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Анемией при хронических заболеваниях
(анемия хронических заболеваний – АХЗ) назы
вают анемии, сопровождающие хронические
инфекции, воспалительные заболевания, ревма
тические и неопластические процессы, для
которых характерно снижение продукции эрит
роцитов в костном мозге при адекватных запа
сах железа в депо. Это нормохромные анемии.
АХЗ – не нозологическая форма, не синдром, а
собирательное понятие, характеризующееся
общностью патогенеза этого приобретенного
осложнения хронических заболеваний [7,9,10].
Низкий уровень сывороточного железа объ
ясняется депонированием его в макрофагах и
снижением его абсорбции в кишечнике [12].

В результате, развивающаяся анемия ослож
няет течение опухолевого, инфекционновоспа
лительного или аутоиммунного заболевания. В
разных исследованиях приводится различная
частота возникновения этого осложнения
(например, от 30 до 90% иногда и выше). От
эффективного лечения анемии зависит быстрота
нормализации состояния больного, восстанов
ление его работоспособности, а также успех в
лечении основных заболеваний. Анемия суще
ственно отягощает течение патологических про
цессов, с которыми она сочетается [6,7,10].

Для того чтобы понять место АХЗ во всей
совокупности анемий, необходима соответ
ствующая классификация. Общепризнанной
единой классификации анемий в настоящее
время нет.

Принято деление анемий по среднему объему
эритроцитов (mean cell volumе, MCV):

 на микроцитарные (MCV<80 фл);
 нормоцитарные (MCV=8095 фл);
 макроцитарные (MCV>95 фл)
Обычно с этой классификацией совпадает раз 

деление анемий на гипохромные, нормохромные
и гиперхромные, поскольку от объема эритроци
та зависит концентрация гемоглобина (Hb) (mean
cell hemoglobin, MCH). При этом диагноз гипо
хромной анемии обычно ставится при MCH<26
пг, а гиперхромной – при МСН>32 пг [9,10].

По патофизиологическому признаку анемии
делятся:

 на связанные с недостаточной продукцией
эритроцитов и/или Hb;

 связанные с повышенным разрушением
эритроцитов.

С точки зрения тяжести анемии делятся:
 на тяжелые (Hb<70 г/л);
 средней тяжести (Hb=70100 г/л);
 легкие (Hb>100 г/л) [8,9].
Существует большое количество других

клас сификаций анемий, но с практической точ 
ки зрения они имеют меньшее значение. Для
принятия клинически значимого решения обыч
но достаточно приведенных выше классифика
ций. Однако для того, чтобы использовать не 3,
а 1 классификацию и максимально быстро при
нять клиническое решение, рекомендуется раз
делить анемии на 3 группы:

 1я – «дефицитные» анемии, связанные с
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недостаточностью железа (включая постгемор
рагические) или витамина В12, иногда – фолие
вой кислоты);

 2я – АХЗ, сопровождающие, длительно
текущие опухолевые, инфекционновоспали
тельные и аутоиммунные заболевания;

 3я – «гематологические» анемии (включая
анемии у больных гемобластозами и гемолити
ческие), связанные с недостаточностью костно
го мозга или повышенным разрушением клеток
красной крови. 

Такое деление помогает правильно выбрать
тактику и место лечения пациента. Больные с
анемиями 1й группы обычно являются пациен
тами врача общей практики, 2й – специалиста,
лечащего основное заболевание, и 3й – врача
–гематолога [7].

Анемии 1й группы: железодефицитная –
микроцитарная, гипохромная; В12дефицитная
(фолиеводефицитная) – макроцитарная, гипер
хромная. Анемии 2й и 3й групп в большинстве
своем нормоцитарные, нормохромные.

Об АХЗ (2я группа) можно думать при нали
чии у пациента длительно текущего инфекцион
новоспалительного, опухолевого или аутоиммун
ного процесса. Патогенез этой анемии сложен, его
основные составляющие – нарушение синтеза
эритропоэтина и чувствительности к нему клеток
– предшественников эритропоэза, гиперпродук
ция факторов, угнетающих эритропоэз (фактор
некроза опухоли (ФНО); интерлейкины (ИЛ)),
нарушения в метаболизме железа [1, 7,12].

Основные факторы патогенеза АХЗ.
Наруше ния обмена железа. Железо является
важнейшим компонентом митохондриальной
дыхательной цепи. Оно необходимо для функ
ционирования организма, так как играет цент
ральную роль в связывании и транспорте кисло
рода. В то же время свободное железо образует
опасные гидроксильные радикалы, приводящие к
гибели клеток. Однако в свободном виде железо
практически не встречается– оно связывается на
конкретном этапе циркулирования в организме с
определенным белком. Пищевое трехвалентное
железо в 12перстной кишке с помощью дуоде
нальной оксиредуктазы восстанавливается до
двухвалентного железа и в дистальном её отделе
всасывается 70% железа. В эпителиальных клет

ках кишечника двухвалентное железо соединяет
ся с апоферритином, образуя ферритин, в кото
ром снова двухвалентное железо переходит в
трехвалентное [1,12]. Затем наиболее важную
роль в обмене железа играют ферритин, транс
феррин и трансферриновый рецептор. Ферритин
– большой белок с молекулярной массой 480 кДа,
выполняющий функции накопления и хранения
запасов железа. В физиологических условиях (но
не всегда у больных АХЗ) количество ферритина
соотносится с количеством железа в организме
(чем больше ферритина, тем больше железа).  

Трансферрин имеет молекулярную массу 80
кДа и служит для транспортировки железа в
ткани, испытывающие в нем потребность. Он
синтезируется в клетках печени в соответствии с
количеством железа в организме (чем меньше
железа, тем больше синтезируется трансферри
на). Трансферрин транспортирует как железо,
попавшее в организм с пищей, так и высвобож
денное из депо (макрофагов). Однако оно не
может быть транспортировано из комплекса
трансферрин – железо прямо в клетку. Для этого
нужен  еще один белок – трансферриновый
рецептор. Его молекула состоит из 2 доменов
общей массой 180 кДа, каждый домен может свя
зывать 2 молекулы трансферрина. После этого
связывания комплекс трансферрин – трансферри
новый рецептор погружается в клетку, где при
низком рН из него высвобождается железо. Белки
же (трансферрин и трансферриновый рецептор)
не разрушаются, а входят в процесс рециркуля
ции. Приблизительно 2/3 железа организма
используется в эритропоэзе и содержится либо в
эритроцитах, либо в эритроидных клетках пред
шественниках костного мозга. Биодоступность
железа, поступающего с пищей, невысока.
Однако абсолютное большинство этого металла
после разрушения клеток, содержащих железо,
используется вновь. Оно содержится в макрофа
гах печени и селезенки и может быть высвобож
дено из них. Еще одним важнейшим белком,
регулирующим высвобождение железа из клеток
моноцитарномакрофагальной системы, является
гепсидин, вырабатывающийся в печени. Его
количество негативно коррелирует с доступ
ностью железа для клеток организма (чем больше
экспрессия гепсидина, тем менее доступно желе
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зо) [7,9,11]. Гепсидин – этоолигопептид, состоя
щий из 25 аминокислотных остатков, содержа
щий 4 дисульфидных мостиков. Он синтезиру
ется в гепатоцитах в виде предшественника,
состоящего из 84 аминокислотных остатков,
представляет собой Сконцевой фрагмент своего
предшественника – прогепсидина, и находится в
плазме. Гепсидин – регулятор гомеостаза железа,
он является прямым медиатором в патогенезе
анемии хронических заболеваний, непосред
ственно снижая абсорбцию железа в тонком
кишечнике и блокируя выход его из макрофагов.
Повышенная продукция  гепсидина  ведет к ост
рому дефициту железа. Гепсидин блокирует не
только кишечное всасывание железа и его релиз
макрофагами, но и переносится через плаценту.
Повышенная продукция гепсидина при воспале
ниях осуществляется посредством провоспали
тельных цитокинов (ИЛ6). При ЖДА анемии
понижается экспрессия гена гепсидина и соответ
ственно понижается его концентрация в крови. В
результате нормализуется всасывание экзогенно
го железа кишечником и релиза эндогенного
железа из макрофагов. Гепсидин также способен
разрушать бактериальные мембраны, создавая
неблагоприятные условия для микробов больных
с АХЗ и других рефрактерных анемий, связанных
с нарушением обмена железа. Гепсидин, индуци
руя накопление железа макрофагами, лишает
микроорганизмы необходимого компонента
(железа) для продукции супероксиддисмутазы,
которая, в свою очередь, защищает их от кисло
родных радикалов хозяина.  Гепсидин контроли
рует поступление в плазму крови железа из 3
основных источников: абсорбция пищевого
железа из кишечника, высвобождение из макро
фагов печени и селезенки и из гепатоцитов. Он
ингибирует высвобождение железа путем умень
шения экспрессии ферропортина – единственно
го известного экспортера железа. Гепсидин свя
зывается с ферропортином и инициирует его
убиквитинизацию. В результате эндоцитоза и
последующей липосомальной деградации гепси
дин – ферропортинового комплекса высвобожда
ется  железо. Гепсидин регулирует содержание
железа в плазме, но верно и обратное – экспрес
сия гепсидина регулируется количеством железа
в организме, а вернее – потребностью в нем.

Концентрация гепсидина также регулируется
эритропоэтической активностью через недавно
открытой белок эритроферрон. Предполагается,
что он вырабатывается делящимися эритроидны
ми клетками – предшественниками костного
мозга. Эритроферрон ингибирует продукцию
гепсидина при повышенной потребности в желе
зе для синтеза Hb [13,11].

Повышенное содержание гепсидина приво
дит к недостатку железа для синтеза Hb у паци
ентов с различными типами анемий. В качестве
примера генетически обусловленного увеличе
ния количества гепсидина можно привести
железорезистентную железодефицитную ане
мию (iron refractory iron deficiency anemia,
İRİDA). Это наследственное заболевание, пере
дающиеся по аутосомнорецессивному типу. Его
причина – мутация фермента матриптазы2
(TMPRSS6) негативного регулятора экспрессии
гепсидина. В результате такие пациенты не
могут подавить продукцию гепсидина при желе
зодефицитных состояниях [7].

Воспаление (особенно хроническое) – самая
частая причина гиперпродукции гепсидина.
Особенно часто его содержание повышено у паци
ентов с заболеваниями кишечника, которое сочета
ется с низкой концентрацией железа и анемией.
Таким образом, воздействие на содержание гепси
дина в целях его понижения является важным
терапевтическим звеном, воздействие на которое
может помочь в решении проблемы АХЗ [8]. На
практике это чаще всего заболевания, связанные с
хроническим воспалением, некоторые виды злока
чественных опухолей, болезни почек и отмеченная
выше наследственная IRIDA. В качестве путей
решения задачи снижения концентрации гепсиди
на рассматриваются уменьшение его выработки,
нейтрализация циркулирующего гепсидина и
влияние на взаимодействие гепсидинферропор
тин. Рассматриваются разные, в том числе воздей
ствие на продукцию гепсидина путем регуляции
содержания ИЛ6, антитела к гепсидину, а также к
ферропортину. Решение проблемы находится на
этапе доклинического исследования и ранних фаз
клинических испытаний [3,7]. 

Исключительная важность взаимодействия в
комплексе гепсидинферропортин стала причи
ной выделения нового патофизиологического
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феномена, который был назван «осью гепсидин
ферропортин». Это стало поводом к выделению
целой группы заболеваний [11]. 

Повреждение пролиферации и дифференци
ровки клеток эритропоэза – следующий (за
нарушениями обмена железа) важнейший фактор
развития АХЗ. Это может быть связано с про
апоптатическими эффектами интерферона γ
(ИФНγ), ИФНα, фактора некроза опухолей – α
(ФНОα) и ИЛ1 в отношении клеток предше
ственников эритропоэза – эритроидных бурсто
образующих и колониеобразующих единиц
(ЭПО). Интерлейкин1 и ФНОα подавляют экс
прессию гена эритропоэтина в клетках почек и
печени и соответственно снижают содержание
ЭПО в плазме крови. Кроме того, эти же цитоки
ны вызывают снижение экспрессии рецепторов к
эритропоэтину, а также нарушают синтез эритро
поэтина, тем самым ингибируя его активность.
Эти процессы, происходящие на фоне ограничен
ной доступности железа для эритропоэза, приво
дят к ингибированию пролиферации  эритроид
ных предшественников. Кроме того, ИЛ6, ИЛ22
и активин В увеличивают экспрессию гепсидина. 

Белки острой фазы воспаления могут эффек
тивно связывать трансферрин и ингибировать
опосредованный трансферрином захват железа
эритроидными предшественниками. Таким обра
зом, блокируются их пролиферация и дифферен
цировка. Антипролиферативный эффект в отно
шении эритропоэза описан и для ферритина,
механизмэффекта не вполне ясен, но он может
быть связан с нарушением железа эритроидным
предшественникам. Кроме того, у пациентов с
АХЗ может развиваться дефицит кобаламина и
фолиевой кислоты, что приводит к нарушению
пролиферации эритроидных предшественников.
И наконец, сочетание анемии у онкологических
больных с радио и химиотерепевтическим воз
действием может усиливать анемию посредством
прямого токсического действия на костным мозг.

В последнее время все больше внимания уде
ляется дефициту железа у больных АХЗ. Так, в
одном из исследований установлено, что концент
рация растворимого трансферринового рецептора
(рТФР) значительно выше в группе   онкологиче
ских пациентов, страдающих анемией, в сравне
нии с группой неанемичных больных. Был прове

ден комплексный анализ содержания Среактив
ного белка, гепсидина, ферритина и рТФР в сыво
ротке крови в этой группе пациентов. Оказалось,
что повышение концентрации рТФР было более
значимым, чем изменение других параметров,
влияющих на эритропоэза. Поскольку повышение
содержания рТФР надежно указывает на дефицит
железа для эритропоэза, авторы делают вывод,
что этот патогенетический механизм часто
является основным в возникновении АХЗ [13]. 

Уменьшение синтеза и биологической актив
ности эритропоэтина – третий фактор развития
АХЗ.  Как правило, у больных АХЗ концентрация
эндогенного эритропоэтина неадекватна степени
анемии. К тому же биологический ответ на гипок
сию  у таких пациентов  искажен.  Это лишь кос
венно связано с изменениями  в гомеостазе желе
за. Главная причина – действие цитокинов на обра
зование эритропоэтина и его активность. ИЛ1 и
ФНОα индуцируют образование токсичных ради
калов, которые повреждают клетки, продуцирую
щие эритропоэтин, тем самым ингибируя его про
дукцию. Этот механизм, приводящий к уменьше
нию синтеза эритропоэтина, обнаружен и наэкспе
риментальных моделях (в опытах на животных).
Ответ эритроидных предшественников на эритро
поэтин коррелирует с количеством циркулирую
щих цитокинов: так, в присутствии высоких кон
центраций ИФНγ и ФНОα требуется повышен
ное количество эритропоэтина для образования
эритроидных колоний.

После связывания с рецептором эритропоэ
тин активирует гены семейства сигнальных
трансдукторов и активаторов транскрипции.
Эти процессы повреждаются и регулируются
воспалительными цитокинами по принципу
отрицательной обратной связи [14].

Диагностика анемии хронических заболе
ваний. Обычно АХЗ – умеренная нормохромная
и нормоцитарная анемия, выраженность кото
рой невелика. Концентрации Hb редко опускает
ся ниже 70 г/л.

Основой диагностики является наличие у паци
ента длительно текущего хронического заболева
ния, обычно опухолевой, инфекционновоспали
тельной или аутоиммунной природы [7,13,14].

Достаточно часто приходится проводить диф
ференциальную диагностику АХЗ с железодефи
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цитной анемией (ЖДА). Диагноз основан на отли
чиях в гомеостазе железа. Диагностика АХЗ тре
бует оценки состояния обмена железа. Обычно
адекватно оценить запасы железа в организме
можно, ориентируясь на уровень сывороточного
ферритина. У больных ЖДА концентрация фер
ритина в сыворотке крови обычно крайне низкая,
а при АХЗ она может быть нормальной или повы
шенной. Причина этого – два обстоятельства: пер
вое  повышенная концентрация ферритина в
сыворотке крови отражает запасы железа в клет
ках моноцитарномакрофагальной системы; вто
рое – повышенная экспрессия ферритина может
быть индуцирована воспалением, поскольку он
относится к провоспалительным цитокинам. То
есть содержание ферритина в сыворотке крови не
отражает запасы железа у больных с воспалитель
ными процессами, как это происходит у пациен
тов без воспаления. Что касается опухолевых и
аутоиммунных заболеваний, то обычно здесь
также присутствует воспалительный компонент.

Концентрация ферритина в сыворотке крови
также повышается у лиц с гипертиреозом, заболе
ваниями печени, алкогольной болезнью и после
назначения некоторых лекарств. Концентрация
сывороточного железа и насышение трансферри
на железом могут быть снижены как при ЖДА,
так и при АХЗ и не играют большой роли в диф
ференциальной диагностике между ними.

Напротив, концентрация трансферрина, нор
мальная или низкая у больных АХЗ, обычно
значительно повышена у больных ЖДА. Также
содержание рТФР (усеченного фрагмента мем
бранного рецептора) повышено, когда снижена
доступность железа для гемопоэза [7,9,10,13].

Когда диагноз АХЗ установлен или предпола
гается с высокой степенью вероятности, ключе
вым вопросом становится определение типа
дефицита железа – является ли он абсолютным
(истинным) или функциональным. Разница
между ними состоит в том, что при абсолютном
дефиците железа его назначение приводит к
быстрому потреблению эритроидными клетками
– предшественниками и активирует эритропоэз,
компенсируя тем самым анемию. В то же время у
пациентов с функциональным железодефицитом
такое назначение будет бесполезным, несмотря
на то что имеются признаки нехватки железа.

Ранее считалось, что это принципиально разные
состояния, но в дальнейшем наступило понима
ние того, что они часто сочетаются (наличие
функционального дефицита железа не исключает
наличия истинного и наоборот) [4,7,13].

АХЗ с абсолютным дефицитом железа обна
руживается у больных с потерей крови изза
гастроинтестинальных и урологических опухо
лей, маточных кровотечений, воспалительных
заболеваний кишечника и гастроинтестиналь
ных инфекций.

Лабораторными признаками АХЗ с абсолют
ным дефицитом железа являются (в порядке
значимости):

 высокая концентрация рТФР;
 сниженное насышение трансферрина железом;
 увеличение количества трансферрина;
 сниженные концентрации железа и ферри

тина в сыворотке крови.
Определение количества гипохромных эрит

роцитов и, что еще более важно, гипохромных
ретикулоцитов может быть полезно для оценки
доступности железа клеткам эритропоэза, т.е. их
повышенные уровни говорят о том, что железа не
хватает и эритрон работает в условиях дефицита
железа. На это же может указывать снижение
среднего содержания Hb в эритроците и среднего
объема эритроцитов. Очень важным признаком
истинного дефицита железа является снижение
количества железосодержащих гранул в эритро
идных клеткахпредшественниках костного
мозга при специальной окраске (по Перлсу). При
обычной же окраске часто наблюдается неров
ность контуров клетокпредшественников эрит
ропоэза, что может быть связано с дефектами
цитоплазматической мембраны [5,7,9,10,14].

Вероятно, что в недалеком будущем в уста
новлении диагноза АХЗ с истинным дефицитом
железа важную роль будет играть уровень геп
сидина. При высоком уровне можно будет пред
полагать, что имеется нехватка железа и эритро
поэз работает в условиях его дефицита.
Изучается роль другого белка, который, возмож
но, также активно участвует в эритропоэзе –
эритроферрона. Установление диагноза может
быть затруднено сопутствующими кровотече
ниями, почечной недостаточностью и влиянием
медикаментов.
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XÜLASƏ

XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI ANEMİYANIN  DİAQNOSTİKASINDA
PATOGENEZİN ƏSAS AMİLLƏRİ VƏ LABORATOR ƏLAMƏTLƏRİ

1Quliyeva Z.M., 1Kərimova K.M., 2Sadıqov R.V., 2Hacıyeva G.K., 2Əhmədova L.M., 3Hacıyeva G.H.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Laboratoriya işi kafedrası1,

Mərkəzi ElmiTədqiqat Laboratoriyası2 və Terapiya kafedrası3, Bakı, Azərbaycan

Bir çox patoloji proseslər zamanı yaranan və bu proseslərin gedişatını ağırlaşdıran xroniki xəstəliklər anemiyasına dair
yeni vacib patogenetik amillər təqdim olunur. Xroniki xəstəliklərin anemiyasının müalicəsində, xüsusən də şiş xəstə
likləri, yoluxucu xəstəkilərin və ya autoimmun xəstəliklərin gedişatını ağırlaşdıran anemiyalar zamanı eritropoezi sti 
mulyasiya edən maddələr və dəmir preparatlarının rolu haqqında məlumatlar verilmişdir.
Açar sözlər: xroniki anemiya, dəmir, hepsidin.

SUMMARY

LABORATORY SIGNS AND MAIN FACTORS OF PATHOGENESIS
IN DIAGNOSIS OF ANEMIA OF CHRONIC DISEASES
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The data concerning the new important factors of the pathogenesis of anemia of chronic diseases in patients with AHP,
which are acquired complications of many pathological processes, aggravating their course, are given. The role of ery
thropoiesis – stimulating agents and iron preparations in the treatment of patients with anemia of chro nic diseases, in
particular those complicating the course of a neoplastic, infectious, inflammatory, or autoimmune disease, is shown.
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Şəkərli diabet (ŞD) – ən geniş yayılmış xroniki
somatik xəstəlik olaraq, sosial, iqtisadi və ümumtib
bi problem kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. ŞD
xəstəliyi  multifaktorial etiologiyalıdır, həm irsi,
həm də xarici amillərin təsiri ŞD tip 1 və tip 2də
müxtəlif cür təzahür edir. 2015ci ildə Beynəlxalq
diabet assosasiyasının (İDF) məlumatlarına görə
ŞDdən əziyyət çəkən pasiyentlərin sayı 415 mln.
nəfərdir [13].

Halhazırda dünyanın bütün ölkələrində,
xüsusilə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə
şəkərli diabetin “pandemiyasi” müşahidə edilir. ŞD
çox geniş yayılmış, böyük məsrəflər tələb edən
xroniki qeyriinfeksion xəstəliklərdən biridir. Bütün
xəstəliklər arasında ən erkən əlillik, pasiyentlər
arasında ölüm faizinin ŞD zamanı yüksək olduğunu
dünyanın bütün ölkələrinin milli səhiyyə sistem
lərində prioritet kimi  müəyyən ediblər. İnkişaf
etmiş Avropa ölkələrində ŞD yayılması ümumi pop
ulyasiyanın 310%, risk amilləri olan və ahıl yaşlı
insanlarda isə əhalinin ümumi sayının 30%ni təşk
il edir və bu, ilk dəfə diaqnozlaşdırılan ŞD
xəstələrin ümumi sayının 5860%ni təşkil edir
[1,2,47].

ÜST ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə görə,
ŞD xəstələrinin sayı 2001ci ildə 175,4 mln. və artıq
20052010cu illərdə 200239,4 mln. olmuşdur.
2025ci ildə belə xəstələrin sayı 300 mln.a qədər,
2030cu ilə qədər isə 266 mln. olacağı proqno
zlaşdırılır. Bu rəqəmlər əsasən ŞD tip 2dən əziyyət
çəkən xəstələrin hesabına  baş verir, onların ümumi
populyasiyada payı 67%ni təşkil edir. ABŞda hər
20 dəqiqədən, Avropada isə hər 40 dəqiqədən bir
yeni diabet xəstəsi qeydə alınır. Təkcə bəzi etnik
qruplar istisna hallar təşkil edir [811].

Hesablamalar göstərir ki, ŞD tip 2 xəstələri ara 
sın da 80 yaşına kimi  orta ömrün artmasına əhali nin
17%də rast gəlinir. Əhalinin 60 yaşdan yuxarı ŞD

xəstələri arasında 16%, 80 yaşdan yuxarı isə – 20
24% təşkil edir. Dünyada hər il ŞD ilə  xəstələnmə
57% artır, lakin ŞD tip 2 ilə xəstələnmənin ən çox
artımı yaxın Şərqdə, Afrikada, Hindistanda,
Asiyada ən əvvəl 2540 yaşdan yuxarı şəxslərdə
qeydə alınmışdı. Hər 1015 ildən sonra ŞD tip 2
xəstələrinin sayının iki dəfə artacağı gözlənilir. 20
yaşdan az olan ŞD xəstələri dünyada 6 dəfə art
mışdır. Belə tempdə artım getsə proqnozlara görə
ŞD inkişaf etmiş ölkələrdə 2025ci ilə kimi 7,6%,
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 4,9% qədər yayıla
caq. Xəstəliyin zirvə həddi inkişaf etmiş ölkələrdə
65dən yuxarı, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə
4564 yaşlarında olacaq [12,13]. 

İnsulindən asılı ŞD olması fetal, neonatal dövrdə
və uzun müddətli müşahidə zamanı yüksək risk fak
torudur [5]. Belə qəbul olunub ki, ŞD tip1 inkişaf
etmiş ölkələrdə pasientlərin 1015%də, ŞD tip 2
isə 8590% rast gəlinir. Lakin son illər göstərir ki,
inkişaf etmiş ölkələrdə ŞD tip 2in artım tempi
sürətlənir (düzgün qidalanmamaq və başqa amillər),
lakin  ŞD tip 1 xəstələrinin sayı az artır. Ona görə də
ÜSTün son məlumatlarına görə dünyada ŞD tip 1
və tip 2 nisbəti ŞD tip 2nin artmasına doğru dəyişir
[1416].

ŞD tip 2 xəstələri arasında diaqnoz qoyulmayan
adamların sayı 3090% təşkil edir. Monqolustan və
Avstraliya kimi ölkələrdə ŞD diaqnozu qoyulmuş
hər bir xəstəyə diaqnoz qoyulmayan 1 xəstə düşür,
daha çox isə  6090% Afrikada təsadüf olunur, lakin
ABŞda onlar yalnız 30% təşkil edirlər. Australian
Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab)
tədqiqatları göstərir ki, ŞD tip 2 diaqnozunun
qoyulduğu hər bir xəstəyə diaqnoz qoyulmayan 1
nəfər düşür. ABŞda aparılmış sağlamlıq və
qidalanmanın Üçüncü milli tədqiqatından
(NHANES III) məlum olur ki, ŞD tip 2 diaqnozu
qoyulmayan  adamlar orta hesabla 2,7% təşkil edir,

ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 VƏ PİYLƏNMƏ ÇOXAMİLLİ XƏSTƏLİKLƏR KİMİ
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kişilər və qadınlar arasında isə 5059 yaşlarında –
müvafiq olaraq 3,3 və 5,8%dir. Tədqiqatçıların
əksə riy yəti göstərir ki, ŞD xəstələrinin ümumi kon 
tin gentində qadınlar üstünlük təşkil edir və bu say
5765% arasında dəyişir. Ukraynanın müxtəlif
regionlarında ŞD diaqnozu qoyulmuş hər 1 xəstəyə
22,5 diaqnoz qoyulmayan xəstə düşür. Bu nəti cə 
lərə əsaslanıb belə düşünmək  olar ki, Ukraynada 2
milyona yaxın  diabet xəstəsi var [14,17].

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da
şəkərli diabetə düçar olan şəxslərin sayı durmadan
artır və bu tendensiya davam edir. Azərbaycanda
şəkərli diabet xəstələri üçün xüsusi dövlət proqramı
həyata keçirilir. “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004cü il
12 fevral tarixli, 32 nömrəli Fərmanına əsasən
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005ci il 7 iyun tarixli, 101 nömrəli qərarı ilə
20062010cu illəri əhatə edən “Şəkərli diabet üzrə
Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Həmin Dövlət
Proqramı qəbul edildikdən sonrakı dövr ərzində
şəkərli diabet xəstələrinin dərmanla təmin olunması
xeyli yaxşılaşmış və onların şəkərsalıcı dərman
preparatları ilə təminatında mövcud olan gərginlik
əsasən aradan götürülmüşdür. Xəstələrin əksəriy yə 
ti özünənəzarət vasitələri – qlükometrlərlə təmin
edilmişdir. Müalicədiaqnostika işinin yaxşılaşdırıl
ması şəkərli diabet xəstələrinin aşkarlanması üçün
şərait yaratmış və qeydiyyata götürülən xəstələrin
sayı təxminən 2 dəfə artmışdır.

“2015ci ildə Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatda
olan şəkərli diabet xəstələrinin sayı 210 min nəfərə
çatıb. Onların 90 faizi ikinci tip, yəni insulindən asılı
olmayan xəstələrdir” – bunu Azərbaycanın  baş en 
dokrinoloqu Rafiq Məmmədhəsənov (“Sonxeber.az”)
söyləmiş və 2014cü ildə Azərbaycanda rəsmi qey
diyyatda olan ŞD xəstələrinin sayının 194 520 nəfər
olduğunu xatırlatdı.

Respublika Endokrinoloji Mərkəzdən bildirilir
ki, Azərbaycanda 2016cı il üçün son hesablamalara
əsasən 212577 nəfər ŞD xəstəsi qeydə alınıb  və
onlardan ŞD tip 1 xəstələri 28 924 nəfər, ŞD tip 2 –
183653 nəfərdir. 2016cı il üçün dövlət büd
cəsindən ŞDlə bağlı dövlət proqramına 40,1 mily
on manat vəsait ayrılıb.

ŞD tip 2nin əsas risk amili olan başqa bir sosial

əhəmiyyətli xəstəlik – piylənmədir.
Dünyada daha bir qeyriinfeksion  “XXI əsr epi

demiyası” hesab edilən xəstəlik – piylənmə çox
yayılıb. Belə demək olar ki, şəkərli diabet nişanın
bir üzüdürsə, piylənmə də onun digər bir üzüdür.

ÜST məlumatlarına görə Yer kürəsində əhalinin
üçdə bir hissəsi (17%ə yaxın qadınlar və 15%ə
yaxın kişilər) piylənmə daxil olmaqla, artıq bədən
çəkisinə (ABÇ) malikdir. Belə şəxslərin sayı hər 10
ildə 10% artır və ÜST proqnozuna görə bu temp
davam etsə 2025ci ilə kimi 300 milyon şəxs
piylənmədən əziyyət çəkəcək [1820].

Halhazırda dünyanın əksər ölkələrində piylən
mənin geniş yayılması qeydə alınır. Dünyada
piylənmənin yayılması tempi o qədər artıb ki, 2008
ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı piylənməni
XXI əsrin epidemiyası qəbul etmiş və qeyriinfek
sion xəstəliklərin, o cümlədən də piylənmənin pro
filaktikası üzrə 20082013cü illər üçün qlobal
strategiyanın həyata keçməsi proqramının işlənib
hazırlanmasını təklif etmişdi. Qeyd olunur ki,
piylənmənin müalicəsi üzrə tədbirlər işlənibhazır
lanmalıdır ki, ABÇ və piylənməsi olan insanlara
kömək edilsin və ikincili ağırlaşmaların qarşısı alın
sın [ 21].

ÜST məlumatlarına görə, 1980ci ildən dünyada
piylənmədən əziyyət çəkən şəxslərin sayı iki dəfə
çoxalmışdır: belə ki, 2005ci ildə Yer kürəsi əhalisinin
1,6 milyarddan çoxu ABÇ malik olmuş, o cümlədən
də 400 milyondan çoxu piylənməsi olan adamlardır.
2015ci il üçün  ABÇ olan adamların sayı 2,3 mlrd.,
piylənməsi olanlar isə 700 mln. proqnozlaşdırılır.
Qeyd olunur ki, ABÇ kişilərdə qeydə alındığı halda,
piylənmə ən çox qadınlarda müşahidə olunur [22,23]. 

Epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, artıq bədən
çəkisinin yayılması üzrə lider ABŞ, Qərbi Avropa,
Kanadadır. Rəsmi statistik məlumatlara görə, ABŞ
da piylənmə olan xəstələrin sayı hər on ildə 50%
artır, halhazırda isə artıq bədən çəkisi və ya piylən
mə əhalinin yarıdan çoxunda var, bəzi məlumatlara
görə isə 62% qadınlarda, 71% kişilərdə olur [21].

Xəstəlik belə tempdə qalsa, onda XXI əsrin orta
larında Amerikanın bütün yaşlı əhalisi ABÇ və ya
piylənmədən əziyyət çəkəcək. Piylənmənin yayıl
masına görə Qərbi Avropa ölkələri də liderlik edir.
Avropa ittifaqı ölkələrinin son məlumatlarına görə
130 milyona qədər insan piylənmədən, 400 milyon
artıq çəkidən əziyyət çəkir. Göstərilir ki, ingilislərin
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60% və almanların 50%də piylənmə ya da artıq
çəkiləri olur. Şərqi Avropanın bəzi ölkələrində kök
adamların sayı 38%ə kimi olur. Qeyd olunur ki,
Şərqdə – Çin və Yaponiyada piylənməyə gecgec
rast gəlinir, yaşlı əhali arasında 24%ə qədər artıq
bədən çəkisi olan adamlar müşahidə olunur [7].
Rusiyada 30%ə kimi əmək qabiliyyətli əhali artıq
bədən çəkisinə və 25%ə kimi piylənməyə malik
olur [21,23].

Dünyanın bütün regionlarında uşaqlar və
yeniyetmələr arasında piylənmə durmadan artır.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların 10%də
klinik piylənmə olur və artıq bədən çəkisi olan
uşaqların çoxu böyük yaşlarda olduqda da belə
kütləni saxlayırlar [15,21,24,25].

Azərbaycanda da əmək qabiliyyətli insanlar artıq
çəki və ya piylənmədən əziyyət çəkirlər. Səhiyyə
Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar
Mərkəzinin 2016cı il rəsmi məlumatlarına görə
Azərbaycanda insanlar ABÇ 35,8%, piylənmə isə
21,9% təşkil edir.

Piylənmə çox vaxt ŞDdən başqa digər patologi 
ya larla müşahidə olunur: arterial hipertenziya, dis
lipidemiya, ateroskleroz, ürəyin işemik xəstəliyi,
ürəkdamar çatmamazlığı, xərçəngin bəzi formaları,
reproduktiv funksiyaların pozulması, dayaqhərəkət
aparatının xəstəlikləri.

Aparılan tədqiqatlar piylənmənin inkişaf
etməsində genetik meyilliyin rolunu təsdiqləmişdir.
Valideynlərdə piylənmə olduğu zaman ABÇ inkişaf
etməsi ehtimalı 7080% təşkil edir, baxmayaraq ki,
ümumi populyasiyada bu göstərici 30%ə yaxındır.

Bu günə kimi piylənmə ilə assosasiyada olan 1000
ə yaxın genin adı Human Genome Epidemiologi
Network (HuGeNet) beynəlxalq məlumatlar baza
sında hallandırılır [21,25,26]. Piylənmənin elə for
maları var ki, bir genin defekti ilə şərtlənib. Ona
Mendel pozulmaları aiddir, belə halda piylənmə
bəzi orqanların quruluşunun anomaliyaları, nev ro 
lo ji simptomatika, intellektin pozulması, cinsi inki 
şafın ləngiməsi (PraderVilli sindromu, Barde
Bidlya sindromu) və piylənmənin monogen  forma 
la rı, bu vaxt iştahaya nəzarət edən genlər inaktiv lə 
şir (leptin geninin, leptinin reseptorunun, proopi
omelanokortin, prohormonal konvertaza1 və 2, 3
və 4cü tip melanokortin reseptorlarının mutasiya la 
rı və s.) mutasiyaları daxildir. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, onların payına piylənmənin bütün hal
larının 5%dən çox düşmür. Qalan genlər ətraf
mühitin müxtəlif xarici amillərinin təsiri altında
artıq piy toxumasının yığılmasına meyilliyi
müəyyən edirlər [2729].

Son on ildə insanların  həyat tərzləri dəyişmişdir.
İqtisadi inkişaf, texniki tərəqqi  və sosial sferanın
kökündən dəyişməsi  qidalanmanın xarakterinə və
gündəlik fiziki aktivliyin  istifadə olunan qidaya
nisbətdə yetərli olmamasına gətirib çıxarır.

