksiyasının olması doğuş üçün
göstəriş deyildir. Yalnız hamilə qadının oksigena si 
ya sı tələb edilən ağır hallar istisna edilir. COVID
10a yoluxma zamanı idealda doğuşlar mənfi təzy
iqli təcrid olunmuş şöbələrdə aparılmalıdır. Spontan
doğuş fəaliyyəti baş verdikdə xəstəliyin qızğın vax
tında təbbi doğuşların aparılması məqsədəuyğun
dur. Ananın və dölün vəziyyətinin fasiləsiz monitor
inqi aparılmalıdır. Doğuş zamanı döldə distress
riski son dərəcə yüksək olur [2].
Doğuş zamanı istifadə edilən Fərdi Qoruyucu
Vasitələr (FQV). Səhiyyə işçiləri tərəfindən
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klinikalarda Fərdi Qoruyucu Vasitələrdən istifadə
qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. Keysəriyyə
doğuşunda tələb olunan FQVlərin səviyyəsinə görə
qadına ümümi anesteziyanın verilmə ehtimalı
olduğu zaman konsilium keçirilməlidir. Әvvəldən
planlaşdırılan ümumi anesteziya ilə aparılan
keysəriyyə əməliyyatları az olduğu üçün zalda olan
bütün komanda üz sipəri və FFP3 də daxil olmaqla
FQV geyinməlidir. FQV ümumi anesteziya aparma
dan öncə geyinilməlidir. Keysəriyyə doğuşlarında
istifadə edilən uğursuz yerli anesteziya hallarında
FQVin növünü təyin etmək üçün yerli standart
operativ prosedurlar hazırlanmalıdır.
Doğuş zamanı aerozolların yaranması mümkün
dür. Mamalıq yardımı göstərildikdə xüsusi standart
lar üzrə FFP2/FFP3 üz fitrlərinin, eynəyin taxıl
ması, uzun qolları olan TNT su qovucu birdəfəlik
formanın, birdəfəlik baş örtüklərinin, utilizasiya ilə
ayaqqabıların geyilməsi zəruridir [3, 4].
Bəzi kiliniki hallarda COVID19 olan simptom
lu qadınlarda fetal distress sindrom olması haqda
məlumat verilir. COVID19 simptomsuz qadınlar
üçün fasiləsiz elektron fetal monitorinqin aparıl
masının mütləq olmamasına baxmayaraq, doğuş
əsnasında baş verə biləcək riskləri azaltmaq
məqsədilə fasiləsiz KTQin aparılması haqda əsaslı
sübutların olmaması səbəbindən klinik araşdırıl
maların aparılmasına ehtiyac duyulur. Yüngül
COVID19 simptomları olan qadınların doğuşun
erkən mərhələsində (latent faza) rutin müayinələrə
uyğun olaraq evdə qalmaları (özünütəcrid etmələri)
tövsiyə edilə bilər. Qadınlarda COVID19
əlamətləri olduqda, onlar sərbəst şəkildə müraciət
üçün müraciət edə bilərlər [5, 6].
Әgər ana və ya körpənin sağlamlığı ilə bağlı hər
hansı bir narahatlıq yoxdursa, doğum şöbələrinə

müraciət edən, xüsusi nəqliyyyatı olan hamilələrə
doğuş fəaliyyəti tam aktivləşənə qədər evə qayıt
maq tövsiyə edilir. Hamilələrə doğuşun
əlamətlərinə aid ümumi məsləhətlər verilməlidir,
lakin əlavə olaraq COVID19 əlamətlərinin kəskin
ləşməsini bildirən simptomlar haqda da məlumat
verilməlidir. Bu əlamətlər aşkar edildikdə, hamilə
qadın şəxsi həkiminə, yaxud təcili yardıma zəng
etməlidir. Xəstələr fərdi qoruyucu vasitələr haqda
məsləhət almalıdırlar. Şübhəli və ya təsdiqlənmiş
COVID19 diaqnoz olan simptomlu hamilələrə
doğuşun doğum evlərində aparılması tövsiyə edilir.
Şöbəyə qəbul zamanı ana və dölün tam müauyinəsi
aparılmalıdır:
 COVID19 simptomlarının ağırlıq dərəcəsi
nin xəstəxananın aparıcı mütəxəssisi tərəfin
dən qiymətləndirilməsi;
 Temperatur, tənəffüs tezliyi və oksigen satu
rasiyası da daxil olmaqla anada aparılan
müayinələr;
 Standart müayinəyə görə doğuşun başlan
masının təsdiqi;
 KTQ vasitəsilə dölün fasiləsiz monitorinqi.
Hər saat standart analıq müşahidələri və qiymət
ləndirilməsi aparılmalıdır (NICEnin Intrapartum
Qayğı rəhbərliyinə görə), bundan başqa oksigen
saturasiyasının monitorinqi də aparılmalıdır. Oksi
gen terapiyası saturasiyasının 94%dən yuxarı ol
masına görə təyin edilməlidir. Şübhəli və ya təs
diqlənmiş COVID19 diaqnozlu simptomlu hamilə
lərə təbii doğuş zamanı fasiləsiz KTQ məsləhət gö
rülməlidir. Döldən qan nümunəsi götürmək və ya
döl başına elektrodlar qoyulması üçün əks göstəriş
yoxdur. Doğum otağına daxil olan komanda üzvlə
rinin sayını minimuma endirmək üçün səy göstəril
məlidir və şöbələr fövqəladə hallar üçün zəruri
kadrları müəyyənləşdirməlidir.
İngiltərənin Milli Sağlamlıq xidməti (NHS)
həmçinin temporary reorganisation of intrapartum
maternity care during the coronavirus pandemic
dair klinik rəhbərlik hazırlamışdır [7].
ÜST COVID19un klinik idarə edilməsi barədə
rəhbərlik hazırladı.
Simptomlu COVID19 olan qadınlarda aktiv
doğuş zamanı fetal distress riski arta bilər [6, 810].
Baxmayaraq ki, bu sahədə məlumatlar azdır,
COVID19 daxil olmaqla, anada olan sistem infek

