IССН 2413-3302

Язиз Ялийев адына елми-практик журнал
“Тибб вя Елм” №4 (18) (2019)

Сcientific-practical journal named after A.Aliyev
“The Medicine and Science”

Бакы - 2019

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ СЯЩИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ
Я.ЯЛИЙЕВ адына АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ЩЯКИМЛЯРИ ТЯКМИЛЛЯШДИРМЯ ИНСТИТУТУ

Язиз Ялийев адына елми-практик журнал
“Тибб вя Елм”

2015-ъи илдян няшр едилир.

Баш Редактор:

Тясисчи: Я.ЯЛИЙЕВ ад. АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ

Назим Гасымов

ЩЯКИМЛЯРИ ТЯКМИЛЛЯШДИРМЯ ИНСТИТУТУ
Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя
22.06.2015-ъи илдя гейдя алынмышдыр, № 3990

Баш ред.мцавини:
Камил Щаъымурадов

ISSN: 2413-3302

Редаксийа Щейяти:

Илдя 4 дяфя чап олунур. Тираж: 200

Огтай Ширялийев
Рауф Аьайев
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Али Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын
ясас нятиъяляринин дяръ олунмасы тювсийя едилян
дюври елми няшрлярин сийащысына дахил едилмишдир.

Елсевяр Аьайев
Ъямил Ялийев
Ящлиман Ямирасланов
Огтай Сейидбяйов
Елмар Гасымов
Мяммядяли Мейбялийев

Цнван: Азярбайъан, Бакы шящяри, АЗ1012,
Тбилиси проспекти, 3165-ъи мящялля.
Тел: +994125650420
+994503466883
е-маил: adhti@mail.ru
medandscience@mail.ru
вебсящифя: www.adhti.edu.аз

Бакы - 2019

Мясул катиб:
Тяййар Ейвазов

РЕДАКСИЙА ШУРАСЫ

ЮНДЯР ЙАМАН (Тцркийя)

ДМИТРИЙ ЗАБАЛОТНЫЙ (Украйна)

ОГТАЙ ЕРЭЕНЕ (Тцркийя)

СУСАН Ъ.БРУНСЕЛЛ (АБШ)

АДИЛ МЯММЯДОВ (Русийа)

WЫЛЛЫАМ Ж.ЛАWТОН (АБШ)

МЕЩМАН МЯММЯДОВ (Русийа)

ЪЫВАН ЫШЛАК (Тцркийя)

ТЕЙМУР ГАФАРОВ (Азярбайъан)

МЕЩМЕТ БЫЛЭЫН САЙДАМ (Тцркийя)

ФАЗИЛ ГУРБАНОВ (Русийа)

АЛЕКСАНДР СИНОПАЛНИКОВ (Русийа)

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОУСОВ (Русийа)

РОМАН КОЗЛОВ (Русийа)

ИРИНА ЗАХАРОВА (Русийа)

АНДРЕАС Ъ.ПЕТРОПОУЛОС (Йунаныстан)

АЛЕКСАНДР АМЕТОВ (Русийа)

ФАЗИЛ АЬАЙЕВ (Азярбайъан)

ИРИНА ЛОРАНСКАЙА (Русийа)

ЕЛЪАН МЯММЯДБЯЙОВ (Азярбайъан)

ВЛАДИМИР КУЧЕРЕНКО (Русийа)

НЯСИБ ГУЛИЙЕВ (Азярбайъан)

ЛАРИСА МОШЕТОВА (Русийа)

РЯНА ШИРЯЛИЙЕВА (Азярбайъан)

МЕТИН ЮНЕРЧИ (Тцркийя)

ШАКИР МУСАЙЕВ (Азярбайъан)

ВАЛЕНТИНА ОЛЕСОВА (Русийа)

РАЩИМ ЯЛИЙЕВ (Азярбайъан)

РАЙС ТУЛЕБАЕВ (Газахыстан)

AZERBAIJAN REPUBLIC MINISTRY of HEALTH
AZERBAIJAN STATE ADVANCED TRAINING INSTITUTE FOR DOCTORS named by A.ALIYEV

Scientific-practical journal named after A.Aliyev
“Tще Медиъине and Sъиенъе”

Publeshed from 2015.