Beləliklə, ŞD və piylənmə insanların sağlamlığı
na, əmək qabiliyyətlərinə ciddi zərər vurmaqla
ölüm riskini də artırmaqdadır. Müasir texnolo gi ya 
ların piylənməyə nəzarət olunmasında istifadəsi ŞD
və onların ağırlaşmalarının qarşısını almağa yar 
dım çı ola bilər və onların tətbiqi dövrümüzün ak tual
məsələrindən biridir. 
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РЕЗЮМЕ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИП 2 И ОЖИРЕНИЕ КАК МНОГОФАКТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ахмедова З.Г., Фараджева Н.А., Фараджева С.С.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

В данном обзоре указана широкая распространенность сахарного диабета тип 2 (СД2). Будучи хроническим
заболеванием, по сравнению с другими патологиями, при нём отмечаются более ранние сроки инвалидно
сти и показатели смертности. Приведены данные распространенности СД тип 2 по Азербайджану. Сделан
плавный переход к еще одной проблеме нарушения метаболизма – ожирению, как «эпидемии века».
Подчеркнута актуальность проблемы избыточного веса во всем мире. Отмечена генетическая предрасполо
женность к этим заболеваниям, а также тесная связь их патогенетических механизмов.
Ключевые слова: сахарный диабет тип 2, ожирение, факторы риска.
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SUMMARY
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The review indicates the high prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM2). As a chronic disease, there are earlier
periods than others of disability and mortality. Data on the prevalence of DM2 in Azerbaijan are presented. Made a
smooth transition to another problem of metabolic disorders – obesity as "epidemic of the century." The urgency of
the problem of overweight in the world is emphasized. Genetic predisposition to these diseases and close connec
tion of their pathogenetic mechanisms were noted.
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Gözətrafı nahiyədə xüsusilədə göz qapaqlarında
ekzema xəstəliyi (periorbital ekzema – PE) çox rast
gəlinir. Xəstəlik 40 yaşdan sonra daha çox
yayılmışdır. Ekzema xəstəliyində xəstənin əsas
narahatçılığı göz qapaqlarında quruluq, qaşınma,
kəpəklənmə və qızartı olur. Həmçinin xəstələr
estetik görüntü baxımından da narahat olurlar.
Xəstəliyin yaranmasında bir çox faktorlar vardır.
Gözətrafı nahiyə açıq olduğu üçün ətraf mühitlə
kontaktı nəzərə alaraqdan deyə bilərik ki, xəstəliyin
yaranmasında allergiya və qıcıqlandırıcı faktorların
təsiri mühüm sayılır. Digər tərəfdən də xəstəliyin
qadınlarda daha çox rast gəlinməsi (kosmetik
vasitələrin istifadəsi baxımından) allergiya faktor
larını önə çəkir. Eləcədə hər gün istifadə etdiyimiz
məhsullar (sabun, şampun, parfum və s.) xəstəliyin
yaranmasına səbəb ola bilər. İstənilən halda
ədəbiyyat məlumatlarında da xəstəliyin yaran
masında allergiya faktorları, kontakt qıcıqlandırıcı
təsir çox mühüm sayılır. Həmçinin xəstəliyin
inkişafında atopik qurluşlu dərisi olanlarda risk
qrupu sayılırlar. Bundan başqa PEnin yaranmasın
da immunitetin zəifləməsi, irsi meyylilik, iqlim
dəyişməsi, fəsil dəyişməsi, stress faktoru və hor
monal pozulmalarında rolu göstərilməkdədir [15].
Allergik faktorların xəstəliyin inkişafında rolunu
nəzərə alaraqdan ilk olaraq anamnestik məlumatlara
istinad edərək müxtəlif allergik sınaqlar aparıla
bilər. Bu sınaqları (yama testi, dəri dəlmə testi)
aparmaqla allergiyaya səbəb olan maddələr
müəyyən olunur ki, xəstəliyin müalicəsində bu çox

önəmlidir [15]. Ekzema xəstəliyinin gözətrafında
çox rast gəlinməsi heç də təsadüf deyil. Yəni
xəstəliyin bu nahiyədə yaranması üçün anatomik
fizioloji şərait var. Göz qapaqları insan bədəninin ən
həssas nahiyələrindən biridir. Göz qapaqlarının
dərisi bədənin digər nahiyələrindəki dərilərdən nis
bətən incə olan 2 mm qalınlığındakı üz dərisindən
belə 4 dəfə daha nazikdir [19]. Göz qapaqlarının
dərisi qıcıqlandırıcı və allergik maddələrə qarşı çox
həssasdır. Tüklü dəri, üz və əllərdə istifadə olunan
hər hansı bir maddə bu nahiyələrdə dəyişikliyə
səbəb olmadan ektopik lokalizasiyada PE meydana
gətirə bilər. Təzahürlərin mühüm bir qisimində PE
yə səbəb olan etioloji faktoru ortaya çıxarmaq və
sübut etmək çətindir. Periorbital nahiyədəki təza
hürlərin göz xəstəliyinin (konyuktivit, blefarit)
klinik forması ola biləcəyi ehtimalı da yaddan
çıxarılmamalıdır [14]. Bundan başqa xəstəliyin
yaranmasında atopik dəri qurluşlununda əhəmiyyəti
vardır.

Ekzema bəzi hallarda allergiya nəticəsində
inkişaf etsədə allergik xəstəlik deyil. Ekzemanın
uşaqlarda tez tez yaranması allergiya faktını önə
çəkir. Bu cür uşaqlarda araşdırdıqda bu müxtəlif
allergiyalar, qida allergiyaları, süni uşaq yemək
lərinə qarşı allergiyalar və s. ola bilər. Hətta bu
uşaqlarda xəstəlik tədricən sağalanda, yenidən
allergiya yarandıqda xəstəlik kəskinləşir. Ona
görədə xüsusilə qida allergiyalarına bağlı ekzema
aşkarlanıbsa müalicədə bu kimi qidaların pəhrizinə
ehtiyac olur [17].

PERİORBİTAL EKZEMANIN YARANMASINDA ALLERGİK FAKTORLARIN ROLU

Mirzoyeva L.Ə.*
Respublika Müalicə Diaqnostika Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan

Gözətrafı nahiyədə xüsusilədə göz qapaqlarında ekzema xəstəliyi (periorbital ekzema – PE) çox rast gəlinir. Xəstəlik 40 yaş
dan sonra daha çox yayılmışdır. Ekzema xəstəliyində xəstənin əsas narahatçılığı göz qapaqlarında quruluq, qaşınma, kəpəklən
mə və qızartı olur. Həmçinin xəstələr estetik görüntü baxımından da narahat olurlar. Xəstəliyin yaranmasında bir çox faktorlar
vardır. Gözətrafı nahiyə açıq olduğu üçün ətraf mühitlə kontaktı nəzərə alaraqdan deyə bilərik ki, xəstəliyin yaranmasında
allergiya və qıcıqlandırıcı faktorların təsiri mühüm sayılır. Digər tərəfdəndə xəstəliyin qadınlarda daha çox rast gəlinməsi (kos
metik vasitələrin istifadəsi baxımından) allergiya faktorlarını önə çəkir. Eləcədə hər gün istifadə etdiyimiz məhsullar (sabun,
şampun, parfum və s.) xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilər. İstənilən halda ədəbiyyat məlumatlarında da xəstəliyin yaran
masında allergiya faktorları, kontakt qıcıqlandırıcı təsir çox mühüm sayılır. Eləcədə xəstəliyin inkişafında atopik qurluşlu dərisi
olanlar da risk qrupu sayılırlar. Bundan başqa PEnin yaranmasında immunitetin zəifləməsi, irsi meyylilik, iqlim dəyişməsi,
fəsil dəyişməsi, stress faktoru və hormonal pozulmalarında rolu göstərilməkdədir. Allergik faktorların xəstəliyin inkişafında rol
unu nəzərə alaraqdan ilk olaraq anamnestik məlumatlara istinad edərək müxtəlif allergik sınaqlar aparıla bilər. Bu sınaqları
(yama testi, dəri dəlmə testi) aparmaqla allergiyaya səbəb olan maddələr müəyyən olunur ki, xəstəliyin müalicəsində bu çox
önəmlidir.  
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Periorbital nahiyənin xüsusiyyətləri
Çox incə dermal quruluşu olan, periokulyar

nahiyədə allergik və ya qıcıqlandırıcı reaksiyaların
inkişafı üçün uyğun bir zəmin meydana gətirən
digər xüsusiyyət də dəriyə hopmanın artmasıdır.
Dəriyə hopmanın artması ən çox qadınlarda,
uşaqlarda və yaşlılarda müşahidə edilir [1727].

Bu səbəblərlə, göz qapağı dərisi qıcıqlandırıcı və
allergik maddələrə qarşı olduqca həssasdır və göz
qapaqlarında ən teztez rast gəlinən dermatoz kon
takt dermatitidir [19]. Aparılan müxtəlif tədqiqat
larının nəticəsində 29%dən 77%ə qədər [3,1025]
nisbətdə rast gəlinən allergik kontakt dermatitin
(AKD) ən vacib səbəbinin PE olduğu aşkar
edilmişdir. Çox incə və həssas göz qapaqları qadın
cinsindən olanların əksəriyyətində dərinin makiya
jla örtülü olması faktına görə PEnin yaranmasında
kosmetikanın xüsusi rolu olduğunu ön olana çıxarır
[19].

PEnin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
hətta aktiv təmas yerinin lokallaşdırılması halında
belə klinik nəticələrə səbəb ola bilər. Ektopik ekze
ma adlanan bu halın ən təəccüblü xüsusiyyəti mad
dənin tətbiq olunduğu nahiyənin heç də təsirə
məruz qalmamasıdır [22]. Nümunə olaraq dırnaq
lakında olan toluolsulfonamidformaldehid
qatranı (TSFQ) ilə əlaqəli olan kontakt ekzemanın
bronxial tutulma yaratmadan PEyə səbəb olması
göstərilə bilər [19]. Bununla yanaşı, saç boyası və
üzə tətbiq olunan makiyaj məmulatları göz
qapaqları ilə məhdudlaşan allergik və qıcıqlandırıcı
reaksiyalara səbəb ola bilər [22]. Tüklü dəri, üz və
ya əllərdə istifadə olunan hər hansı bir maddə bu
nahiyələrdə dəyişiklik etmədən PEnin yaranması
na səbəb ola bilər. Məsələn, barmaqların az miq
darda allergenlə çirklənməsi halında, bədənin hər
hansı başqa bir yerində problem meydana gətir
mədən periorbital nahiyəyə köçürülən bu aller
genin göz qapaqlarında dermatitə səbəb ola bilməsi
diqqət çəkicidir. Bir çox insanların göz qapaqlarını
qaşıması dəridə incə cızıqlar yaradır. Nəticədə bar
maqla təmasda olan bir çox maddələr dermatitə
səbəb olan həssas periorbital nahiyəyə nəql olunur
[19].

Bundan əlavə, göz qapaqları hava yolu (aerogen)
və sistemik təsirlə inkişaf edən kontakt dermatitin
yarandığı nahiyədir [8]. Havada uçuşan çiçək
tozcuqları və digər tozlar, buxarlanan maddələr ilk

öncə və yalnız göz qapaqlarını təsir edə bilər. Bu
baxımdan, periorbital zədələri olmayan xəstələrdə
aerogen  ehtimalı istisna edilə bilər [19].

Göz qapağı dermatitinin əsas xüsusiyyəti olan
ciddi şiş bu nahiyənin dərialtına çox zəif əlaqəsi
olmasından qaynaqlanmaqdadır [19] və daha çox
toksikodendron (zəhərli sarmaşıq) və saç boyası
kontakt dermatitində müşahidə edilir [20].

PE teztez rast gəlinir və bir çox hallarda müali 
cəyə müqavimət göstərir [9]. Periorbital kontakt
dermatit də kontakt dermatitləri arasında diaqnozu
çətin qoyulan müəyyən bir kompleks olaraq qal
maqdadır [12] və xəstələrin çoxunda onun səbəbləri
birdən çoxdur [9].

Periorbital dermatozun etiologiyası
Feser və digər həmkarları tərəfindən aparılan bir

tədqiqat zamanı PEnin ən geniş yayılmış səbəbi
kimi AKD göstərilmişdir [9]. AKDdən başqa ən
teztez rast gəlinən digər səbəblərin arasında
allergik dermatit (AD) (25%), QKD (Qıcıqlanma
kontakt dermatit) (9,1%), periorbital “Rozase”də
ikinci ekzematoz dəri zədələri (4,5%), periorbital
adi psoriaz (2,1%) və allergik konyuktivit (2,1%)
göstərilmişdir. PE etiologiyasını tədqiq edən başqa
bir tədqiqata görə, ən çox rast gəlinənlər arasında
ilk növbədə AKD, ikinci sırada QKD və üçüncü
sırada AD olduğu bildirilir [13]. İtaliyada çapdan
çıxan bir məqalədə ən çox rast gəlinənlər arasında
birinci yerdə AKDnin olduğu, ikinci və üçüncü
yerlərdə QKD və AD, sonuncu yerlərdə isə
seboreyalı dermatit olması  qeyd edilmişdir [25].
Bir başqa tədqiqatda seboreyalı dermatit daha ön
plana çıxmış və onu AKD müşayiət etmişdir [26].
Buna baxmayaraq, PE etiologiyasında AKDnin,
ümumiyyətlə, üstünlük təşkil etdiyi müşahidə olun
muşdur [2,3,10,25].

Kontakt dermatit – xarici faktorların təsiri ilə
inkişaf edən, kəskin və ya xroniki ola bilən iltihabi
ekzematoz proses kimi təsvir edilir [7]. Ekzematoz
dermatit ən çox rast gəlinən dəri xəstəliklərindən
olub, ekzogen (xarici) və ya endogen (daxili)
agentlərə qarşı inkişaf edən reaksiyalar nəticəsində
ortaya çıxır. Dəriyə təmas edən qıcıqlandırıcı və ya
həssaslıq yaradan maddələrə qarşı əmələ gələn
kəskin və ya xroniki iltihabi reaksiya “kontakt der
matit” adlandırılır [5]. Kontakt dermatitin qıcıq
landırıcı və allergik olaraq iki növü mövcuddur.
QKD insan bədənindəki özünəməxsus xüsusiyyət 
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lər dən asılı olmayıb, dəriyə təmas edən aşındırıcı
xüsusiyyətə malik, qıcıqlandırıcı maddənin bir çox
insanda əmələ gətirdiyi iltihabi reaksiyadır [18].
Kontakt dermatitlərinin mühüm hissəsini təşkil
edən QKD, “stratum corneum”un fizioloji baryer
inə zərər verən kimyəvi və fiziki faktorlarla təmas
nəticəsində ortaya çıxa bilər [4]. AKD isə, daha
əvvəl allergiya xüsusiyyətlərinə malik bir maddə ilə
təmas zamanı qıcıqlandırıcı təsiri qeydə alınmış
insanlarda bu maddənin təkrar təmasından sonra
ortaya çıxan iltihabi reaksiyadır, yəni müəyyən bir
maddəyə qarşı qazanılmış qıcıqlandırıcı (“Gell” və
“Coombs” təsnifatına görə IV tip immunoloji) reak
siyadır [18]. Başqa sözlə, dərinin ilkin qıcıqlan
masına gətirib çıxarmayan bir maddənin təsiri ilə
həssaslıq yaranması nəticəsində, eyni maddə ilə
yenidən təmas zamanı müşahidə edilən ekzematoz
reaksiya AKD adlandırılır [4]. Kontakt dermati
tlərinin təxminən 80%ni QKD, qalan 20%ni isə
AKD təşkil edir [18].

Konyunktival reaksiyaların periorbital dermatit
zamanı baş verə biləcəyi məlumdur [19]. Göz
qapaqlarının qaşınması və qıcıqlanması göz
nahiyəsinin kosmetikanın tətbiqində ən çox
şikayətlərdəndir. Bu subyektiv əlamətlər müvəqqəti
olur və qıcıqlanmanın obyektiv təzahürləri onu
müşayiət etmir. Mineral spirt, izoparafinlər və alko
hol kimi uçucu maddələrin buxarlanma və propilen
qlikol, günəşdən qoruyucular, sabun emulqatorların
göz nahiyəsindəki kosmetik maddələrin daxilində
mövcuduğu əsas səbəblərdəndir. Bəzi hallarda, hər
tətbiq zamanı dözümlülük artır və məhsuldan çək
inmək ehtiyacı yaranmır [19]. Konyuktivit fiziki
qıcıqlandırıcılarla (göz tuşu, göz kölgəsi (teni) və
göz qələmi hissəcikləri, tuş genişləndiriciləri  ney
lon liflər və s.) və kimyəvi qıcıqlandırıcılarla
(həlledicilər və sabun emulqatorları) təmasa bağlı
inkişaf edə bilər. Konyunktival reaksiyalar,
həmçinin qoruyucu və ətir kimi potensial allergen
lərin təsiri ilə də baş verə bilər [19].

Göz qapaqları, AKDnin tez yarana biləcəyi
nahiyələr arasında olub, birbaşa bu nahiyəyə tətbiq
olunan kosmetik məhsullar, kontakt linza qulluq
vasitələri və aktual oftalmik dərmanların təsirinə
məruz qalır [4]. Bundan başqa, tüklü dəriyə, üzə və
ya əllərə tətbiq olunan hər hansı bir maddə
(məsələn, dırnaq lakı), təmas nahiyəsinə təsir
zamanı yalnız göz qapaqlarında zədələnmə mey

dana gətirə bilər. Məlum olduğu kimi, gözətrafın
dakı dəri dırnaq ləkəsinin səbəb olduğu dermatitin
ən çox yayılmış nahiyəsidir [18]. Dırnaq kos
metikası ilə əlaqəli olan PEnin bir avtotransfer
nəticəsində və ya aerogen yolla yarandığı
anlaşılmır. PE çox müxtəlif kontakt allergenləri
tərəfindən təkan ola bilər, ancaq əhalinin qadın
cinsindən olan hissəsinin böyük qisimində göz
qapağı dərisi makiyaj örtüsü ilə örtülmüş olduğun
dan [19] qadınlarda ortaya çıxan PEdə səbəb kimi
ilkin olaraq kosmetik vasitələr göstərilir [24].
Xəstəliyin yaranmasında anamnestik olaraq şübhə
olan allergenlərə qarşı yama test aparılması çox
əhəmiyyətlidir. Bəzən xəstəliyin inkişafında bir yox
bir neçə allergen iştirak edə bilər. Bu testi aparmaq
üçün müvafiq allergen plastırlarda bədənə
yapışdırılır və 4872saat ərzində dəyərləndirilir
[16]. Patch test və ya Almaniyadakı adı Epikutan
test dediyimiz yama testi PEnin diaqnostikasında
əhəmiyyətlidir [6]. Xəstənin anamnestik məlumat
larına görə AKD düşünülən xəstələrdə güvənli bir
testdir. Testin məqsədi allergeni dəri ilə kontakt
qıcıqlandırıcı təsir hesabına allergiyanı öyrən
məkdir [21]. Dermatologiyada yama testinin Josef
Jadassohn yaratmışdır. 1894cü ildə yodoformlu
plastrı xəstədə istifadə etməklə dermatitin gedişini
öyrənmişdir [23]. Jadassohn, 1896da bəzi
xəstələrdə yod və civə duzlarını tətbiq etməklə kon
takt dermatit yaratmışdır [1]. Daha sonar isveçli
alim Bloch Jadasohnun fikrinə dayanaraq 7 mad
dədən ibarət standart yama testi yartdı. 1931ci ildə
Sulzberger & Wise bu testi Amerikada tətbiq etdi və
dermatitlərə səbəb olan allergiyaları təhlil etmək
üçün istifadə etdi [20]. Bonnevie isə Avropada
yama testini tətbiq etdi.

Ətrafımızda 6 milyondan çox kimyəvi maddə
vardır. Bunların ən azı 3000ə yaxını kontakt həs
saslıq yaratmaq xüsusiyyətinə malikdir [11]. Bir
çox maddələr alergik kontak dermatit yarada bilər
və bu qədər maddədnin test edilməsidə mümkün
deyil. Ona görədə günlük həyatda rastlaşdığımız
allergenləri bir araya gətirərək standart yama testi
tətbiq edilə bilər [1]. Ümumiyyətlə dəyərləndirmə
aparsaq allergik faktorlar PEnin yaranmasında
mühüm rol oynayır. Xəstəliyin diaqnostikasında ilk
növbədə anamnez və şübhəli allergenlərin təhlili
xəstəliyin müalicə və diaqnostikasında əhəmiyyət
lidir.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОБРАЗОВАНИИ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЭКЗЕМЫ

Мирзоева Л.А.
Республиканский лечебнодиагностический центр, Баку, Азербайджан

В области вокруг глаз, в частности, на веках периорбитальная экзема (ПЭ) является весьма распространен
ным заболеванием. Заболевание чаще всего встречается у лиц старше 40 лет. Основными проблемами боль
ных экземой являются сухость, зуд, шелушение и покраснение на веках. Кроме того, у пациентов возникает
серьезная обеспокоенность своим внешним видом с эстетической точки зрения. Существует много факто
ров, которые способствуют развитию болезни. Так как область вокруг глаз открыта, принимая во внимание
ее контакт с окружающим миром, можно сказать, что влияние аллергических и раздражающих факторов в
возникновении заболевания имеет огромное значение. С другой стороны, большая распространенность
заболевания встречается у женщин (с точки зрения использования косметических средств), что выдвигает
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аллергические факторы на первый план. Ежедневно использованная нами продукция (мыло, шампунь, пар
фюмерия и т.д.) также может способствовать возникновению заболевания. В любом случае, согласно лите
ратурным данным, в образовании заболевания весьма важным являются аллергические факторы и контакт
ное раздражающее влияние. Лица, страдающие атопическим дерматитом, находятся в группе риска разви
тия заболевания. Кроме этого, в возникновении ПЭ подчеркивается роль таких факторов, как ослабление
иммунитета, наследственная предрасположенность, изменение климата, смена времен года, стресс и гормо
нальные нарушения. Принимая во внимание роль аллергических факторов в развитии заболевания, в пер
вую очередь, ссылаясь на анамнестические данные, могут быть проведены различные аллергические тесты.
Путем выполнения данных тестов (патчтесты, приктест (проба с накалыванием)) определяются вещества,
которые вызывают аллергию, что имеет огромное значение при лечении заболевания. 
Ключевые слова: периорбитальная экзема, аллергический контактный дерматит, аллергия.

SUMMARY

ROLE OF ALLERGIC FACTORS IN FORMATION OF PERIORBITAL DERMATITIS

Mirzoyeva L.A.
Republican Treatment and Diagnostic Center, Baku, Azerbaijan

Dermatitis (Periorbital dermatitisPD) often occurs around the eyes, particularly in eyelids. The disease is wide
spread among the people aged more than 40. The patient suffering from dermatitis is mostly annoyed by dryness in
eyelid, itching, pellicle and redness. The patients are also concerned about their esthetic. There are a lot of factors
causing the disease. Taking into account contact of the area around the eyes with environment due to being open we
can highlight significance of effect of allergic and irritating factors on formation of the disease. On the other hand,
the fact that the disease is mainly observed in women indicates allergic factors (due to use of cosmetics). Besides,
products we use every day (soap, shampoo, perfume etc.) can lead to this disease. Anyway, according to literature,
allergic factors and contact irritating impact play significant role in formation of the disease. At the same time, those
with atopic skin are vulnerable to this disease. Besides, other reasons causing PE include immunodeficiency, hered
itary tendency, climate change, seasonal change, stress factor and hormonal disorder. Taking into account the role
of allergic factor in development of disease, different allergic tests can be conducted referring to anamnestic data.
By conducting these tests (patch test, Prick test) we can identify the substances causing allergy which is very impor
tant in treatment of the disease.  
Keywords: periorbital dermatitis, allergic contact dermatitis, allergy.
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Müasir təbabətin ən aktual problemlərindən biri,
ilbəil rastgəlmə tezliyinə və zədələnmələrin ağırlıq
dərəcəsinə görə artma tempini saxlayan ağır
müştərək travmadır. Əmək qabiliyyətli əhali arasın
da travma alanların və belə travmadan sonra ölən
lərin sayının yüksək olması, bu problemi dövlət
probleminə çevirir. Ağır müştərək travma (AMT)
və politravmaların (PT) zədələnmələrinin vahid
klassifikasiyasının olmaması səbəbindən diaqnosti
ka və müalicə tədbirlərinin aparılmasında, o cüm
lədən cərrahi müalicənin vaxtının, həcminin və
ardıcıllığının, eyni zamanda cərrahi və reanimasion
yardımların həyata keçirilməsində fikir ayrılığı
mövcuddur.

Müasir travmatologiya və ortopediyanın ən aktu
al məsələlərindən biri – müştərək travma zədələn
mələrinin elmi əsaslandırılmış müalicə taktikasının
formalaşdırılmasıdır. AMTnın müasir müalicəsi
həyati vacib orqanların funksiyasında dekompen
sasiya mərhələsi başlanmamış, patoloji prosesləri
qabaqlamaq üçün tez və tam həcmdə aparılmalıdır.
AMT və PT nəticəsində uzun borulu sümüklərin
sınığı 5582% hallarda rast gəlir ki, bu da xəstələrin
ümumi vəziyyətini ağırlaşdıraraq, daxili orqanların,
çanağın, onurğanın, döş qəfəsinin, kəllənin zədələn

məsinin diaqnostikasını və müalicəsini çətinləşdirir
[4]. Ağır müştərək travmaların müalicəsində yenilik
kimi EMSS (Emergency Medical Service System)
[10] sistemi yaradılmışdır. Bu «qızıl saat» prinsip
inin formalaşmasına imkan verir [12], klinikaya
qədər yardım «10 platin dəqiqə» (platinum ten min
utes) adlandırılır [11]. Advanced Trauma Life
Support (ATLS) – protokolu American College of
Surgeon Avropada ağır müştərək travma almışlar
üçün qızıl standart kimi qəbul olunur.

1980ci ildə Hannover politravma məktəbi
tərəfindən “damage control” – “zədələrə nəzarət”
adlanan sistem təklif olunmuşdur ki, bu zaman
çoxmərhələli cərrahi müalicə nəzərdə tutulur [14].
Daxili və xarici qanaxmalar nəticəsində şok,
poliorqan çatışmazlığı (POÇ), kiçik və az hallarda
böyük qan dövranının tromboemboliyası, çoxsaylı
zədələnmələrdən sonra məcburi vəziyyət – hərəkət
sizlik nəticəsində kəskin respiratordistress sindrom
(KRDS), pnevmoniya, yataq yaraları, flebotromboz
və s. kimi ağırlaşmalar baş verir. Nəticədə reanima
sion tədbirlər letallıqla qurtarır [1,3]. 

Son illər KRDS halları artmaqdadır. Bu texno
gen amillərin, yol nəqliyyat travmatizminin, terror
izmin, aqressiv və invaziv diaqnostika və monitor
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AĞIR MÜŞTƏRƏK TRAVMA ALMIŞ XƏSTƏLƏRIN MÜALİCƏSİNDƏ
MÜASİR SİSTEMLİ YANAŞMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

1Qasımov N.A., 2İbrahimov F.İ.*, 3Seyidov İ.İ., 4Məmmədrəhimova  S.A.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 1I cərrahiyyə kafedrası və

3travmatologiya və ortopediya kafedrası, Bakı, Azərbaycan;
23 saylı Klinik xəstəxananın uşaq travmatologiyaortopediya şöbəsi və

4travmatologiyaortopediya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
20092015ci illər ərzində 1033 nəfər ağır müştərək travma alaraq 3 №li Şəhər Klinik xəstəxanasına gətirilmişdir. Müalicə
diaqnostika tədbirlərinin müqayisəli təhlilini aparmaq üçün bu xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: I qrup  20092010cu illər
ərzində müalicə  almış xəstələr – müqayisə qrupu, II qrup  20112015ci illər ərzində müalicə almış xəstələr isə əsas  qrup
xəstələri adlandırılmışdır. Müqayisə qrupu xəstələrində aparılmış müalicədiaqnostika tədbirləri zamanı ənənəvi üsullardan isti
fadə olunmuşdur. Əsas qrup xəstələrində zədələnmələrin ağırlıq dərəcəsi müasir şkalalar (Abbreviated Injury Scale (AİS)  və
Injury Severity Scale (ISS) və s. şkalalar) əsasında qiymətləndirilmiş və bu xəstələrə «damage control» prinsipi əsasında yardım
göstərilmişdir. Cərrahi müalicə taktikasını müəyyənləşdirmək üçün zədələnmələrin ağırlıq dərəcəsi və xəstənin vəziyyətinin
ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınmaqla, bizim tərəfimizdən fоrmalaşdırılmış çоxmərhələli cərrahi taktikaya göstərişlərin təyini şkalası
modifikasiyasından istifadə edilmişdir. Müştərək kəlləbeyin travması almış əsas qrup xəstələri arasında letallıq azalaraq
müqayisə qrupunda olan 50,9±6,6%dən 35,3±2,9%ə düşmüşdür. Bu göstərici müştərək qarın zədələnmələrində uyğun olaraq
44,7±8,1%ə qarşı 27,8±3,6%, döş qəfəsi zədələnmələrində isə 41,2±6,9%ə qarşı 25,6±2,9% olmuşdur və bu göstəricilər yük
sək etibarlılıqla statistik dürüstdür (p<0,001).
Açar sözlər: ağır müştərək travma, politravma, dayaqhərəkət sistemi, letallıq.
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inq üsullarından istifadə hallarının artması, ekoloji
vəziyyətin korlanması, cərrahi aktivliyin genişlən
məsi və s. ilə əlaqədardır [6,2,5,7,13]. Əməliyyat 
dan sonrakı ağırlaşmaların çox olması, xəstələrin
uzun müddət stasionarda qalması və əmək qabiliy 
yə tinin itirilməsi, əlilliyin və letallığın yüksək rə 
qəm lərlə ölçülməsi bu problemi hər bir dövlət üçün
prioritet istiqamətə çevirmişdir. Buna görə daha
proqressiv müalicədiaqnostika tədbirlərinin for 
malaşdırılması üçün tədqiqat işlərinin davam etdi 
rilməsi çox vacibdir. Müştərək travmalar tək tib bi
prob lem deyil: burada sosialelmi əhəmiyyətli
çoxşaxəli məsələlər birbirilə sıx bağlıdır.
Problemin ciddiliyi, onun həlli üçün inteqrativ elmi
araşdırmalar və yeni proqressiv yanaşmalar tələb
edir. 

Tədqiqat işinin məqsədi – AMT almış
xəstələrdə yeni cərrahi müalicə strategiyasını for
malaşdıraraq travmatik xəstəliyin ağırlaşmalarının,
əlilliyin və letallığın azaldılmasına nail olmaq.

Material və metodlar. 20092015ci illər ər zin 
də 1033 nəfər ağır müştərək travma alaraq 3№li
Şəhər Klinik Xəstəxanasına gətirilmişdir. Müalicə
diaqnostika tədbirlərinin müqayisəli təhlilini apar 

maq üçün bu xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: I qrup
– 20092010cu illər ərzində müalicə almış xəstələr
müqayisə qrupu, II qrup – 20112015ci illər ər zin 
də müalicə almış xəstələr isə əsas qrup xəstələri
adlandırılmışdır. Müqayisə qrupu xəstələ rin də apa 
rıl mış müalicədiaqnostika tədbirləri za ma nı ənə nə 
vi üsullardan istifadə olunmuşdur. Əsas qrup xəs tə 
lə rində zədələnmələrin ağırlıq dərəcəsi müasir şka 
la lar (Abbreviated Injury Scale (AİS) və Injury Se 
ve rity Scale (ISS) və s. şkalalar) əsasında qiy mət 
lən dirilmiş və bu xəstələrə «damage control» prin
sipi əsasında yardım göstərilmişdir [8,9]. 1033 xəs 
tə nin 828i əsas, 205i müqayisə qrupu xəstələri ol 
muşdur. Əsas qrup xəstələrinin 185nin (22,3%),
mü qayisə qrupu xəstələrinin 61nin (29,8%) müali 
cəsi letallıqla qurtarmışdır. 1033 xəstənin 806sı
(78%) kişi, 227si (22%) qadın olmuşdur. Kişilərin
195nin (24,2%), qadınların 51nin (22,5%) müal
icəsi letallıqla qurtarmışdır. Əsas qrup üzrə kişilərin
22,5%nin, müqayisə qrupu üzrə 31%nin, qadın
ların əsas qrup üzrə 21,7%nin, müqayisə qrupu
üzrə 25,5%nin müalicəsi letallıqla qurtarmışdır.
Cəd. 1də anatomik nahiyələrin qruplar üzrə zədə 
lən mələrinin rastgəlmə tezliyi verilmişdir:

Cəd. 1dən görünür ki, ağır müştərək travmalar
dan sonra ən çox DHS (80,6±1,2%) və ən az onurğa
zədələnməsi (8,9±0,9%) rast gəlir. 

İSS şkalasına əsasən, zədələnmənın ağırlıq
dərəcəsi 25 bala qədər olan halda, – orta ağır, 2640 –
ağır, 4150 – çox ağır, 75 bala qədər – kritik zədə kimi
qiymətləndirilir. Klinikaya çatdırılmış xəstələr

çeşidlənərkən şok əleyhinə yardım otağında zədə lən 
mələrin ağırlıq dərəcəsi AİS və İSS şkalaları əsa sın da
qiymətləndirilərək həyat üçün təhlükə yara dan domi
nant zədə aşkar olunmuş və “damage control” prinsipi
əsasında müalicə diaqnostika taktikası qurulmuşdur.

Cəd. 2də zədələnmələrin ağırlıq dərəcəsinə görə
xəstələrin bölgüsü verilmişdir.
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Cəd. 2dən görünür ki, zədələnməsinin ağırlıq
dərəcəsi ağır və çox ağır qiymətləndirilən xəstələr
arasında letallıq nisbəti əsas və müqayisə qrupları
arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və qruplar
arasında fərq yüksək etibarlılıqda statistik dürüstdür. 

Bizim tədqiqatda əsas və müqayisə qrupu
xəstələrinin zədələnmələrinin ağırlıq dərəcəsi retro
spektiv və prospektiv olaraq AIS və ISS şkalaları ilə
ölçülmüşdür və bütün xəstələrin zədələnmələrinin
kodlaşdırılması aparılmışdır [9]. Ümumiyyətlə,
“damage control,” – “zədələnmələrə nəzarət” müx
təlif anatomik nahiyələrdə, məsələn, qarın və döş
boşluğunda “damage control surgery” (DCS)
dayaqhərəkət sistemində “damage control orthope
dics” (DCO) adı altında işlədilir. «Damage cоntrоl»
sisteminin tətbiqi əsasında müalicədiaqnоstika
strategiyasının, o cümlədən çоxmərhələli mualicə
taktikasının qiymətləndirilməsi üçün TXin kоm
pensasiya, subkоmpensasiya və dekоmpensasiya
va riantları inkişaf etmiş xəstələrdə müalicə və diaq 
nos tika tədbirlərinin müqayisəli təhlili aparılmışdır.

Nəticələr və оnların müzakirəsi. Cərrahi müalicə
taktikasını müəyyənləşdirmək üçün zədələnmələrin
ağırlıq dərəcəsi və xəstənin vəziyyətinin ağırlıq
dərəcəsi nəzərə alınmaqla, bizim tərəfimizdən fоrma 
laş dırılmış çоxmərhələli cərrahi taktikaya göstərişlərin
təyini şkalası modifikasiyasından istifadə etmişik. 

Cəd. 3dən istifadə etməklə çoxmərhələli cərrahi
taktika şkalası indeksi (ÇCT  ŞI) ölçülərək cərrahi
müalicə taktikası müəyyənləşdirilmişdir. Xəstənin

zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsi və vəziyyəti çox mər 
hə ləli cərrahi taktika şkalası indеksinə görə 26 bal
ara sında qiymətləndirilirsə, bu TХin I variantı –
kоmpеnsasiya variantına uyğun gəlir və bu zaman
ÇCM taktikasından istifadəyə еhtiyac yaranmır.

Kоmpеnsasiya variantı inkişaf еtmiş хəstələrdə
ÇCM üçün zərurət yaradan göstəricilər (pH, bədən
hərarəti, planlaşdarılımış hеmotansfuziyanın həc mi)
nоrma sərhəddini ciddi оlaraq aşmamışdır. Bu qrup
хəstələr klinikaya daхil оlarkən pH 7,397,49 arasın
da, bədən hərarəti 36oC37,2oC arasında də yiş miş,
580 mlə qədər hеmоtransfuziya оlunmuşdur.