siyalar zamanı fetal monitorinqin ehtiyatla istifadə
edilməsi qeyd olunur.
Yuxarıda göstərilən tövsiyələrin çoxu ekspertlə
rin rəyi əsasında verilən faydalı praktiki tövsiyələri
dir. Bir çox ölkələrdə suda doğuşun aparılması hə
yata keçirilir. Baxmayaraq ki, qadınların nəcis nü
munələrində virus yüklənməsi olması haqqında
olan tədqiqatların sayı azdır, nəcis vasitəsilə xəs
təliyin ötürülmə riskinə görə pandemiya dönəmində
suda doğuş məsləhət görülmür [11, 12].
COVID19dan sağalmış qadınlarda doğuşa
yanaşma. Xəstəxanaya müraciət etmədən COVID
19dan sağalmış və ictimai səhiyyə rəhbərliyinə
uyğun özünü təcrid etmiş qadınlar üçün doğuş
ərəfəsində planlaşdırılmış müayinədə dəyişikliklər
olmamalıdır. COVID19un ağır və ya kritik for
masına görə xəstəxanada müalicə alıb sağalmış,
dəstəkləyici müalicəyə ehtiyacı olan hamilə və
onun ailəsi, mamaginekoloqu ilə doğum yeri
müzakirə edilməli və doğuşu planlaşdırılmalıdır.
Fərdi qiymətləndirmə zamanı fetal böyümə və
anaın seçimləri nəzərə alınmalıdır. Dölün monitor
inqi haqqında qadınlarla məlumat verilməlidir.
COVID19 pandemiyası zamanı doğuş növünə aid
məlumatlar, müdaxilə üçün istənilən ana və döl
tərəfindən göstərişlər nəzərə alınmaqla hamilə və
onun yaxınları ilə müzakirə edilməlidir. COVID19
şübhəsi ilə özünü təcrid müddətində olan hamilələrdə
seçilmiş keysəriyyə doğuşu və ya doğuşun induk
siyasını ləngitməyin, hər hansı müayinələrin təxirə
salınmasının faydalı olubolmadığını təyin etmək
üçün fərdi qiymətləndirmə aparılmalıdır. Özünü
təcriddə qalan qadına planlanmış doğuşu ləngitməyi
düşünmək məqsədilə fərdi qiymətləndirməni
doğuşun təcili olması və infeksiyanın digər qadınlara,
tibbi personala, postnatal dövrdə körpəyə ötürülmə
riskini nəzərə alaraq aparmaq lazımdır. Әgər plan
laşdırılmış keysəriyyə əməliyyatını və ya doğuşun
induksiyasını təxirə salmaq mümkün deyilsə, şüb
həli/təsdiqlənmiş COVID19 olan hamilələrin xəstəx
anaya qəbulu zamanı göstərilən yardım tövsiyələrinə
əməl olunmalıdır. İnfeksiyanın nəcis ilə yüksək yayıl
ma riskinə görə şübhəli və ya təsdiqlənmiş COVID
19 hallarında xəstəxanalardakı doğuş hovuzları isti
fadə edilməməlidir. Yorğun və ya hipoksik
hamilələrdə alətlərin köməyi ilə (maşa, vakuum)
doğuşum ikinci mərhələsinin müddətinin qısaldılması
hesabına fərdi qərarlar verilməlidir. Әgər ağır və ya
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kritik COVID19u olan qadına dəstəkləyici kömək
kimi təcili doğuş tələb olunursa və vaginal doğuş
gözlənilmirsə, təcili keysəriyyə doğuşunun aparılması
zamanı faydalarının hər hansı riskdən üstün olub
olmadığını nəzərə almaq lazımdır.
Keysəriyyə doğuşu zamanı fərdi qoruyucu
vasətələr ilə bağlı tövsiyələrə əməl edilməlidir.
Hamilə və onların yaxınlarına bildirilməlidir ki,
təcili keysəriyyə doğuşları üçün FQVin
geyinilməsi vaxt alıcı amma vacibdir. Və bu, kör
pənin doğulması zamanına sərf olunan vaxta təsir
edə bilər, mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Bu, qərar
verilən zaman nəzərə alınmalıdır və doğum planla
ması zamanı müzakirə edilməlidir.
COVID19 olan qadınlada bir doğuş növünün
birinin digərindən üstün olmasına dair heç bir sübut
yoxdur. UKOSS (UK Obstetric Surveillance
System)tədqiqatında 12 (5%) körpədə SARSCoV
2 infeksiası pozitiv olmuşdur; ilk 12 saat müd
dətində altı (ikisi vaginal doğuşla, dördü keysəriyyə
ilə doğulmuşdur) və sonrakı 12 saat ərzində də altı
körpədə aşkarlanmışdır (ikisi vaginal, dördü
keysəriyyə ilə doğulmuşdur) [13].
Vaginal yolla doğuş, ana südü ilə qidalandırma
və ya doğuşdan sonra körpənin ana ilə birlikdə qal
ması zamanı yenidoğulmuşlarda COVID19 infek
siyasının rast gəlmə tezliyi yüksək deyil [14].
Simptomsuz, COVID19 test nəticəsi neqativ
olan hamilələrdə suda doğuş aparılması əks göstəriş
deyil, o şərtlə ki, bu proseduru yerinə yetirən