Editor in chief:

Founder: AZERBAIJAN STATE ADVANCED TRAINING

Назим Gасiмов

INSTITUTE FOR DOCTORS named by A.ALIYEV

Deputy editor in chief:

Registred in Ministry of Justice
of Azerbaijan Republic in 22.06.2015, № 3990
ISSN: 2413-3302

Камил Щаjiмурадов
Editorial board:

Публисщед гуартарлй. Ъиръулатион 200

Оgтай Shирaлийев
The journal is included to the list of recommended
journals by Higher Attestation Commission under
the President of Azerbaijan Republic, where main
scientific results of dissertations should be published.

Рауф Аgайев
Елсевeр Аgайев
Djaмил Aлийев
Aщлиман Aмирасланов
Оgтай Сейидбaйов
Елмар Gасiмов

Address: Azerbaijan, Baku, AZ1012,
Tbilisi ave. block 3165.
Phone: +994125650420
+994503466883
e-mail: adhti@mail.ru
medandscience@mail.ru
website: www.adhti.edu.az

Мaммaдaли Мейбaлийев
Executive secretary:
Тaййар Ейвазов

Бакu - 2019

ADVISORY BOARD

OНДEР ЙАМАН (Тurkey)

ДМIТРIЙ ЗАБАЛОТНIЙ (Украiнe)

ОGТАЙ ЕРЭЕНЕ (Тurkey)

СУСАН Ъ.БРУНСЕЛЛ (USA)

АДIЛ МAММAДОВ (Руssia)

WЫЛЛЫАМ Ж.ЛАWТОН (USA)

МЕЩМАН МAММAДОВ (Руssia)

ЪЫВАН ЫSHЛАК (Тurkey)

ТЕЙМУР GАФАРОВ (Azerbaijan)

МЕЩМЕТ БЫЛЭЫН САЙДАМ (Тurkey)

ФАЗЫЛ GУРБАНОВ (Руssia)

АЛЕКСАНДР СIНОПАЛНIКОВ (Русsиа)

АЛЕКСАНДР CHЕРНОУСОВ (Русsиа)

РОМАН КОЗЛОВ (Руssia)

IРIНА ЗАХАРОВА (Русsиа)

АНДРЕАС Ъ.ПЕТРОПОУЛОС (Greece)

АЛЕКСАНДР АМЕТОВ (Руsсиа)

ФАЗЫЛ АGАЙЕВ (Azerbaijan)

IРIНА ЛОРАНСКАЙА (Русsиа)

ЕЛЪАН МAММAДБAЙОВ (Azerbaijan)

ВЛАДIМIР КУCHЕРЕНКО (Русsiа)

НAСЫБ GУЛIЙЕВ (Azerbaijan)

ЛАРIСА МОSHЕТОВА (Русsиа)

РAНА SHIРAЛIЙЕВА (Azerbaijan)

МЕТIН OНЕРCHI (Тurkey)

SHАКЫР МУСАЙЕВ (Azerbaijan)

ВАЛЕНТIНА ОЛЕСОВА (Русsиа)

РАЩIМ AЛIЙЕВ (Azerbaijan)

РАЙС ТУЛЕБАЕВ (Kазаkhiстан)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ имени А.АЛИЕВА

Научно-практический журнал имени А.Алиева
“Медицина и Наука”

Печатается с 2015 года.

Главный Редактор:

Учредитель: АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

Назим Гасымов
Зам главного редактора:

имени А.АЛИЕВА
Зарегестрировано в Министерстве Юстиции
Азербайджанской Республики в 22.06.2015, № 3990
ISSN: 2413-3302
Выпускается ежеквартально. 200 экземпляров

Журнал включен в список периодических
изданий рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, в которых могут
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций.