TXin kompensasiya variantı inkişaf etmiş
xəstələrdə təхirəsalınmaz və təcili əməliyyatlar хəstə
lər klinikaya daхil оlan kimi, bir qismində isə 1,52
saat müddətində əməliyyatönü hazırlıqdan sоnra apa 
rılmışdır. Yubadılan əməliyyatlar (uzun bоrulu sü 
mük lərdə ХFAnın qоyulması) 16 хəstədə aparılmış
və bu əməliyyatlar 672 saat ərzində (travmatik хəstə
liyin nisbi sabitləşməsi dövrü – 1248 saat və vital
funksiyaların sabitləşməsi  bərpa sı), bütün хəstələrdə
süd turşusunun miqdarı nоrma həddini (2,44 mmоl/l)
aşmamış, Ht – 0,20 l/ldən artıq оlmuşdur. Bеləliklə,
TХin kоmpеnsasiya variantı inkişaf еtmiş хəstələrdə
müalicə taktikasının хüsusiyyətləri:

– ÇCMyə еhtiyac yaranmır;
– yubadılan əməliyyatlar vital funksiyaların nis 

bi sabitləşməsindən sоnra istənilən müddətdə
aparıla bilər;

– anеstеziоlоjirеanimatоlоji yardım minimal
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həcmdə aparılır, bədən hərarəti, pH, süd turşusu və Ht
in miqdarı müalicə taktikasına ciddi təsir göstərmir.

Xəstənin zədələnmələrinin ağırlıq dərəcəsi və və 
ziyyəti çoxmərhələli cərahi taktika şkalası indеksinə
görə 13 baldan yuхarı qiymətəndirilirsə, həmin хəstə
lərdə spеsifik хüsusiyyətlərə malik оlan anеsteziоlоji
rеanimatоlоji yardımın (“damage control rеsusci
tatiоn”) köməyi ilə ÇCM taktikası sеçilməlidir.

TХin II variantı – subkоmpеnsasiya variantında
ÇCMŞİ 13 baldan yüksək qiymətləndirilən хəstələrdə
ÇCM taktikasından istifadə оlunmuşdur. 497 хəstədə
travmatik хəstəliyin subkоmpеnsasiya variantı inkişaf
еtmişdir ki, bu хəstələr klinikaya daхil оlarkən zədələn
mənin ağırlıq dərəcəsi 2640 bal arasında
qiymətləndirilmişdir. TХin II,subkompensasiya vari
antı inkişaf еtmiş хəstələrin 54də (13,2%) ÇCM tak
tikası işlənmişdir. Bеlə müalicə taktikasının sеçilməs
inə çoxmərhələli cərrahi taktika şkalası indеksinin 13
baldan yüksək оlması əsas vеrmişdir. İlk əməliyyatı
qısaltmaqla çoxmərhələli cərrahi taktikanın sеçilməs
inə əsas yaradan kö mək çi göstəricilərdə bu zaman
ciddi dəyişiklik оlma mış dır, bеlə ki, pHın 7,3dən az
оlması yalnız bir хəstədə rast gəlmişdir. 35oCdən az
hipоtеrmiya hеç bir хəstədə оlmamışdır, lakin plan
laşdırılmış hеmоtransfuziyanın həcmi 3000 mldən çох
оlan хəstələrdə çoxmərhələli cərrahi taktika şkalası

indеksi bütün хəstələrdə 13 baldan yüksək оlmuşdur.
ÇCM çərçivəsində хəstə klinikaya daхil оlduqdan

sоnra ilk saatlar ərzində aparılan təхirəsalınmaz və
təcili cərrahi müdaхilələr uzunbоrulu sümüklərin və
çanaq sümüklərinin sınıqlarının ХFA ilə fiksasiyası
həcmində aparılmışdır (15 хəstə) və bu əməliyyatlar,
laparоtоmiya, qarın bоşluğunda qa naх manın
dayandırılması, qarındaхili bоşluqlu оrqan ların
ifrazatının təmizlənməsi və хaric оlunması (2 хəstə)
əməliyyatının müddətini qısaltmaqla aparılmışdır.
Çoxmərhələli cərrahi taktika zamanı qarın bоşluğu
оrqanlarında təkrari cərrahi müdaхilə хəstə klinikaya
daхil olduqdan 24 saat sоnra, yəni travmatik хəstə
liyin ikinci dövrü müddətində aparılır, çünki sub
kоmpеnsasiya variantında həyati vacib funksiyaların
nisbi sabitləşməsi bu müddətə təsadüf еdir. Еyni
zamanda bu qrup хəstələrdə travmatik хəstəliyin
ikinci dövründə digər həyat tə minеdici sistеmlərdə
subkоmpеnsasiyanın оlmaması uzunbоrulu sümük
lərdə və çanaq sümüklərində sınıqların sоnuncu еti
barlı fiksasiyası üçün lazım оlan şəraiti gеcikdirir və
nəticədə travmatik хəstəliyin yalnız 1417ci
sutkalarında bu mümkün оlur. Bеləliklə, travmatik
хəstəliyin subkоmpеnsasiya mərhələsində müalicə
taktikasının əsas хüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

– ÇCM taktikasının rеallaşdırılması zamanı təkrari
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cərrahi müdaхilənin və ya yubadılan əməliy yat ların
aparılması üçün оbyеktiv mеyarlar və хəstənin ümumi
vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsi ilə bəra bər, aparılacaq
əməliyyatın хaraktеri mütləq nəzərə alınmalıdır;

– “Damage control rеsuscitatiоn” müalicə tak
tikasının kеyfiyyəti, – rеspiratоr tənzimlənmə (STA
intubasiya), еnеrqоplastik təminat və ağrısızlaşdır
ma kimi tədbirlərin ümumi keyfiyyəti ilə ölçülür.

TХin III variantı – dеkоmpеnsasiya variantında
ÇCMŞİ 18 bal ətrafında qiymətləndirilmişdir. TХin
III variantında (dеkоmpеnsasiya) ÇCM 42 хəstədə
(41,6%) aparılmışdır. Bu хəstələrdə əvvəlki qrupda
оlan – bədən hərarətinin 35oC və hеmоtransfuziyanın
həcmi kimi göstəricilər özünü dоğrultmamışdır, bеlə
ki, bu хəstələrdə bədən hərarəti 35oCdən yüksək
оlmuş, hеmоtransfuziyanın indеksi əvvəlki qrupda
оlana uyğun gəlmişdir. Еyni zamanda 34 хəstədə pH
7,3dən az оlmuşdur. ÇCM taktikasının rеallaşdırıl
ması zamanı təхirəsalınmaz və təcili əməliyyatların
strukturu 36 хəstədə uzunbоrulu sümüklərdə və
çanaq sümüklərində ХFA ilə stabillik yaratmaq, 56
хəstədə isə davam еdən qanaхmaya görə minimal
həcmli laparоtоmiya təşkil еtmişdir.

TХin dеkоmpensasiya variantlı gеdişində TХin
birinci dövründə klinik оlaraq, nəzərə çarpacaq
yaхşılaşma оlmadan ağırlaşmaların inkişaf еhtimalı
dövrü başlayır ki, bu dövr uzun çəkir. Buna görə
ÇCM taktikası zamanı təkrari cərrahi müdaxilə və
yubadılan əməliyyatların aparılması müddətinin
sеçilməsinin (ənənəvi cərrahi taktika) bu qrup хəs
tələrdə öz хüsusiyyəti vardır. Təkrari laparоtоmi 
yanın aparılması müddəti хarici tənəffüs sistе
mində, hеmоdinamikada, qan sistеmində subkоm
pеnsasiyaya nail оlduqdan sоnra sеçilmişdir. Təkra 
ri lapartоmiyanın maksimal gеcikməsi 36 saatdan
çох çəkməmişdir. ÇCM taktikası sеçilmə yən хəstə
lərdə yubadılmış travmatik əməliyyatların aparılma
müddəti də buna uyğun sеçilmişdir. 

DHSdə təkrari əməliyyatların aparılma müddəti
çoxmərhələli cərrahi taktika zamanı subkоmpеn
sasiya variantında оlan хəstələrdəki kimi оlmuşdur.
Bu əməliyyatlar əvvəlki qrupa nisbətən gеcikmiş
fоrmada, yəni 1920ci sutkalarda aparılmışdır.
Bеləliklə, TХin dеkоmpеnsasiya variantında müal
icə taktikasının aşağıdakı хüsusiyyətləri vardır:

– ÇCM taktikası zamanı təkrari cərrahi müda хi 
lə nin aparılması üçün tələb оlunan şərait subkоm
pеnsasiya variantında оlduğu kimidir;

– ÇCM taktikasına göstəriş ÇCM taktika şkalası
na görə indеks 1113 bal arasında оlanda pH 7,3
dən az оlduqda əməliyyata göstərişi gеnişləndimək
mümkündür.

Aхırıncı bеş il ərzində AMTdan sonra sеçilmiş
müalicə taktikasının tətbiqi nəticəsində TХin sub
kоmpеnsasiya ilə dеkоmpеnsasiya variantları inki 
şaf еtmiş хəstələr arasında lеtallığı 18,8% azaltmaq
mümkün оlmuşdur. 

Cəd. 4dən göründüyü kimi, MKBT almış əsas
qrup xəstələri arasında letallıq azalaraq müqayisə
qrupunda olan 50±96,6%dən 35±32,9%ə düşmüş 
dür. Bu göstərici müştərək qarın zədələnmələrində
uyğun olaraq 44±78,1%ə qarşı 27±83,6%, döş qə 
fə si zədələnmələrində isə 41±26,9%ə qarşı
25±62,9% olmuşdur və bu göstəricilər yüksək
etibarlılıqla statistik dürüstldür (p<0,001).

Beləliklə,
– TХin kоmpеnsasiya variantında əsas həyat

təminеdici sistеmlər arasında kоmpеnsasiyaya,
travmanın 2ci sutkasında nail оlmaq mümkündür
və bu TХin sоnrakı fоrmal kеçidlərindən asılı
оlmayaraq, yubadılan əməliyyatları sоnrakı istəni 
lən müddətdə aparmaq оlar;

– Subkоmpеnsasiya variantında ÇCM taktikası
zamanı təkrari laparоtоmiya və yubadılan cərrahi
müdaхilələlr üçün 1248 saat оptimal müddət sayı 
lır. DHSdə təkrari cərrahi müalicə хarici tənəffüs
sistеmində, hеmоdinamika və qan sistеmində kоm
pеnsasiyaya nail оlduqdan sоnra aparılması müm 
kün dür. ХFAnı daha etibarlı osteosintez növü ilə
əvəz olunması travmadan sоnra 710cu sutkalardan
tеz aparılması məsləhət оlunmur;

– TХin dеkоmpеnsasiya variantında təkrari laparо 
tо miya və yubadılan əməliyyatların хarici tənəffüs
aparatı, hеmоdinamika və qan sistеmində subkоmpеn
sasiyaya nail оlduqdan sоnra yalnız 36 saata qədər müd
dətdə aparılması mümkündür. Biz bu qənaətə gəlmişik
ki, uzunmüddətli qеyrisabit vəziyyət və sеptik ağırlaş
malardan sonra sоn etibarlı оstеоsintеzi, ÇCM tak
tikasının 3cü mərhələsi kimi, TХin 15ci sut kasından
tеz aparmaq olmaz. Bеləliklə, ÇCM takti ka sı zamanı
təkrari yubadılan əməliyyatların aparıl ma sı üçün оpti
mal müddət və bu taktikanın işlənməsi üçün göstərişlər
müəyyənləşdirilmişdir. ÇCM takti ka sı na göstərişlərin
təyini şkalasına görə indеksin 1113 bal arasında və pH
ın 7,3dən az оlması hallarında bu cər rahi taktikadan
istifadə lеtallığın azalmasına zəmin yaradır.
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧИВШИХ ТЯЖЕЛЫЕ СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМЫ

1Касумов Н.А., 2Ибрагимов Ф.И., 3Сеидов И.И., 4Мамедрагимова С.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,

1кафедра хирургии и 3кафедра травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан;
Клиническая больница № 3, 2отделение детской травматологии и ортопедии и

4отделение травматологии и ортопедии, Баку, Азербайджан

В течение 20092015 гг. в городскую клиническую больницу №3 поступило 1033 больных с тяжелыми соче
танными травмами. Для проведения анализа проводимых лечебнодиагностических мероприятий эти боль
ные были разделены на 2 группы: I группа, получавшая лечение в 20092010 гг. была названа группой
сравнения, a получавшая лечение в 20112015 гг. II группа больных – основной группой. При проведении
лечебнодиагностических мероприятий в группе сравнения использовались традиционные методы. Степень
тяжести повреждений у больных основной группы определялась на основании современной шкалы AIS
(Abbreviated Injury Scale) and ISS (Injury Severity Scale) и этим больным оказывалась помощь на основании
принципа “damage control”. С целью уточнения тактики хирургического лечения мы использовали выше
указанные принципы, учитывающие степень тяжести повреждений и степень тяжести состояния больных,
что позволило нам сформировать новую тактику хирургического лечения, которая определяется шкалой в
тех случаях, когда есть показания к поэтапному хирургическому вмешательству. Это позволило нам снизить
летальность среди больных основной группы с сочетанными черепномозговыми травмами с доминантой
черепных повреждений с 50±96% до 35±32,9%. Этот показатель у больных с сочетанными травмами живо
та снизился до 27±3,6% против 44±78,1%, а у больных с повреждениями грудной клетки – до 25±62,9% про
тив 41±26,9% соответственно, и эти показатели были статистически точны с высокой степенью достоверно
сти (p<0,001)
Ключевые слова: тяжелая сочетанная травма, политравма, опорнодвигательной система, летальность.
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SUMMARY

FEATURES OF THE MODERN SYSTEMIC VIEW ON THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH SEVERE COMBINED INJURIES

1Gasimov N.A., 2Ibragimov F.I., 3Seyidov I.I., 4Mamedragimova S.А.
Azerbaijan State Advances Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

1department of Surgery I and 3department of traumatology and orthopaedics, Baku, Azerbaijan;
Clinical Hospital №3, 2department of child traumatology and orthopaedics,

and 4department of traumatology and orthopaedics Baku, Azerbaijan

During 20092015th the City Clinical Hospital №3 received 1033 patients with severe combined injuries. For the
analysis of the used therapeutic and diagnostic activities these patients were divided into 2 groups: the I group of
patients received treatment in 20092010 was called a comparison group, II group of patients received treatment in
20112015th the main group. When conducting treatment and diagnostic activities in the comparison group,
tra¬ditional methods were used. The degree of severity of injuries in the patients of the main group was determined
on the basis of the modern scale AIS (Abbreviated Injury Scale) and ISS (Injury Severity Scale) and these patients
were assisted on the basis of the principle “damage control”. In order to clarify the surgical treatment tactics, we
used the abovementioned principles, taking into account the severity of the damage and the severity of the patients’
condition, which allowed us to form a new surgical treatment tactic, determined by the scale in cases where there
are indications for stepbystep surgical intervention. This allowed us to reduce the mortality rate among the patients
of the main group with combined craniocerebral trauma with the dominant of cranial lesions from 50±96% to
35±32.9%. This indicator in patients with combined abdominal injuries decreased to 27±83.6% compared to
44±78.1%, and in patients with chest injuries to 25±62.9% against 41±26.9% respectively, and these indicators are
statistically correct with a high degree of completeness (p<0.001).
Keywords: severe combined injuries, polytrauma, skeletal system, lethality.
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Сахарный диабет (СД) является распро
страненной патологией во всех развитых
странах мира и отличается более тяжелыми
последствиями [2,46]. Рустамова Н.М. [1]
показывает, что среди причин первичной
инвалидности вследствие глазных болезней
5,1±0,37% в городе Баку, 1,5±0,1% в регионах
занимает диабетическая ретинопатия.
Уровень первичной инвалидности вследствие
диабетической ретино патии составляет
0,64±0,04       в мужской и 0,5±0,04      в жен
ской популяции. По данным Бахшалиева Н.С.
и соавторов в Абшеронском районе доля
сахарного диабета среди всех причин первич
ной инвалидности составляла 4,9% [3]. В
России уровень первичной инвалидности
вследствие СД длительное время был ста
бильный и составлял 2,12,2        [6]. Инвалиды
вследствие СД имеют в основном II (51,8%) и
III (42,5%) группу. Уровень повторной инва
лидности выше и имеет тенденцию роста
(5,4      в 1999 г, 8,3        в 2008 г.). Авторы
показывают изменчивость показателей инва
лидности вследствие СД в регионах России
(2,3        в Южном округе, 5,5         в Центральном
и Сибирском округах). Инвалиды вследствие
СД в основном (63,4%) не работают, они все
нуждаются в медицинской реабилитации, из

которых 56,7% нуждаются в профессиональ
ной, 78,6% в социальной реабилитации.
Согласно литературным данным, инвалиды
вследствие СД в 2,3 раза больше нуждаются в
амбулаторнополиклинических посещениях
[8]. Принимая во внимание роль инвалидно
сти в формировании медикосоциальном бре
мени, приобретает актуальность изучение
уровня стойкой утраты трудоспособности
вследствие СД. 

Цель исследования: оценка уровня и дина
мики стойкой утраты трудоспособности вслед
ствие сахарного диабета в Азербайджанской
Республике. 

Материалы и методы исследования. В
работе использованы материалы Гос ком 
стата о случаях первичной инвалидности
вследствие СД за 20122016 годы, которые
сгруппированы по возрастам 03, 47, 813,
1417, 1829, 3035, 36 и более лет. Исполь 
зуя данные о возрастном составе населе
ния, была рассчитана частота первичной
инвалидности вследствие СД на 100 тыс.
населения. Определялась также доля инва
лидности вследствие СД среди всех случа
ев первичной инвалидности. Статисти чес 
кая обработка проводилась методами ана
лиза качественных признаков [7]. Дина 

РОЛЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА В СТОЙКОЙ УТРАТЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Алиева И.Дж.*
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра III Внутренних болезней, Баку, Азербайджан

Сахарный диабет (СД) является распространенной патологией во всех развитых странах мира и отличается более тяже
лыми последствиями. Цель исследования: оценка уровня и динамики стойкой утраты трудоспособности вследствие
сахарного диабета в Азербайджанской Республике. Материалы и методы. В работе использованы материалы
Госкомстата о случаях первичной инвалидности вследствие сахарного диабета за 20122016 годы, которые сгруппиро
ваны по возрастам 03, 47, 813, 1417, 1829, 3035, 36 и более лет. Используя данные о возрастном составе населе
ния, была рассчитана частота первичной инвалидности вследствие сахарного диабета на 100 тыс. населения.
Результаты. Частота первичной инвалидности, вызванной сахарным диабетом, среди населения изменяется между
15,0±0,4 и 26,9±0,5      . Основная тенденция инвалидности увеличивалась и рассчитывалась с помощью полиномиаль
ных уравнений регрессии. Коэффициент инвалидности, в зависимости от возраста, изменялся между 2,1±0,5     и
50,3±1,1       и рассчитывался с помощью полиномиальных уравнений регрессии. Доля сахарного диабета среди при
чин первичной инвалидности колеблется в пределах 0,97,8%, средний показатель – 5,26,2%. Обсуждение полученных
результатов. Уровень первичной инвалидности, вызванной СД, меньше среди детского населения (≤15,8±1,6       ), высок
среди населения в возрасте 36 лет и старше (≥27,6±0,8      ). Зависимость первичной инвалидности от сахарного диа
бета и динамики по календарным годам рассчитывали с помощью точных математических уравнений.
Ключевые слова: сахарный диабет, утрата трудоспособности, инвалидность.
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мика первичной инвалидности оценивалась
методом наименьших квадратов, для опи
сания основного тренда были выведены
уравнения регрессии. 

Полученные результаты. Наименьший уро
вень первичной инвалидности (у) отмечался в
возрасте 03 лет, который в динамике за 2012
2014 годы (х) был стабильным (соответственно
2,7±0,6; 2,5±0,5 и 2,1±0,5      ), а в 2015 и 2016
годах статистически значимо увеличился и
составлял соответственно, 5,2±0,8 и 7,2±0,9       .
Тренд динамики описывается уравнениями: 

У=1,1615х+0,4341 (R2=0,7137) линейное
урав нение R2=0,7137) 

У=0,5615х22,2073х+4,3643 (полиноминаль
ное уравнение R2=0,9472). 

В возрасте 47 лет уровень первичной инва
лидности был существенно выше, чем таковой в
возрасте 03 лет. В этом возрасте также уровень
инвалидности за 20122014 годы был стабильный
(соответственно 7,7±1,1; 8,2±1,1 и 7,7±1,1       ) и
значительно увеличился в 2015 году (10,8±1,3        ).
В 2016 году инвалидность вследствие СД оста
валась на высоком уровне (10,5±1,3      ). Тренд
динамики уровня первичной инвалидности

вследствие СД описывается уравнениями: 
У=0,8167х+6,5181 (линейное уравнение,

R2=0,7079);
У=0,1431х20,0418х+7,5197 (полиноминаль

ное уравнение второй степени, R2=0,7383);
У=0,4751х4+5,496х321,56х2+33,798х9,5537

(полиноминальное уравнение четвертой степе
ни, R2=1,0). 

Уровень первичной инвалидности вследствие
СД в возрасте 813 лет был существенно боль
ше, чем таковой в возрастах 03 и 47 лет.
Наименьшая величина показателя была в 2013 и
2016 годах (10,2±1,24, 10,0±1,2       ), а наиболь
шая – в 2015 году (15,8±1,6       ). Различие между
этими величинами статистически значимое
(Р<0,05) (Таб.1). Уравнение регрессии, описы
вающий основной тренд имеет невысокую
аппроксимацию:  

У=0,0152х+12,101 (линейное уравнение,
R2=0,0001);

У=0,3145х2+1,9022х+9,8991 (полиноминаль 
ное уравнение второй степени, R2=0,0628);

У=0,3796х38,6541х2+5,3392х+13,057 (поли
номинальное уравнение четвертой степени,
R2=1,0). 

Уровень первичной инвалидности вследствие
СД в возрасте 1417 лет существенно меньше,
чем в возрасте 813 лет и близок к таковому в

возрасте 47 лет, в динамике за 20122016 годы
статистически значимо не изменился и состав
лял соответственно: 7,0±0,9; 7,1±1,0; 6,9±0,9;
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Таблица 1
Первичная инвалидность вследствие сахарного диабета

(на 100 тыс. лиц соответствующего возраста)

Таблица 2
Доля сахарного диабета среди причин инвалидности



7,3±1,0 и 6,4±0,9       . Линейное уравнение, опи
сывающее тренд динамики (У=0,1147х+7,2779;
R2=0,2774) недостаточно точное, полиноминаль
ное уравнение четвертой степени (У=
0,1221х4+1,3914х35,486х2+8,6778х+2,5492;
R2=1,0) дает точное его описание.

Уровень первичной инвалидности вследствие
СД в возрасте 1829 лет за 20122015 годы суще
ственно не изменился и составлял соответствен
но 7,2±0,6; 6,3±0,6; 8,1±0,7; 7,7±0,6       , показа
тель существенно (Р<0,01) увеличился в 2016
году (18,4±1,0  ). Линейное уравнение
(У=2,3841х+2,3948; R2=0,5684) описывает ос нов 
ной тренд с надежностью 56,8%. Полиноми 
нальное уравнение второй степени (У=1,4977х2
6,602х+12,879; R2=0,8825) дает более точное
опи  сание тренда, а полиноминальное уравнение
четвертой степени (У=0,7473х48,262х3+32,194х2
50,809х+33,314; R2=1,0) имеет стопроцентную
точность. 

В возрасте 3035 лет уровень первичной
инвалидности по причине СД значительно боль
ше, чем таковой в возрастах 03, 47, 813, 1417
и 1829 лет. Величина показателя (в 2012, 2014 и
2015 годах) практически стабильная (27,5±1,8;
27,0±1,8; 27,3±1,8      ). Уровень первичной инва
лидности вследствие СД в 2013 (17,5±1,5      ) и
2016 годах был существенно меньше, чем тако
вых за остальные годы и друг от друга также
статистически значимо отличается. Линейное
уравнение (У=0,1967х+24,778; R2=0,0048) не
точно описывает тренд. Полиноминальное урав
нение второй степени (У=0,0351х2+0,014х+
24,532; R2=0,005) также не точное. Точное опи
сание тренда дает полиноминальное уравнение
четвертой степени (У=1,352х418,354х3+86,158х2
160,35х+118,73; R2=1,0).

В возрасте 36 лет и старше уровень первич
ной инвалидности вследствие СД, за исключе
нием 2012 года, в течении остальных периодов
наблюдения был выше таковых в возрасте 035
лет. Величина показателя за 20122016 годы сос 
тав ляла: 27,6±0,8; 33,8±0,9; 50,3±1,1; 41,8±1,0 и
29,5±0,9       . Линейное уравнение не дает точное
описание тренда (У=1,188х+33,015; R2=0,0398),
полиноминальное уравнение второй степени
(У=4,4299х2+27,768х+2,0056; R2=0,8148) и чет
вертой степени (У=2,3567х429,458х3+122,99х2

191,92х+123,59; R2=1,0) дает высокоточное опи
сание основного тренда.  

Общая частота первичной инвалидности
вследствие СД на популяционном уровне за
20122016 годы существенно изменилась.
Первоначально показатель увеличивается, а
после 2014 года отмечается тренд его снижения.
Линейное уравнение не дает точное описание
тренда (У=1,0913х+18,234; R2=0,1933), полино
минальное уравнение второй степени (У=
1,5346х2+10,299х+7,4912; R2=0,7285) относи
тельно точное, а полиноминальное уравнение
четвертой степени (У=1,1468х414,402х3+61,077х2
98,193х+67,789; R2=1,0) дает стопроцентное точ
ное описание тренда. 

Динамика уровня первичной инвалидности
вследствие СД (У) в связи с возрастом (х) в 2012
году криволинейная, имела 2 пика (в возрасте 8
13 и старше 30 лет). Сходный тренд отмечается
в последующих годах. Ниже приведены линей
ные уравнения регрессии по годам: 

2012 год – У=2,9385х+0,5096 (R2=0,5645); 
2013 год – У=3,1389х1,0835 (R2=0,5859); 
2014 год – У=5,155х5,567 (R2=0,6135); 
2015 год – У=3,8393х+0,2098 (R2=0,5479); 
2016 год – У=2,7805х+2,9641 (R2=0,6872). 
Более точное описание дает полиноминаль

ное уравнение шестой степени: 
2012 год – У=0,094х62,57х5+27,259х4

141,29х3+370,25х2452,26х+201,22 (R2=0,98);
2013 год – У=0,0049х6+0,0165х5+0,8725х4

8,4072х3+26,873х229,396х+ 12,516 (R2=0,99);
2014 год – У=0,0108х60,4617х5+6,4095х4

39,213х3+112,7х2140,51х+63,186 (R2=1,0);
2015 год – У=0,055х61,6052х5+17,969х4

96,901х3+259,94х2319,18х+144,9 (R2=0,99);
2016 год – У=0,008х6+0,2261х52,7027х4+

16,961х355,592х2+86,098х37,913 (R2=0,95).
Для оценки груза СД в формировании стой

кой утраты трудоспособности была изучена
динамика его доли среди причин первичной
инвалидности населения, которая отражена в
таб. 2. Очевидно, что доля СД среди причин пер
вичной инвалидности населения за 20122016
годах колебалась в интервале 5,26,4%. Срав ни 
тель но больше доля СД среди причин первич
ной инвалидности в возрасте 36 лет и старше
(6,37,8%) и 3035 лет (5,47,5%). Наименьшая
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ŞƏKƏRLİ DİABETİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN DAVAMLI İTİRİLMƏSİNDƏ ROLU

Əliyeva İ.C.
Azərbaycan Tibb Universiteti, III Daxili Xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Şəkərli diabet (ŞD) bütün inkişaf etmiş ölkələrdə ən çox yayılmış patologiyalardandır və daha ciddi ağırlaşmalarına
görə fərqlənir. Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi Azərbaycanda şəkərli diabetin əhalinin əmək qabiliyyətinin davam

ƏDƏBİYYAT – REFERENCES  ЛИТЕРАТУРА

доля СД среди причин первичной инвалид
ности была в возрастах 03 (0,93,5%), 47 (2,0
3,0%), 813 (2,83,6%) и 1417 (3,24,1%) лет. С
возрастом увеличивается доля СД среди причин
первичной инвалидности с 1,1 до 7,5% в 2012,
0,97,8% в 2013, 1,46,8% в 2014, 2,66,4% в 2015
и 2,97,0% в 2016 годах. 

Обсуждение полученных результатов.
Уровень первичной инвалидности вследствие
СД в Азербайджане за 20122016 годы (15,0±0,4
26,9±0,5    ) близкий с таковым в России
(2122        ) за 19982008 годы. С возрастом пер
вичная инвалидность вследствие СД увеличи
лась более чем в 7 раза в России, до 10 раз в
2012, более 25 раз в 2014 и 4х раз в 2016 годах
по нашим данным в Азербайджане. 

По данным российских ученных в Алании
первичная инвалидность вследствие СД в 1,9
раз выше, чем в России [2]. Очевидно, что
инвалидность вследствие СД в Азербайджане
сравнительно (по сравнению с Аланией) не
высока. Как в России и Алании, так и в
Азербайджане уровень первичной инвалидно
сти вследствие СД в динамике имеет тенден
цию роста. Наши результаты дают возмож

ность вывести уравнения регрессии, которые
надежно описывают тренд возрастного изме
нения риска первичной инвалидности вслед
ствие СД, а также основной тренд за 2012
2016 годы. 

Выводы
1. Уровень первичной инвалидности вслед

ствие СД в Азербайджане за 20122016 годы
колеблется в интервале 15,0±0,426,9±0,5      и
динамика показателя точно описывается полино
минальным уравнением регрессии (У=1,1468х4
14,402х3+61,077х298,193х+67,789; R2=1,0).  

2. Наименьший уровень первичной инвалид
ности вследствие СД отмечается в детских воз
растах (≤15,8±1,6    ), а наибольший уровень
показателя в возрасте 36 лет и старше
(≥ 27,6±0,8       ). 

3. Доля сахарного диабета среди причин пер
вичной инвалидности колебалась в интервале
0,97,8% в зависимости от возраста, на популя
ционном уровне составляла 5,26,2%. 

4. Для описания основного возрастного трен
да уровня первичной инвалидности вследствие
СД более точны полиноминальные уравнения
четвертой и более высокой степени. 
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lı itirilməsində (əlillikdə) rolunun dinamikasını qiymətləndirmək olmuşdur. Material və metodlar. Tədqiqatın materi
alları kimi Dövlət Statistika Komitəsinin ilkin əlillik barədə məlumat bazası istifadə olunmuşdur, əhalinin 03, 47, 8
13, 1417, 1829, 3035, 36 və yuxarı yaşlarında əlilliyin 100 min nəfərinə düşən səviyyəsi müəyyən edilmiş, onların
20122016cı illərdə dinamikası ən kiçik kvadratlar metodu ilə araşdırılmışdır. Nəticə. Şəkərli diabetlə bağlı ilkin əlil
liyin tezliyi populyasiya səviyyəsində 15,0±0,426,9±0,5        intervalında dəyişmişdir. Əlilliyin səviyyəsinin əsas tren
di artım olmuş və polinominal reqressiya tənlikləri ilə ifadə olunur. Əlilliyin səviyyəsi yaşdan asılı 2,1±0,5     ilə
50,3±1,1       intervalında dəyişmişdir. Əlilliyin yaşla bağlı dinamikasının əsas trendi polinominal reqressiya tənlikləri
ilə ifadə olunur. Şəkərli diabetin ilkin əlillik səbəbləri arasında payı 0,97,8% intervalında dəyişir, orta hesabla 5,2
6,2% təşkil edir. Yekun. Şəkərli diabetlə bağlı ilkin əlilliyin səviyyəsi uşaq yaşlarında nisbətən az (≤15,8±1,6       ), 36
və yuxarı yaşlarda xeyli yüksək (≥27,6±0,8      ) olmuşdur. Şəkərli diabetlə bağlı ilkin əlilliyin yaşdan asılı və təqvim
illərində dinamikası dəqiq riyazi tənliklərlə ifadə olunur. 
Açar sözlər: şəkərli diabet, əmək qabiliyyətinin itirilməsi, əlillik.

SUMMARY

THE ROLE OF DIABETES IN THE SUSTAINED LOSS OF WORKING ABILITY

Aliyeva I.C.
Azerbaijan Medical University, Department III of Internal diseases, Baku, Azerbaijan

Diabetes mellitus (DM) is a spread pathology in all developed countries of the world and has more severe conse
quences. The aim of the study was assessing the dynamics of role of diabetes mellitus on sustained loss of working
ability among population. Materials and methods. The data basis of the State Statistic Committee on initial dis
ability was used as materials for the study, share disability per 100 000 persons on ages 0 3, 47, 813, 1417, 18
29, 3035, 36 and elder was determined, their dynamics for 20122016 years was calculated by the method of the
least squares’ method. Results. Frequency of initial disability caused by the diabetes mellitus among population
changes between 15,0±0,4 – 26,9±0,5      . Main trend of disabilities was increasing and calculated by means of poly
nomial regression equations. Disability rate depending on age changed between 2,1±0,5       and 50,3±1,1      and
calculated by means of polynomial regression equation. Share of diabetes mellitus among reasons of initial disabil
ity changes between 0,97,8%, average figure is 5,26,2%. Conclusion. Rate of initial disabilities caused by DM is
less among child population (≤15,8±1,6    ), is high among population of age 36 and older (≥ 27,6±0,8     ).
Dependence of initial disability on diabetes mellitus and dynamics by calendar years was calculated by accurate
mathematical equations.
Keywords: diabetes mellitus, loss of working ability, disability.
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Eşitmənin zəifləməsi və ya tam itirilməsi tibbdə
aktual məsələdir və müasir cəmiyyətdə sosial prob
lem olaraq qalmaqdadır. Son onillikdə eşitmə
pozğunluqlarının sayı 6%dən 8%ə qədər
qalxmışdır. Hal hazırda eşitmə pozğunluqları bütün
yaş qruplarında müşahidə olunur [9]. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) statistik hesabatında
göstərilir ki, dünya əhalisinin 360 milyonu eşitmə
zəifliyindən əziyyət çəkir və bunların 210 milyonu
yetkinlik yaşındadır. ÜST proqnozuna əsasən 2020
ci ildə sosial əhəmiyyətli eşitmə zədələnməsi
əhalidə 30%ə çatacaqdır [4] və bu perspektivdə
eşitmə əlillərinin sayında azalmanın olmaması
geniş miqyaslı tibbi problemdən xəbər verir [3].

Tibbin bu günki inkişaf mərhələsində koxlear
implantasiya (Kİ) yüksək dərəcəli eşitmə zəifliyi və
karlığı olan xəstələrin reablitasiyasında ən effektli
üsul sayılır. Kİ effektliliyi həm böyüklərdə, həm də
uşaqlarda aparılan çoxsaylı tədqiqatlarla təsdiq
olunmuşdur [1,6,7].

Statistik araştırmalar göstərir ki, Respublika mız 
da ildə 100dən az olmayaraq Kİ aparılmasına
ehtiyac vardır. Bu göstəricilər yalnız yeni doğul
muşların və uşaqların reabilitasiyasını nəzərə alır,
əgər böyüklər və yaşlıları da nəzərə alsaq, bu
rəqəmlər iki dəfəyə kimi yüksəlmiş olur.

Son illər yaşlı əhalinin sayının artması səhiy yə 
nin qarşısında bir çox problemlər qoyur ki, bunların
da arasında eşitmə problemləri ən vaciblərdən
sayılır. Ona görə də yaşlı əhali arasında da Kİ get
dikcə aktuallaşmaqdadır. ABŞda yaşlılar arasında
Kİ aparılması üçün 150 min namizəd insan vardır

və bu rəqəm artmaqda davam edir [7]. Ölkəmizdə
isə bu məsələ demək olar ki, tam öyrənilməmişdir.

İşin məqsədi – postlinqval dövrdə aparılmış Kİ
xüsusiyyətlərini araşdirmaqla yanaşı eşitmədanışıq
reablitasiyasının effektliliyinin və həyat keyfiyyət
inə təsirinin qiymətləndirilməsi.

Qarşıya qoyulan vəzifələr:
 Kİdan sonra pasientlərdə səs qəbulu

astanasının dinamik öyrənilməsi;
 Kİnın və sonrakı eşitmədanışıq reabli

tasiyasının pasiyentlərin həyat keyfiyyətinə təsirini
qiymətləndirilməsi;

 İki tərəfli xroniki sensonevral ağıreşidən və ya
kar xəstələrdə bir tərəfli Kİdan sonra, RAND 36
Short Form Intem Health Survey (SF36) sorğusu
nun Azərbaycan dilli versiyasının köməkliyi ilə
həyat keyfiyyətinin adaptasiya və klinik apro ba si 
yasının qiymətləndirilməsi.