komanda uyğun FQV geyinsin. Öskürək, yüksək
temperatur və ya özünü pis hiss edən kliniki
əlamətləri olan COVID19 diaqnozlu hamilələrə
suda doğuş tövsiyə edilmir. SARSCoV2 test
nəticəsi pozitiv, simptomsuz COVID19lu
hamilələrdə su vasitəsilə virusun ötürülməsinə dair
kifayət qədər araşdırmalar yoxdur. Klinisistlər
bilməlidilər ki, FQVin (məsələn, üz maskası) tam
lığı nəm olan zaman pozula bilər.
Doğuş analgeziyası və ya anesteziyası üçün
xüsusi yanaşmalar: Entonox (Azot1 oksid)
birdəfəlik mikrobioloji filtlərlə istifadə oluna bilər.
Erkən doğuş zamanı simptomatik və ya təsdiqlən
miş COVID19 olan hamilələrə epidural analgeziya
faydaları haqda məlumat verilməlidir. Bu, doğuşda
təcili müdaxilələr zamanı ümumi anesteziyaya
ehtiyacını azaltmış olur.
Doğuşun ağrısızlaşdırılması və ya anesteziyası
haqda tövsiyələr Ginekoloji Anestezioloqlar
Assosasiyası və ekspertlərin fikirlərinə görə dərc
edilmişdir. Entonoksun (azot1 oksid) istifadəsi
zamanı aerozolizasiya prosedurlarına aid olması
haqda sübut yoxdur. Epidural və ya spinal
anesteziyanın mövcud koronaviruslar zamanı isti
fadəsinə dair əks göstəriş olmasını göstərən sübutlu
tədqiqatlar yoxdur [15].
Keysəriyyə doğuşları zamanı ümumi anesteziya
da tətbiq edilən intubasiya aerozolizasiya prose
durlarından biridir. Bu, əhəmiyyətli dərəcədə tibbi
personala koronavirusun ötürülmə riskini artırır.

ӘDӘBİYYAT – ЛИТЕРАТУРА – REFERENCES
1. Д.К. ди Ренцо, Макацария А.Д., Цибизова В.И. и др. О
принципах работы перинатального стационара в условиях
пандемии короновируса // Annals of the Russian Academy
of Medical Sciences, 2020, v.75(1).
2. Capanna F, Haydar A, McCarey C, et al. Preparing an
obstetric unit in the heart of the epidemic strike of COVID19:
quick reorganization tips // J Matern Fetal Neonatal Med.,
2020, v.12, p.17
3. Ди Ренцо Д.К., Макацария А.Д., Цибизова В.И. и др. О
принципах работы перинатального стационара в условиях
пандемии коронавируса // Вестник РАМН, 2020, v.75(1),
c.8392
4. American College of Obstetricians and Gynecologists.
Practice Advisory: Novel Coronavirus 2019 (COVID19).
h t t p s : / / w w w. a c o g . o r g / C l i n i c a l  G u i d a n c e 
andPublications/PracticeAdvisories/Practi
ceAdvisory
NovelCoronavirus2019? IsMobileSet=false. Accessed March
8, 2020
5. Chen H., Guo J., Wang C. et al. Clinical characteristics and
intrauterine vertical transmission potential of COVID19

infection in nine pregnant women: a retrospective review of
medical records // Lancet, 2020, v.395(10226), p.80915
6. Zhu H., Wang L., Fang C. et al. Clinical analysis of 10
neonates born to mothers with 2019nCoV pneumonia //
Transl Pediatr., 2020, v.9(1), p.5160
7. NHS England. Clinical guide for the temporary reorganisa
tion of intrapartum maternity care during the coronavirus pan
demic 2020 [updated 9 April. Available from:
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wpcontent/uploads/s
ites/52/2020/04/C0241
8. Chen H., Guo J., Wang C. et al. Clinical characteristics and
intrauterine vertical transmission potential of COVID19
infection in nine pregnant women: a retrospective review of
medical records // Lancet, 2020, v.395(10226), p.80915
9. Zimmermann P., Curtis N. COVID19 in Children,
Pregnancy and Neonates: A Review of Epidemiologic and
Clinical Features // Pediatr Infect Dis J., 2020, v.39(6), p.46977
10. Yang Z., Wang M., Zhu Z. et al. Coronavirus disease 2019
(COVID19) and pregnancy: a systematic review // J Matern
Fetal Neonatal Med., 2020, p.14.

102

11. Amirian E.S. Potential fecal transmission of SARSCoV
2: Current evidence and implications for public health // Int J
Infect Dis., 2020, v.95, p.36370
12. Wang W., Xu Y., Gao R., et al. Detection of SARSCoV2
in Different Types of Clinical Specimens // JAMA, 2020,
v.323(18), p.184344
13. Knight M., Bunch K.,Vousden N. et al. Characteristics and
outcomes of pregnant women admitted to hospital with con
firmed SARSCoV2 infection in UK: national population

based cohort study // BMJ, 2020, v.369, m2107
14. Walker K.F., O’Donoghue K., Grace N. et al. Maternal
transmission of SARSCOV2 to the neonate, and possible
routes for such transmission: A systematic review and critical
analysis // BJOG: Int J Obstet Gy 2020; Accepted Author
Manuscript doi: 10.1111/14710528.16362
15. Morau E., Bouvet L., Keita H. et al. Anaesthesia and intensive
care in obstetrics during the COVID19 pandemic // Anaesth Crit
Care Pain Med 2020 doi: 10.1016/j.accpm.2020.05.006

РЕЗЮМЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ ПРИ ПАНДЕМИИ COVID19
Тахмези Х.M.
Научноисследовательский Институт Акушерства и гинекологии, отдел акушерства, Баку, Азербайджан
Быстрое распространение вируса COVID19 и большое количество инфекций ложатся тяжелым бременем
на здравоохранение в развитых странах. Во многих странах для оказания медицинской помощи и противо
эпидемических мероприятий привлекаются специалисты, имеющие опыт работы в области оказания экс
тренной помощи. Однако, к этим специалистам обратились тогда, когда ситуация стала крайне напряжен
ной. Во многих странах объявлены чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить быстрое распространение
COVID19. В этом случае ситуация в родильных домах должна находиться под особым контролем. Автор
рассмотрел вопросы родов у беременных, инфицированных вирусом в период пандемии коронавируса,
выбора оптимальных методов. На основании рекомендаций всемирно известных специалистов и организа
ций разработаны адаптированные рекомендации для акушеровгинекологов.
Ключевые слова: COVİD19, роды, кесарево сечение, защитные средства, мониторинг.