Камиль Гаджимурадов
Редакционная коллегия:
Октай Ширалиев
Рауф Агаев
Эльсевер Агаев
Джамиль Алиев
Ахлиман Амирасланов
Октай Сейидбеков
Эльмар Гасымов

Адрес: Азербайджан, Баку, AZ1117,
Тбилисский проспект, блок 3165.
Тел: +994125650420
+994503466883
e-mail: adhti@mail.ru
medandscience@mail.ru
веб-страница: www.adhti.edu.az

Маммедали Мейбалиев
Ответственный секретарь:
Таййар Эйвазов

Баку - 2019

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ОНДЕР ЯМАН (Турция)

ДМИТРИЙ ЗАБАЛОТНЫЙ (Украина)

ОКТАЙ ЭРГЕНЕ (Турция)

СЮЗАН ДЖ.БРУНСЕЛЛ (США)

АДИЛ МАМЕДОВ (Россия)

УИЛЬЯМ Ж.ЛОУТОН (США)

МЕХМАН МАМЕДОВ (Россия)

ДЖИВАН ИШЛАК (Турция)

ТЕЙМУР ГАФАРОВ (Азербайджан)

МЕХМЕТ БЫЛГЫН САЙДАМ (Турция)

ФАЗИЛ ГУРБАНОВ (Россия)

АЛЕКСАНДР СИНОПАЛЬНИКОВ (Россия)

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОУСОВ (Россия)

РОМАН КОЗЛОВ (Россия)

ИРИНА ЗАХАРОВА (Россия)

АНДРЕАС ДЖ.ПЕТРОПОУЛОС (Греция)

АЛЕКСАНДР АМЕТОВ (Россия)

ФАЗИЛЬ АГАЕВ (Азербайджан)

ИРИНА ЛОРАНСКАЯ (Россия)

ЭЛЬДЖАН МАМЕДБЕКОВ (Азербайджан)

ВЛАДИМИР КУЧЕРЕНКО (Россия)

НАСИБ ГУЛИЕВ (Азербайджан)

ЛАРИСА МОШЕТОВА (Россия)

РЕНА ШИРАЛИЕВА (Азербайджан)

МЕТИН ОНЕРЧИ (Турция)

ШАКИР МУСАЕВ (Азербайджан)

ВАЛЕНТИНА ОЛЕСОВА (Россия)

РАГИМ АЛИЕВ (Азербайджан)

РАЙС ТУЛЕБАЕВ (Казахыстан)

Тибб вя Елм Журналы, №4 (18) 2019, 8-17

ЯДЯБИЙЙАТ
ИЪМАЛЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ОБЗОРЫ

ЛЫТЕРАТУРЕ
РЕВЫЕWС

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Гасанова С.Ю*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра хирургии I, Баку, Азербайджан
В статье приведен обзор отечественной и зарубежной литературы, дающей современное представление об основных
методах комплексного лечения острого панкреатита. Особое внимание уделено поиску и изучению новых эффектив
ных средств лечения панкреонекроза, особенно использование клеточной терапии. Освещены основные хирургические
методы лечения панкреонекроза, в том числе и малоинвазивные, в зависимости от срока заболевания и распростра
ненности процесса.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, комплексная консервативная терапия, оперативные вмешатель
ства, клеточная терапия.

стрый панкреатит (ОП) сегодня,
несмотря на достигнутые за последние
годы успехи в диагностике и лечении,
является одной из основных проблем абдоми
нальной хирургии, актуальной социальной и эко
номической проблемой. Технологический про
гресс в совершенствовании методов диагностики
и комплексного лечения острого панкреатита,
достижения фармакотерапии, безусловно, измени
ли ситуацию, но и сейчас панкреонекроз остает
ся «краеугольным камнем» неотложной панкреа
тологии [6, 21, 37]. Так называемые «ранние»
полиорганные нарушения и «поздние» постнек
ротические инфицированные осложнения зани
мают одно из ведущих мест в структуре высокой
общей и послеоперационной летальности.
По частоте среди острой хирургической пато
логии до 2005 года ОП занимал третье место
после острого холецистита и острого аппендици
та [1, 15, 23]. Однако, в последнее время во всем
мире заболеваемость ОП имеет неуклонную тен
денцию к росту, достигая от 20 до 80 случаев на
100 000 человек в год. В странах Западной
Европы и Америке официальные цифры заболе
ваемости населения острым панкреатитом варь
ируют в достаточно широких пределах: от 2 до
80 человек на 100 тыс. населения, что
обусловлено демографическими и этническими
особенностями страны, а также уровнем
экономического
и
социального
развития
регионов [9, 14, 35, 36, 44]. Увеличивается
количество обращений по поводу острых
панкреатитов.
По частоте госпитализа
*e-mail: dr.seva@rambler.ru