Tədqiqatın material və metodları. Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 20142016cı illər
ərzində “LOR HOSPİTAL” klinikasında ənənəvi
üsulla Cochlear Nucleus (Avstraliya), MedEl
(Avstriya), Advanced Bionics (ABŞ) и Neurelec
(Fransa) eşitmə sistemləti ilə 89 xəstədə Kİ
əməliyyatı aparılmışdır. Onlardan 5i (5,6%) 7 yaş
dan yuxarı (11 yaşda 1 uşaq, 12 yaşda isə 6 uşaq)
“postlinqval xroniki iki tərəfli sensonevral ağıreşit
mə IV dərəcəli” diaqnozu ilə müalicə almışdır.

Əməliyyat üçün seçilmiş pasientlər əvvəl müasir
rəqəmsal eşitmə aparatları ilə monoural eşitmənin
protezləşdirilməsi icra edilmiş xəstələr olmuşlar. Bu
zaman eşitmə aparatının istifadə müddəti 6 ildən 9

POSTLİNQVAL DÖVRDƏ KOXLEAR İMPLANTASİYANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Hüseynov N.M., Aslanov P.R.*, Əfəndiyev A.Z., Həşimli R.M.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsitutu,

otorinolarinqologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Koxlear implantasiya yüksək dərəcədə eşitmə zəifliyi olan xəstələrdə, xüsusən də uşaqlarda, karlığın bərpası üçün qəbul edilmiş
əsas cərrahi bir üsuldur.Əməliyyatın nəticələri yalnız eşitmək, anlamaq və danışmaq qabiliyyətinə deyil, həm də emosional və
sosial fəaliyyət kimi insan həyatının sosial aspektlərinə də təsir göstərir. Nəzarət altında koxleaya transmastoid girişlə koxleostoma
vasitəsilə elektrodların tətbiqi ilə ənənəvi üsula koxlear implantasiya icra edilmiş 5 xəstə olmuşdur. Əməliyyat sonrası effektliliyin
qiymətləndirilməsi eşitmədanışıq reabilitasiyasının başlanğıcından sonra 3 ay ərzində həyata keçirilmişdir. Təqdim olunan
pasientlərdə koxlear implantasiya danışıq prosessoru sazlanma effekti tonal astanalı audiometriyanın köməkliyi ilə dinamikada
analiz edilmişdir. Əlavə olaraq, həyat keyfiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə bu qrupun nümayəndələrinə SF36 sorğusunun
Azərbaycan dilli versiyasını istifadə edərək 36 sualdan ibarət olan bir sorğu təklif edilmişdir. Alınan nəticələr bütün xəstələrdə
koxlear implantasiyadan sonra həyat göstəriciləri keyfiyyətinin yaxşılaşmasını və eşitmədanışma reabilitasiyasının effektli
olduğunu göstərmişdir.
Açar sözlər: koxlear implantasiya, danışıq prosessoru, sərbəst səs müstəvisində tonal astana audiometriyası, danışıq
audiometriyası, həyat keyfiyyəti göstəricisi. 
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ilə kimi olmuşdur.
Xəstələrin qrupdan çıxarılması meyarları aşağı

dakılar olmuşdur: IIII dərəcəli sensonevral
ağıreşitmə; perilinqval dövr; kəskin və ya dekom
pensasiya mərhələsində yanaşı gedən somatik
patologiya; pasientin (və ya valideyinin, ya da cav
abdeh şəxsin)  müainə və müalicəyə razılığı
olmadıqda.

Bütün pasientlərə Kİ ənənəvi üsulla – ilbizə
trasmastoidal yolla koxleostomaya elektrodlar
yeridilməklə aparılmışdır.

Əməliyyatı yerinə yetirmək üçün Cochlear
(Avstraliya) koxlear implantından istifadə olunmuş
dur. Koxlear implantın danışıq prosesorunun
aktivləşdirilməsi və birinci dövr köklənməsi
əməliyyatdan 1 ay sonra yerinə yetirilmişdir.
Pasientlərin müşahidəsi Kİdan sonra, effektliliyin
qiymətləndirilməsi və eşitmədanışıq reablitasiyası
məqsədilə, 3 ay müddətində aparılmışdır.

Koxlear implantasiya danışıq prosessoru (KİDP)
sazlanması effektini təyin etmək məqsədi ilə bütün
xəstələrə bilavasitə onun qoşulmasından sonra və
aktivləşdirildikdən 3 ay sonra tonal astana
audiometriyası aparılmışdır. Bundan başqa, müayi 
nədə iştirak edən pasientlərə, Kazımov Ç.Y.
tərəfindən Azərbaycan dilində tərtib edilmiş cəd
vəldən [5] istifadə etməklə, danışıq audiometriyası
aparılmışdır. Eyni zamanda, pasientlərin həyat key
fiyyətinin (HK) yaxşılaşmasını öyrənmək üçün, SF
36 sorğu vərəqindən istifadə edilmişdir [2, 8]. Bu
zaman təklif etdiyimiz Azərbaycan dilli variant tət
biq olunmuşdur. Sorğu vərəqində həmçinin
pasiyent haqda qısa informasiya bölümü
ayrılmışdır: soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi,
karlığın yaranması tarixi, KİDP istifadə müddəti.
Respondentlərə sorğu vərəqələrinin doldurulması
qaydalarını anladanda onun məqsədi başa salın
mışdır. Sonra sorğu vərəqəsi respondentlərin özləri
tərəfindən bir dəfə sərbəst doldurulmuşdur.
Müayinələr dinamikada, KİDP açmazdan əvvəl və
prosedurun aktivləşdirilməsindən 3 ay sonra icra
olunmuşdur.

Parametrlərin statistik işlənməsi Statistika 6.0
proqramı ilə həyata keçirilmişdir. Kəmiyyət
məlumatları Me medianın, yuxarı və aşağı Q1Q3
quartillərin hesablanması ilə təqdim edilmişdir.
Kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini müqayisə
edərkən qeyriparametrik statistik analiz üsulları

istifadə edilmişdir. Əlaqəli nümunələrdə Wilcoxon
testi istifadə olunmuşdur. Az miqdar klinik material
olması ilə əlaqəli olaraq (5 xəstədə parametrlərin
öyrənilməsi nəticəsində əldə edilən məlumatlar
qiymətləndirildiyinə görə) “Sıfır hipotezi” test
edilərkən, p≤0,1ə uyğun statik əhəmiyyətli səviyyə
kritik sayılmışdır.

Nəticə. Təqdim olunan pasientlərdə KİDP
sazlanma effekti tonal astanalı audiometriyanın
köməkliyi ilə dinamikada analiz edilmişdir.
Bilavasitə KİDP qoşulduqdan sonra pasientlərin
səsqəbuledici astanası aşağı və orta test olunan tez
liklərdə olmuşdur: normal eşitmə astanasında
(nEA) 45 dB. Bununla yanaşı yüksək tezliklərdə səs
qəbuletmənin astanası qeyd olunmurdu və yəqin ki,
bu, göstərilən zaman müddətində sensonevral
dezadaptasiyanın nəticəsi kimi qəbul oluna bilər.

Lakin KİDPnun aktivləşdirilməsindən 3 ay
sonra təqdim olunan pasiyentlər qrupunda səs
qəbuletmə astanası normal eşitmə astanasında
(nEA) bütün test olunan tezliklərdə 35 dB olmuş
dur.

Ç.Kazımovun Azərbaycan dilli cədvəlinin
köməkliyi ilə sözlərin tanınma halını təyin etmək
üçün verilən sərbəst səs müstəvisinin intensivliyi
60dBə uyğunlaşdırılmışdır. Təyin olunmuşdur ki,
KİDP aktivləşdirilməsi zamanı, testləşdirilən qrup
da Azərbaycan dilində tanınan sözlərin faizi 5,1%ə
yaxınlaşırdısa, 3 aydan sonra bu qrupda birinci qoş
mada sözlərin tanınması ortalama 61% olmuşdur.

KİDP aktivləşdirildiyi zamanı SF36 anketləri
ilə pasiyentlərin HK dəyişikliklərində qanuna uy 
ğun luq müəyyənləşdirilmişdir (Cəd.). Sorğu şkalası
çox halda eşitmə prosesoru qoşulmazdan və
həmçinin qoşulduqdan 3 ay sonra HK kifayət qədər
aşağı səviyyədə təsbit edilmişdir (göstəricilər 50%
aşağı səviyyədə). Lakin, 3 aylıq KİDP isti
fadəsindən sonra, SF36 sorğu şkalasında bir neçə
göstəricilərdə yaxşılaşmalar qeydə alınmışdır ki, bu
sırada aparıcı emosional funksiyalar şkalası, həyati
bacarıqlar və sosial funksiyalar şkalalarını göstərə
bilərik.

Postlinqval dövrdə xəstələrdə Kİ aparılmasının
bir çox xüsusiyyətləri var ki, onlar nəzərə alınmasa
əməliyyatın effektliliyi aşağı düşər. Postlinqval
yüksək dərəcəli eşitmə zəifliyinin və ya karlığın
əsas səbəbləri çox zaman kəlləbeyin travmaları
(KBT), keçirilmiş meningit, xroniki irinli orta otit,
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otoskleroz olur. KBT almış və ya xroniki orta otit
dən əziyyət çəkənlərdə orta qulağın anatomiyası
dəyişilir ki, bu da ilbizin təbil pilləkəninə girişi
çətinləşdirir. Bundan əlavə, belə xəstələrdə çox vaxt
ilbizin ossifikasiyası əmələ gəlir. Əvvəllər koxlear
ossifikasiya və fibroz Kİ aprılmasında əksgöstəriş
idi, lakin daxili qulağın müasir vizualizasiyası
metodlarının yaranması, xüsusilə gicgah sümüyü 
nün kompyuter tomoqrafiyası, belə xəstələrdə Kİ
aparmaq üçün göstərişləri genişləndirmişdir.Ancaq
bu müayinə cərrahi əməliyyata iki həftə qalmışdan
gec olmamaq şərti ilə aparılmalıdır. Əks halda
əməliyyatın gedişində üzə çıxacaq dəyişikliklər KT
göstəriciləri ilə düz gəlməz. Yaşlı pasientlərdə Kİ
problemlərindən biri də əməliyyatın anestezioloji
təminatıdır. Əməliyyat sahəsində maksimal hemos 
taz yaratmaq üçün süni hipotenziya yaratmaq tələb
olunur ki, bu da öz növbəsində toxuma hiper

fuziyası sindromu yarada bilər və hökmən nəzərə
alınmalıdır.   

Nəticə:
1. Postlinqval dövrdə Kİ danışıq tezliklərində,

audiometrik olaraq, səsi qəbuledici astananın azal
masını və nitqin fərqləndirilməsinin artmasını təmin
etmişdir. 

2. Kİ postlinqval dövrdə pasientlərin həyat key
fiyyətlərinin artmasına səbəb olmuşdur.  

3. SF36 sorğu anketinin Azərbaycan dilli vari
antının istifadəsi ikitərəfli ağır dərəcəli sensonevral
və ya tam karlıqdan əziyyət çəkən, birtərəfli Kİ
əməliyyatı aparılmış xəstələrdə həyat keyfiyyə
tininin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan ver
mişdir. Test metodikası sadədir, xüsusi hazırlıq
tələb etmir və respondentlərin həyat keyfiyyətinə
dinamik  nəzarət etməyə və kompleks qiymətləndi 
ril məsinə şərait yaradır. 

Cədvəl
Eşitmə astanalalarının danışıq tezliklərində sərbəst göstəriciləri (dB),

tanınan sözlərin faizi, həmçinin müayinə olunan qrupun Azərbaycan dilli variantda
SF36 sorğu şkalasının dinamikada əhəmiyyəti (Me (Q1–Q3))

Qeyd: PF (Physical Functioning)fiziki funksiyalar; RP (Role Functioning/ Physical) – aparıcı fiziki funksiyalar;
RE (Role Functioning/Emotional) – emosional funksiya; VT (Vitality) – həyatı bacarıq şkalası; EW (Emotional
Wellbeing) – emosional hal; SF (Social Functioning) – sosial funksiya şkalası; BP (Bodily Pain) – ağrı şkalası; GH
(General Health) – ümumi sağlamlıq vəziyyəti; * – p≤0,1
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РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ПОСТЛИНГВАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Гусейнов Н.М., Асланов П.Р., Эфендиев А.З., Гашимли Р.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан

Общепризнанным методом реабилитации тугоухости высокой степени и глухоты у взрослых и детей являет
ся кохлеарная имплантация, которая оказывает воздействие не только на способность слышать, понимать и
воспроизводить речь, но и затрагивает социальные аспекты жизни людей, такие как самооценка, эмоцио
нальное и социальное функционирование. Под наблюдением находились 5 пациентов, которым была выпол
нена кохлеарная имплантация по традиционной методике с трансмастоидальным доступом к улитке и вве
дением электродов через кохлеостому. Оценка эффективности и наблюдение за пациентами после кохлеар
ной имплантации проводились в течение 3 месяца от начала слухоречевой реабилитации. С целью опреде
ления эффективности настройки речевого процессора кохлеарного импланта всем пациентам в период непо
средственно после включения процессора и спустя 3 месяца с момента процедуры его активации, проводи
лась тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле. Кроме того, с целью оценки качества
жизни, представителям указанной группы предлагалось анкетирование с использованием азербайджанского
варианта опросника SF36, состоящего из 36 вопросов. Полученные результаты свидетельствуют об улуч
шении показателей качества жизни и повышении эффективности слухоречевой реабилитации после кохле
арной имплантации у всех пациентов.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, речевой процессор, тональная пороговая аудиометрия в сво
бодном звуковом поле, речевая аудиометрия, качество жизни.

ƏDƏBIYYAT – ЛИТЕРАТУРА – REFERENCES

40



SUMMARY

FEATURES OF COCHLEAR IMPLANTATION IN THE POSTLINGUAL PERIOD

Huseynov N.M., Aslanov P.R., Afandiyev A.Z., Hashimli R.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev Department of

Otorhinolaryngology, Baku, Azerbaijan

Cochlear implantation has become a widely accepted intervention in the treatment of individuals with severetopro
found sensorineural hearing loss. Cochlear implants are now accepted as a standard of care to optimize hearing and
subsequent speech development in children and adults with deafness. But cochlear implantation affects not only
hearing abilities, speech perception and speech production; it also has an outstanding impact on the social life, activ
ities and selfesteem of each patient. Under the supervision there were 5 patients who underwent cochlear implan
tation according to the traditional method with transmastoid access to the cochlea and the introduction of electrodes
through the cochleostoma. Evaluation of the effectiveness and monitoring of patients after cochlear implantation
were carried out within 3 months from the beginning of the hearingspeech rehabilitation. Surgery was performed
according to traditional posterior tympanotomy and cochleostomy for cochlear implant electrode insertion for all
observed patients. The study was conducted in two stages: before speech processor’s activation and 3 months later.
Pure tone free field audiometry was performed to each patient to assess the efficiency of cochlear implantation in
dynamics. The aim of the study was also to evaluate quality of life with severe to profound sensorineural hearing
loss after cochlear implantation.  Each patient underwent questioning with the Azerbaijani version of 36 Item Short
Form Health Survey (SF36). SF36 is a set of generic, coherent, and easily administered qualityoflife measures.
The SF36 consists of eight scaled scores, which are the weighted sums of the questions in their section. Our results
demonstrate that cochlear implantation in postlingual period consistently improved quality of life and enhance the
efficiency of audiologic rehabilitation.
Keywords: cochlear implantation, speech processor, pure tone free field audiometry, speech audiometry, quality of
life.
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Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря
(НДМП) являются одним из распространенных
заболеваний детского возраста. По данным раз
личных авторов частота этих дисфункций среди
детей с расстройствами акта мочеиспускания и
рецидивирующей инфекцией мочевых путей
колеблется от 60 до 85% [36].

НДМП проявляются различной симптомати
кой, расстройствами акта мочеиспускания днём
и эпизодами энуреза ночью.

За последние 20 лет уродинамические иссле
дования заняли прочное место в диагностике
расстройств функции нижних отделов мочевы
водящих путей. Правильная оценка функцио
нального состояния мочевого пузыря способ
ствует назначению наиболее оптимальной тера
пии и повышению эффективности проведенного
лечения [1,35,8,10,12,13].

Широкое внедрение уродинамических мето
дов исследования выявило существенную роль
нейрогенной дисфункции мочевого пузыря в
патогенезе пузырномочеточникового рефлюкса
(ПМР). Была установлена большая частота
НДМП – (70,9%) у больных с ПМР и наличие
между ними причинноследственной связи
[4,5,15,16].

Выявление различных функциональных
нарушений уродинамики нижних мочевых
путей коренным образом изменило подход к
выбору тактики лечения ПМР. Если проанализи
ровать патогенетический механизм вторичного
ПМР, ведущим звеном которого являются
НДМП, то становится понятным, важность кор

рекции нарушений уродинамики нижних моче
вых путей. Как известно, внутрипузырная
гипертензия приводит к нарушению оттока мочи
из мочеточников, нарушая ритм их сокращений.
По данным авторов [3,5], даже при отсутствии
ПМР, высокое давление передается на вышеле
жащие отделы мочевой системы, приводя в
результате к ухудшению гемодинамики почки.

Наиболее тяжёлым осложнением ПМР
являются вторичные нефросклеротические
изменения, приводящие в дальнейшем к смор
щиванию почки, а при двустороннем поражении
 к хронической почечной недостаточности. В
настоящее время это состояние в литературе
называется рефлюкснефропатией (РН), при
которой характерно наличие локальных рубцо
вых изменений в паренхиме с уменьшением раз
меров почки или изменения её толщины, опре
деляемых с помощью ультразвуковых и радио
изотопных методов исследований. На начальном
этапе развития РН не имеет характерной клини
ческой картины и обычно является частым
обострением хронического пиелонефрита
[9,11,17].

С разработкой и внедрением в практику ульт
развуковой диагностической аппаратуры, осно
ванной на использовании эффекта Доплера,
появилась возможность неинвазивного исследо
вания почечной гемодинамики при различных
патологических состояниях у детей, а также при
ПМР [2,7,11,14,20].

У больных с ПМР II степени определяются
значительные нарушения почечного артериаль

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОГЕННОЙ
ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

*Гусейнов Е.Я., Гусейнова Т.Т.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,

кафедра урологии, Баку, Азербайджан
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря часто сопровождается развитием пузырномочеточникового рефлюкса, и как
результат его осложнения – рефлюкс  нефропатией. В нашем исследовании с целью ранней диагностики нефросклероза,
использовались радиоизотопное и допплерографическое исследование. Лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря
проводилось оксибутинин гидрохлоридом. Под нашим наблюдением находились 235 детей в возрасте от 3 до 14 лет, среди
которых у 115 пациентов был выявлен пузырномочеточниковый рефлюкс различной степени. При проведении допплеро
графии почечных артерий отмечалось повышение индекса резистентности соответственно степени увеличения пузырно
мочеточникового рефлюкса. При применении оксибутинина гидрохлорида наблюдалось увеличение эффективного объема
мочевого пузыря, уменьшение количества и амплитуды непроизвольных сокращений детрузора.
Ключевые слова: мочевой пузырь, нейрогенная дисфункция, радиоизотопное исследование,  ультразвуковая допплерогра
фия, оксибутинин гидрохлорид
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ного кровотока без, а в отдельных случаях, и с
выраженным поражением паренхимы почек [5].
На сегодняшний день имеются публикации о
том, что при допплерографии почечных артерий
при высоких степенях ПМР в 80% случаях
имеются значительные изменения показателей
ренального кровотока (Е.Б.Ольхова, В.А.
Быковский, 1998 г).

Установлено, что риск развития нефроскле
роза повышается со степенью ПМР, что указы
вает на необходимость ранней диагностики
склероза почек.

Неоспорим тот факт, что успех лечения дис
функциональных расстройств нейрогенного
генеза и его осложнений, зависит от квалифици
рованной диагностики заболевания и рацио
нально выбранной потогенетической тактики
лечения. В связи с отмеченным, представляется
актуальным поиск более эффективных методов
лечения различных форм НДМП. На сегодняш
ний день в терапии гиперактивного пузыря
используют препараты Мхолинолитического
действия, одним из которых является оксибути
нин гидрохлорид [2,18,19].

Учитывая практическую значимость пробле
мы, мы поставили перед собой следующие зада
чи: 1) определить функциональное состояние
нижних мочевых путей у детей с НДМП; 2) изу
чить функцию почек у больных с НДМП и раз
личной степенью ПМР; 3) определить эффек
тивность действия оксибутинина гидрохлорида
на функциональное состояние нижних мочевых
путей у детей различными формами НДМП.

Материал и методы. За период 2006 по 2010
г.г. в детском отделении Республиканской
Клинической Урологической больнице им.
М.Д.Джавадзаде находились под наблюдением
235 детей в возрасте от 3 до 14 лет с расстрой
ствами мочеиспускания. В процессе обследова
ния у всех больных были установлены различ
ные формы НДМП. Пациенты были разделены
на две группы. В первую группу вошло 120
детей с НДМП, у которых в ходе обследования
не было выявлено какихлибо патологических
отклонений со стороны почек и верхних моче
вых путей. Вторую группу составили 115 боль
ных с НДМП и установленным рентгенологиче
ским исследованием ПМР различной степени. I

степень ПМР была диагностирована в 55 моче
точниках, II степень – в 57, III степень – в 62, IV
степень – в 46 мочеточниках.

Помимо общеклинических и рентгенологиче
ских исследований были проведены: 1) ультра
звуковое исследование мочевого пузыря и
почек, а также гемодинамическое исследование
почечных артерий методом дуплексной доппле
рографии; 2) уродинамические методы исследо
вания (урофлоуметрия, ретроградная цистомет
рия).

Ультрасонографию и импульсную допплеро
графию почечных сосудов проводили на ультра
звуковом диагностическом аппарате «SA 8000
Live» фирмы «Medison» (Южная Корея) с цвет
ным секторальным ультразвуковым датчиком 2
10 МГц, а также системе ультразвукового скани
рования Siemens ACUSON х 150 (Германия) в
РКУБ.

Допплерометрию проводили на уровне сег
ментарных, интерлобарных, дуговых и интерло
булярных артерий. Сосуды визуализировались
при стандартном поперечном и продольном
положении датчика во время обычного исследо
вания, когда ребенок располагался на животе.
Импульсная допплерометрия проводилась при
задержанном дыхании на входе. Оценивались
систолическая и диастолическая скорости,
индекс резистентности (ИР), пульсационный
индекс (ИП), которые рассчитывались автомати
чески при обработке допплеровских кривых.

Несмотря на широкое внедрение в клиниче
скую практику современных ультразвуковых и
радиологических методов исследований заболе
ваний мочевых путей, рентгенологические
исследования продолжают занимать ведущее
место. ПМР диагностировался микционной
цистографией, а с целью определения функцио
нального состояния почек проводили экскретор
ную (инфузионную) урографию.

Уродинамические исследования проводились
на цветной уровидиосистеме «DISA 2100»
фирмы «Dantek elektronik» (Дания) и Uro Screen
Urodynamicdevice производитель tic Medi zin 
technik GmbH & Co.KG (Германия). Ретроград 
ная цистометрия относится к ведущим методам
исследования адаптационной функции мочевого
пузыря. Она характеризуется следующими пока
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зателями: порог чувствительности – объем
мочевого пузыря при появлении первого позыва
на мочеиспускание, порог рефлекторной возбу
димости – объем мочевого пузыря, который
вызывает фазу опорожнения, тонус детрузора –
его реакция в виде повышения внутрипузырно
го давления. Также, важное значение придава
лось наличию незаторможенных сокращений
мочевого пузыря, свидетельствующих о нали
чии нестабильности детрузора.

Лечение НДМП по настоящее время является
сложной задачей. Учитывая высокую резистент
ность НДМП, нами проводили 34 курса ком
плексного лечения. Каждый курс включал меди
каментозное и физиотерапевтическое лечение.
Основным препаратом фармакотерапии был
оксибутинин гидрохлорид. При наличии инфек
ции мочевого тракта было проведено противо
воспалительное лечение. Физиотерапия состоя
ла из анальной электростимуляции диадинами
ческими токами, ультразвуковой терапии и
региональной гипертермии парафиновыми
аппликациями на область мочевого пузыря.

После полученного лечения, пациентам про
водилась контрольная ретроградная цистомет
рия. Показатели до и после лечения, полученные
при каждой форме НДМП, были статистически
сравнены и изучены.

Результаты. При проведении уродинамиче
ских исследований в первой группе больных
были выявлены различные формы НДМП.

Среди них наиболее часто определялись
гиперрефлекторная неадаптированная форма
(ГНМП) нейрогенной дисфункции мочевого
пузыря, что составило 42,9% всех больных пер
вой группы. Второй по распространенности
была гиперрефлекторная форма, которая соста
вила 36,5% всех детей этой группы. Нор 
морефлекторный неадаптированный мочевой
пузырь был отмечен у 8,2% всех больных этой
группы. Норморефлекторный мочевой пузырь
был определен у 12,4%.

Во второй группе, также, как и у пациентов
первой группы, в большинстве случаев был
установлен ГНМП в 51,5% случаях, ГМП в
41,2‰, неадаптированный мочевой пузырь –
7,3%.

Результаты допплерографии почечных арте

рий у детей второй группы выявили повышение
индекса резистентности по мере увеличения
степени ПМР. При допплерографии почечных
артерий у детей с ПМР III степени рефлюкса
отмечалось незначительное увеличение индекса
резистентности (ИР) по сравнению с контроль
ной группой. При III степени ПМР ИР был
повышен в младшей возрастной группе слева на
18% и справа на 21% (р<0,01), у детей 811 лет
слева – 19% и справа – 20% (р<0,01), в старшей
возрастной группе 1214 лет слева на 18% и
справа на 22%> (р<0,01). При IV степени ПМР
ИР значительно повышался. У детей 37 и 811
лет слева – на 24%, справа – на 27%> (р<0,01). В
группе больных 1214 лет слева – на 23%, спра
ва – на 29% (р<0,01).

Заключение. Проведенные нами исследова
ния позволили обнаружить нарушения почечной
гемодинамики в 68%> случаях у детей с ПМР III
степени, несмотря на то, что на экскреторных
урограммах отмечалась удовлетворительная
функция почек. При ПМР IV степени этот пока
затель составил 84%. Таким образом, можно
констатировать тот факт, что ультразвуковое
допплерографическое исследование почечной
гемодинамики у детей с ПМР является инфор
мативным, высокочувствительным и неинвазив
ным методом исследования. Независимо от при
чин, приводящих к возникновению ПМР, прихо
дится признать, что успех лечения определяется
не только тем, как подобран антибиотик, каковы
устойчивость флоры и состояние иммунитета.
Очень большое значение имеет коррекция уро
динамического фактора. Анализ показателей
функционального состояния мочевого пузыря
по отдельным формам НДМП до и после кон
сервативной терапии показал суммарно положи
тельную динамику эффективности лечения.
Наилучшие результаты были получены у детей с
гиперрефлекторной формой НДМП. Установ 
лено, что объем мочевого пузыря у детей в воз
расте 37 лет увеличился в сравнении с показа
телями, полученными на этапе обследования до
применения комплексного лечения, на >52,6%
(р<0,05), у пациентов 811 лет – на 46% (р<0,05),
у больных старшего возраста – на 67,2%
(р<0,05). Аналогичная положительная динамика
зарегистрирована и при изучении порога чув
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ствительности у детей с этой формой НДМП: в
возрастной группе 37 лет увеличение этого
показателя на 59,2% (р<0,05), 811 лет – 44%
(р<0,05) и на 51,2% в группе 1214 лет (р<0,05).
Что касается тонуса детрузора, то он снизился
на 39,7% у детей младшего возраста (р<0,05), у
пациентов среднего возраста снизился на 44,3%
и больных 1214 лет – на 37%.

У пациентов с неадаптированным мочевым
пузырем также было зафиксировано статистиче
ски достоверное (р<0,05) увеличение эффектно
го объема мочевого пузыря, порога чувствитель
ности, снижение тонуса детрузора и снижение
количества сокращений. Несмотря на то, что
объем мочевого пузыря при проведении ретро
градной цистометрии был в пределах нормы, мы
наблюдали увеличение этого показателя в млад
шей возрастной группе на 18,8%, в средней воз
растной группе – на 20,6% и в старшей – на
26,4%. Во всех возрастных группах отмечается
статистически достоверное увеличение порога
чувствительности. У больных в возрасте 37 лет
отмечалось повышение этого показателя на
15,5% (р<0,05), у пациентов 811 лет на 19,4%
(р<0,05), у детей 1216 лет на 27,9%) (р<0,05).
Тонус мочевого пузыря снизился на 31,8%
(р<0,05) у детей 37 лет, на 29,7% (р<0,05) у
пациентов 811 лет, на 40,5‰ (р<0,05) у больных
1216 лет. Количество непроизвольных сокраще
ний детрузора снизились на 30,3% у детей млад
шего возраста, у пациентов средней возрастной
группы на 23,3%> (р<0,05), у больных старшей
возрастной группы на 50% (р<0,05).

Несколько худшие результаты наблюдались у
детей с ГНМП. Статистически достоверное
(р<0,05) было увеличение эффективного объема
мочевого пузыря. В младшей возрастной группе
– на 35,7%, у детей средней группы – на 51,5‰,
у детей старшей возрастной группы – на 24,9%.
Порог чувствительности увеличился у пациен
тов младшей группы – на 13,5%, в средней – на
40,8%, в старшей – на 58,6%. Тонус детрузора
снизился у детей младшей группы на 47,6‰, у

средней – на 41,7%, у старшей – 31,7%. Что
касается непроизвольных сокращений детрузо
ра, достоверное снижение отмечалось только в
группе детей старшего возраста на 34,8%. У
детей младшего и среднего возрастов отмеча
лось снижение количества сокращений на 10,7%
и 18,5% соответственно. Хотя, это снижение
статистически было не достоверно, отмечалось
значительно снижение силы этих непроизволь
ных сокращений детрузора.

Полная или частичная редукция симптомов
заболевания наблюдалась у 87% пациентов.
Клиническая эффективность лечения подтверди
лась улучшением уродинамических показателей,
характеризующих состояние детрузорной актив
ности. Как показали наши исследования, оксибу
тинин гидрохлорид оказался наиболее эффектив
ным у больных с ГМП, наименьшая результатив
ность наблюдалась у пациентов с ГНМП. Таким
образом, применение оксибутинина гидрохлорида
увеличивал эффективный объем мочевого пузыря,
уменьшал количество и амплитуду непроизволь
ных сокращений детрузора. Переносимость пре
парата в применяемых дозах (510 мг) была удов
летворительной. Наблюдаемые побочные эффек
ты были обусловлены антихолинергической
активностью оксибутинин гидрохлорида и исчеза
ли после снижения дозы.

Итак, проведенная комплексная терапия с
использованием оксибутинина гидрохлорида,
показала высокую эффективность этого препа
рата. Совместное применение антибактериаль
ной и уросептической терапии с коррекцией
нарушений уродинамики нижних мочевых
путей привело к существенному улучшению
состояния детей с ПМР. Рентгенологические
исследования показали, что положительная
динамика (ликвидация ПМР, улучшение или
стабилизация функции почки) после примене
ния фармакотерапии в сочетании с электрости
муляцией мочевого пузыря отмечалась у боль
ных с I, II, III степенью ПМР соответственно в
100%), 80 и 30% наблюдений. 
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SİDİK KİSƏSİNİN NEYROGEN DİSFUNKSİYASININ DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ

Hüseynov E.Y., Hüseynova T.T.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, urologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası çox zaman sidikliksidik axarı reflüksi ilə ağırlaşaraq reflüksnefropatiyaya
gətirib çıxarir. Tədqiqat zamanı nefrosklerozun erkən diaqnostikası məqsədilə radioizotop və doppleroqrafık müay
inə metodlarindan istifadə olunmuşdur. Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyasının terapiyası oksibutinin hidrox
loridlə aparılmışdır. Müşahidəmiz altında 314 yaşı olan 235 uşaqdan 115 nəfərində müxtəlif dərəcəli sidikliksidik
axarı reflüksu aşkar edilmişdir. Böyrək arteriyalarının doppleroqrafıyası zamanı rezistentlik indeksi sidikliksidik
axarı reflüksunun dərəcəsinə uyğun olaraq yüksəlmişdir. Oksibutinin hidroxlorid sidik kisəsinin effektiv həcmini
artırmış, həmçinin detruzorun qeyriiradi yığılmalarinin sayını və amplitudasını azaltmışdır.
Açar sözlər: sidik kisəsi, neyrogen disfunksiya, radioizotop müayinə, ultrasəs doppler müayinəsi, oksibutinin
hidroxlorid.
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SUMMARY

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF NEUROGENIC BLADDER DYSFUNCTION

Huseynov E.Y., Huseynova T.T.
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Department of Urology, Baku, Azerbaijan

Neurogenic dysfunction of bladder often causes severe acute reflux and refluxnephropathy. In this study radioiso
tope and ultrasound doppler investigations were used for early diagnosis of nephrosclerosis. Treatment of neurogenic
dysfunction of the urinary tract was performed by the therapy of oxybutynin hydrochloride. We observed 115 cases
of severe urinary flow in 115 children aged 3 to 14 years. In ultrasound doppler mapping of the renal arteries, the
resistance index increased depending on the degree of uric acid refraction. As a result, the effective volume of oxy
butynin hydrochloride increased, and the amplitude and deterioration of irregular detrusor accumulation decreased.
Keywords: bladder, neurogenic disfunction, radioisotope investigation, ultrasound doppler examination, oxybu
tynin hydrochloride.
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Beynəlxalq Diabet Federasiyası Atlasının 8ci
nəşrinin verdiyi məlumata görə dünya üzrə şəkərli
diabet (ŞD) xəstələrinin 2017ci ilə olan sayı 424,9
mln.dan 2045ci ilə qədər 628,6 mln.a qədər arta
caqdır. ŞDin 2079 yaşlı şəxslər arasında yayılması
8,8dən 9,9%ə yüksələcəkdir [1]. Ümumidünya
səhiyyə təşkilatının (ÜST) məlumatına görə 2012ci
ildə dünyada 1,5 mln. ölümün səbəbi məhz ŞD
olmuşdur [2,3]. Elə həmin ildə daha 2,2 mln. ölüm
qlikemiyanın yüksək səviyyəsi ilə əlaqədar olmuş
dur [2,3].

Beynəlxalq Diabet Federasiyası Atlasının 8ci
nəşrinin məlumatına görə, Azərbaycan Respubli ka 
sında 2017ci ildə ŞD ilə xəstələrin sayı 482 500
nəfər təşkil etmiş, ŞDnin yayılması 7,0% və ŞD
səbəbindən 5000 nəfərə qədər ölüm olmuşdur [1].

ŞDin ağırlaşmaları (makroangiopatiyalar, mik 
ro an giopatiyalar, neyropatiyalar və b.) daha ciddi
problem təşkil edir. Çünki onların inkişaf etməsi
əhəmiyyətli dərəcədə metabolik proseslərə qeyri
adekvat nəzarət olunması və gecikmiş diaqnostika
ilə bağlıdır [4,5]. 2002ci ildə ABŞın Milli böyrək
fondunun KDOQI (Kidney Diseases Outcomes
Quality Initiative) qrupunun ekspertləri tərəfindən
böyrək xəstəlikləri olan pasiyentlərə effektiv
yardım sistemi və TPNnin qarşısının alınması üçün
metodoloji baza yaratmaq məqsədilə “xroniki
böyrək xəstəliyi” (XBX) konsepsiyası dürüst ifadə
edilmişdir. Bu konsepsiya “xroniki böyrək çatışma
zlığı” anlayışını əvəz etmişdir. Hansı ki, dəqiq və
universal meyarlara malik olmayaraq, böyrək xəstə
liklərinin yalnız gecikmiş mərhələlərinə vurğulan

mışdır ki, bu da onu ilkin və ikincili profilaktika
proqramları üçün yararsız hesab olunur. [6]. XBX
nin terminal mərhələsi 80%dən az olmayan hallar
da ŞD, arterial hipertenziya (AH) və ya bu iki
xəstəliyin müştərək iştirakı ilə əlaqəlidir [2,7]. 54
ölkənin verdiyi məlumatların analizi göstərir ki,
XBXnin terminal mərhələsinin yalnız diabetlə
əlaqədar olan payı 1255% təşkil edir [2,7].  ÜSTin
məlumatına əsasən, ŞD zamanı XBXnin terminal
mərhələsinə rast gəlinməsi ŞD olmayanlara nəzərən
10 dəfə yüksəkdir [2].

Hazırki tədqiqatın məqsədi endokrinoloqun
müntəzəm ambulator qəbulu nəticəsinde ŞD2 olan
xəstələrdə XBXnin rastgəlmə tezliyinin müəyyən
edilməsidir.