SUMMARY
FEATURES OF LABOR MANAGEMENT IN THE COVID19 PANDEMIC
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Research Institute of Obstetrics and Gynecology, obstetrics department, Baku, Azerbaijan
The rapid spread of the SOVID19 virus and the high number of infections put a heavy burden on health care in
developed countries. In many countries, medical care and antiepidemic measures involve specialists with experi
ence working in emergency solutions. However, when the situation became extremely tense, they turned to these
specialists. Emergencies have been declared in many countries to prevent the rapid spread of COVID19. In this
case, the situation in maternity hospitals should be under special control. The author discusses the issues of child
birth in pregnant women infected with the virus during the coronavirus pandemic, the selection of optimal methods.
Based on the recommendations of worldrenowned experts and organizations, adapted recommendations for obste
tricians and gynecologists have been developed.
Keywords: COVID19, childbirth, caesarean section, protective equipment, monitoring.
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QASTROENTEROANASTOMOZUN PEPTİKİ XORASININ
AĞIRLAŞMALARININ CӘRRAHİ MÜALİCӘSİ
Qasımov N.A., Kazımov A.K.*, Әkbərova İ.K., Xudiyeva S.F.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, uşaq cərrahiyyəsi
və plastik cərrahiyyə kursu ilə ümumi cərrahiyyə kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Təqdim olunan məqalədə müxtəlif klinikalarda onikibarmaq bağırsaq xorasına görə mədənin 2/3 hissəsini Bilrot2 üsulu ilə
rezeksiyası olunmuş 2 xəstədə qastroduodenoanastomozun peptiki xorasının müxtəlif ağırlaşmalarının cərrahi müalicəsi – rekon
struksiyası təsvir edilmişdir. Onlardan 55 yaşında 1 xəstədə qastroduodenoanastomozun peptiki xorası, xarici bağırsaq fistulası
ilə və 23 yaşında digər xəstədə qastroduodenoanastomozun peptiki xorasının qarnın ön divarına penetrasiyası qeyd edilmişdir.
Məqalədə hər iki ağır xəstədə cərrahi müalicənin – rekonstruktiv əməliyyatların meyarları müzakirə olunur
Açar sözlər: onikibarmaq bağırsaq, xora, rezeksiya, rekonstruktiv əməliyyat, fistula, penetrasiya, anastomoz, konservativ və cər
rahi müalicə.

nikibarmaq bağırsaq xorası həzm sistemi
xəstəlikləri arasında ən geniş yayılmış
xəstəlik olmaqla ikinci yerdə gəlir.
Xəstəliyin cərrahi müalicəsi zamanı ən geniş yayıl
mış və çox istifadə olunan əməliyyatlardan biri mə
dənin 2/3 hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə rezeksiyası
dır. Lakin bu əməliyyatdan sonra da bir sıra qorxu
lu ağırlaşmalar meydana çıxır. Bu ağırlaşmaların
dan ən çox müşahidə olunanı qastroenteroanasto
mozun peptiki xorası,onun perforasiyası və pene
trasiyasıdır ki, bu da mütləq planlı və ya təcili cər
rahi əməliyyat tələb edir.
Mövzunun aktuallığı. Onikibarmaq bağırsaq
xorası,onun konservativ və cərrahi müalicəsi bu
günə kimi cərrah və qastroenteroloqların həllində
çox böyük çətinliklərlə üzləşdiyi problemlərdən biri
olaraq qalmaqdadır [1]. Xəstəliyin fəsadları cər
rahların daim diqqət mərkəzində olmuşdur və
təsadüfi deyil ki,konservativ müalicə nəticəsində
planlı cərrahiyyə əməliyyatlarının ümumi çəkisi
azalsa da (1,3%), ağırlaşmaların sayı və bununla
bağlı onların cərrahi müalicəsi tələbi əksinə artmaq
dadır. Ağırlaşmaların strukturunda birinci yeri xora
mənşəli mədəbağırsaq qanaxması, sonra isə
xoranın perforasiyası tutur. Onikibarmaq bağırsaq
xoraları və onun ağırlaşmalarının cərrahi müal
icəsində ən geniş istifadə olunan üsul mədənin 2/3
hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə rezeksiyasıdır [2].
Lakin bu əməliyyatdan sonra bir sıra hallarda
xəstənin xəstəliyi müalicə olunmaq əvəzinə, başqa
qorxulu ağırlaşmalar meydana çıxır [5]. Bunlardan
ən çox müşahidə olunanı qastroenteroanastomozun
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peptiki xorasıdır ki,bunun özü də qanaxma,per
forasiya, penetrasiya və anastomozun daralması
kimi təhlükəli ağırlaşmalara səbəb olur.
Qastroenteroanastomozun peptiki xorası və onun
ağırlaşmaları planlı və ya təcili əməliyyata göstəriş
olmaqla bir sıra hallarda xəstənin həyatı üçün təh
lükə yaradır [4]. Qastroenteroanastomozun peptiki
xorasına səbəb isə çox hallarda əməliyyatın texniki
cəhətdən düzgün aparılmaması, belə ki,mədənin
qənaətcil rezeksiyası və onikibarmaq bağırsaq
güdülünün düzgün işlənilməməsi səbəbindən mədə
toxumasının güdüldə saxlanması olur [3].
Praktikamızda rast gəldiyimiz 2 klinik hadis
əni təqdim edirik. Bunlardan birinin – qastroen
teroanastomozun təkrar perforasiya olunmuş pepti
ki xorası, xarici bağırsaq fistulası ilə əməliyyat
olunmuş xəstənin təhlilini təqdim edirik.
Xəstə B.Z., 55 yaş, x.t.N: C1240, 31.03.2019cu
il tarixində klinikaya qarnın ön divarında, göbəkdən
solda, köhnə çapıq toxuması üzərində dəlik əmələ
gəlməsindən və oradan sarımtıl, yandırıcı
möhtəviyyatın gəlməsindən, ümumi zəiflik və hal
sızlıqdan şikayyət edərək daxil olmuşdır.
Anamnesis morbi. Xəstənin deməsinə görə
özünü sutka yarımdır xəstə hesab edir. Göbəyinin
sol tərəfində iki gündür yandırıcı hissiyatın
olduğunu, 36 saat əvvəl isə göbəyinin sol tərəfində
dəlik əmələ gələrək, oradan sarımtıl yandırıcı
mayenin gəldiyini qeyd edir. Həmin möhtəviyyatın
gəlməsindən sonra dəridə dözülməz yandırıcı
ağrılar əmələ gəlmiş və dərisi qızarmışdır.
Anamnezindən aydın olmuşdur ki, 4 dəfə əməliyy

at keçirib. Belə ki, 2003cü ildə onikibarmaq bağır
sağın perforativ xorasına görə perforativ xoranın
tikilməsi icra edilmişdir. 2008ci ildə piloroduode
nal kanalın dekompensasiya olunmuş stenozuna
görə mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə
rezeksiyası icra edilmişdirş. 2013cü ildə qastroen
teroanastomozun peptiki xorasının perforasiyasına
görə perforativ xoranın tikilməsi icra edilmişdir.
2015ci ildə kəskin bağırsaq keçməməzliyi, aparıcı
ilgəyin qastroenteroanastomozdan mədəyə invagi
nasiyasına görə (anastomozun eni təqribən 10 sm
idi və qənaətcil rezeksiya aparılmışdır) əməliyyat
nazik bağırsagın rezeksiyası, enteroenteroanasto
mozun qoyulması icra edilmişdir. Axırıncı əməliyy
at bizim klinikada icra edilmiş və xəstənin vəziyyəti
çox ağır olduğu üçün radikal əməliyyatmədənin
təkrar rezeksiyası icra edilməmişdir. Әvvəlki üç
əməliyyat isə digər klinikalarda aparılmışdır. Belə
liklə xəstə 31.03.2019cu ildə 3 saylı şəhər klinik
xəstaxanasına müraciət edib və qəbul edilib. İlkin
diaqnoz “funksiyaedən nazik bağırsaq fistulası “
qoyulmuşdur.
Xəstəyə digər müvafiq müayinələr və müalicə
(əməliyyatönü hazırlıq) təyin edilərək planlı
əməliyyata hazırlanmışdır.
Xəstəxanada aparılmış laborator müayinələr.
Qanın ümumi analizi: Hb – 98 q/l, Er – 2,8x10/12,
L – 6,5x10/9, rəng göst. – 0,86, laxt. müd. – 5 dəq.
40 san., EÇS – 14 mm/saat. Qanın biokimyəvi anal
izi: Ümumi bilirubin – 15,0 mkmol/l., birləşmiş
bilirubin – 5,9 mkmol/l., kreatinin – 93 mmol/l.,
sidik cövhəri – 7,5 mmol/l., xolesterin – 7,2
mmol/l., ümumi zülal – 61 q/l., Sidiyin ümumi anal
izi: Zülal – yoxdur, nisbi sıxlıq – 1016, leykosit – 2
3 g/s., eritrosit – 01 g/s., duz – oksalat kristalları az
miqdarda.
Status praesens. Xəstə orta boylu, normal bədən
quruluşlu, astenikdir. Daxil olarkən vəziyyəti orta
ağır olub, dəri və görünən selikli qişalarının rəngi
nisbətən avazıyıb. Dərialtı piy qatı zəifdir. Periferik
limfa düyünləri boyun və qasıq nahiyyəsində əllən
mir. Dediyinə görə siqaret çəkir, spirtli içkilər qəbul
etmir.
Döş qəfəsi astenik formadadır. Perkussiya zama
nı ağciyərlərin sərhədləri dəyişməyib. Auskultasiya
zamanı ağ ciyərlər üzərində sərtləşmişvezikulyar
tənəffüs eşidilir. Ürək tonları karlaşmış, nəbzi rit
mik, orta dolğunluqda, dəqiqədə 96 vurğudur. A/T –