Material və metodlar: Tədqiqatda 01 sentyabr
2016cı il tarixindən 31 avqust 2017ci il tarixinə
kimi ”AzərTürkMed klinikası”na müraciət etmiş
şəkərli diabeti olan bütün xəstələr iştirak etmiş və
beləliklə də tədqiqatın ilkin qrupuna daxil olmuşlar.
Xəstələrin ümumi sayı 472 (240 qadın və 232 kişi)
nəfər olmuşdur. Seçilmiş qrupa, tədqiqata daxil
edilmə meyarlarına cavab verən, ŞD2 olan 117
xəstə daxil edilmişdir.

Tədqiqata daxil edilmə meyarları aşağıda
göstərilən tələblərə uyğunluğun olmasıdır:

ŞD2 olması;
Pasport  və anamnesis vitae və anamnesis morbi

üzrə məlumatların olması;
Antropometrik göstəricilərin olması (boy, bədən

kütləsi, bədən kütləsi indeksi (BKİ), bel çevrəsinin
uzunluğu);

ŞƏKƏRLİ DİABET TİP 2 OLAN XƏSTƏLƏRDƏ XRONİKİ
BÖYRƏK XƏSTƏLİYİNİN RASTGƏLMƏ TEZLİYİ

İsmayılova G.E.*, Əliyeva T.T., Mustafayeva S.A.

Azərbaycan Tibb Universiteti, Daxili Xəstəliklər II kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Tədqiqatın məqsədi endokrinoloqun müntəzəm ambulator qəbulu zamanı şəkərli diabet tip 2 (ŞD2) olan xəstələrdə xroniki
böyrək xəstəliyinin (XBX) rastgəlmə tezliyinin müəyyən edilməsidir. Seçilmiş qrupa, tədqiqata daxil edilmə meyarlarına cavab
verən, ŞD2 olan 117 xəstə daxil edilmişdir. Xəstələrdə mikroalbuminuriya, proteinuriya, kreatinin tədqiq olunmuş, CKDEPI
səviyyəsi üzrə yumaqcıqların filtrasiya sürəti hesablanmışdır. XBXnin mərhələləri National Kidney Foundation tərəfindən
təqdim olunmuş tövsiyələrə uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. Müntəzəm ambulator praktika şəraitində aparılmış müayinələrdə
XBX 117 xəstədən 100də aşkar olunmuşdur və, beləliklə, onun rastgəlmə tezliyi 85,5% təşkil etmişdir. Tədqiqata daxil edilmiş
ŞD2 olan xəstələrdən yalnız 14,5%də XBX aşkar edilməmişdir. Göstəricilər arasındakı fərq 71,0%, 95%lik CI (etibarlılıq
intervalı) 60,3836 – 78,4245 təşkil etmişdir (χ2=117,455; p<0,0001). Alınmış məlumatlar XBXnin rastgəlmə tezliyinin yük
sək olduğunu göstərir və ŞD2 olan xəstələr arasında XBXnin yayılmasının yüksək olduğunu güman etməyə imkan verən və
vəziyyətin real analiz olunmasına lazımı diqqətin verilməsini tələb edən göstərici sayıla bilər.   
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, xroniki böyrək xəstəliyi, yumaqcıqların filtrasiya sürəti.
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Arterial təzyiqin ofisdə təyin olunması;
Biokimyəvi müayinənin olması və qlikemiya,

A1c, lipid spektri, qaraciyər və böyrəklərin funk
sional sınaq aid müayinənin olması, sidiyin ümumi
analizi, sidiyin mikroalbuminuriyaya görə analiz
inın göstəricilərinin daxil edilməsi.

Tədqiqatdan uzaqlaşdırma meyarları:
Anamnezində xroniki böyrək xəstəliyinin inkişaf

etməsinə gətirən sidik ifrazı sistemi xəstəliklərinə
aid məlumatın olması;

Tədqiqata daxil edilmə meyarlarından hərhansı
birinə uyğunsuzluğu.

”AzərTürkMed klinikası” özəl tibb müəssisəsi
olduğundan, əsas məhdudlaşdırıcı amil xəstənin
uyğun müayinələrdən tam keçməsi üçün maliyyə
imkanlarının olmasıdır. 

Qanda kreatininin miqdarı “Reflotron Plus”
(Roche Diagnostics Corporation, İsveçrə) ekspress

analizatorunda uyğun “teststrip” vasitəsilə
müəyyən edilmiş və “mq/dl” vahidində ifadə olun
muşdur. YFSin hesablanması CKDEPI düsturu ilə
onlayn qaydada aparılmışdır [8]. Xəstələrdə sidiyin
analizi “Combo Stik300” (DFI co Ltd, Korea)
aparatında aparılmışdır. Sidiyin ümumi analizində
“ComboStik 11M” testlərindən və mikroalbumin
uriyanın analizi üçün isə “ComboStik 2 AC”
testlərindən istifadə olunmuşdur.

YFSin 60 ml/dəq/1,73m2 və daha yüksək
göstəriciləri normal hesab olunmuşdur. XBXnin
mərhələləri National Kidney Foundation tərəfindən
təqdim olunmuş tövsiyələrə uyğun olaraq müəyyən
edilmişdir [6].

Alınmış nəticələr və onların müzakirəsi.
Tərəfimizdən müayinə olunmuş ŞD2 olan xəs tə lər 
də XBXnin rastgəlmə tezliyini əks etdirən məlu 
mat lar şək.1də təqdim olunmuşdur. 

Şək. 1dən göründüyü kimi, mikroalbuminuri 
yanın, proteinuriyanın təyin edilməsi üçün aparıl 
mış sidik analizinin həmçinin, YFSin hesablanma 
sı (CKDEPI) ilə kreatinin təyin edilməsi üçün qan
analizinin nəticələrinin öyrənil mə sində ŞD2 olan
117 xəstə 2 qrupa bölünmüşdür:

Böyrəkləri zədələnməmiş ŞD2 olan xəstələr
qrupu (n=17). Bu qrup gələcəkdə nəzarət qrupu rol
unu oynayaraq, ŞD2N qrupu kimi işarələnəcəkdir;

XBX olan ŞD2 xəstələr qrupu (n=100),
gələcəkdə ŞD2XBX qrupu kimi işarələnəcəkdir.

Deməli, müntəzəm ambulator praktika şəraitində
aparılmış müayinələrdə XBX 117 xəstədən 100də
aşkar olunmuşdur, yəni onun rastgəlmə tezliyi
85,5% təşkil etmişdir. Tədqiqata daxil edilmiş ŞD2
olan xəstələrdən yalnız 14,5%də XBX aşkar
edilməmişdir. Göstəricilər arasındakı fərq 71,0%,
95%lik CI (etibarlılıq intervalı) 60,3836 – 78,4245
təşkil etmişdir (χ2=117,455; p<0,001).

Bu məlumatlara əsasən Azərbaycanda XBXnin
yayılması haqqında nə dərəcədə danışmaq olar?

Şübhəsiz ki, tərəfimizdən aparılmış tədqiqat
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Şək. 1. Həkim endokrinoloq tərəfindən ambulator qəbul şəraitində
ŞD2 olan xəstələrdə XBXnin rastgəlmə tezliyi



Azərbaycanda XBXnin yayılması haqqında
mühakimə yürütməyə imkan vermir, belə ki:

Onun dizaynı epidemioloji tədqiqat aparmaq
üçün lazım olan dizayna uyğun gəlmir. Tədqiqatın
dizaynı ŞD2 olan xəstələrin seçilməsini ölkə üzrə
ŞD2 xəstələrinin ümumi populyasiyada olan struk
turuna uyğun gəlməsi haqqında danışmağa imkan
vermir. Tədqiqatın həcmi kifayət qədər böyük deyil.

Eyni zamanda, tərəfimizdən müayinə edilmiş
xəstələr Azərbaycanda ŞD2 olan xəstələr pop
ulyasiyasının bir hissəsini təşkil edir. Həm də, bu
xəstələr böyrəklərində pozulmalar olub olmaması
baxımından seçilməmişdir. Yeganə, yalnız olduqca
ciddi məhdudiyyət  maliyyə faktoru olmuşdur.
Çünki tədqiqata yalnız tam müayinə keçmiş
xəstələr daxil edilmişdir. Əlbəttə ki, bu maliyyə
məhdudiyyətinin tədqiqata necə təsir etməsini
dəyərləndirmək olduqca çətindir. Onun XBXnin
rastgəlmə tezliyi göstəricisinə necə təsir etdiyi
məlum deyil. Ümumiyyətlə, ÜSTnin məlumatına
görə əhalinin sağlamlığı ölkənin maliyyə imkan
larından birbaşa asılıdır [2]. Buradan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, maliyyə imkanları aşağı olan
xəstələrin tədqiqata cəlb edilməməsi, hərhalda,
XBXnin rastgəlmə tezliyinin yüksəldilməsi

mənasını daşıya bilməz. Beləliklə, bizim tədqiqatda
XBXyə rastgəlmə tezliyi 85,5%dir. Bu çoxdur ya
azdır?

ŞD2 zamanı XBXnin yayılması adətən 3050%
hüdudunda yerləşir [9]. Səudiyyə Ərəbistanında,
ƏlRubeaan və həmm. ŞD2 olan, 25 və daha yuxarı
yaşlı 54670 müayinəsində XBX 10,8% xəstədə
aşkar olunmuşdur. Belə ki, 1,2% xəstədə mikroal
buminuriya, 8,1% xəstədə proteinuriya və 1,5%
xəstədə azalmış YFS yer almışdır [10].

Finlyandiya həkimlərinin umumi praktikasında
müayinə olunmuş ŞD2 olan 625 xəstə arasında
XBX 68,6% xəstədə aşkar olunmuşdur [11].

Tanzaniyada XBX 83,7% xəstədə aşkar edil miş 
dir. Belə ki, mikroalbuminuriya 80% xəstədə, YFS
in azalması isə 24,7% xəstədə müəyyən edilmişdi
[12]. Bununla belə, tibbi sənədlərə uyğun olaraq
XBX əvvəl yalnız 1,3% xəstədə diaqnozlaşdırıl 
mışdır [12].

Beləliklə, tərəfimizdən alınmış məlumatlar
XBXnin rastgəlmə tezliyinin yüksək olduğunu
göstərir və ŞD2 olan xəstələr arasında XBXnin
yayılmasının yüksək olduğunu güman etməyə
imkan verən və vəziyyətin real təhlilinə daha diqqət
tələb edən göstəricidir. 
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РЕЗЮМЕ

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Исмайлова Г.Э., Алиева Т.Т., Мустафаева С.А.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра внутренних болезней II, Баку, Азербайджан

Целью работы было установление частоты встречаемости хронической болезни почек (ХБП) у больных
сахарным диабетом типа 2 (СД2) в ходе рутинного амбулаторного приёма эндокринолога. В окончательную
группу исследования вошли 117 больных СД2, отвечавших критериям включения в исследование. Всем
больным проводилось исследование микроальбуминурии, протеинурии, креатинина, определение СКФ по
уравнениям CKDEPI. Стадии ХБП определялись в соответствии с рекомендациями, представленными
National Kidney Foundation. ХБП в условиях рутинной амбулаторной практики была выявлена у 100 из 117
больных СД т2 и, таким образом, частота её встречаемости составила 85,5%. Отсутствовала ХБП у 14,5%
включенных в исследование больных СД2. Различие в частоте встречаемости ХБП и ее отсутствия было
равно 71,0 при 95% CI (доверительном интервале) от 60,3836 до 78,4245. Хиквадрат = 117.455; p<0,0001).
Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте встречаемости ХБП и могут являться показателем,
позволяющим предполагать наличие высокой распространенности ХБП среди больных СД2 и акцентиро
вать внимание на необходимости реального анализа обстановки.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации.

SUMMARY

FREQUENCY OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

Ismayilova G.E., Aliyeva T.T., Mustafayeva S.A.
Azerbajan Medical University, Departament of Internal Medicine II, Baku, Azerbaijan

The purpose of the study was to determine the frequency of occurrence of chronic kidney disease in patients suf
fering from diabetes mellitus during the routine of outpatient reception of the endocrinologist. In final research
group were included 117 patients with diabetes mellitus, meeting the criteria included in the research. Patients were
studied the research of microalbuminuria, proteinuria, creatinine, determining of the glomerular filtration rate
according to the equations SKDEPI. The stages of chronic kidney disease were determined according to the rec
ommendations presented by the National Kidney Foundation. The Chronic Kidney Disease in a routine setting has
been identified in 100 out of 117 patientsdiabetics and so the frequency of occurrence is 85.5% in 14.5% of the
patients included in the researches the disease wasn’t determined. The difference in the frequency of occurrence of
this disease and its absence was 71.0% of 95% Cl (confidence interval) from 60.383 to 78.4245. The findings sug
gested high frequency of occurrence of Chronic Kidney diseases and may be suggesting indicative of a high preva
lence of this disease among the diabetics and emphasize the need for the real analysis of the situation.
Keywords: diabetes mellitus type 2, chronic kidney disease, glomerular filtration rate.
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Hamiləliklə bağlı baş beynin qan dövranının
pozulmaları az rast gəlinən, amma kifayət qədər
təhlükəli və fəsadlı patologiyalardandırlar [4].
Əksər tədqiqatlar aşkar etmişlər ki, hamiləlik və
erkən zahılıq dövrü istər işemik, istərsə də hemor
ragik insult riskini dəfələrlə artırır [5]. Bu dövr üçün
xas olan risk faktorlarına preeklampsiya/eklamp
siya, hipertoniya, xroniki böyrək xəstəlikləri, hema
toloji xəstəliklər, siqaret və kontraseptivlərin isti
fadəsi, çox yuxarı və çox aşağı yaş qrupu, miqren
və s. aid edilir [1].

Hazıra qədər aparılmış tədqiqatlar hamiləliklə
bağlı insultlar haqqında kafi dərəcədə məlumatlar
əldə etməsinə baxmayaraq, araşdırılmamış aspek
tlər qalmaqda davam edir. Bir çox tədqiqatlarda
işemik insultun etiologiyası, katastrofun baş verdiyi
damar hövzəsinin xəstəliyin gedişinə rolu tam
araşdırıl mamışdır. Digər tərəfdən, ilkin müşahi dələr
göstərir ki, qərb ölkələrində yaşayan qadınlarda
müəyyənləşdirilmiş bəzi risk faktorları Azərbaycan
populyasiyasında aktuallıq kəsb etmir. Məsələn,
qadınlar arasında müntəzəm siqaret və narkotik isti
fadəçilərinin demək olar ki, olmaması və kontrasep
tivlərin minimal istifadəsi risk faktorlarının Azər 
bay can üçün fərqliliyini təmin edə bilər. 

Bizim tədqiqatın məqsədi Azərbaycan pop
ulyasiyasında hamiləliklə bağlı insultların risk fak
torları, etiologiyası, klinik gedişinin bəzi aspek
tlərinin öyrənilməsi olmuşdur.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqata
1840 yaş hüdudlarında olan və tranzitor işemik
həmlə (TİH), işemik insult, venoz ciblərin trom
bozu, parenximatoz qanaxma,subaraxnoidal qanax
ma baş vermiş cavan qadınlar daxil edilmişlər. TİH
diaqnozu kəskin infarkta səbəb olmayan baş beyin

və ya gözün torlu qişasının keçici disfunksiyası hal
larında qoyulmuşdur. İşemik insult, hemorragik
insult, venoz sinusların trombozu diaqnozları da,
həmçinin qəbul olunmuş meyarlar əsasında
dəqiqləşdirilmişdir. 40 yaşdan yuxarı hamiləlik hal
ları nadir rast gəlindiyindən, əsas və müqayisə qru
plarını standartlaşdırmaq məqsədilə maksimal yaş
həddi 40 yaş qəbul edilmişdir.

Tədqiqata Bakı şəhəri akademik Mirqasımov
adına Respublika Klinik Xəstəxanasının nevrolo gi 
ya və reanimasiya şöbələrində 20152017 illərdə
müalicə almış, 1840 yaşlarda 81 qadın  pasient cəlb
edilmişdir. Müşahidə olunan xəstələr əsas və
müqayisə qrupları olaraq ayrılmışdır. Əsas qrupa
hamilə və ya zahı qadınlar, müqayisə qrupuna isə
hamilə və ya zahı olmayan cavan qadınlar daxil
olmuşdur. Hamiləliklə bağlılıq qrupuna hamiləlik
dövrü, hamiləliyin planlı və ya spontan pozulması
və 12 həftəyə qədər zahılıq dövründə insult olmuş
qadınlar daxil edilmişdir. Hesab edilir ki, hamilə
likdən sonra 12 həftə müddətində trombotik pro 
seslərin baş vermə riski yüksək olur. Əsas qrupu 25,
müqayisə qrupunu isə 56 pasient təşkil etmişdir.

Tədqiqatda baş beyni insultu KT və MRT ilə
veri fikasiya olunmuş, həm ilkin olaraq, həmçinin də
təkrarən insult keçirmiş pasientlər müşahidə
edilmişdir. Bütün pasientlərdə xəstəliyin klinik
şəkli analiz edilmiş, standart olaraq fizikal baxış
keçirilmiş, nevroloji status qiymətləndirilmiş, həm 
çinin qanın ümumi və biokimyəvi analizi, EKQ,
transtorakal exokardioqrafiya, baş beyin damar
larının müayinəsi (MRangioqrafiya, bəzən KT
angioqrafiya, dupleks skanlaşma), fosfolipidlərə və
kardiolipinlərə qarşı antitellərin müayinəsi, qanda
homosisteinin təyini, koaquloqramma yerinə yetir

CAVAN QADINLARDA HAMİLƏLİKLƏ BAĞLI
İNSULTLARIN KLİNİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

2Şirəliyeva R.K., 1Məmmədova N.O.*, 2Həsənov R.L., 1Əliyev R.R.
1Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, I sinir xəstəlikləri şöbəsi, Bakı, Azərbaycan;
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Hamiləlik, doğuş və erkən zahılıq müddəti baş beyni qan dövranı pozulmalarının baş verməsi aspektində xüsusi diqqət tələb
edən dövrlərdirlər. Tədqiqatda hamiləliklə xronоloji bağlı insult hallarının risk faktorları, etiologiyası və kliniki gedişinin bəzi
məsələləri öyrənilmişdir. Müayinənin əsas qrupunu hamiləliklə bağlı, müqayisə qrupunu isə hamiləliklə bağlı olmayan insult
keçirmiş cavan qadınlar təşkil etmişlər. Aşkar edilmişdir ki, hamiləliklə bağlı insult hallarında istər ehtimal olunan risk faktor
ları, etioloji amillər və klinik xüsusiyətlər digər qrupun göstəricilərindən fərqlənir.
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ilmişdir. Göstəriş olduğu hallarda isə pasientlərə,
həmçinin Varicella zoster, revmatoid faktorların
təyini və DNTyə qarşı antitellərin təyinləri
aparılmışdır.

Bütün pasiyentlər xəstəxanaya daxil olduğu ilk
gündən müayinəyə cəlb edilmiş,  ətraflı anamnestik
məlumatlar, xüsusilə hamiləlik anamnezi toplan
mışdır. Bədən kütləsi indeksi, xroniki hipertenziya
(hamiləliyə qədərki diaqnostika), hiperlipidemiya,
şəkərli diabet, ürək xəstəlikəri, keçirilmiş  insult  və
miokard infarktı, dərin venaların trombozu halları
na xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Risk faktorlarının qiymətləndirilməsi zamanı
anemiyalar, orqan transplantasiyası, miqren, oral
kontraseptivlərin istifadəsi, aktiv seqaret çəkmə,
kokain  və ifrat alkoqol istifadəsi, revmatoloji xəstə
liklər, açıq oval pəncərə, ailəvi hiperkoaqulopatiya,
insult zamanı infeksiya faktoru, insultun lokaliza
siyası, TOAST əsasında etiologiya, istifadə olun
muş müalicə taktikasına fikir verilmişdir. TOAST –
da digər etiologiyalı insultlar bölümündə geri dönən
serebral vazokonstriksiya sindromu (RCVS), beyin
arteriyalaının laylanması kimi nadir hallara xüsusi
diqqət verilmişdir. RCVS diaqnozu kliniki əlamət
(baş ağrısı və keçici və ya daimi nevroloji defisit)
və vazokonstriksiyanın neyrovizualizasion/sono
qrafik təsdiqi zamanı istifadə edilmişdir. Baş beyin
arteriyalarının laylanması diaqnozu yalnız ney
rovizualizasion təsdiqilə qoyulmuşdur. Hamiləliklə
bağlı insultlu qadınlarda hamiləliyin gedişi, hamilə
lik zamanı somatik xəstəliklər, insultun hamiləliyin
dövrləri ilə əlaqəsi (birinci, ikinci, üçüncü trimestr,
doğuş, doğuşdan sonra), hamiləliyin fəsadlaşması,
köməkçi reproduktiv texnologiyalar, çoxsaylı
hamiləlik və abortlar və s. diqqətdə olmuşdur.

Tədqiqatın statistik araşdırılması "Statistic for
Windows" proqramı vasitəsi ilə yerinə yetirilmişdir.
Analiz zamanı distriktiv statistika metodlarından
istifadə edilmişdir. Nəticələrdən p<0,05 olması qru
plar arası fərqin statistik etibarlılığına dəlalət
etmişdir.

Nəticələr. Ümumən 81 cavan qadından 25
nəfərində hamiləlik və ya döğuşdan (abort) sonrakı
12 həftə ərzində insult baş vermişdir. Nəticələrin
analizi göstərmişdir ki, əsas və müqayisə qrupunun
demoqrafik göstəricilərində ciddi fərq olmamışdır.
Əsas qrupun orta yaşı 26±7, müqayisə qrupunun isə
31±6 olmuşdur. Əsas qrupun pasiyentlərinin 16

nəfəri (64%) evdar, 7 (28%) zehni iş, 2 (8%) ağır
fiziki işlə (tarla işləri) məşğul olmuşlar. Digər qrup
da eyni göstəricilər müvafiq olaraq 44 (78%), 7
(12%), və 5 (10%) olmuşdur. Bütün pasiyentlər qaf 
qaz irqinə mənsub azərbaycanlı qadınlar olmuşlar.

Hamiləliklə bağlı insultlu qadınlarda beyin
katastrofu 1 qadında (4%) hamiləliyin birinci
trimestri, 4 (16%) halda ikinci trimestri, 6 (20%)
halda üçüncü trimestrində, 15 (60%) halda isə
doğuşdan sonra 12 həftə ərzində (zahılıq) baş ver
mişdir. Bilavasitə döğuş zamanı insult halı qeydə
alınmamışdır. 7 (31,8%) nəfərdə döğuş təbii, 15
(68,2%) nəfərdə isə Qeysəriyyə kəsiyi ilə bitmişdir.
Ənənəvi risk faktorlarının müqayisəsi əsas və
müqayisə qruplarında müəyyən fərqlərin olduğuna
dəlalət etmişdir (cəd. 1).

Cədvəldən aşkar olduğu kimi hamiləliklə bağlı
insultlarda daha çox hallarda anemiyalar və digər
qan xəstəlikləri rast gəldiyi halda, qeyri hamiləlikli
insultlar zamanı ənənəvi damar xəstəlikləri risk fak
torları (hipertenziya, şəkərli diabet, anevrizmalar)
üstünlük təşkil etmişdir. Preeklampsiya və eklamp
siya sindromları (48 və 24%, müvafiq olaraq) ha mi 
ləliklə bağlı hallarda kifayət qədər çox rast gəlin
sədə, bu hallar digər qrup üçün xas olmadığından
müqayisə etmək korrekt olmazdı.

İnsultun tiplərinin müqayisəsi əsas və müqayisə
qrupunda fərqlərin olduğunu aşkar etmişdir (cəd.
2).

Aşkar olunmuşdur ki, hamiləliklə bağlı qrupda
venoz sinusların trombozları müqayisə qrupuna nis
bətən dəfələrlə çox rast gəlinir. Insultun digər
tiplərinin rast gəlmə tezliyi müayinə qruplarında
statistik etibarlı fərqlənməmişlər.

Baş beyin infarktı baş vermiş pasientlərdə
xəstəliyin etiologiyası TOAST bölümü vasitəsi ilə
qiymətləndirilmişdir (cəd. 3).

Hamiləliklə bağlı olmayan müqayisə qrupunda,
hamiləliklə bağlı əsas qrupa nisbət ən iri damarlar
xəstəliklərinin əsas törədicisi olan aterotromboem
boliya statistik etibarlı yüksək tezlikdə rast gəlin
mişdir (müvafiq olaraq, 37 və 0%). Əsas qrupda
33% hallarda işemik insultun etiologiyasını aşkarla
maq mümkün olmamışdır. Əsas qrupda məlum
digər etioloji səbəblərə idiopatik trombositopenik
purpura, hiperhomosisteinemiya, eklampsiya,
preek lampsiya aid edildiyi halda, qeyri hamiləlik
qrupunda əksərən serebral vaskulit, antifosfolipid
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Cədvəl 1
İnsult keçirmiş cavan qadınlarda risk faktorlarının müqayisəsi

Cədvəl 2
Əsas və müqayisə qruplarında insultun tiplərinin müqayisəsi

Qeyd: *  qruplar arasında statistik etibarlı fərq P<0,05 (burada və digər cədvəllərdə)

Cədvəl 3
Müayinə qruplarında baş beyin infarktının etiologiyası



sindrom, autoimmun tireoidit kimi məlum faktorlar
rast gəlinmişdir. Digər etioloji səbəblər (drepanota
lassemiya, hepatit, onkoxəstəlik, karotid hemodek
toma və s.) qruplar arasında təxminən bərabər
səviyyədə olmuşlar.

Müzakirə. Bakı şəhəri RKXnın sinir xəstəlik
ləri və reanimasiya şöbələrində 3 il ərzində hamilə
liklə bağlı insult keçirmiş qadınların müayinəsinə
həsr edilmiş tədqiqat işi bu pasientlərdə hamiləliklə
bağlı olmayan hallardan fərqli bir sıra xüsusiyyətlər
aşkar etmişdir. Məlum olmuşdur ki, hamiləlik və
zahılıq dövründə insult baş vermiş pasientlərdə
əksər damar xəstəlikləri üçün xas olan risk faktor
larının rolu ehtimal ki, yoxdur yaxud minimaldır.
Bu qrup pasientlərin heç birində insultdan əvvəl
arterial hipertenziya, şəkərli diabet, hiperlipi
demiya, birləşdirici toxuma xəstəlikləri qeydə alın
mamışdır. Aşkar edilmiş nəticələr bu pasientlərə
həsr edilmiş digər tədqiqatların nəticələri ilə
müəyyən qədər uzlaşır [2]. Qeyd olunur ki, po 
pulya siyada insulta gətirib çıxaran əsas səbəblərə
uzun müddətli xroniki xəstəliklərin fonunda
yaranan aterotromboz, hipertoniya xəstəliyi, dislipi
demiya, şəkərli diabet, ürəyin işemik xəstəliyidirsə,
sadalanan bu səbəblər yalnız 1525% insult olmuş
hamilələrdə yuxarıda qeyd edilən faktorlar olmuş
dur yaxud bəzi hallarda insult tamamilə sağlam
hamilə qadınlarda baş verdiyi hallar olmuşdur.
Həmçinin bunu da qeyd etmək lazımdır ki,
hamiləliyin bəzi ağırlaşmaları (preeklampsiyanın
ağır formaları, döl yanı maye ilə emboliya, mama 
çalıq qanaxmaları, doğuşdan sonrakı septik ağırlaş
malar) insultu provokasiya edən müstəqil, spesifik
faktorlardır. Bu dəlillər, reproduktiv dövrdə olan
qadınlarda risk faktorlarının ətraflı və daha diqqətli
öyrənilməsini sübut edərək, bir çox risk faktor
larının hələdə aşkarlanmadığını göstərir [1].

Tədqiqatımızın nəticələri müəyyən etmişdir ki,
hamiləliklə bağlı insult hallarının ən çox rast gəlin 
diyi dövr erkən zahılıq dövrüdür. Belə ki, 60% pa 
siyent lərdə 12 həftəlik zahılıq dövrü müddətində

insult baş vermişdir.
Məlumdur ki, hamiləlik/zahılıq dövrü qadın

orqanizminin, dölün inkişafını təmin edən xüsusi
spesifik bir vəziyyətidir və düşünmək olar ki, bu
dövrdə insultun baş verməsinə təkan verən faktorlar
yaxud faktorların kombinasiyası hamiləlikdən
kənar dövrdən fərqlənməlidir. Həqiqətəndə, hamilə
liklə bağlı qrupda preeklampiya/eklampsiya ilə
yanaşı 80% hallarda müxtəlif tipli anemiyalar
qeydə alınmışdır. Tədqiqat nəticələri hamiləliklə
bağlı qrupda venoz sinusların trombozunun daha
çox rast gəldiyini aşkar etmişdirki, bu fakt mövzu
ətrafındakı tibbi ədəbiyyatın məlumatı ilə uzlaşır
[3]. İlk dəfə venoz trombozlarla zahılıq arasında
olan sıx əlaqə 1828ci ildə təsvir edilmişdir. O
zamanlardan başlayaraq hamiləliklə venoz trombo
zlar arasında olan əlaqə çox saylı ədəbiyyatlarda öz
yerini tapmışdır [6]. Z.Marcos və S.Sundararajanın
dəlillərinə əsasən 65% serebral sinus trombozlar
hamiləliklə assosiasiya olunmuşdur [7].

Tədqiqatımızda xüsusi diqqət baş beyni qan
dövranı pozulmalarının etiologiyasına verilmişdir.
Müqayisə qrupunda aterotrombotik etiologiya daha
çox (37%) rast gəlindiyi halda, əsas qrupda bu eti
oloji amil qeydə alnmamışdır (0%). TOAST
bölümünün məlumatlarında aterotrombotik, kar
dioembolik, lakunar etiologiyalı beyin infarktları ilə
yanaşı yer almış digər məlum səbəblərə əsas müay
inə qrupunda eklampsiya/preeklampsiya, trombosi
topenik purpura, müqayisə qrupunda isə serebral
vaskulit, fosfolipid antitelləri sindromu daxil olun
muşdur.

Yekun. Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki,
hamiləlik/zahılıq dövrü insultları istər xəstəliyin
risk faktorları, istərsədə insultun tipləri və beyin
infarktının etiologiyasına görə hamiləliklə bağlı
olmayan insultlardan fərqlənir. Bu səbəbdən,
düşünmək olarki, hamilələr və zahı qadınlarda
beyin damar xəstəliklərinin profilaktikası standart
qəbul edilmiş profilaktik tədbirlərdən fərqlənmə
lidir.
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РЕЗЮМЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН,
СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ

2Ширалиева Р.К., 1Мамедова Н.О., 2Гасанов Р.Л., 1Алиев Р.Р.
1Республиканская Клиническая Больница имени академика М.Миркасимова,

отделение нервных заболеваний, Баку, Азербайджан;
2Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, Баку, Азербайджан

Беременность, роды и ранний послеродовой период являются периодами, требующими особого внимания в
плане развития нарушений мозгового кровообращения. В исследовании изучены факторы риска, этиология
и некоторые вопросы клинического течения инсультов, хронологически связанных с беременностью.
Основную группу исследования составили больные с инсультом, хронологически связанные с беремен
ностью, группу сравнения – не связанные с беременностью молодые женщины. Выявлено, что в группе с
инсультом, связанным с беременностью предполагаемые факторы риска, этиология и клинические особен
ности болезни отличаются от группы, не связанной с беременностью.
Ключевые слова: беременность, молодые женщины, инсульт.

SUMMARY

CLINICAL FEATURES OF STROKE IN YOUNG WOMEN ASSOCIATED WITH PREGNANCY
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Pregnancy, childbirth and the early postpartum period are periods requiring special attention in terms of the devel
opment of cerebral circulation disorders. The study examined the risk factors, etiology, and some issues of the clin
ical course of strokes chronologically related to pregnancy. The main group of the study consisted of patients with
stroke, chronologically associated with pregnancy, the comparison group – nonpregnancyrelated young women. It
was revealed that in the group with stroke related to pregnancy, the estimated risk factors, etiology and clinical fea
tures of the disease differ from those not related to pregnancy.
Keywords: pregnancy, young women, stroke.
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В настоящее время среди населения отмечает
ся высокая распространенность высокого нор
мального артериального давления (ВНАД) или
прегипертензии. Выявлено, что стадия прегипер
тензии, при которой офисный уровень АД соот
ветствует 120139/8089 мм рт.ст., встречается
более чем у 30% населения земного шара. По
данным Американской ассоциации кардиологов,
59 млн. человек в США имеют прегипертензию
[10]. Прегипертензия является предшественни
ком артериальной гипертензии (АГ) I степени и
связана с большим риском сердечнососудистых
осложнений. Все лица с ВНАД нуждаются в
изменении образа жизни для предупреждения
развития клинически выраженной АГ [1,2,9].

В последние годы одной из актуальных про
блем является изучение макро и микроэлементов
при различных патологических состояниях.
Макро и микроэлементы – это важные компонен
ты физиологической системы, принимающие уча
стие практически во всех биохимических процес
сах организма и в регулировании его жизненно
важных функций. Одной из биологических ролей
макро и микроэлементов является активация
ферментных систем. Например, макроэлемент
магний, помимо того, что координирует сердеч
ный ритм, который выражается в уменьшении
сократимости миокарда, снижении частоты сер
дечных сокращений и высоком АД, активирует
ферментные системы, в том числе, пептидазы,

фосфатазы, карбоксилазы, фосфорилазы, холинэ
стеразы, пируваткиназы и др. [3,4]. Макро и мик
роэлементы играют двойную роль в биологиче
ской системе за счет их взаимодействия с биомо
лекулами. Они регулируют ряд клеточных мета
болических реакций, в то время как некоторые из
них действуют как этиологические агенты во мно
гих индуцированных окружающей средой невро
логических нарушениях [12,13]. Кроме того, они
участвуют в функционировании таких клеточных
систем, как митохондрии, а также в транспланто
логии, нервной проводимости и мышечном сокра
щении. Некоторые из них (Zn, Cu, Mn и Se) дей
ствуют как антиоксиданты. Очень сложный
баланс микроэлементов имеет решающее значе
ние для всех аспектов поддержания здоровья и
предотвращения проблем с ним [14,15]. Поэтому
измененный гомеостаз микроэлементов может
отрицательно влиять на биологические процессы
и связан со многими заболеваниями [11]. 

Наблюдения показывают, что изменения в
таких существенных элементах, как Zn, Cu, Mn,
Fe, Ca и Mg может играть роль в патогенезе ряда
расстройств, в том числе астенических. Однако,
данных о сывороточной концентрации этих эле
ментов у пациентов с ВНАД и синдромом хрони
ческой усталости в литературе мы не встретили. 

Целью настоящего исследования явилось
определение концентрации марганца (Mn),
железа (Fe) и магния (Mg) в крови и выявления

УРОВЕНЬ МАРГАНЦА, ЖЕЛЕЗА И МАГНИЯ В КРОВИ И СЛОЖНОСТЬ
МЕЖЭЛЕМЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Махмудова С.Ю., Расул И.Т.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева,

кафедра семейной медицины, Баку, Азербайджан
Целью исследования явилось определение концентрации марганца (Mn), железа (Fe) и магния (Mg) в крови и выявле
ние корреляционных взаимоотношений между ними у пациентов с прегипертензией. Обследовано 77 пациентов с пре
гипертензией (ВНАД) и астеническими расстройствами (основная группа), 50 пациентов с прегипертензией (ВНАД)
без астенических расстройств (группа сравнения) и 20 практически здоровых лиц (контрольная группа). Определение
концентрации ионов магния, железа и марганца в сыворотке крови проводили методом рентгенофлуоресцентной спек
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концентрации Mg на 30,8%. В группе сравнения относительно контрольного уровень Mg снизился на 20,9%. Средняя
концентрация Fe в сыворотке крови у пациентов основной группы была статистически значимо ниже в сравнении с
группой сравнения и контрольной группы, соответственно в 2,2 раза и 4,7 раза. Средняя концентрация Mn в крови в
основной группе была ниже, чем в группе сравнения в 6,2 раза и ниже, чем в контрольной группой в 8,1 раза.
Изменения в уровне элементов сыворотки и межэлементных связей у пациентов с ВНАД и пациентов с ВНАД с асте
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корреляционных взаимоотношений между
ними у пациентов с прегипертензией. 

Материал и методы. В исследовании приня
ли участие 77 пациентов с прегипертензией
(ВНАД) и астеническими расстройствами
(основная группа), 50 пациентов с прегипертен
зией (ВНАД) без астенических расстройств
(группа сравнения) и 20 практически здоровых
лиц (контрольная группа). Возраст пациентов
находился в интервале от 40 до 55 лет. Пациенты
были проинформированы о цели исследования и
от каждого из них получено письменное согла
сие. Проведен сбор анамнеза, определены ант
ропометрические показатели, рассчитан индекс
массы тела (ИМТ) по формуле Кетле.

У каждого пациента утром, натощак произво
дился забор венозной крови в количестве 2 мл в
полипропиленовую пробирку, которую оставляли
сгущаться при комнатной температуре в течение 1

часа, для удаления из сыворотки факторов сверты
вания крови. Затем образец крови центрифугирова
ли при 3000 об/мин в течение 15 мин при комнатной
температуре для отделения сыворотки. Сыворотку
аликвотировали в пробирку Эппендорфа и оставля
ли при 80°C до дальнейшего анализа [14].

Определение концентрации ионов Mg, Fe и
Mn в сыворотке крови проводили методом рент
генофлуоресцентной спектрометрии.

Для статистического анализа данных исполь
зовался программный пакет SPSS (версия 16,
SPSS Inc., Чикаго). Результаты были выражены
как среднее ± SD. Различия между группами,
определялись по tкритерию Стьюдента.
Уровень значимости был установлен при
p<0,05. Коэффициент корреляции между пока
зателями рассчитан по Пирсону.

Результаты и их обсуждение. Харак те рис 
ти ка пациентов представлена в табл. 1.

Таблица 1
Социальнодемографические и клинические данные групп обследования

Примечание: *  статистическая достоверность различий с контрольной группой; 
**  между показателями основной группы и группы сравнения (р<0,50,01)
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Как видно из табл. 1, у пациентов основной
группы в сравнении с группой сравнения и
контрольной группой имелось статистически
значимое различие по следующим показателям:
среднему образованию, занятости, наследствен
ной отягощенности по АГ и избыточному весу. 

Пациенты основной группы часто предъ
являли жалобы на слабость, быструю утомляе
мость, головную боль, головокружение, рас
стройство сна, раздражительность, в то время
как, у пациентов группы сравнения такие симп
томы встречались реже (рис. 1).

Из представленных на рис.1 данных следует,
что у пациентов группы сравнения не отмеча
лось сочетание 3х или 4х симптомов.
Напротив, большинство пациентов основной
группы (87,0%) отмечали у себя сразу 3 симпто
ма. Нужно отметить, что для астении характер
ны повышенная утомляемость, слабость, исто
щение после минимальных усилий в сочетании
не менее, чем с двумя следующими жалобами:
боли в мышцах, головокружение, нарушение
сна, головная боль, раздражительность, неспо
собность расслабиться, диспепсия [6].

Концентрации элементов в сыворотке пред
ставлены в табл. 2.

Концентрация Mg в сравнении с контроль
ной статистически значимо снижена на 30,8%
(р<0,05) у пациентов основной группы. В груп
пе сравнения относительно контрольного уро
вень Mg снизился на 20,9%. Выраженная недо

статочность магния (<0,5 ммоль/л) в основной
группе определялась в 33,8% случаев, что в 4,2
раза (р<0,01) чаще, чем в группе сравнения.
Умеренная недостаточность Mg (0,50,7
мкмоль/л) в основной группе и в группе сравне
ния встречалась с практически с одинаковой
частотой. Нормальная концентрация Mg, соот
ветствующая 0,71,07 мкмоль/л, достоверно
реже встречалась у пациентов с ВНАД и асте
ническими расстройствами – в 2,2 раза (р<0,05)
реже, чем в группе сравнения и в 5,1 раза
(р<0,001) реже, чем в контрольной группе.
Средняя концентрация Fe в сыворотке крови у
пациентов основной группы была статистиче
ски значимо ниже в сравнении с группой
сравнения и контрольной группой, соответ
ственно в 2,2 раза (р<0,05) и 4,7 раза (р<0,01).
Концентрация Fe в пределах 1120 мкмоль/л в
основной группе встречалась лишь у 24,7%

Рис. 1. Частота жалоб пациентов основной группы и группы сравнения
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пациентов, что в 1,8 и 1,6 раза реже (р<0,05)
группы сравнения и контрольной группы.
Средняя концентрация Mn в крови в основной
группе была ниже, чем в группе сравнения в 6,2
раза (р<0,001) и ниже, чем в контрольной груп
пе в 8,1 раза (р<0,001). Максимально низкий
уровень Mn (<0,3 мг/л) достоверно чаще отме
чался у пациентов основной группы. 

Проведенный корреляционный анализ
между исследованными элементами позволил
выявить прямые и обратные корреляции. Так,
коэффициент корреляции между Mg и Fe соста
вил в основной группе, группе сравнения и
контрольной группе r=0,162, r=0,064 и
r=+0,267 соответственно. Коэффициент корре
ляции между Mn и Fe в основной группе, груп
пе сравнения и контрольной группе составил
соответственно r=0,155, r=0,031 и r=+0,239. В
контрольной группе между Mg и Fe выявлена
прямая средняя корреляционная взаимосвязь,
тогда как у пациентов основной и группы
сравнения эти элементы коррелировали между
собой слабой обратной связью. Аналогичные
данные наблюдались и в отношении корреля
ционной взаимосвязи между Mg и Fe.  

Таким образом, полученные результаты свиде
тельствуют о дисбалансе элементов у пациентов с

ВНАД, который особенно выражен у пациентов с
ВНАД и астеническими расстройствами. Наши
данные согласуются с результатами других иссле
дований [11,12]. Анализ литературных данных
свидетельствует о существенной роли дефицита,
избытка и дисбаланса ряда макро и микроэле
ментов в патогенезе сердечнососудистых заболе
ваний. Е.Л.Трисветова [7] приводит данные, ука
зывающие на гипомагниемию у лиц с АГ. Автор
констатирует, что уникальность Mg, который уча
ствует в регуляции энергетического, пластическо
го, электролитного обмена в организме человека,
при его дефиците приводит к разнообразным кли
ническим проявлениям, распознавание которых
вызывает трудности при физиологических и пато
логических состояниях. Установлено, что недо
статок Mg в диете не только приводит к снижению
скорости кровотока большинства органов и повы
шению сопротивления периферических сосудов,
но может вызвать гипертензию и снижение мик
роциркуляции в капиллярах [8]. Дефицит Mg
играет также важную роль в патогенезе астении
[5]. Недостаточное количество Mn и Fe также спо
собствует развитию хронической усталости, голо
вокружения, мышечным болям.

Заключение. У пациентов в возрасте 4055
лет с прегипертензией, а также прегипертензи

Таблица 2
Концентрация элементов в сыворотке крови у пациентов групп обследования

Примечание: *  статистическая достоверность различий с контрольной группой; 
**  между показателями основной группы и группы сравнения (р<0,50,001)
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ей и астенией определяется недостаточный уро
вень магния, железа и марганца в сыворотке
крови, а также нарушение межэлементных кор
реляционных связей. Изменения в уровне эле
ментов сыворотки и межэлементных связей у

пациентов с ВНАД и пациентов с ВНАД с асте
нией происходят независимо, что может быть
использовано в качестве прогностического
инструмента для диагностики данного заболе
вания.
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XÜLASƏ

PREHİPTENZİYALI PASİYENTLƏRDƏ QANDA MANQAN, DƏMİR VƏ MAQNEZİUMUN
SƏVİYYƏSİ VƏ ELEMENTLƏRARASI ƏLAQƏLƏRİN MÜRƏKKƏBLİYİ

Mahmudova S.Y., Rəsul İ.T.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,

Ailə təbabəti kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Təqdim edilmiş məqalədə məqsəd prehipertenziyalı pasiyentlərdə qanda manqan, dəmir və maqneziumun səviyyəsi
və elementlərarası korrelyasiyanın təyin edilməsidir. Prehipertenziya (YNAT) və astenik pozuntuları olan 77
pasiyent (əsas qrup), astenik pozuntuları olmayan prehipertenziyalı (YNAT) 50 pasiyent (müqaisə qrupu) və 20
praktiki sağlam şəxslər (nəzarət qrupu) müayinə edilmişdir. Qan zərdabında maqnezium, manqan və dəmir ion
larının konsentrasiyasının təyini rentgenflüoressent spektrometriya üsulla aparılmışdır. Əsas qrupdan olan
pasiyentlərdə nəzarət qrupuna nisbətən Mg konsentrasiyası statistik əhəmiyyətli dərəcədə azdır (30,8%). Müqasiə
qrupunda olanlarda nəzarət qrupuna nisbətən Mg səviyyəsi 20,9% azdır. Əsas qrupdan olan pasiyentlərin qan zərd
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abında Fe ortalama konsentrasiyası müqaisə və nəzarət qruplarına nisbətən müvafiq olaraq 2,2 dəfə və 4,7 dəfə  sta
tistik əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Əsas qrupdan olan pasiyentlərin qanında Mn konsentrasiyası müqaisə qrupdan
olanlara görə 6,2 dəfə və nəzarət qrupdan olan pasiyentlərə nisbətən 8,1 dəfə aşağıdır. Elementlər səviyyəsi və
pozulmuş elementlərarası əlaqələr asteniyasız YNATli olan və asteniya ilə birlikdə müşahidə edilən YNATli
pasiyentlərdə xəstəliyin diaqnostikasında proqnostik alət kimi istifadə edilə bilər.
Açar sözlər: prehipertenziya, asteniya, arterial hipertenziya, makro və mikroelementlər, korrelyasiya. 

SUMMARY

THE LEVEL OF MANGANESE, IRON AND MAGNESIUM IN BLOOD AND THE
COMPLEXITY OF INTERELEMENT RELATIONS IN PATIENTS WITH PREHYPERTENSION

Mahmudova S.Y., Resul I.T.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,

Department of Family Medicine, Baku, Azerbaijan

The goal is to determine the concentration of manganese (Mn), iron (Fe) and magnesium (Mg) in the blood and the
correlation relationship between them in patients with prehypertension. The total amount of 77 patients with prehy
pertension (HNBP) and asthenic disorders (main group), 50 patients with prehypertension (HNBP) and without
asthenic disorders (comparison group) and 20 healthy individuals (control group) were examined. Determination of
the concentration of magnesium, iron andmanganese ions in the serum was carried out by the XRay fluorescence
spectrometric method. The concentration of Mg in comparison with the control is statistically significantly reduced
(by 30.8%) in patients of the main group. In the comparison group, the Mg level decreased by 20.9% relative to the
control. The average serum Fe concentration in patients of the main group was statistically significantly lower com
pared with the comparison and control groups, respectively 2.2 times and 4.7 times. The average concentration of
Mn in the blood in the main group was lower than in the comparison group 6.2 times and lower than in the control
group 8.1 times. Changes in the level of serum elements and interelemental bonds in patients with HNBP and
patients with HNBP with asthenia can be used as a prognostic tool for diagnosing this disease.
Keywords: prehypertension, asthenia, arterial hypertension, macro and microelements, correlation.

Redaksiyaya daxil olub: 15.09.2018
Çapa tövsiyə olunub: 29.09.2018
Rəyçi: t.ü.e.d. E.E.Hətəmzadə



63

Инфекции послеродового периода представ
ляют собой любую бактериальную инфекцию
репродуктивных органов после родов или выки
дыша. По данным ВОЗ в 2015 году зарегистри
ровано около 11,8 млн. послеродовых инфекций
у матери [2,11]. В промышленно развитых стра
нах мира частота маточных инфекций состав
ляет 12% случаев, причём, в основном они раз
виваются вследствие вагинальной инфекции. К
факторам риска развития инфекций послеродо
вого периода относят родоразрешение путем
кесарева сечения, наличие бактерий, в частно
сти, стрептококк группы В во влагалище, преж
девременный разрыв мембран, множественные
вагинальные исследования, ручное удаление
плаценты и др. [1,3]. Большинство инфекций
связано с несколькими типами бактерий [3]. При
современных методах профилактики и лечения
инфекционные осложнения после родов сравни
тельно редко приводят к тяжелым послед
ствиям. Тем не менее, они продолжают играть
важную роль в качестве причин заболеваний
женской половой сферы, вызывающих наруше
ние важнейших функций женского организма. 

Основным методом профилактики послеро
довых инфекционных осложнений является пре
вентивное назначение антибактериальных пре
паратов. Несмотря на то, что вопрос назначения
антибиотиков является спорным, их применение
женщинам с самопроизвольными родами, отно

сящихся к группе риска развития послеродовых
инфекционных осложнений, позволило улуч
шить результаты [3,6]. 

Основными направлениями профилактики
инфекционновоспалительных осложнений у
родильниц, помимо разработки и внедрения
новых технологий, являются методы диагности
ки и предупреждения инфекционных осложне
ний.

В настоящее время в литературе можно
довольно часто встретить публикации, в кото
рых обсуждаются участие цитокинов в инфици
ровании [4,5,8]. Известно, что цитокины — это
медиаторы межклеточного взаимодействия,
которые продуцируют иммунокомпетентные
клетки. Цитокины поддерживают определенное
состояние иммунной системы и гомеостаз орга
низма. Часто при схожих осложнениях беремен
ности имеет место разнонаправленное измене
ние уровней цитокинов [4,5]. Повидимому,
важное значение имеет их динамическое равно
весие.

Таким образом, определение цитокинового
профиля у беременных, а также и рожениц
является актуальным. 

Цель исследования заключается в определе
нии уровней цитокинов у родильниц при сроч
ных родах и изучении связи изменений цитоки
нов с послеродовыми осложнениями.

Материал и методы исследования.
*e-mail: dr.tufd.mahmudbeyova@gmail.com

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У РОДИЛЬНИЦ И ЕГО АССОЦИАЦИЯ
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

Гаджиева Р.С., Мусаева М.С., Махмудбекова З.Ф.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,

кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
Целью представленной статьи является определение уровней цитокинов у родильниц при срочных родах и изучении
связи изменений цитокинов с послеродовыми осложнениями. Обследовано 57 родильниц с послеродовым осложнени
ем после срочных родов, средний возраст которых составил 25,8±1,44 лет (основная группа). Контрольная группа – 20
женщин аналогичного возраста (средний возраст – 24,9±2,08 лет) со срочными родами без послеродовых инфекцион
ных осложнений. Определение цитокинов ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8, ФНОα, ИЛ4 и ИЛ10 проведено в крови методом ИФА
на 45 сутки после родов. В среднем уровни ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8 и ФНОα у родильниц с послеродовым осложнением
статистически значимо превышали контрольные в 2,2 раза (р<0,05), 2,3 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) и в 2,8 раза (р<0,01) соот
ветственно. Содержание ИЛ4 в среднем у женщин основной группы в сравнении с контрольной было в 2,0 раза
(р<0,05), а ИЛ10  в 1,8 раза (р<0,05) ниже. При всех осложнениях послеродового периода отмечался дисбаланс про
и противовоспалительных цитокинов, причем более выраженные изменения выявлены в содержании в крови ИЛ8.
Определение ИЛ8 и его повышенный уровень в сыворотке крови можно использовать как неспецифический маркер
для прогнозирования послеродового осложнения.
Ключевые слова: родильницы, послеродовые осложнения, цитокины, эндометрит.
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Обследовано 57 родильниц с послеродовым
осложнением после срочных родов, в возрасте
от 22 до 30 лет, средний возраст 25,8±1,44 лет,
которые составили основную группу. 20 жен
щин идентичного возраста (средний возраст –
24,9±2,08 лет) со срочными родами без послеро
довых инфекционных осложнений составили
контрольную группу.

У всех женщин изучен акушерскогинеколо
гический анамнез, анализ течения беременности
и родов.

Определение цитокинов проведено методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с тест
систем «ЗАО ВекторБЕСТ» (Россия, Ново си 
бирск). В крови определены провоспалительные
цитокины  ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8, ФНОα и проти

вовоспалительные цитокины – ИЛ4, ИЛ10.
Анализ проводился на 45 сутки после родов.

Статистическая обработка данных осуществ
лена при помощи программы «Статистика 6,0».
Применены методы вариационной статистики
ФишераСтьюдента с определением средней
арифметической, стандартной ошибки средней
величины, доверительного интервала (95% ДИ),
средней ошибки относительной величины,
уровня статистической значимости (р).

Результаты и их обсуждение. Клинически
осложнения проявлялись подъёмом температу
ры у всех родильниц основной группы. Также
отмечалось ускоренное СОЭ, сдвиг лейкоцитар
ной формулы влево. Наиболее часто встречался
эндометрит – у 27 женщин (рис. 1).

По данным анамнеза частота экстрагениталь
ных заболеваний у женщин основной группы
составила 71,9% (р<0,05), у женщин контроль
ной группы – 35,0%. Структуру экстрагениталь
ных заболеваний составили заболевания дыха
тельных путей, мочевыделительной системы,
желудочнокишечного тракта и эндокринные
нарушения. Частота перенесенных гинекологи
ческих заболеваний в основной группе состави
ла 66,7%, в контрольной – 55,0%. В основном
гинекологические заболевания носили воспали
тельный характер. 

Анализ результатов течения беременности
показал, что в основной группе лишь у 10

(17,5%) женщин беременность протекала без
осложнений, т.е. осложненная беременность
отмечалась в 82,5% случаев (р<0,001). В конт
рольной группе беременность осложнилась в
10,0% случаев. Обращала на себя внимание
частота анемии и многоводия вовремя гестации.
Так, в основной группе анемия встречалась в
86,0% случаев (р<0,01), многоводие – в 14,0%
(р<0,01), соответственно в контрольной – у 30,0
и 5,0% женщин. Во время беременности 51
(89,5%) женщин основной группы перенесли
острые респираторные заболевания (ОРЗ), тогда
как в контрольной группе случаев ОРЗ не
отмечалось. 

Рис. 1. Частота осложнений послеродового периода у родильниц основной группы
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Продолжительность родов по периодам у
женщин обеих групп не отличалась. Однако,
несвоевременное излитие околоплодных вод
чаще отмечалось у пациенток основной
группы (66,7%, контроль – 35,0%, р<0,05),
первичная и вторичная слабость родовых сил
– у 56,1%, дискоординированная родовая

деятельность – у 31,6% женщин, и лишь у
12,3% встречались быстрые и стремитель
ные роды. 

Проведенное исследование показало повы
шение провоспалительных и снижение противо
воспалительных цитокинов в крови у женщин
основной группы (рис. 2). 

В среднем уровни ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8 и
ФНОα у родильниц с послеродовым осложне
нием статистически значимо превышали конт
рольные в 2,2 раза (р<0,05), 2,3 (р<0,05), 5,8
(р<0,001) и в 2,8 раза (р<0,01) соответственно.
Содержание ИЛ4 в среднем у женщин основ
ной группы в сравнении с контрольной было в
2,0 раза (р<0,05), а ИЛ10 – в 1,8 раза (р<0,05)
ниже. При этом максимально высокие уровни
провоспалительных цитокинов отмечались у
женщин с послеродовым эндометритом (рис. 3). 

Полученные результаты свидетельствовали
о более высоком уровне провоспалительных
цитокинов при эндометрите и инфицировании
швов промежности. При сравнении с контроль
ными величинами у женщин с эндометритом
средняя концентрация ИЛ1α была выше в 2,4
раза (р<0,01), ИЛ6 – в 2,3 раза (р<0,01), ИЛ8 –
в 6,1 раза (р<0,001), ФНОα – в 2,8 раза (р<0,01).

У женщин с возникшим инфицированием швов
промежности содержание ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8 и
ФНОα также превышало контрольные показате
ли соответственно в 2,2 раза (р<0,05), 2,2 раза
(р<0,05), в 5,8 (р<0,001) и в 2,7 раза (р<0,01). В
группе обследованных с двумя осложнениями
концентрация ИЛ1α, ИЛ6, ИЛ8 и ФНОα в
среднем была выше контрольной в 2,2 (р<0,05),
2,2 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) и в 2,6 (р<0,01) раза
соответственно, т.е. разница почти такая как у
женщин с инфицированием швов промежности.
У женщин с послеродовой субинволюцией матки
в сравнении с контролем величина ИЛ1α была в
среднем выше в 2,0 раза (р<0,05), ИЛ6 – в 2,1
раза (р<0,05), ИЛ8 – в 5,3 раза (р<0,05), ФНОα
 в 2,5 раза (р<0,01). Сравнительный анализ кон
центрации противовоспалительных цитокинов
показал, что в группе женщин с эндометритом
уровни ИЛ4 и ИЛ10 снизились в 2,3 раза

Рис. 2. Средний уровень цитокинов в крови (пг/мл) обследованных родильниц
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(р<0,05) соответственно, в группе с инфицирова
нием швов промежности – в 2,2 раза (р<0,05)
соответственно, в группе родильниц с двумя
осложнениями – в 2,3 раза (р<0,05) и 2,0 раза
(р<0,05) и в группе с субинволюцией матки – в
2,2 (р<0,05) и 1,9 раза (р<0,05) соответственно.

Следовательно, у родильниц с осложнениями
преобладала активность сывороточных провос
палительных цитокинов. Наши результаты
согласуются с данными литературы [1,4]. В то
же время Ю.И.Тирская и соавт. [6,7] считают,
что значимым предиктором послеродового
эндометрита является повышение концентрации
ИЛ1β в аспирате из полости матки.

Таким образом, при всех осложнениях после
родового периода отмечался дисбаланс про и
противовоспалительных цитокинов, причём
более выраженные изменения выявлены в
содержании в крови ИЛ8. ИЛ8 – это медиатор
воспаления с выраженным действием, который
относится к группе хемокинов. Известно, что
ИЛ8 синтезируется моноцитами, макрофагами,
эндотелиальными клетками, его выработку сти
мулируют токсины бактерий, цитокины, в
основном, ИЛ1 и фактор некроза опухолей. Он
включает активацию хемотаксиса вместе с
повышением экспрессии молекул адгезии и уве
личивает выброс перекисных соединений.

Параллельно с этим ИЛ8 ингибирует адгезию
нейтрофилов к эндотелиальным клеткам, акти
вированных провоспалительными цитокинами,
препятствуя повреждению эндотелия. Этот ци 
то кин обладает способностью вызывать мигра
цию клеток в очаг воспаления и способствовать
их лучшей адгезии на эндотелии сосудов в вос
паленном участке, определяет его участие в ост
рой воспалительной реакции в месте проникно
вения патогена [5,9,10]. 

На основании полученных результатов и учи
тывая данные литературы, можно предполо
жить, что анализ дисбаланса цитокинов можно
использовать для оценки компенсаторных воз
можностей организма и прогнозирования воз
можных осложнений в послеродовом периоде.
При этом, применяя методы профилактики
послеродовых осложнений, наряду с другими
факторами, следует учитывать и цитокиновый
профиль женщин. 

Выводы. 1. У родильниц с послеродовыми
осложнениями отмечается значительное повы
шение провоспалительных цитокинов и особен
но ИЛ8. 

2. Определение ИЛ8 и его повышенный уро
вень в сыворотке крови можно использовать как
неспецифический маркер для прогнозирования
послеродового осложнения. 
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Рис. 3. Средний уровень цитокинов у женщин с различными послеродовыми осложнениями



XÜLASƏ

ZAHILARDA (DOĞMUŞ QADINLARDA) SİTOKİN PROFİLİ
VƏ ONUN DOĞUŞDAN SONRAKI AĞIRLAŞMALARLA ASSOSİASİYASI

Hacıyeva R.S., Musayeva M.S., Mahmudbəyova Z.F.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,

Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi təcili doğuşlar zamanı qadınlarda sitokinlərin səviyyəsinin müəyyən edilməsi və
sitokinlərin dəyişməsinin doğuş sonrası ağırlaşmalarla əlaqəsinin öyrənilməsi olmuşdur. Tədqiqatda təcili doğuşdan
sonra ağırlaşmaları olan 57 qadın müayinə edilmişdir, onların orta yaşı 25,8±1,44 il (əsas qrup) təşkil etmişdir.
Nəzarət qrupu doğuş sonrası iltihabi ağırlaşmaları baş verməyən  (orta yaş həddi 24,9±2,08)  təcili doğuşu olan  eyni
yaşlı 20 qadından ibarət olmuşdur. Qanda İL 1α, İL6, İL8, ŞNFα, İL4 və İL10 sitokinlərinin müəyyən edilməsi
doğuşdan 45 sutka sonra  İFA metodu ilə yerinə yetirilmişdir. Doğuş sonrası ağırlaşmaları olan qadınlarda İL 1α,
İL6, İL8 və ŞNF α səviyyəsi orta hesabla nəzarət qrupunun göstəricilərindən müvafiq olaraq 2,2 dəfə (р<0,05),
2,3 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) və 2,8 (р<0,01) dəfə statistik əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur. Doğuş sonrası
dövrün bütün ağırlaşmalarında proiltihabi və iltihab əleyhinə sitokinlərin disbalansı qeydə alınmışdır, daha qabarıq
dəyişiklik qanın tərkibində İL8in miqdarında aşkar edilmişdir. İL8in təyin edilməsini və qanın zərdabında onun
yüksək səviyyəsini doğuş sonrası ağırlaşmaları proqnozlaşdırmaq üçün qeyrispesifik marker kimi istifadə etmək
olar.  
Açar sözlər: doğmuş qadınlar (zahılar), doğuş sonrası ağırlaşmalar, sitokinlər, endometrit.
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SUMMARY

CYTOKINE PROFILE IN THE PUERPERAS AND ITS ASSOCIATION
WITH POSTPARTUM COMPLICATIONS

Hajiyeva R.S., Musayeva M.S., Mahmudbekova Z.F.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The aim of this study was to determine the levels of cytokines in puerperas in case of urgent childbirth and to study
the relationship between changes in cytokines and postpartum complications. 57 puerperas with postpartum com
plications after urgent delivery were examined, the average age was 25.8±1.44 years (main group). Control group 
20 women of the same age (mean age  24.9±2.08 years) with urgent deliveries without postpartum infectious com
plications. The determination of cytokines IL1α, IL6, IL8, TNFα, IL4 and IL10 was carried out in the blood by
ELISA on day 45 after delivery. On average, the levels of IL1α, IL6, IL8 and TNFα in puerperas with postpar
tum complication were statistically significantly higher than control ones by 2.2 times (p<0.05), 2.3 (p<0.05), 5.8
(p<0.001) and 2.8 times (p<0.01), respectively. The average IL4 content in women of the main group was 2.0 times
higher (p<0.05) than in the control group, and IL10 was 1.8 times lower (p<0.05) lower. For all complications of
the postpartum period, an imbalance of pro and antiinflammatory cytokines was noted, and more pronounced
changes were detected in IL8 blood. The determination of IL8 and its elevated serum level can be used as a non
specific marker for predicting postpartum complications.
Keywords: puerperas, postpartum complications, cytokines, endometritis.
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Оптимальное функционирование семейной
медицины требует решения проблем интеграции
всех звеньев здравоохранения на всех уровнях
медикосанитарного обеспечения [79]. Счи 
тает ся, что интеграция должна быть многоуров
невой, мультимодельной, ориентированной на
спрос и пациента. Различают несколько вариан
тов интеграции: организационная, сервисная,
функциональная, клиническая, нормативная и
системная. В литературе широко обсуждаются
вопросы участия семейных врачей в лечении
хронических больных, что нацелено на сниже
ние загруженности врачейспециалистов.
Л.Н.Дегтярева [4] считает, что любому контин
генту старше 35 лет, обратившемуся к врачу
общей практики, нужно провести общее офталь
мологическое обследование. Всем пациентам
старше 35 лет необходимо раз в два года, а
лицам старше 50 лет ежегодно измерять внутри
глазное давление. Группу риска развития глауко
мы составляют: родственники больных глауко
мой, больные сахарным диабетом, гипертониче
ской болезнью, миопией высокой степени. Этим
пациентам рекомендуется измерять внутриглаз
ное давление не менее 2х раз в год, начиная с 35
лет. Другие авторы также подтверждают необхо
димость регулярного измерения внутриглазного
давления [2]. Факторы риска глаукомы [1]
влияют на частоту и длительность мониторинга:
офтальмогипертензия (внутриглазное давление

˃27 мм. рт. ст.), возраст старше 40 лет, толщина
роговицы, горизонтальный с/д размер, верти
кальный с/д размер, наследственность, фактор
рефракции, факторы сердечнососудистых пато
логий, сахарный диабет и прочее. 

В Азербайджане роль семейного врача по
оказанию лечебнодиагностической помощи
больным заболеваниями органов зрения недо
статочно изучена. Это побудило нас к проведе
нию данного исследования.

Цель исследования. Оценить возможности
привлечения семейного врача в обследовании
больных с патологиями органов зрения. 

Материалы и методы исследования. Для
определения роли семейного врача в медицин
ском обеспечении пациентов с глазными заболе
ваниями мы определили ожидаемый объем
нагрузки. Учитывая, что существующий статус
семейных врачей в Азербайджане практически
идентичен статусу участковых терапевтов, по
фактическим материалам нельзя оценивать
нагрузку семейных врачей по медицинскому
обслуживанию больных глазными заболевания
ми. Исходя из этого, мы выбрали методологию
концептуального моделирования и планирова
ния работы семейного врача по диагностике и
лечению (лечебнодиагностическое посещение)
пациентов с глазными патологиями.

В условиях участковой системы (традицион
ная система в Азербайджане) был установлен
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ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

*Салихова К.М.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,

кафедра организации здравоохранения и менеджмента с курсом педагогики,
психологии и иностранного языка, Баку, Азербайджан

Целью данного исследования является оценка возможности привлечения семейного врача в обследовании больных с
патологиями органов зрения. Материалы и методы. Изучались медицинские документы офтальмологических боль
ных обратившихся в амбулаторнополиклинических учреждении. Применялись метод экспертных оценок; балансиро
вание функций и компетенций и методы статистического анализа. Результаты. Было установлено, что на 1000 человек
населения приходятся 5,1±0,2 болезни век, 14,1±0,2 болезни конъюнктивы, 15,3±0,3 болезни хрусталика, 52,0±0,5 нару
шения рефракции. В связи с лечением этих заболеваний, среднее число посещений к врачу офтальмологу составляет –
17,85; 26,79; 21,42; 93,60. По оценкам экспертов, эти посещении соответственно 6,25; 11,15; 5,30; 38,0 могут быть обес
печены (на 1000 населен.) семейным врачом. Выводы. Семейный врач с компетенцией в области офтальмологии и обя
занностью осуществления диагностического наблюдения за состоянием пациентов может обеспечить 79,4 посещения
лечебнодиагностического характера из расчета на 1000 населения.
Ключевые слова: роль семейного врача, лечебнодиагностическая помощь, заболевания органов зрения.
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объем лечебнодиагностической работы врача
офтальмолога. Передача части объема лечебно
диагностической работы врача офтальмолога
семейному врачу была установлена экспертным
путем. Имея базовую специальность врача
офтальмолога, мы проводили экспертную оцен
ку. 

По нозологическим формам болезней глаз и
его придаточного аппарата были собраны сведе
ния о фактической посещаемости врачей
офтальмологов. Принимая во внимание профес
сиональный уровень офтальмологов поликлини
ки №3, они были привлечены для экспертной
оценки фактических посещений. По каждой
нозологии были учтены 100 фактических и экс
пертных данных о посещаемости. Собранные
данные были обработаны методами описатель
ной статистики для количественных признаков.
При помощи пакета «анализ данных» програм
мы Excel были получены основные параметры
описательной статистики: наименьшая и наи
большая величина; мода и медиана, средняя
арифметическая, стандартная ошибка, стандарт
ное отклонение, дисперсия, уровень надежности
[6].

Результаты. Семейный врач в соответствии
со своими профессиональными компетенциями
в области офтальмологии, может заниматься
профилактикой, диагностикой и лечением вос
палительных заболеваний глаза и его придаточ
ного аппарата (конъюнктивитов, блефаритов,
дакриоаденитов, дакриоциститов, кератитов,
ячменя), глаукомы, миопии, гиперметропии,
пресбиопии, косоглазия и катаракты. Он может
оказывать неотложную медицинскую помощь
при остром приступе глаукомы и выполнять
определенные манипуляции (прямая и обратная
офтальмоскопия; определение остроты зрения,
цветного зрения; оптическая коррекция зрения с
помощью пробных очковых линз; тонометрия).
Для качественного выполнения этих функций
семейный врач, при необходимости, организует
дополнительное обследование больных и их
консультацию у врачаофтальмолога. Объём
лечебнодиагностической работы зависит от
распространенности глазных заболеваний среди
населения. Принимая за основу данные заболе
ваемости населения болезнями органов зрения,

мы установили нагрузку для семейного врача с
учетом его квалификации и компетенции в обла
сти офтальмологии. Эти данные приведены в
таблице. 

Из представленных данных очевидно, что
при уровне общей заболеваемости болезнями
век 5,1±0,2‰ на одного пациента приходится 3,5
посещений врача. При этом первичное посеще
ние должен осуществлять семейный врач, кото
рый после консультации с офтальмологом про
должает лечение. В этой связи ожидаемая
нагрузка семейного врача составляет 6,25 посе
щений на 1000 населения, или 1,23 посещения
на одного пациента с патологиями век. В сред
нем семейный врач уменьшает нагрузку офталь
молога по оказанию лечебнодиагностической
помощи пациентам с болезнями век на 35,0%.

Общая заболеваемость населения болезнями
слезного аппарата составляет 1,3±0,1‰.
Первично эти больные могут обращаться как к
офтальмологам, так и семейным врачам.
Компетенция семейных врачей по лечению
болезней слезного аппарата ограничена, поэто
му он отправляет таких больных к офтальмоло
гам. В итоге объем нагрузки семейного врача по
оказанию первичной медицинской помощи
пациентам с болезнями слезного аппарата невы
сок (0,30 посещений на 1000 населения).

Болезни конъюнктивы сравнительно больше
распространены среди населения (14,1±0,2‰).
Компетенция семейного врача по экспертным
заключениям позволяет выполнять 41,6% ожи
даемой нагрузки врача офтальмолога. В итоге
по оказанию лечебнодиагностической помощи
больным с болезнями конъюнктивы объём
нагрузки врача составляет 11,15 посещений на
1000 человек населения. 

Кератит относительно меньше распространен
среди населения, на 1000 жителей приходится
1,7±0,1 случаев кератита, который с лечебно
диагностической целью требует 7,14 посеще
ний. Семейный врач, в соответствии со своими
профессиональными компетенциями, обеспечи
вает первичные посещения. Поэтому на 1000
человек населения приходится 1,70 посещений к
семейному врачу в связи с этим заболеванием,
которое в основном лечится врачомофтальмо
логом. Семейный врач может уменьшить объем
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нагрузки офтальмолога в связи с лечебнодиаг
ностической помощью при кератите на 23,8%. 

Иридоциклиты также относительно меньше
распространены, на 1000 населения приходится
1,8±0,1 случаев заболеваемости и 9,18 посещае
мости (на одного больного 5,1 посещения).
Эксперты считают, что 19,6% этих посещений
(1,80 на 1000 населения) может выполнять
семейный врач в соответствии со своей компе
тенцией. 

Болезни хрусталика относительно широко
распространены (на 1000 человек населения

15,3±0,3 случаев). В амбулаторных условиях эти
больные нуждаются в наблюдении врачей, а
лечебная помощь оказывается в условиях ста
ционара. Поэтому на одного больного проходит
ся 1,4 амбулаторное посещение. Суммарно на
1000 населения рекомендуется 21,42 посещений
к врачам амбулаторного звена, из этих посеще
ний 5,3 может обеспечивать семейный врач,
16,12 – врачофтальмолог.

Глаукома также является распространенным
заболеванием; на 1000 человек населения име
ется 8,2±0,2 случаев этой патологии. Для лече

Таблица
Расчет ожидаемого объема нагрузки семейного врача по оказанию

лечебнодиагностической помощи пациентам глазными заболеваниями
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ния и наблюдения этих больных в среднем на
одного пациента необходимо 4,6 посещений к
врачам амбулаторного звена. По экспертным
оценкам, 29,52 посещений на 1000 населения
следует планировать для врачаофтальмолога,
8,20 посещений на 1000 населения – для семей
ного врача. 

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки, по
сравнению с глаукомой и болезнями хрусталика,
менее распространены (на 1000 населения 
3,2±0,1 случаев). В амбулаторных условиях на
одного пациента приходится в среднем 2,5 посе
щений. Суммарно на 1000 населения необходи
мо планировать 8 амбулаторных посещений в
связи с лечебнодиагностическими потребно
стями пациентов с этой патологией, из числа
которых 6,80 посещений целесообразно плани
ровать для врача офтальмолога, а 1,20 посеще
ния – для семейного врача.