125/65 mm.c.st.
Dili nəm, ərplidir. Qarın tənəffüsdə iştirak edir.
Palasiya zamanı qarnı yumşaqdır, epiqastral nahiyə
əsasən sağ qabırğaaltı nahiyəyə tərəf az ağrılıdır.
ŞötkinBlümberq simptomu qarnın hər yerində
mənfidir. Perkusiya zamanı qaraciyər kütlüyü
saxlanılmışdır.
Sidik ifrazı sərbəsdir. Hər iki böyrək nahiyyəsin
də döyəcləmə simptomu mənfidir.
Elektrokardioqramma: Sinus ritmi, miokardın az
nəzərə çarpan dəyişikliyi. Ultrasəs müayinəsi: USM
zamanı qarın boşluğu orqanlarında patologiya aşkar
edilməmişdir.
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya (FEQDS):
Təkrar FEQDS zamanı mədənin həcminin böyük
olduğu və qastroenteroanastomozun böyük olduğu
aydınlaşmışdır. Həmçinin qastroenteroanastomozun
xorası və perforasiyası aşkar edilmişdir. Xəstəyə
mədə və bağırsaqların kontrastla rentgen müayinəsi
olunmuş bu zaman kontrastın fistula dəliyindən xar
icə axdığı aşkar edilmişdir. Xəstəyə metilen abısı
per os verilmiş,onun da 12 dəqiqə ərzində fistu
ladan xarıcə çıxdığı aşkar edilmişdir.
Rentgen müayinə: Döş qəfəsinin icmal rentgeno
skopiyası zamanı ağciyərlərdə patologiya aşkar
edilməmişdir.
Beləliklə xəstəyə “Qastroenteroanastomozun
peptiki xorasının təkrar perforasiyası, xarici bağır
saq fistulası ilə” diaqnozu qoyularaq əməliyyata
hazırlanmışdır.
Müalicə və cərrahi əməliyyat. Xəstəyə 1 gün
əməliyyatönü hazırlıq aparılmış və 02.04.2019cu il
tarixində əməliyyat – laparotomiya icra edilmişdir
(əməliyyat icraçısı prof. N.A.Qasımov). Bu zaman
aydın olmuşdur ki, mədənin həcmi böyukdur,
əvvəlki əməliyyat zamanı mədə böyük saxlanmış və
qənaətcil rezeksiya olunmuşdur. Mədə göbəyə
qədər sallanmış, qastroenteroanastomozun xorası
əmələ gəlmiş və həmin xora göbəyin sol tərəfində
kohnə çapıq toxumasına –dərialtına penetrasiya
etmişdir. Xəstə əvvəllər 3 dəfə əməliyyat olunduğu
üçün göbəyin yanında aponevroz aralanaraq kiçik
yırtıq əmələ gəlmiş və həmin yırtığa qastroen
teroanastomoz daxil olaraq, xora dərialtına pene
trasiya etmişdir. Әməliyyatqastroenteroanasto
mozun ləğvimədənin təkrar rezeksiyası və rekon
struktiv əməliyyat – RU üsulu ilə qastroenteroanas
tomozun qoyulması icra edilmişdir.
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Әməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstəyə müvafiq
müalicə (Natrium chlorid –0,9% – 400,0, Qlükoza
5% – 500,0; İnfuzol – 400,0, Ringer – laktat 500,0,
Trisol 400,0, Dondurulmuş plazma 200,0, Eritrosit
kütləsi 300,0, Ceftriakson – 1,0x2d, Metronidazol –
100x2 d, Riboxin – 10,0, Essensial – 5,0, Kleksan –
0,6, Vitamin B6 – 5%, 1,0, Vitamin C – 5% 4,0,
Albumin 20% – 100,0, analqin – 50%, 2,0, dime
drol – 1%, 1,0, Tramadol – 2,0, və s.) aparılmışdır.
Әməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçmiş, ya
rası birincili olaraq sağalmışdır. Qanın ümumi anal
izi: Hb – 110q/l, Er – 3,7x10/12, L – 8,0x10/9, rəng
göst. – 0,95, laxt. müd. – 5 dəq. 50 san., EÇS – 16
mm/saat. Xəstə 16.04.2019ci ildə kafi vəziyyətdə
evə ambulator müalicəyə göndərilmişdir.
Praktikamızda rast gəldiyimiz 2ci xəstənin –
qastroenteroanastomozun peptiki kolloz xorası, xo
ranın qarnın ön divarına penetrasiyası ilə əməliyyat
olunmuş digər xəstənin də təhlilini təqdim edirik.
Xəstə R.E., 23 yaş, x.t. N: C159 1,22.04.2019
cu il tarixində klinikaya təcili yardım maşını ilə
xroniki kalkulyoz xolesistitin kəskinləşməsi
diaqnozu iə gətirilmiş və qəbul edilmişdir. Daxil
olarkən şikayətləri sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı
dan,ağrının sağ kürəyə irradiyasiyasından, ürəkbu
lanma və qusmadan,ümumi zəiflik və halsızlıqdan
olmuşdır. Xəstə daxil olduqdan 1 gun əvvəl polik
linikada USM olunmuş və öd kisəsində çoxlu müx
təlif ölçülü daşlar aşkar edilmişdir. Həmin USMin
nəticəsinə əsasən xəstə daxil olarkən klinikada ilkin
diaqnoz “xroniki kalkulyoz xolesistitin kəskin
ləşməsi” qoyulmuşdur.
Anamnesis morbi. Xəstənin deməsinə görə
özünü 2 gündür xəstə hesab edir. Xəstəliyini bərk
qida qəbulu ilə əlaqələndirir. Anamnezindən aydın
olmuşdur ki, 3 il əvvəl onikibarmaq bağırsağın per
forativ xorasına görə başqa klinikada mədənin 2/3
hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə rezeksiyası aparılmış
dır. 1 il özunu yaxşı hiss etmiş, sonra isə epiqastral
nahiyədə və sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılar əmələ
gəlmişdir. Әməliyyat edən həkimə müraciət etmiş,
ambulator şəraitdə bir neçə dəfə müalicə almışdır.
Müvəqqəti yaxşılaşsa da, ağrıları periodik müşahi
də edilmişdir. Bu gün ağrılarının artdığına və vəziy
yətinin pisləşdiyinə görə təcili yardıma müraciət
etmiş, xəstəxanaya gətirilərək qəbul edilmişdir.
Xəstəyə digər müvafiq müayinələr və müalicə
(əməliyyatönü hazırlıq) təyin edilərək planlı
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əməliyyata hazırlanmışdır.
Xəstəxanada aparılmış laborator müayinələr.
Qanın ümumi analizi: Hb – 100 q/l, Er – 3,2x10/12,
L – 5,1x10/9, rəng göst. – 0,91, laxt. müd. – 4 dəq.
30 san., EÇS – 13 mm/saat. Qanın biokimyəvi anal
izi: Ümumi bilirubin – 16,5 mkmol/l., birləşmiş
bilirubin – 6,4 mkmol/l., kreatinin – 101 mmol/l.,
sidik cövhəri – 5,0 mmol/l., xolesterin – 5,2
mmol/l., ümumi zülal – 66 q/l., Sidiyin ümumi anal
izi: Zülal – yoxdur, nisbi sıxlıq – 1015, leykosit – 1
2 g/s., eritrosit – 0 g/s., duz – oksalat kristalları az
miqdar.
Status praesens. Xəstə orta boylu, normal bədən
quruluşlu, normastenikdir. Daxil olarkən vəziyyəti
orta ağır olub, dəri və görünən selikli qişalarının
rəngi nisbətən avazıyıb. Dərialtı piy qatı zəifdir. Pe
riferik limfa düyünləri boyun və qasıq nahiyəsində
əllənmir. Dediyinə görə siqaret çəkmir, spirtli içk
ilər qəbul etmir.
Döş qəfəsi normastenik formadadır. Perkussiya
zamanı ağciyərlərin sərhədləri dəyişməyib. Auskul
tasiya zamanı ağ ciyərlər üzərində vezikulyar tənəf
füs eşidilir. Ürək tonları aydındır, nəbzi ritmik, orta
dolğunluqda, dəqiqədə 84 vurğudur. A/T – 125/70
mm.c.st.
Dili nəm, ərplidir. Qarın tənəffüsdə iştirak edir.
Palasiya zamanı qarnı yumşaqdır,epiqastral nahiyə
və sağ qabırğaaltı nahiyə ağrılıdır. ŞötkinBlümberq
simptomu qarnın hər yerində mənfidir. Perkusiya
zamanı qaraciyər kütlüyü saxlanılmışdır.
Sidik ifrazı sərbəsdir. Hər iki böyrək nahiyyəsin
də döyəcləmə simptomu mənfidir. Elektrokardio
qramma: Sinus ritmi, miokardda dəyişiklik qeyd
edilmir.
Klinikada təkrar ultrasəs müayinəsi zamanı qarın
boşluğu orqanlarında patologiya aşkar edilməmiş
dir, həmçinin öd kisəsinin mənfəzində də konkre
mentlər aşkar edilməmişdir. Öd kisəsinin divarının
bir qədər qalınlaşması qeyd edilmişdir.
Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya: Qida boru
sunun keçiriciliyi normaldır. Kəsici dişlərdən kardi
yaya qədər məsafə 39 sm.dir. Mədənin selikli qişa
sı hiperemiyalıdır və büküşlər kobudlaşmışdır.
Qastroenteroanastomozun böyuk ölçülü kalloz xo
rası aşkar edilmişdir. Endoskop mədədən bağırsağa
çətinliklə keçirdi.
Kontrastla Rqrafiya: Xəstəyə mədə və bağır
saqların kontrastla rentgen müayinəsi olunmuş bu

zaman qastroenteroanastomozun böyuk ölçülü
kalloz xorası təsdiq edilmişdir. Döş qəfəsinin icmal
rentgenoskopiyası zamanı ağciyərlərdə patologiya
aşkar edilməmişdir.
Beləliklə xəstəyə “Qastroenteroanastomozun
peptiki kalloz xorası” diaqnozu qoyularaq planlı
əməliyyata hazırlanmışdır.
Müalicə və cərrahi əməliyyat. Xəstəyə 3 gün
əməliyyatönü hazırlıq (mədəburun zondunun
salınması, təmizləyici imalə, Ringer 400,0; NaCl
0,9% – 400,0 Qlükoza 5% – 500,0; İnfezol 400,0;
Albumin 20% – 50,0; Təzə dondurulmuş plazma
400,0; Eritrosit kütləsi 300,0 və s.) aparılmışdır.
Xəstəyə 25.04.2019cu il tarixində planlı əməliy
yat – laparotomiya icra edilmişdir (əməliyyat icra
çısı prof. N.A.Qasımov). Qarında çoxlu bitişmələr
aşkar edilmiş bu bitişmələr ayrılmışdır. Bu zaman
aydın olmuşdur ki, qastroenteroanastomozun kally
oz xorası əmələ gəlmiş və həmi xora sağ qabırğaaltı
nahiyədə qarnın ön divarına intim bitişərək infiltrat
laşmış bir konqlomerat əmələ gətirmişdir. Həmin
infiltratlaşmışr konqlomerat iti və küt üsulla, texniki
çətinliklə ayrılmışdır. Qastroenteroanastomoz ləğv
edilmiş, mədənin təkrar rezeksiyası və rekonstruktiv
əməliyyat – RU üsulu ilə qastroenteroanastomozun
qoyulması icra edilmişdir.
Әməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstəyə müvafiq
müalicə (Natrium chlorid – 0,9% – 400,0, Qlükoza
5% – 500,0; İnfuzol – 400,0, Ringerlaktat 500,0,
Trisol 400,0, Dondurulmuş plazma 200,0, Eritrosit
kütləsi 300,0, Ceftriakson – 1,0x2d, Metronidazol –
100x2d, Riboxin – 10,0, Essensial – 5,0, Vitamin
B6 – 5% 1,0, Vitamin C – 5% 4,0, Albumin 20% –
100,0, analqin – 50%, 2,0, dimedrol – 1%, 1,0,
Tramadol 2,0,və s.) aparılmışdır.
Әməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçmiş,
yarası birincili olaraq sağalmışdır. Qanın ümumi
analizi: Hb – 105 q/l, Er – 3,4x10/12, L – 7,5x10/9,
rəng göst. – 0,94, laxt. müd. – 4 dəq. 35 san., EÇS