Болезни стекловидного тела и глазного ябло
ка, зрительного нерва и зрительных путей
сравнительно менее распространены, лечение
этих патологий чаще проводятся в стационар
ных условиях, объем амбулаторных посещений
в расчете на 1000 населения составляет соответ
ственно 3,10 и 2,66, которые в основном обес
печиваются врачамиофтальмологами. Неболь 
шая часть этих посещений (в основном наблю
дательного характера) может быть возложена на
семейных врачей (соответственно 0,10 и 0,70
посещений на 1000 населения).

Нарушения аккомодации и рефракции широ
ко распространены; на 1000 населения прихо
дится 52,0±0,5 случая этих патологий.
Суммарное количество лечебнодиагностиче
ских посещений для этих больных в расчете на
1000 населения составляет 93,60 (в расчете на
одного больного 1,8 посещений). Компетенция
семейного врача (оптическая коррекция зрения с
помощью пробных очковых линз) позволяет ему
взять на себя определенную часть лечебнодиаг
ностической работы. По экспертным оценкам,
семейные врачи могут обеспечивать 40,6%
необходимого объема лечебнодиагностической
помощи больным с нарушениями аккомодации и

рефракции. На 1000 населения рекомендуется
38,0 посещений для выполнения указанной
помощи.

Итак, итоговая нагрузка семейного врача по
выполнению первичной медикосанитарной
помощи пациентам с болезнями органов зрения
составляет 79,40 посещений в расчете на 1000
человек. Это даст возможность снизить суще
ствующую нагрузку врача офтальмолога на
33,0%. 

Обсуждение полученных результатов. В
литературе имеется ограниченное количество
работ по перераспределению задач в области
медикосанитарного обеспечения больных забо
леваниями глаз между семейными врачами и
офтальмологами [15]. В этих работах не учтена
распространённость глазных болезней. Для
адекватного определения возможности участия
семейного врача в оказании первичной медико
санитарной помощи в связи с офтальмологиче
скими патологиями необходимо изучение забо
леваемости населения болезнями глаз и его при
даточного аппарата, что является главным
источником формирования потребности в
офтальмологических услугах.  

Подобные работы в литературе практически
отсутствуют, что свидетельствует, с одной сто
роны, об актуальности нашей работы, а с другой
– большей адекватности нашего подхода к опре
делению роли семейного врача.

Выводы. Семейный врач с компетенцией в
области офтальмологии (умение прямой и
обратной офтальмоскопии, определения остро
ты зрения, цветового зрения, оптической кор
рекции зрения с помощью пробных очковых
линз, тонометрии) и обязанностью осуществле
ния диагностического наблюдения за состояни
ем пациентов (с воспалительными заболевания
ми глаз – конъюнктивит, блефарит, дакриоаде
нит, дакриоцистит, кератит, ячмень; инородным
телом глаза; глаукомой; миопией; гиперметро
пией; пресбиопией; косоглазием; катарактой)
может обеспечить 79,4 посещения лечебно
диагностического характера из расчета на 1000
населения.
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GÖRMƏ ORQAN XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ ƏHALİYƏ MÜALİCƏDİAQNOSTİKA
YARDIMININ GÖSTƏRİLMƏSİNDƏ AİLƏ HƏKİMİNİN ROLU

Salihova K.M.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, səhiyyənin təşkili və menecmenti

kafedrası, pedaqoqika, psixologiya və xarici dil kurasu ilə, Bakı, Azərbaycan

Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi ailə həkiminin görmə orqanı xəstəliklərində müalicəproqnostika prosesində
iştirakı imkanlarının qiymətləndirilməsi olmuşdur. Materiallar. Ambulator poliklinika müəssisələrinə müraciət
edən oftalmoloji xəstələrin tibbi sənədləri. Metodlar. Ekspert qiymətləndirmə metodu; funksiya və kompeten
siyaların balanslaşdırılması və statistik təhlil metodları. Nəticələr. Müəyyən olunmuşdur ki, əhalinin 1000 nəfərinə
5,1±0,2 göz qapaqlarının, 14,1±0,2 konyunktivanın, 15,3±0,3 büllurun xəstəliyi, 52,0±0,5 refraksiya pozuntusu
düşür. Bu xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı həkim oftalmoloqa gəlişlərin orta sayı 17,85; 26,79; 21,42; 93,60 təşkil
edir. Ekspert rəylərinə görə bu gəlişin müvafiq olaraq 6,25; 11,15; 5,30; 38,0i (1000 nəfərə görə) ailə həkimi
tərəfindən təmin edilə bilər. Nəticə. Ailə həkimi üçün nəzərdə tutulmuş peşə kompetensiyası və funksiyaları
çərçivəsində həkim oftalmoloqa olan gəlişlərin 1000 nəfər əhaliyə görə 79,4nü təmin edə bilər.
Açar sözlər: ailə həkiminin rolu, müalicədiaqnostika yardımı, göstərilməsində görmə orqan xəstəlikləri.

SUMMARY

ROLE OF THE FAMILY PHYSICIAN IN THE PROVISION OF TREATMENT AND
DIAGNOSTIC ASSISTANCE TO THE POPULATION WITH VISUAL ILLNESSES

Salihova K.M.
Azerbaijani State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Department of Healthcare
and Management with a Course of Pedagogics, Psychology and a Foreign Language, Baku, Azerbaijan

The purpose of the study was assessing the role of the family physician in the provision of treatment and diagnos
tic assistance to the population with visual illness. Materials of the study. Medical documentation of ophthalmo
logic patients applying to policlinics. Methods. Method of expert assessment; function and competitiveness bal
ancing and statistical analysis methods. Results. It was determined that, share of eye diseases per 1000 person is
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5.1±0.2 diseases of eyelids, 14.1±0.2 – conjunctiva, 15.3±0.3 crystalline disease, 52.0±0.5 refraction violation.
Average quantity of visits to ophthalmologist are 17.85; 26.79; 21.42; 93.60. According to expert reviews 6.25;
11.15; 5.30; 38.0 (per 1000 persons) of these applications can be satisfied by ophthalmologist. Conclusion. Within
the scope of the occupational competence and functions considered   for the family doctor, the doctor can provide
79.4 per 1000 population with health care service of ophthalmologists.
Key words: the role of family doctor, treatmentdiagnostics service, eye diseases.

Redaksiyaya daxil olub: 24.08.2018
Çapa tövsiyə olunub: 18.09.2018
Rəyçi: dosent N.O.Məmmədova

74



75

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hökumətlərin və
ictimaiyyətin diqqətini reproduktiv sağlamlığın
mühafizəsi probleminə cəlb etmək üçün diri doğul
maya hamiləliyin müddətindən asılı olmayaraq
dölün həyat əlamətləri ilə ana orqanizmindən xaric
olması və ya kənarlaşdırılması prosesi məzmunun
da definisiya vermişdir. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 21 oktyabr 2014cü il tarixli
340 saylı qərarına əsasən tabeliyindən və mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respubli 
ka sının bütün səhiyyə müəssisələrində 2015ci il
yanvarın 1dən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
tövsiyə etdiyi “Diridoğulmanın beynəlxalq
meyarları” tətbiq edilməsi müəyyən edilmişdir [1].
Beləliklə, diri doğulmaya verilmiş sovet anlayışı
köhnəldiyindən, ölkəmizdə artıq reproduktiv
sağlamlıq sahəsində beynəlxalq standartlar tətbiq
edilir, hestasiyanın 1227 tam həftəliyində hamilə
qadınların sağlamlığına xüsusi diqqət yetirilir.
Hamiləliyin bu dövrdə pozulmasının profilaktikası
(gec düşüklər, vaxtından əvvəl doğuşlar) reproduk
tiv itgilərin xeyli dərəcədə azalmasına kömək edir. 

Hamiləlik ağırlaşmalarının və sağlamlıq vəziy 
yətinin bir çox göstəriciləri vaxtından əvvəl doğuş
və düşük təhlükəsi ilə əlaqəlidir Tədqiqat lar da hes
tasiyanın 1227 tam həftəliyində hamiləliyin pozul
ması təhlükəsi problemləri müəyyən səviyyədə işıq
landırılsa da, hamiləliyin pozulma təhlükəsinin
müalicəsinin neqativ nəticəsinin prediktorları və
onların proqnostik əhəmiyyəti haqqında hələ də tam
və etibarlı məlumatlar yoxdur [2, 3, 6]. Odur ki,
hestasiyanın 1227 tam həftəliyində hamiləliyin
pozulmasının prediktorları, yayılması, səbəbləri,
nəticələri və profilaktikası məsələlərinin öyrənil mə 

si aktuallıq kəsb edir. Bundan ötrü, şübhəsiz, hes
tasiyanın müxtəlif dövrlərində hamiləliyin pozul
ması riski nəticələri nin və amillərinin xarakteris
tikasının, hamiləliyin pozulmasının statistik
əhəmiyyətli prediktorlarını müəyyən etmək, risk
faktorlarını nəzərə almaqla hamiləliyin aparılması
taktikasını əsaslandırmaq kimi məsələlərə diqqətin
yetirilməsi zəruridir.

Hamiləliyin pozulması riskinin səviyyəsi hes
tasiya müddətindən asılıdır ki, bu da ölkəmizdə
reproduktiv itkilər ilə mübarizədə ana və uşaqların
mühafizəsi sisteminin stimullaşdırılması üçün
nəzərdə tutulmuş «diri doğulma»nın beynəlxalq
meyarlarının tətbiqini zəruri etmişdir. Bu,
hamiləliyin pozulması əlamətləri olan qadınların
fərdi müalicə proqamlarının planlaşdırılması
zamanı tətbiq edilə bilən hamiləliyin pozulması təh
lükəsinin müalicəsinin neqativ nəticəsinin predik
torlarının həssaslığı və spesifikliyinin müəyyən
edilməsini şərtləndirir. Risk faktorlarının proqnos
tik xarakteristikası mamalıq stasionarlarında
hamiləliyin pozulmasının müalicəsinin güman
edilən nəticələri üzrə plan tapşırıqların və
qiymətləndirici meyarların müəyyən edilməsinə
imkan verir. Abort təhlükəsi riskinin və onların
neqativ nəticələrinin prediktorları və faktorları
hamiləliyin pozulmasının ilkin profilaktikası üzrə
tədbirlərin təşkili üçün də faydası ola bilər.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə
əsaslanaraq hamiləliliyin vaxtından əvvəl pozulma
təhlükəsinin 5 qrupu (variantı) fərqləndirilir:

– hestasiyanın 12 həftəlik müddətinədək hamilə 
li yin pozulması əlamətlərinin yarandığı erkən düşük
təhlükəsi;
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– hestasiyanın 1221 tam həftəlik müddətlərində
hamiləliyin pozulması əlamətlərinin yarandığı
kecikmiş düşük təhlükəsi;

– hestasiyanın 2227 tam həftəlik müddətlərində
hamiləliyin pozulması əlamətlərinin yarandığı və
davam etdiyi çox erkən vaxtından əvvəl doğuş təh
lükəsi;

– hestasiyanın 2833 tam həftəlik müddətlərində
hamiləliyin pozulması əlamətlərinin yarandığı
erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi;

– hestasiyanın 3437 tam həftəlik müddətlərində
hamiləliyin pozulması əlamətlərinin yarandığı vax
tından əvvəl doğuş təhlükəsi.

Hestasiyanın hər dövründə müşahidə
vahidlərinin həcmini hamiləliyin pozulma təhlükəsi
ilə hospitallaşmış xəstələr üzərində hamiləliyin
pozulmasının məlum olan ümumqəbuledilmiş və
şübhəli mexanizmləri haqqında informasiyanın əldə
edilməsini özünə daxil edən tədqiqat proqramını
əhatə edən prospektiv müşahidə aparılmışdır.
Ananın orqanizmində iltihab prosesinin xarakteris
tikası üçün qanda homosisteinin və creaktiv zülalın
çoxluğu müəyyən edilmişdir ki, bu, bəzi alimlərin
mövqeyinə görə orqanizmin sistemli iltihab reak
siyasının prediktorları sayılır [5].

Hamilə qadınların orqanizminin metabolik
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi geniş istifadə olu
nan meyarlar (ümumi zulal, sidik çövhəri, qanda
qələvi fosfataza, bilirubin və xolesterin) əsasında
aparılır. Hestasiyanın 1227 tam həftəliyində
hamiləliyin pozulması təhlükəsi zamanı periferik
qanın əsas xarakteristikası öyrənilməsi vacibdir
(eritrositlərin, leykositlərin, limfositlərin, trom
bositlərin, hemoqlobinin, fibrinogenin miqdarı,
leykoformula, protrombin indeksi və s.).

Ultrasəs müayinəsinin köməyi ilə hamiləliyin
pozulması təhlükəsi zamanı teztez dəyişən uşaqlıq
boynunun parametrləri müəyyən edilir. Bu metod
ilə həmçinin ciftin vəziyyətinin xarakteristikası əldə
edilir. PZR diaqnostikası metodu ilə cinsi yolla
ötürülən bütün infeksiyaların (Chlamydia tra
chomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma,
urealyticum, Gardnrella vaginalis, Trichomonas
vaginalis, Herpes simplex I və II tip, CMV,
Neysseria gonorrhea) seropozitivliyi (və ya
seroneqativliyi) müəyyən edilir [4].

Hamiləliyin vaxtından əvvəl pozulma təhlükəsi
yarandıqda bu əlamət ilə hospitallaşmış xəstələrin

yaş tərkibi hestasiyanın müxtəlif dövrlərində fərqli
olur. Erkən və gecikmiş düşük təhlükəsi, həmçinin
çox erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı
pasiyentlərin tərkibində yaşı 20dən az olan qadın
ların sayı (>14,0±2,45%) erkən vaxtından əvvəl və
vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı ilə müqay
isədə çoxluq təşkil edir (9,5±2,07%). Hamiləliyin
pozulması ilə əlaqədar hospitallaşmış xəstələrin
hamiləliyin sayı üzrə tərkibi hestasiyanın müxtəlif
müddətli qruplarında praktik olaraq eynidir. Bütün
qruplarda sayca ikinci hamiləliyi olmuş qadınların
sayı azlıq təşkil edir (14,5±2,49 – 16,0±2,59%),
sayca birinci (39+3,4545,0+3,52%) və üçüncü,
habelə daha çox hamiləliyi olmuş qadınların sayı
isə demək olar ki, eynidir (40,0±3,46 –
45,0±3,52%).

Hamiləliyin pozulma təhlükəsi olan pasiyentlər
arasında fəsadlaşmış mamalıq anamnezi olan qadın
ların sayı dəyişkəndir: erkən düşük təhlükəsi
zamanı maksimal, vaxtından əvvəl doğuşlar zamanı
isə minimal ölçüdədir ki, bu da hestasiyanın ilkin
müddətlərində fəsadlaşmış mamalıq anamnezi
fonunda hamiləliyin pozulma riskinin yüksək
olması ilə şərtlənir. Müqayisə olunan qruplarda
uşaqlıqda çapıq olan qadınların sayında fərq olsa
da, onun səviyyəsi yüksək deyildir (I qrupda
14,0±2,45%, II qrupda 10,0±2,12%; III qrupda
9,0±2,02%; IV qrupda 6,0±1,68%). Uşaqlıq boy
nunun anomaliyası diaqnozu müvafiq olaraq I qrup
da 24,0±3,21%, II qrupda 18,0±2,72%, III qrupda
14,0±2,45% və IV qrupda 8,0±1,92% hamilə qadı
na qoyulmuşdur. Buradan görünür ki, vaxtından
əvvəl doğuş təhlükəsi ilə müqaysədə erkən və
kecikmiş düşük təhlükəsi zamanı hamiləlik daha
teztez uşaqlıq boynunun anomaliyası ilə bağlı olur. 

I qrupda 35,0±3,37% hamilələrdə sidik sistemi
xəstəlikləri qeydə alınmışdır. II və III qrupda bu
xəstəliklər praktik olaraq eyni tezlikdə olmuşdur
(müvafiq olaraq 33,5±3,34% и 27,5±3,16%
Р>0,05). IV qrupda sidikcinsiyyət orqanları xəstə
liklərinin tezliyi 7,5±1,86% olmuşdur. Buradan
görünür ki, hamilə qadınların erkən və kecikmiş
düşük təhlükəsi 4 dəfə çox sidikcinsiyyət sistemi
nin patologiyası ilə müşayiət olunur. Sidik yol
larının infeksiyası erkən düşük təhlükəsinin
28,0±3,17% hallarında qeydə alınmışdır. Gecikmiş
düşük təhlükəsinin 19,0± 2,77%i sidik yollarının
infeksiyası ilə müşayiət olunmuşdur. Çox erkən və

76



erkən vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi zamanı sidik
yollarının infeksiyasının tezliyi müvafiq olaraq
12,0±2,29 və 4,5±1,47% təşkil etmişdir və düşük
təhlükəsi ilə müqayisədə xeyli dərəcədə az olmuş
dur. 

Seçmə tədqiqat üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki,
hestasiyanın 12 həftəlik müddətinədək, 1221, 22
27, 2837 tam həftəlik müddətlərində hamiləliyin
pozulması tezliyi müvafiq olaraq 39,0±3,44;
21,0±2,88; 19,0±2,77 və 16,0±2,59% olmuşdur.
Hes ta si yanın müvafiq müddətlərində döl və yeni
doğulmuşların ölüm tezliyi isə 100 hospitallaşmış
xəstəyə münasibətdə 39,0±3,44; 21,0±2,88;
16,0±2,59 və 8,0±1,88 təşkil etmişdir. Deməli, ha 
mi ləliyin pozulması əlamətlərinin təzahür etdyi hes
tasiyanın ayrıayrı müddətlərində müalicənin son
luğu xeyli dərəcədə fərqlidir. Hestasyanın ilkin
müddətlərində hamiləliyin pozulması teztez hami 
ləliyin dayandırılması ilə qurtarır ki, bu da dölün
ölümü ilə müşayiət olunur. Stasionarda hestasiyanın
2227 həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozul
ması təhlükəsi müqayisə oluna bilinən səviyyədə
uğurla aradan qaldırılır, yalnız 19,0±2,77% qadın
larda hamiləlik pozulur.

Vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi olan qadınların
do ğuşa qədər hospitallaşması əksər hallarda hami lə 
li  yin müddətinin uzadılması ilə qurtarır, hesta si ya nın
2837 həftəlik müddətində hamiləlik 16,0±2,59%
pozulur. Buradan görünür ki, hamilə liyin pozulma
təhlükəsi yarandıqda hestasiyanın müddətindən asılı
olaraq müalicənin sonluğu dəyişir. Hamiləliyin
uzadılmasına daha çox hestasiyanın 2837 həftəlik
müddətlərində nail olunur. Hamiləliyin pozulma təh
lükəsi zamanı hestasiyanın müddəti artdıqca düşük
və erkən doğuşların sayı azalır. 

Hestasiyanın 12 həftəlik müddətinədək hamiləli 
yin pozulma təhlükəsinin yaranması zamanı abort
ilə nəticələnmənin yüksək riski birinci və təkrar
(ücüncü və daha çox) hamiləliklərdə qeydə alın
mışdır (müvafiq olaraq 46,6±5,3% və 45,0±5,6%).
Hestasiyanın digər müddətlərində abort təhlükəsi
ilə hospitallaşmış xəstələrdə hamiləliyin vaxtından
əvvəl pozulma tezliyi geniş ölçüdə dəyişmişdir
(6,324,4%), lakin əksər hallarda birbirindən tam
olaraq fərqlənməmişdir. Hamiləliyin pozulması
zamanı fəsadlaşmış mamalıq anamnezi teztez onun
vaxtından əvvəl pozulması ilə bağlı olur. Hestasi ya 
nın 12 həftəyə qədər olan, 1221, 2227, 2837

həftəlik müddətlərində hamiləliyin pozulması ilə
bağlı hospitallaşmış xəstələrin müvafiq olaraq
55,0±4,5; 36,4±4,8; 25,0±4,6 və 66,7±11,1%nin
hamiləliyini uzatmaq mümkün olmamışdır.

Hestasiyanın 12 həftəyə qədər olan, 1221, 2227
həftəlik müddətlərində abort təhlükəsinin stasionar
müalicəsi müvafiq olaraq 39,0±3,44, 21,0±2,88 və
19,0±2,77% hallarda hamiləliyin vaxtından əvvəl
pozulması ilə qurtarır. Hamiləliyin pozulması təh
lükəsi zamanı onun uğursuz başa çatması riskinin
daha mühüm amilləri sidikcinsiyyət sisteminin
infeksiyaları, ödem, proteinuriya və hipertenziv
pozulmalar, uşaqlıqda çapıq və uşaqlıq boynunun
anomaliyaları sayılır.

Hestasiyanın 2227 həftəlik müddətində
hamiləliyin pozulması təhlükəsi zamanı ana ölümü
ehtimalı erkən və gecikmiş abort təhlükəsi ilə (hes
tasiyanın 22 həftəlik müddətinədək) müqayisədə
statistik olaraq yüksəkdir (χ2=4,0; υ=1,0; P<0,05).
Erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl doğuş
təhlükəsi zamanı (hestasiyanın 2837 həftəlik müd
dəti) ana ölümü halları nisbətən teztez (5 hal) mü 
şa hidə olunmuşdur. Erkən və gecikmiş abort təhlü 
kə si olan qadınların qrupu ilə müqayisədə ana ölü 
mü ehtimalı kifayət qədər yüksək olmuşdur
(χ2=5,0; υ=1,0; P<0,05). Erkən və gecikmiş abort
təh lü kəsi zamanı (hestasiyanın 22 həftəlik müddəti 
nə dək) ilə erkən vaxtından əvvəl və vaxtından əvvəl
doğuş təhlükəsinin (hestasiyanın 2837 həftəlik
müd dəti) müqayisəsi sıfır hipotezinin ədalətliliyini
təsdiq etmir (P<0,05).

Eyni zamanda çox erkən vaxtından əvvəl doğuş
təhlükəsi (hestasiyanın 2227 tam həftəlik müddə 
ti), erkən vaxtından əvvəl (hestasiyanın 2833 tam
həftəlik müddəti) və vaxtından əvvəl doğuş təh
lükəsi zamanı ana ölümü hallarınn müqayisəsi ilə
sıfır hipotezinin ədalətliliyi təsdiq olunur (P>0,05).
Stasionardan çıxarılandan sonra hestasiyanın son
rakı mərhələlərində hamiləliyin təkrarən uğursuz
sonluqla pozulması ehtimalı qalır. Məlumatlara
əsasən erkən (80,0; 19,5 və 0,5%) və gecikmiş abort
təhlükəsi (65,0; 28,5 və 6,5%), çox erkən (54,5;
32,6 və 12,9%) və erkən vaxtından əvvəl və vaxtın
dan əvvəl doğuş təhlükəsi (50,0; 36,5 və 13,5%)
qruplarına daxil olan pasiyentlərin stasionarlarda
birinci, ikinci, ücüncü dəfə və daha çox müalicə
almalarının sayı birbirindən xeyli dərəcədə fərq
lidir.
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Hestasiyanın 1221 və 2227 həftəliyində hami 
lə liyin pozulma təhlükəsinin nisbi risk dərəcəsi
(vax tında doğuş qrupuna daxil olan qadınlar ilə
müqayisədə) aşağıdakı şəkildə olmuşdur: anemiya
da 3,0 və 2,7; qan dövranı sistemi xəstəliklərində
2,9 və 2,5; şəkərli diabetdə 24 və 21; sidikcinsiyət
sistemi xəstəliklərində 16,8 və 13,8; ödem, protein
uriya və hipertenziv pozuntularda 8,0 və 7,6; cinsi
yolla ötürülən infeksiyalarda 9,5 və 6,0; fəsadlaşmış
mamalıq anamnezində 24,8 və 22,0, uşaqlıqda
çapıq zamanı 5,0 və 4,5; uşaqlıq boynunun
patologiyalarında 9 və 7.

Hestasiyanın 1221 və 2227 həftəliyində hami 
lə liyin pozulma təhlükəsinin ehtimalı qeyd edilən
risk faktorlarının qabarıqlığı zamanı (proqnostik
əhə miyyəti) birbirindən fərqlənir və aşağıdakı
kimi dir: anemiyada 75,0 və 73,2%; qan dövranı sis
temi xəstəliklərində 74,2 və 71,4%; şəkərli diabetdə
96,0 və 95,5%; ödem, proteinuriya və hipertenziv
pozuntularda 88,9 və 88,3%; cinsi yolla ötürülən
infeksiyalarda 73,1 və 63,2%; fəsadlaşmış mamalıq
anamnezində 92,2 və 95,6%, uşaqlıqda çapıq
zamanı 83,3 və 81,8%; uşaqlıq boynunun pato lo gi 
ya larında 94,7 və 93,3%.

Hamiləliyin 1221 və 2227 həftəliyində abort
təhlükəsinin, vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsinin və
vaxtında doğuşun olduğu qadınlarda preeklamp
siyanın və cinsi yolla ötürülən infeksiyanın əlamət 
lərinin kombinasiyası 15,0; 10,0; 2,0 və 0,5% hal
təşkil etmişdir. Bu zaman riskin bu faktorlarının

kombinasiyasının proqnostik əhəmiyyəti hamiləli 
yin 1221 həftəliyində 96,8%, 2227 həftəliyində
95,2%, vaxtından əvvəl doğuşlarda 80% təşkil
etmişdir.

İki, üç, dörd, beş və daha çox risk faktorlarının
kombinasiyası hamiləliyin 1221 həftəliyində abort
təhlükəsinin olduğu qadınlarda 18; 34; 21 və 27%,
hamiləliyin 2227 həftəliyində abort təhlükəsinin
olduğu qadınlarda isə 28, 27; 36 və 9% olmuşdur.
Vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsinin olduğu qadın
ların 35 faizində bir risk faktoru, iki, üç, dörd, beş
və daha çox risk faktorlarının kombinasiyası isə
müvafiq olaraq 20; 17; 18 və 10% olmuşdur.
Vaxtında doğuş olan qadınlarda, əsasən, hər hansı
risk faktoru qeydə alınmamışdır (70%), 25%də
təktük, cəmi 5%də isə iki risk faktorunun kombi
nasiyası mövcud olmuşdur.

Tədqiqatlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki,
hamiləlik və mamalıq anamnezi müddətində ana
orqanizminin funksional meyarlarının hamiləliyin
pozulması təhlükəsi və stasionar şəraitdə hami lə li 
yin pozulmasının müalicəsinin neqativ nəticəsi riski
ilə əlaqəli olan geniş siyahısı mövcuddur. Hesta si 
ya nın 1227 tam həftəliyində hamiləliyin pozulması
təhlükəsinin müalicəsinin neqativ nəticəsinin pre 
dik torları birbirindən həssaslığın dərəcəsi, spesi 
fik liyi və proqnostik qiymətinə görə fərqlənir ki,
onların hər birinin hamiləliyin pozulması təhlükəsi
olan qadınlarda müalicənin aparılması taktikasının
seçilməsində müxtəlif təyinatları vardır.

1. “Diridoğulmanın beynəlxalq meyarları”nın tətbiq edilməsi haq 
qın da / http://sehiyye.gov.az/files/pdf/DDM/DDM_CabMin.pdf 
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плаценты при адаптации к воздействию факторов нефте
перерабатывающего производства. Автореф. дисс. ...канд.
мед. наук. Баку. 1999. 22 с.
3. Исрафилбейли С.Г., Рзакулиева Л.М. Состояния анти
оксидантной системы защиты организма при угрозе преры
вания в раннем сроке беременности / Ə.Əliyev adına ADHTİ
nun elmi əsərlərinin məcmuəsi. Bakı. 2004. S. 100102. 
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канд. мед. наук. // http://www.dslib.net /ginekologiya/ prog
nozirovanieiprofilaktikaugrozhajuwegropozdnego
vykidyshavoiitrimestre.html
5. Синаташвили К.Т., Полянгикова О.Л. Закономерность
нарушений метаболических процессов у беременных при
угрозе и преждевременные родах, их коррекция / Научные
труды 8 Международного конгресса «Здоровье и образо
вание в XXI веке: концепции болезней цивилизации». М.
2007. С. 569570.  
6. Сирачли У.М. Прогнозирование коагулопатических аку
шерских кровотечений у беременных. Автореф. дисс.
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78

ƏDƏBIYYAT – REFERENCES  ЛИТЕРАТУРА



79

РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Алиева К.Дж.
Кафедра акушерства и гинекологии Азербайджанского Государственного Института

Усовершенствования врачей им. А.Алиева, Баку, Азербайджан

В статье исследуются проблемы угрозы прерывания беременности и выявление ее распространенности,
причин и исходов в разных сроках гестации. Характеризуются факторы риска невынашивания, определяют
ся статистически значимые маркеры и их прогностическая ценность. Обосновывается тактика ведения бере
менных с учетом роли факторов риска. 
Ключевые слова: гестация, аборт, ранний выкидыш, роды, факторы риска.

SUMMARY

MODERN CHARACTERISTICS OF THE RISK OF ABORTION

Aliyeva K.J.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan

The article studies the problems of the threat of premature pregnancy and reveals its prevalence, causes and out
comes in different terms of gestation. The risk factors for miscarriage are characterized, statistically significant
markers and their prognostic value are determined. The tactics of managing pregnant women with regard to the role
of risk factors is substantiated.
Keywords: gestation, abortion, early miscarriage, childbirth, risk factors.

Redaksiyaya daxil olub: 10.08.2018
Çapa tövsiyə olunub: 29.08.2018
Rəyçi: professor L.M.Rzaquliyeva



Revmatoid artrit (RA) – ən geniş yayılan, etiolo 
giyası bilinməyən ağır autoimmun xəstəlik hesab
olunur. Bu xəstəlik xroniki eroziv artrit və daxili
orqanların sistem zədələnməsi ilə xarakterizə olunur.
Revmatoid artrit  xəstəliyinin böyük tibbi və sosial
iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Revmatoid artritin başlan
masından ilk 35 il ərzində pasiyentlərin yarısı
əməkqabiliyyətini itirirlər. Revmatoid artritin fəsad
larından xəstənin ömrü qısalır. Ona görə də bu
xəstəliyin erkən diaqnostikası və vaxtında başlanan
adekvat müalicəsi çox əhəmiyyətlidir [1,2]. 

Revmatoid artritin müalicəsi kliniklaborator
remissiyanı əldə etmək, oynaqların destruksiyasının
və əlilliyin qarşısını almaq, həyat keyfiyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədilə kombinə olunmuş şəkildə
aparılır [3]. Müalicənin müasir strategiyası “məqsədə
nail olunana qədər müalicə” (“treat to target”) prinsi
plərinə əsaslanır [4,5]. Diaqnoz qoyulan vaxtdan ilti
habəleyhinə terapiya gecikmədən başlanmalıdır.
Təyin edilən terapiyaya kifayət qədər cavab yoxdur
sa, müalicənin sxemi dəyişilməli və müalicənin
məqsədlərinə nail olunmalıdır. Bundan sonra,
xəstənin vəziyyəti dinamikada nəzarət olunmalıdır.
Remissiyaya nail olana qədər hər 3 aydan bir, remis
siyaya nail olandan sonra isə hər 6 aydan bir xəstə
müşahidədə olmalıdır. Revmatoid artritin müalicəsi
ömür boyu aparılmalıdır [6]. Kombinə olunmuş
müalicə rejim, pəhriz, yerli terapiya, risk amillərinin
azaldılması (siqaret çəkməmək, stres və infeksiyalar
dan qorunmaq və s.), fizioterapevtik  müalicə, sana
torkurort müalicə, medikamentoz müalicə, cərrahi
müdaxilə və reabilitasiyadan ibarətdir. 

Xəstələrə süd məhsulları (kəsmik, qatıq, ayran, şit
pendir, süzmə və s.) və bitkitərəvəz mənşəli mad
dələrdən ibarət pəhriz təyin olunur. Müxtəlif konser
vantların qəbulu məhdudlaşdırılır. Xəstəlik remis
siyaya doğru meyl etdikcə xəstənin pəhrizini tədricən
genişləndirmək lazımdır. 

Revmatoid artritin əsas müalicəsi dərmanlarla apa 
rı lan müalicədir. Qeyristeroid  iltihab əleyhinə pre pa 
rat lar, analgetiklər, qlükokortikoidlər, sintetik bazis
iltihab əleyhinə preparatlar, bioloji aktiv preparatlar
müalicədə əsas yer tuturlar [7]. 

Qeyristeroid iltihab əleyhinə olan dərmanların
ilti haba qarşı və ağrıkəsici təsirləri onların orqa nizm 
də siklooksigenaza fermentinin fəallığını azalda
bilməsi ilə əlaqədardır. Siklooksigenaza fermenti
pros taqlandinlərin, prostasiklin və tromboksanın ara 
xidon turşusundan biotransformasiyasını nizamlayır.
Onun 1 və 2 saylı izoformaları (SOQ1 və SOQ2)
vardır. Revmatoid artrit zamanı toxumalarda siklook
sigenaza fermentinin 2 saylı izoformanın səviyyəsi
xeyli artır. Ona görə, klinik praktikada SOQ2 selektiv
ingibisiya edən dərman preparatları daha geniş isti
fadə olunur. Bunlardan nimesulid, meloksikam, eto ri 
kok sib, selekoksib kimi preparatları göstərmək olar. 

Revmatoid artritin müalicəsində qlükokortikoid 
lərin tətbiq olunması, onların iltihabəleyhinə olan
təsiri ilə əlaqədardır. Qlükokortikoidlər leykositlərin
iltihab zonasına olan miqrasiyasını, iltihab mənşəli
sitokinlərin ifrazını, SOQ2nin fəallıq dərəcəsini,
mediator və proteolitik fermentlərin hüceyrələrdən
çıxışını zəiflədir; hüceyrə və lizosomal membran
larının keçiriciliyini azaldaraq onları stabilləşdirir.
Onların kiçik (515 mq/sutka), orta dozaları (2060
mq/sutka) və “puls  terapiya” (1000 mq/sutka) adlı
yüksək dozası ayırd olunur. “Pulsterapiya” qısa müd
dət ərzində revmatoid artritin fəallığını azaltmaq
məqsədilə həyata keçirirlər. Prednizolonun 57,510
mq/sut dozasında metotreksatla uzun müddət ərzində
(12 il) qəbul olunması xəstəliyin fəallıq dərəcəsinin
azalmasına və remissiyaya gətirib çıxarır. Qlükokor ti 
koid lərlə müalicə aparılarkən xəstəni fasiləsiz nə za 
rət də saxlamaq və klinik vəziyyətdən asılı olaraq
onla rın dozalarını dəyişmək və ya fasilələr vermək
lazımdır. Qlükokortikoidlərlə müalicə metotreksat ilə
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kombinasiyada aparılmalıdır. Bazis preparatların
təsiri inkişaf edənə qədər qlükokortikoidlərlə terapiya
davam olunmalıdır (bridgeterapiya). Qlükokorti 
koid lər monoterapiyada istifadə olunmamalıdırlar.
Müalicənin başlanmasından 6 aydan gec olmayaraq
qlükokortikoidlər kəsilməlidir. Çox aşağı dozada
(˂5mq/sut) qlükokortikoidlərin uzunmüddətli ver
ilməsi metotreksat ilə terapiyanın efektliyini artırır. 3
aydan çox və sutkada 5 mqdan çox qlükokortikoidlər
qəbul edən xəstələrə osteoporozun profilaktikası və
müalicəsi aparılmalıdır (Ca preparatları, vit. D) [8]. 

Revmatoid artriti olan bütün xəstələrə bazis prepa 
rat ları tətbiq olunmalıdır və olduqca erkən təyin edil 
mə lidir. Müalicə 13 ay ərzində başlanılmalıdır.
Metotreksat – sübut olunmuş “birinci sıra” preparatı 
dır, effektiv və təhlükəsizdir, revmatoid artriti olan
bütün xəstələrə tövsiyə olunur. Metotreksata əksgös 
tə riş varsa sulfasalazin təyin olunmalıdır. Metotreksat
həftədə 1015 mq dozada başlanılmalı, sonra hər 24
həftə 5 mq doza artırılmalı və həftədə 2030 mq doza
ya qədər çatdırılmalıdır. Metotreksat fonunda 24 saat
dan tez olmayaraq mütləq həftədə 5 mqdan az olma
yaraq fol turşusu təyin olunmalıdır. Metotreksatın həb
formaları efektsizdirsə, xəstələrə preparatın dərialtı
formasının təyini tövsiyyə olunur [911]. Metotrek 
sata əks göstəriş varsa yaxud 3 ay ərzində efekt ver
mirsə, digər bazis iltihabəleyhinə preparatlar: lefluno
mid (20 mq/sut) yaxud sulfasalazin (34 q/sut) təyin
olunmalıdır. Leflunomidin müalicəsi fonunda mütləq
arterial təzyiqin səviyyəsi nəzarət olunmalıdır [12].
Müalicənin əvvəlində qanın ümumi analizi, kreatinin,
AlT, AST hər 11,5 ay, sonralar isə hər 3 aydan bir
yoxlanılmalıdır. ALT, AST miqdarı normadan 3 dəfə
artıq olduqda, metotreksatın qəbulu dayandırılmalıdır.
Laborator göstəricilər normallaşandan sonra metot 
rek sat az dozada təkrar təyin edilməlidir. Hamiləliyi
planlaşdıran qadınlarda metotreksat əks göstərişdir.
Hamiləlik zamanı sulfasalazin və hidroksixloroxin
təyin etmək olar. Bazis preparatları uzun müddət,
bəzən ömrü boyu təyin edilir [13,14].