– 16 mm/saat. Xəstə 03.05.2019cu ildə kafi vəziy
yətdə evə ambulator müalicəyə göndərilmişdir.
Nəticə. Göründüyü kimi hər iki xəstə əvvəllər
onikibarmaq bağırsaq xorasına görə əməliyyat –
mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə rezek
siyasına məruz qalmış xəstələr olmuşdur. Onlardan
hər ikisində qastroenteroanastomozun peptiki
xorası baş vermişdir. Birinci xəstədə hətta qastroen
teroanastomozun peptiki xorası 2 dəfə perforasiya
olmuşdur. Әdəbiyyat məlumatlarında və öz
təcrübəmizə əsasən qastroenteroanastomozun pep
tiki xorasının əmələ gəlməsi çox hallarda əməliyy
atın texniki cəhətdən düzgün icra edilməməsi –
mədənin qənaətcil rezeksiyası və ya onikibarmaq
bağırsaq güdülünün düzgün işlənməməsi, yəni
güdüldə mədənin toxumasının qalması səbəbindən
baş verir. Hər iki xəstəlik tarixinin təhlili onu
deməyə əsas verir ki, klinikamızada aparılan hər iki
rekonstruktiv əməliyyatın həcimini və müddətini
məqsədə uyğun saymaq olar. Seçilmiş cərrahi takti
ka hər iki ağır xəstənin həyatını xilas etməyə imkan
vermişdir.
Beləliklə, bu klinik misalların əsas məqamı
ondan ibarətdir ki, onikibarmaq bağırsaq xorasına
görə aparılan mədə rezeksiyaları zamanı,həmçinin
də mədənin 2/3 hissəsinin Bilrot2 üsulu ilə rezek
siyası zamanı əməliyyatın həcmi düzgün
seçilmədikdə daha ağır fəsadlar baş verir və bu
xəstələr sonradan mütləq şəkildə təkrarrekonstruk
tiv əməliyyat olunmalıdır. Belə xəstələr ixtisas
laşmış klinikalarda və yalnız yüksək ixtisaslı
mütəxəsiscərrah tərəfindən əməliyyat olunmalıdır.
Mədə rezeksiyası aparılmış və sonradan müxtəlif
ağırlaşmalar əmələ gəlmiş xəstəni müvafiq müayi
nələr və tam həcmdə əməliyyatönü hazırlıq aparıl
dıqdan sonra ixtisaslaşmış klinikalarda, yüksək ixti
saslı mütəxəsiscərrah tərəfindən rekonstruktiv
əməliyyat etməklə yaxşı nəticələr almaq və onları
normal həyata qaytarmaq mümkündür.
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РЕЗЮМЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕПТИЧЕСКОЙ
ЯЗВЫ ГАСТРОЭНТЕРОАНАСТОМОЗА
Касумов Н.А., Кязимов А.К., Акперова И.К., Худиева С.Ф.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,
кафедра общей хирургии с курсами детской хирургии и пластической
реконструктивной хирургии, Баку, Азербайджан
Язва двенадцатиперстной кишки является вторым наиболее распространенным заболеванием пищеварительной
системы. В представленной статье описано хирургическое лечение  реконструкция различных осложнений
язвенной болезни гастродуоденоанастомоза у 2 пациентов, которым была выполнена резекция 2/3 части желуд
ка методом Билрот2 по поводу язвы двенадцатиперстной кишки в разных клиниках. У 1го пациента в возрас
те 55 лет была отмечена пептическая язва гастродуоденоанастомоза с наружным кишечным свищом, а у 2го, в
возрасте 23 года  пептическая язва гастродуоденоанастомоза, пенетрирующая в переднюю брюшную стенку. В
статье рассматриваются критерии хирургических лечений  реконструктивных операций у обоих тяжелых боль
ных. У обоих пациентов была выполнена повторная резекция желудка и реконструктивная операция  наложе
ние гастроэнтероанастомоза методом RU. Таким образом, при резекции желудка по причине язвы двенадцати
перстной кишки, а также при резекции 2/3 части желудка по методу Билрот2 возникают более серьезные
осложнения, если объем операции выбран неправильно, и эти пациенты должны в обязательном порядке быть
повторно оперированы. Пациенты, перенесшие резекцию желудка с последующими развивающимися различ
ными осложнениями, могут получить хорошие результаты и вернуться к нормальной жизни, при выполнении
реконструктивных операций после соответствующих обследований и полной предоперационной подготовки.
Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, язва, реконструктивная операция, фистула, пенетрация, ана
стомоз, консервативное и хирургическое лечение.

SUMMARY
SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF PEPTIC ULCER
OF GASTROENTEROANANASTOMOSIS
Каsumov N.А., Kazimov A.K., Акberova I.К., Khudiyeva S.F.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, department of
General Surgery with courses of pediatric and plastic reconstructive surgery, Baku, Azerbaijan
Duodenal ulcer is the second most common digestive disease. The presented article describes surgical treatment –
reconstruction of various complications of gastroduodenoanastomosis peptic ulcer in 2 patients who underwent resec
tion of 2/3 of the stomach using the Billroth2 method for duodenal ulcer in different clinics. Peptic ulcer of gastro
duodenoanastomosis with external intestinal fistula was observed in 1 patient at the age of 55 years and peptic ulcer
of gastroduodenoanastomosis penetrating into the anterior abdominal wall in another patient at the age of 23 years.
The article discusses the criteria for surgical treatment and reconstructive surgery in both severe patients. Both
patients underwent repeated resection of the stomach and reconstructive surgery – application of gastroenteroanasto
mosis using the RU method. Thus, with resection of the stomach due to duodenal ulcers, as well as with resection of
2/3 of the stomach according to the Billroth2 method, more serious complications arise if the volume of operation is
chosen incorrectly, and these patients must be reoperated without fail. Patients who underwent a resection of the
stomach with subsequent developing various complications can get good results and return to normal life when per
forming reconstructive operations after appropriate examinations and complete preoperative preparation.
Keywords: duodenum, ulcer, reconstructive surgery, fistula, penetration, anastomosis, conservative and surgical treatment.
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2020
Çapa tövsiyə olunub: 29.05.2020
Rəyçi: t.ü.e.d. Ş.H.Әliyev
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