Revmatoid artritin müalicəsində genmühəndisliyi
texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən preparat
lar istifadə olunur: şiş nekrozu faktorunun (ŞNF)
inhibitorları–infliksimab, adalimumab, qolimumab,
sertolizumab peqol; antiB hüceyrə preparatları –
rituk simab, ofatumumab; Tlimfositlərin blokatorları
– abatasept, etanersept, interleykin 6 reseptorların
blokatorları – tosilizumab, sarilumab, klazakizumab,

interleykin 17 reseptorların blokatorları – sekuki
mumab, iksekizumab, brodalumab. Bu preparatların
arasında şiş nekrozu faktorunun inhibitorlarına üstün
lük verilir. Revmatoid artritin müalicəsində ŞNF
inhibitorları çoxdan istifadə olunurlar. Bu preparatlar
revmatoid iltihabına müxtəlif təsir göstərirlər: stromal
hüceyrələrin fəallığını, iltihab mediatorların sintezini
azaldır, matriks metalloproteinazlara, angiogenez,
limfogenez, sümük metabolizminə müsbət təsir
edirlər [1517]. 

Genmühəndisliyi texnologiyası ilə alınan bioloji
təsir göstərən preparatlar metotreksatın kifayət qədər
efektiv olmadığı halda istifadə olunurlar.

Bioloji preparatların tətbiqinə əsas göstəriş xəstə
liklərin erkən mərhələlərində müalicəyə xüsusi rezis
tent formaları, yüksək aktivliyin olması, digər
preparatların tətbiqində olan problemlər aiddir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, bioloji preparatların tətbiqi
zamanı xəstələr ciddi müayinə olunmalı, hər hansı
gizli infeksiyaların olması (xüsusən vərəmin) inkar
edilməlidir. Əks halda bu preparatlarla müalicə
zamanı ağır infeksion ağırlaşmalara yol verilə bilər. 

Terapiyanın efektivliyi  və bir sıra preparatların
immunogenliyin azalması məqsədi ilə genmühəndis
liyi texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən
preparatlar metotreksat ilə birgə təyin olunmalıdırlar.

Rituksimab seropozitiv revmatoid artritdə və ya
oynaqdankənar əlamətləri olan xəstələrdə yararlı
hesab olunur [18,19].

Son zamanlar revmatoid artritin müalicəsində tof
asitinib (TOFA) preparatı istifadəyə icazə verilib. Bu
preparatın təsir mexanizmi Janusassosiasiya olun
muş kinazların (JAK) fəallığını ingibə etməklə əlaqə
dardır. 4 tip JAK ayırd edilir: Tofasitinib məhz JAK3
təsir göstərir, barisitinib isə JAK1 və JAK2 ingibə
edərək, metotreksat ilə kombinasiyada çox efektlidir
[2022]. 

Dayanıqlı remissiya (6 aydan az olmayaraq)
zamanı tədricən qeyristeroid iltihabəleyhinə və
qlükokortikoidlər, sonralar isə genmühəndisliyi
texnologiyası ilə alınan bioloji təsir göstərən preparat
ların dayandırılması tövsiyə olunur. Getdikcə bazis
preparatların dozası azaldılmalı, lazım gələrsə stabil
remissiyada bazis preparatların təyini dayandırıl
malıdır.

Revmatoid artritin müalicəsində sanatorkurort
müalicəsi geniş istifadə olunur (Naftalan, Yessentuki,
Masesta, Odessa və s.). Mineral sulardan geniş isti
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fadə olunur. Kurort müalicəsinə əksgöstəriş
xəstəliyin sistem şəkli alması, yüksək dərəcəli aktiv
lik, oynaqların funksiyasının kəskin pozulmasıdır.  

Revmatoid artritin inkişaf eləmiş mərhələlərində
oynaqların funksional pozğunluqlarının korrek
siyasında əsas müalicə vasitəsi kimi cərrahi üsullar
tətbiq olunur. Cərrahi müalicəyə göstəriş hər bir
xəstədə konkret oynağın vəziyyətindən asılı olaraq
fərdi qaydada müəyyən edilir. 

Cərrahi müalicəyə göstərişlər:
 Sinovit nəticəsində sinirlərin sıxılması;
 Vətərlərin qırılması;

 Nevroloji simptomlarla müşahidə olunan yarım 
çı xıqlar;

 Hərəkət məhdudluğu yaradan deformasiyalar;
 Çənəgicgah oynağının ankilozu;
 Müalicəyə rezistent sinovit, bursit və s.;
 Oynaqda güclü ağrılar və hərəkət məhdudluğu;
 Oynaqların ağır formalı müxtəlif deformasi ya la rı.
Müasir dövrdə total endoprotezləşdirmə əməliyya 

tı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Pəncənin oynaqlarının
müxtəlif formalı deformasiyalarında göstəriş üzrə
artroplastika, artrodez və bu kimi əməliyyatlar aparılır
[23]. 
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Kron xəstəliyi (KX) müasir qastroentero lo gi ya nın
ən ciddi problemlərindən biri olaraq qalmaqda
davam edir. Xəstələnmə səviyyəsinə görə digər qas
troenteroloji xəstəliklərin yayılma tezliyi ilə mü qa yi 
sədə aşağı olsa da, ağırlıq dərəcəsi, ağırlaşma (fə sad 
laşma) və letallığına görə həzm aparatının xəstəlik
ləri arasında mühüm yerlərdən birini tutur. KX olan
daimi maraq etiologiyasının tam məlum olmaması və
patogenezinin isə tam aşkar edilməməsi ilə bağlıdır.

Kron xəstəliyi amerika qastroenteroloqu Berill
Bernard Crohn (18841983) şərəfinə adlandırılıb.
1932ci ildə B.B.Crohn öz kolleqaları İ.Ginzburg və
G.D.Oppenheimer ilə birlikdə terminal ileum
nahiyəsində yaranan patologiya ilə bağlı 14
xəstənin klinik təqdimatını “Regionar ileit: patoloji
və klinik təsviri” adı ilə məqalə formasında
Amerika Tibb Assosiasiyasına təqdim etmişdirlər.

Azərbaycanda Kron xəstəliyinin öyrənilməsində
professor İsmayıl Teymur oğlı Abasovun xüsusi əməyi
olub, beləki hələ SSRİ dönəmində, 1974 ildə «Болезнь
Крона» adlı dərslik nəşr edilmişdir (həmm. akademik
M.X.Levitan) və Kron xəstəliyi zamanı bağırsağın
zədələnmə sxemi təqdim edilmişdir (Şək. 1).

Kron xəstəliyi zamanı həzm aparatının istənilən
şöbəsinin zədələnməsini görmək olarağız boş lu 
ğun dan anusa qədər. Ancaq, daha çox Kron xəstəliyi
ileosekal nahiyəni zədələdiyinə görə kəskin gedişatlı
hallarda klinik mənzərə kəskin appendisitə bənzəyir.
Çox təəsüf ki, halhazırda Kron xəstəliyi, xoralı
kolitdən fərqli olaraq, nə terapevtik, nə də cərrahiyə
müalicəsinin köməkliyi ilə sağalmır.

KX xəstəliyi etiologiyası məlum olmayan, həzm

aparatının/mədəbağırsaq traktının transmural, seq
mentar, qranulematoz, iltihabı ilə, yerli və sistem
ağırlaşmalar ilə (fəsadlaşmalar ilə) səciyyələnən
xroniki residivləşən xəstəliyidir.

Kron xəstəliyinin kəskinləşməsi (residivləşməsi)
dedikdə – bu qrup xəstələrdə klinik remissiya
dövründə spontan və ya medikamentoz terapiya ilə
saxlanılan xəstəliyin tipik simptomlarının əmələ
gəlməsi nəzərdə tutulur.

KX remissiyası dedikdəxəstəliyin tipik görün
tülərinin (təzahürlərinin) itməsi nəzərdə tutulur.

Kron xəstəliyin remissiyasının 3 növü mövcuddur:
1. Klinik remissiya – Kron xəstəliyinin simptom

larının olmaması (Best indeksi ilə (CDAİ)˂150 bal).
2. Endoskopik remissiya – endoskopik müayinə

zamanı iltihabın makroskopik əlamətlərinin itməsi
(olmaması, qeyd edilməməsi).

3. Histoloji remissiya – morfoloji tədqiqat za 
manı bioptatda iltihabın mikroskopik əla mət lə ri nin
(görüntülərinin, təzahürlərinin) olmaması.

ECCOnun tövsiyələrinə görə Kron xəstəliyinin
təsnifatında Monreal modifikasiyası ilə (2005ci il)
Vyana təsnifatından (1998ci il) istifadə edilir.
Monreal əlavələrinə görə (modifikasiyasına görə)
mədəbağırsaq traktının yuxarı şöbələrinin (proksi
mal) zədələnmələri nadir hallarda sərbəst qeyd
edilir, əsasən bu lokalizasiyalı zədələnmələr
(proksimal) terminal ileit, kolit və ya ileokolit ilə
birgə qeyd edilir. Kron xəstəliyi yaşa, fenotipə və
lokalizasiyasına uyğun təsnif edilib (A, B, L) [2,3].

Monreal təsnifatı (Kron xəstəliyinin zədələnmə
lokalizasiyasına görə (L)):
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• terminal ileit (L1) – 45%;
• kolit (L2) – 32%;
• ileokolit  (L3) – 19%;
• mədəbağırsaq traktının proksimal şöbələrinin

zədələnməsi (L4) – 4%.
Kron xəstəliyinin yaşla əlaqədar təsnifatı (A):
• A1 – 016 yaş (16 yaşa qədər);
• A2 – 1740 yaş (üstünlük təşkil edir);
• A3 – 40 yaşdan yuxarı.
Kron xəstəliyinin fenotipinə görə (formasına

görə) təsnifatı (B) [4]:
• B1 – iltihab (lüminal forma);
• B2 – stenozlaşan forma;
• B3 – penetrasiya yaradan forma və ya ekstra lü 

mi nal forma (fistul forması) (bağırsaqlararası və
di gər fistulların əmələ gəlməsi və ya aşkarlanması;
qarın boşluğunda abses və infiltratın əmələ gəlməsi
və ya aşkarlanması);

• B3p – bKron xəstəliyinin perianal forması.
B3p (perianal forma) sərbəst gedişatdan savayı

B1, B2, B3 ilə birgə qeyd edilə bilər:
• B3p+B1;
• B3p+B2; 
• B3p+B3.
Kron xəstəliyin zədələnmənin məsafəsinə görə

halhazırda 2 əsas qrupa  bölünür [2, 4, 5]:
1. Lokalizasiya edilmiş KX:
a) ˂30 sm qədər zədələnmələr. Əsasən, ileosekal

nahiyənin izolə edilmiş zədələnməsinin təsviri üçün
istifadə edilir (məsələn, ˂30 sm qalça bağırsaq və

yoğun bağırsağın sağ tərəfli zədələnməsi);
b) yoğun bağırsağın kiçik bir hissəsinin izolə

edilmiş zədələnməsi.
2. yayılmış KX:
a) 100 smdən artıq zədələnmə məsafəsi (bütün

şöbələrin summar zədələnmə göstəricisi).
Kron xəstəliyində gedişat:
1. kəskin gedişat (xəstəliyin başlanğıcından 6

aya qədər müddət):
a) fulminant başanğıc ilə;
b) tədrici başlanğıc ilə.
2. xroniki gedişat:
a) xroniki fasiləsiz gedişat (aparılan adekvat ter

apiya fonunda remissiya dövrü 6 aya qədər davam
edirsə);

b) xroniki residivləşən gedişat (aparılan adekvat
terapiya fonunda remissiya 6 aydan artıq davam
edirsə):

• nadir residivləşən (ildə 1 dəfə və ya daha az);
• teztez residivləşən (ildə 2 dəfə və daha çox).
Xəstəliyin ağırlığı bir neçə amillərin kompleks

şəkildə qiymətləndirilməsindən ibarətdir:
• halhazırda residivin ağırlığı;
• bağırsaqdankənar təzahürlər və fəsadlaşmalar

(ağırlaşmalar);
• aparılan müalicəyə refrakterlik (o cümlədən,

hormonalasılılıq və hormonalrezistentlik).
Ancaq diaqnozun qoyulması və müalicə tak

tikasının dəqiqləşdirilməsi üçün hazırki klinik
vəziyyətin (yəni residivin) ağırlıq dərəcəsi təyin
edilməlidir. Bu məqsədlə prof. İ.L.Xalif və
E.B.Belousova tərəfindən təqdim edilmiş meyarlar
dan və Kron xəstəliyinin aktivlik indeksindən (Best
indeksi, CDAİ) istifadə edilir (cəd. 1 və 2).  

• CDAİ<150 bal – qeyriaktiv Kron xəstəliyi
(klinik remissiya);

• CDAİ~150300 bal – yüngül dərəcəli aktivlik;
• CDAİ~301450 bal – orta ağır dərəcəli aktivlik;
• CDAİ>450 bal – ağır dərəcəli (yüksək) aktivlik.
Hormonal terapiyaya cavaba görə Kron xəs 

tə li yi nin təsnifatı:
1. Hormonal rezistentlik:
a) Yüksək aktivlik (ağır gedişat):
• Xəstəyə 7 gün və daha artıq v/daxili qlükokor

tikosteroidlərin yeridilməsinə baxmayaraq (predni
zolon hesabına 2 mq/kq/gündəlik) xəstəliyin
aktivliyi dayanıqlıdır.

b) Orta ağır aktivlik:
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• 4 həftə ərzində peroral kortikosteroid teraapiya
fonunda (prednizolon hesabına 0,75 mq/kq/gündə
lik) xəstəliyin aktivliyi dayanıqlıdır.

2. Hormonal asılılıq:
a) Kortikosteroidlər ilə aparılan terapiyada

steroidlərin dozası (prednizolonun dozası) 3 ay
ərzində 1015 mqa qədər azaldıqda xəstəliyin
aktivliyində artım və ya

b) Steroid terapiya bitəndən sonra ilk 3 ay
ərzində residivin əmələ gəlməsi

• Kron xəstəliyinin fenotiplərinin klinik mən 
zə rə si [3]:

• B1 – iltihabi (luminal) forma uzun müddət ba 
ğır sağın selikaltı qatında formalaşır və uzun müddət
ərzində mənşəyi bilinməyən ağrılar və bağırsaq
dankənar təzahürlər ilə səciyyələnir (səbəbi bilin
məyən hərarət epizodları, artralgiyalar, düyünlü

eritema və s.). Xəstəlik uzun illər boyu dəqiq ləş di 
ril məmiş qala bilər. Kron xəstəliyi uşaqlıq illərində
debut etdiyi hallarda xəstədə fiziki inkişafda ger
iləmə qeyd edilir. 

• Xəstəliyin ilk klinik əlamətlərinə aiddir:
• Hərarətin qalxması (artması);
• EÇSin artması;
• Leykositoz;
• Digər itihab göstəricilərində artım.
Patoloji prosesin selikli qişa, əzələ qişası və

seroz qişaya yayılmasından asılı olaraq xroniki
diareya, bağırsaq qanaxmaları, tutmaşəkilli ağrılar
(bağırsağın zədələnmiş seqmentinin xoralaşması və
ya daralmasının göstəricisi) müşahidə olunur. 

Malabsorbsiya sindromunun simptomları for
malaşaraq aşağıdakılar meydana çıxır:

• anemiya;
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Cədvəl 1 
Klinik vəziyyətin və residivin ağırlıq dərəcəsinin meyarları [2, 3, 4]
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Cədvəl 2  
Ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və ya Best indeksi (CDAİ) [2, 4, 5]



• hipoproteinemiya; 
• ödem;
• bədən kütləsində itki. 
Müəyyən hallarda bağırsaq keçməməzliyi

mənzərəsi əmələ gəlir. Qida borusu, mədə və
onikibarmaq barmaq bağırsağın zədələnməsi
zamanı (L4) xora xəstəliyinin mənzərəsi müşahidə
edilir. Ancaq bu “xora” xəstəliyi standart terapiyaya
rezistentliyi ilə və çoxsaylı xoraeroziv zədələn
mələr ilə səciyyələnir. Anorektal nahiyədə lokaliza
siya zamanı paraproktitlər və uzun müddət sağal
mayan düz bağırsaq çatları əmələ gəlir.

• B2 – stenozlaşan forma bağırsaq keçməmə
zliyi simptomları ilə səciyyələnir. Klinik mənzərədə
daha çox tutmaşəkilli ağrılar (əksər hallarda sağ
qalça nahiyəsində) qeyd edilir, bu ağrılar qusma,
qarın nahiyəsində köp, qarında qurultu, nəcisin və
qazların xaric edilməsində ləngimə qeyd edilir.
Bağırsağın peristaltikası zamanı periodik olaraq
“qabarmalar” hiss edilir. Palpasiya zamanı qarın
boşluğunda infiltrat aşkar edilə bilər. Diaqnoz
rentgenoloji tədqiqat və ya laparotomiya zamanı
təsdiqlənir. Selikli qişanın tamlığı itirilir, bağırsaq
divarında olan çapıqlar bağırsaq mənfəzinin daral
masına gətirir və nəticədə hissəvi, bəzi hallarda isə
tam bağırsaq keçməməzliyi inkişaf edir.

• B3 – fistul (ekstraluminal) forma daha ağır
gedişatla səciyyələnir, bağırsaqlararası bitişmələr
(komissuraların) əmələ gəlməsi ilə bağırsaq
divarının transmural zədələnməsi qeyd edilir.
Yanaşı həm ilgəklərarası və həm də xarici bağırsaq
fistulalarının  absesləri də müşahidə edilir.

Kron xəstəliyinin diaqnozunun qoyulmasında
nələrə diqqət  yetirməliyik?

Diaqnozun qoyuluşunda il öncə mədəbağırsaq
traktının  bütün zədələnən seqmentlərinin sadalan
ması ilə patoloji lokalizasiya nahiyələri qeyd
edilməlidir, sonradan xəstəliyin gedişatı, gedişat
mərhələsi (remissiya və ya residiv), hazırki residi
vləşmənin ağırlıq dərəcəsi və ya remissiya, hor
monal asılılıq və ya rezistentlik, bağırsaqdankənar,
bağırsaq və perianal fəsadlaşmaların (ağırlaş
maların) qeyd edilməsi mütləqdir.

Məsələn;
1. Kron xəstəliyi, ileokolit (qalça bağırsağın ter

minal şöbəsinin, kor və qalxan çənbər bağırsağın
zədələnməsi), xroniki residivləşən gedişat, orta
ağırlıq (orta ağır aktivlik) CDAİ 410, abdominal

boşluqda infiltrat, xarici bağırsaq fistula, perianal
zədələnmələr ilə (ön və arxa anal çatlar) fəsad
laşmış (ağırlaşmış).

2. Kron xəstəliyi, terminal ileit, xroniki residi
vləşən gedişat, remissiya dövrü, CDAİ 130, qalça
bağırsağın terminal şöbəsinin strikturası (bağırsaq
keçiriciliyi pozulmayıb).

3. Kron xəstəliyi, kolit (qalxan, siqmayabənzər
və düz bağırsağın zədələnməsi), xroniki fasiləsiz
gedişat, ağır (yüksək) aktivlik, CDAİ 510), hormon
al asılılıq, perianal zədələnmələr (çatlar) ilə ağır
laşmış (fəsadlaşmış).

4. Kron xəstəliyi, ileit (qalça, acı və 12barmaq
bağırsağın zədələnməsi), xroniki residivləşən
gedişat, ağır (yüksək) aktivlik, CDAİ 490, bağır
sağın keçməməzliyi ilə fəsadlaşmış qalça bağır
sağın stenozu, periferik artropatiyalar, düyünlü
eritema.

KRON XӘSTӘLİYİ NECӘ DİAQNOSTİKA
OLUNMALIDIR [2, 3, 4, 6]?

1. Kron xəstəliyinin klinik diaqnostik meyarları
• Kron xəstəliyinin daha çox yayılmış klinik

əlamətlərinə aiddir:
• Xroniki diareya (6 həftə və daha artıq);
• Abdominal ağrı;
• Hərarət;
• Etiologiyası naməlum olan anemiya;
• Bağırsaq keçməməzliyi;
• Perianal fəsadlaşmalar (ağırlaşmalar) (cər

rahiyə əməliyyatından sonra residivləşən xroniki
anal çatlar, paraproktit, düz bağırsaq fistulları).

• Kron xəstəliyinin əsas kliniklaborator təza
hürləri:

• Diareya (o cümlədən qan ilə);
• Abdominal ağrı;
• Bədən kütləsində itki;
• Hərarət;
• Anemiya;
• Qarın boşluğunda palpasiya edilən infiltratın

olması;
• Bağırsaq keçməməzliyi;
• Anorektal zədələnmələr (çatlar, fistula, para

proktit);
• Bağırsaqdankənar simptomlar (dərinin zədə 

lən məsi, selikli qişaların zədələnməsi, oynaqların,
gözlərin zədələnməsi və s.).

Bundan savayı, Kron xəstəliyi, xoralı kolitdə
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olduğu kimi, müxtəlif bağırsaqdankənar təzahürlər
ilə və bağırsaq ağırlaşmaları/fəsadlaşmaları ilə
müşayiət oluna bilər (cəd. 3).

• Kron xəstəliyinin aktivliyi ilə əlaqədar olan
autoimmun zədələnmələri:

• Artropatiyalar (artralgiyalar/artritlər);
• Dərinin zədələnməsi (düyünlü eritema, qan

qrenoz piodermiya);
• Selikli qişaların zədələnməsi (aftoz stomatit);
• Gözlərin zədələnməsi (uveit, irit, iridosiklit,

episklerit).
• Kron xəstəliyinin aktivliyi ilə əlaqədar

olmayan autoimmun zədələnmələr:
• Revmatoidli artrit (seroneqativ);
• Ankilozlaşan spondiloartrit, sakroileit;
• İlkin sklerozlaşan xolangit;
• Osteoporoz, osteomalyasiya;
• Psoriaz.
• Uzunmüddətli iltihab və metabolik pozul

malar ilə əlaqəli olanlar:
• Xolelitiaz;
• Qaraciyərin steatozu, steatohepatit;
• Periferik venaların trombozu;
• Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası;
• Amiloidoz.
• Kron xəstəliyinin fəsadlaşmalarına aiddir:
• Xarici fistulalar (bağırsaqdəri);
• Daxili fistulalar (bağırsaqlararası, bağırsaq

sidik kisəsi, rektovaginal);
• Qarın boşluğunda infiltrat;
• Bağırsaqlararası və ya intraabdominal abseslər;
• Mədəbağırsaq strikturaları;
• Bağırsaq keçməməzliyi;
• Anal çatlar;
• Paraproktit (anorektal zədələnmələrdə); 
• bağırsaq qanaxmaları.
Çox təəsüf ki, Kron xəstəliyinin sırf diaqnostik

meyarları hələki açıqlanmayıb və diaqnoz anam nes 
tik, klinik mənzərə və tipik endoskopik və histoloji
məlumatların birgə nəticələri əsasında qoyulur.

• Diaqnozun təsdiqlənməsi üçün mütləq olan
müayinələr:

• Tam hərtərəfli anamnezin yığılması: 
• xəstəliyin başlanğıcı; 
• cənub ölkələrə səyahətlər; 
• qida məhsullarının qəbulu və bunlarla bağlı

problemlər; 
• dərman preparatlarının qəbulu, o cümlədən,

antibiotiklər və iltihab əleyhinə qeyristeroid
preparatları;

• anamnezdə appendektomiyanın olması;
• tütündən istifadə;
• ailə anamnezi.
• Dəqiq fizikal müayinə (baxış):
• Perianal nahiyəyə baxış;
• düz bağırsağın digital tədqiqi; 
• rektoromanoskopiya;
• İcmal qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası

(bağırsaq keçməməzliyinin simptomları zamanı)
• İleoskopiya ilə aparılan total kolonoskopiya
• Fibroqastroduodenoskopiya
• Nazik bağırsağın barium məhlulu ilə

rentgenoloji müayinəsi (bağırsaq keçməməzliyinin
əlamətlərinin inkarından sonra)

• Zədələnmə nahiyəsində bağırsağın selikli
qişasından bioptatın götürülməsi

• Kiçik çanağın, retroperitoneal boşluğun, qarın
boşluğu orqanlarının ultrasəs müayinəsi

• Düz bağırsaq və anal kanalın transrektal ultra
səs müayinəsi (perianal zədələnmələr zamanı)

• Kəskin bağırsaq infeksiyasının inkarı məq sə di 
lə aparılan nəcisin analizi (kəskin başlanğıcda):

• parazitar kolitin inkarı (kəskin başlanğıcda); 
• Cl.difficile A və B toksinlərinin tədqiqi (xəstə

anamnezdə 36 ay ərzində antibiotikoterapiyanı
qeyd edibsə və ya stasionar müalicə alıbsa) psev
domembranoz kolitin inkarı üçün. İnfeksiyanın
aşkarlanması üçün 90% hallarda ən azı 4 nəcis
nümunəsi tələb olunur.

• Qanın tədqiqi (qanın ümumi analizi, EÇS, C
reaktiv zülal, hemokoaquloqramma, qanın bio kim 
yə vi analizi, qan qrupu və rezusfaktor)

• Sidiyin ümumi analizi
• Diaqnoz necə təsdiqlənir?
• Endoskopik və morfoloji üsullar ilə və/və ya
• Endoskopik və rentgenoloji üsullar ilə 
Zərurət yarandıqda aşağıdakı digər müayinələr

aparıla bilər:
• MRT;
• KT (fisrula, abses, infiltratların diaqnostikası

məqsədilə);
• Fistuloqrafiya (xarici fistulalar zamanı);
• Kapsul endoskopiyası (nazik bağırsağın zədə 

lən məsinə şübhələr olduğu zaman və strikturaların
qeyd edilməməsi zamanı).

Halhazırda Kron xəstəliyindən əziyyət çəkən
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Cədvəl 3
Kron xəstəliyinin bağırsaqdankənar təzahürləri [5, 6]



xəstələrdə kapsul endoskopiyasından öncə
rentgenoloji müayinə (bağırsaqda bariumun pas
sajı), KTenteroqrafiya və ya MRenteroqrafiya
(nazik bağırsağın strikturalarının mövcudluğunun
qiymətləndirilməsi məqsədilə) tətbiq edilir.

Balon enteroskopiya nazik bağırsağın zədələn
mələrinə şübhələr yarandıqda tədbiq edilir.

Yoğun bağırsağın zədələnməsi zamanı diaq no 
zun dəqiqləşdirilməsində LennardJones meyar la 
rın dan istifadə edilir:

1.Ağız boşluğundan anal kanala qədər zədələn
mələrin olması, dodaqların və ya yanaqların selikli
qişalarının xroniki qranulematoz zədələnməsi,
piloroduodenal zədələnmələr, nazik bağırsağın
zədələnməsi, xroniki perianal zədələnmə.

2.Fasiləli zədələnmələrin qeyd edilməsi.
3.Transmural zədələnmələr, xoraçatlar, abseslər,

fistula.
4.Fibroz: strikturalar (daralmalar).

5.Limfoid toxuma (histologiya): aftoid xoralar
və ya transmural limfoid toplular (toplanmalar).

6.Musin (histologiya): yoğun bağırsağın selikli
qişasında aktiv iltihab zonasında musinin normal
miqdarı.

7.Sarkoid qranulomanın olması.
• İstənilən 3 əlamətin mövcudluğu zamanı və ya

1 əlamətqranuloma qeyd olunduğu halda (diaq no 
zun təsdiqi üçün daha istənilən 1 əlamət aşkarlan
malıdır) Kron xəstəliyinin diaqnozu təsdiqlənmiş
hesab edilir.

• Kron xəstəliyinin endoskopik meyarlarına
aiddir (cəd. 4):

• Regionar (fasiləli, qırıq) selikli qişanın
zədələnməsi;

• “Daşlı küçə” simptomu (şək. 2);
• Xətti xoralar (xoraçatlar);
• Aftalar (şək. 3), bəzi hallarda strikturalar və fis

tullar.

• Kron xəstəliyinin rentgenoloji görüntüsünə
aiddir:

• Regionar, fasiləli (qırılmış) zədələnmələr;
• Strikturalar (şək. 4);
• “Daşlı küçə” simptomu;
• Fistullar;
• Bağırsaqlararası və ya intraabdominal abseslər.
• Kron xəstəliyinin morfoloji əlamətləri:
• Selikaltı qata və ya əzələ qişasına sirayət edən

(ora qədər çatan) dərin yarığabənzər xoralar.

• Sarkoid qranulemalar (nekrozsuz və nəhəng
hüceyrələrsiz epitelioid histiositlərin yığılması
(toplusu)), əsasən rezeksiya olunmuş nahiyənin
divarında aşkarlanırlar və 1536% hallarda selikli
qişanın biopsiyası zamanı.

• Selikli qişanın lamina propria səviyyəsində
fokal (diskret) limfoplazmasitar infiltrasiya (şək. 5).

• Bağırsaq divarının bütün qatlarında (qişalarında)
limfoid hiperplaziyalı transmural iltihabi infiltrasiya.

• Xroniki aktiv iltihab, xovcuqların struktur dəy
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Şəkil 2. Xəstə M.N., 24 y.
Kron xəstəliyi, L2Svari bağırsaq zədələnməsi

(“daşlı küçə” simptomu) [3]

Şəkil 3. Xəstə A.C., 18 y.
Kron xəstəliyi L2baugini

büküşünün zədələnməsi [3]
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Cədvəl 4
Kron xəstəliyi və xoralı kolitin bəzi endoskopik differensialdiaqnostik göstəriciləri [7]



işkənliyi, kriptaların mukoid və ya psevdopilorik
metaplaziyası.

• Fasiləli zədələnmələr – bağırsağın sağlam və
zədələnmiş nahiyələrinin (hissələrinin) birbirini
əvəz etməsi (bağırsağın rezeksiya edilmiş hissəsinin
(nahiyəsinin) tədqiqi zamanı).

Xoralı kolitdən fərqli olaraq Kron xəstəliyi
zamanı kriptabseslər nadir hallarda formalaşır,
seliyin sekresiyası isə normal qalır.

Kron xəstəliyində bağırsaq selikli qişasında
patomorfoz törədə bilən bəzi  dərmanlar qrupları:

• Antibiotiklər+Digər sintetik antibakterial vasi 
tə lər

• Sedativ preparatlar (“kiçik” trankvilizatorlar)
• İshal əleyhinə təyin edilən antixolinergik

preparatlar
Son zamanlarda bu patologiyanın öyrənil mə sin 

də xüsusi diqqət USM (şək. 6 və 7)  və endoUSM
(EUS) (şək. 8) ayrılır.

(sağdarektal EUS müayinəsi zamanı normal
yoğun bağırsaq fonunda selikli qişanın qalınlığının
artması; soldaselikli qişa ilə selikaltı qat arasında
“sərhəd xəttin” itməsi(malignizasiya əlaməti)

Aparılan müayinənin nəticəsi: Radial EUS ilə
müayinə zamanı anal kanaldan 15 sm məsafədən
başlayaraq distala qədər bağırsaq divarı yer yer
düzənsiz qalınlaşmış qeyd edildi. Bir neçə sahədə
bağırsaq kənarı infiltrativ görüldü. Yeni törəməyə
aid dəyişiklər və ya limfa düyünləri izlənmədi. 

Kron xəstəliyinin L1 zədələnməsi zamanı MR
ente ro grafiya xüsusi diaqnostik əhəmiyyətə
malikdir (şək. 9).
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Şəkil 4. Xəstə S.X., 62 yaş.
Kron xəstəlyi, L2striktura [3]

Şəkil 5. Kron xəstəliyi, L2, bioptat.
Limfoplazmasitar infiltrasiya[3]

Şəkil 6. Kron xəstəliyi (USM zamanı)
1  daralmış böşluq; 2  divarların qalınlaşması;

2—2  zədələnmiş nahiyyə [8,9]

Şəkil 7. Kron xəstəliyi. Bağırsaq ətrafi
infiltratın əmələ qəlməsi (USM) [8,9]



DİFERENSİAL DİAQNOZ [2, 3, 4, 5, 6]
• Kron xəstəliyi hansı xəstəliklər ilə diferensial

diaqnoz edilməlidir?
• Xoralı kolit;
• Kəskin bağırsaq infeksiyaları:
• Dizenteriya;
• Salmonelloz;

• Kampilobakterioz;
• İersinioz;
• Amebiaz;
• Bağırsaq vərəmi;
• Sistem vaskulit;
• Nazik və yoğun bağırsağın neoplaziyası;
• Bağırsağın şüa zədələnmələri;
• Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu;
• Endometrioz;
• Düz bağırsağın solitar xorası;
• Divertikulit;
• Qurd invaziyaları;
• Parazitozlar;
• Antibiotikoassosiasiya edilmiş bağırsaq zədə 

lən mələri (Cl.difficile);
• Appendisit;
• Aktinomikoz.
Beləliklə, təqdim edilən müasir diaqnostik və

diferensial diaqnostika səciyyəli məlumatlar praktik
həkimlərə Kron xəstəliyinin diaqnozun düzgün
qoyulmasında və formalaşmasında kömək etmə
lidir. Kron xəstəliyinin vaxtında diaqnostikası bu
xəstəliyin düzgün müalicəsinin əsas meyarı olması
ilə, çox saylı ağır fəsadlaşmaların adekvat
qiymətləndirməsində mühüm rolü ilə yanaşı,
qələcək əlilliklə bağlı müəyyən proqnozu for
malaşdırmağa imkanlar yaradır. 
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Şəkil 8. Xəstə Ə.Ə. 58 yaş. Perianal Kron xəstəliyi (endoskopik ultrasəs müayinəsi (EUS))
[müəllifin şəxsi, nəşr edilməmiş arxiv materiallarından)

Şəkil 9. Kron xəstəliyi. Nazik bağırsaq
zədələməsi: limfoadenopatiya, terminal

ileumda iltihabsonu dəyişikliklər
(MRenterografiya görüntüsü) [10]
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РЕЗЮМЕ

БОЛЕЗНЬ КРОНА: СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ, ОСНОВЫ
ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Бабаева Г.Г.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра Терапии (с курсом физиотерапии), Баку, Азербайджан

В данной статье представлены современные клинические классификации и основы диагностики и диффе
ренциальной диагностики болезни Крона. В настоящее время не существует высокоспецифичных маркеров
лабораторной диагностики болезни Крона, а клиническое течение порой очень схоже с язвенным колитом,
вследствие чего в вопросах верификации, диагностики и дифференциальной диагностики данного диагноза
возникают определенные сложности. Предложенные основы диагностики и дифференциальной диагности
ки должны помочь практическому врачу в формировании и постановке диагноза болезни Крона.
Своевременная диагностика болезни Крона является не только залогом правильного лечения, но и позволит
адекватно оценить многочисленные тяжелые осложнения, которые наблюдаются в процессе течения болез
ни Крона.
Ключевые слова: болезнь Крона, классификации, диагностика, дифференциальная диагностика, внеки
шечные проявления.

SUMMARY

CROHN'S DISEASE: BASIS OF MODERN CLASSIFICATION,
DIAGNOSTICS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

Babayeva G.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Therapy (with a course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan

This article presents modern clinical classifications and the basics of diagnosis and differential diagnosis of Crohn's
disease. Currently, there are no highly specific markers for laboratory diagnosis of Crohn's disease, and the clinical
course is sometimes very similar to ulcerative colitis, as a result of which there are certain difficulties in the verifi
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cation, diagnosis and differential diagnosis of this diseases. The proposed principles of diagnosis and differential
diagnosis should help the practitioner in the formation and diagnosis of Crohn's disease. Timely diagnosis of Crohn's
disease is not only the key to proper treatment, but also allows you to adequately assess the many severe complica
tions that are observed in the course of Crohn's disease.
Keywords: Crohn's disease, classification, diagnosis, differential diagnosis, extraintestinal manifestations.

Redaksiyaya daxil olub: 20.07.2018
Çapa tövsiyə olunub: 17.08.2018
Rəyçi: t.e.d., Әliyev Ş.H.
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