О

8

ции в ургентной хирургии это заболевание выхо
дит на одно из первых мест.
Количество деструктивных форм заболевания
растёт, которые составляют до 44% [25, 35, 39].
Вместе с тем, широкий диапазон летальности и
различия в тактике лечения панкреонекроза в
большинстве наблюдений обусловлены рядом
причин: отсутствием четких критериев ранней
диагностики панкреонекроза и прогноза течения
заболевания, несвоевременной диагностикой,
отсутствием единых и согласованных взглядов на
формы заболевания, проведение неадекватной
интенсивной терапии – без учета тяжести состоя
ния больного, выполнение необоснованно ран
них или запоздалых операций, противопоставле
ние миниинвазивных вмешательств традицион
ному хирургическому лечению больных панкрео
некрозом и наоборот [37, 40, 42, 43]. Как правило,
диагностика и прогнозирование строится на ком
бинации или интеграции целого ряда клинико
лабораторных, биохимических, иммунологиче
ских параметров и данных инструментальных
методов исследования, объединенных в, так назы
ваемые, интегральные шкалы оценки и прогноза
(Ranson, Osborne, APACHE2, SAPS и др.), кото
рые зачастую громоздки и не всегда доступны в
работе большинства дежурных хирургических
стационаров [4, 30, 32, 33]. Существующие оце
ночные системы направлены на определение
риска развития летального исхода в ранние сроки
заболевания и при их использовании трудно кор
ректно предсказать динамику течения патологи

ческого состояния [11].
К настоящему времени не существует единой
теории патогенеза острого панкреатита. Однако,
имеется ряд теорий, объясняющих механизм
этого заболевания (каналикулярная или «общего
канала»; сосудистая; нейрогенная; травматиче
ская; инфекционноаллергическая; метаболиче
ская, вирусная. Разнообразие взглядов на причи
ны развития острого деструктивного панкреатита
свидетельствуют о полиэтиологичности этого
заболевания. Однако, во всех концепциях обнару
живается единство по вопросу о непосредствен
ных механизмах повреждения органа – в основе
панкреатита лежит прогрессирующий аутоката
лиз экзокринной паренхимы, вследствие прежде
временной активации секретируемых ацинарны
ми клетками пищеварительных ферментов. В
настоящее время большинство ученых придер
живается ферментативной теории. Согласно ей,
обширность повреждения ткани железы связана с
расстройствами кровообращения, способствую
щего ишемии и гибели ацинарных клеток [42].
Многообразие этиологических факторов раз
вития острых воспалительных процессов в ПЖ,
клинических и морфологических проявлений
заболевания стало причиной создания многочис
ленных классификаций ОП. Основной пробле
мой является нечеткость определения терминов,
особенно при характеристике гнойных форм, сте
пени тяжести, что затрудняет формирование
однородных групп при клинических испытаниях
методов лечения [23, 28, 39]. Спорные вопросы
определения клиникоморфологических вариан
тов заболевания, его осложнений, тяжести пато
логического процесса обсуждались на несколь
ких интернациональных согласительных конфе
ренциях. Многочисленными исследованиями
подтвержден тот факт, что прогнозирование
тяжелого течения ОП на момент поступления
больного в стационар приводит к достоверному
снижению летальности вследствие своевремен
ного проведения комплексной интенсивной тера
пии [7]. Немедленно начатое адекватное лечение
в условиях отделения реанимации достоверно
снижает количество осложнений и летальность в
указанной группе больных [7, 13]. Однако следу
ет признать, что до настоящего времени не пред
ложено доступных, эффективных и достоверных

критериев прогнозирования течения острого
тяжелого панкреатита и выбора лечебной тактики
[34]. Анализ литературных данных показывает,
что к настоящему времени не существует единой
точки зрения по целому ряду ключевых аспектов
данного заболевания. В практическом русле наи
большие разногласия вызывают диагностика и
прогнозирование тяжелых форм острого пан
креатита, выбор хирургической тактики.
Разработка новых способов оценки тяжести тече
ния острого панкреатита и методов лечения воз
можна при дальнейшем изучении патогенетиче
ских механизмов этой болезни.
В работах отечественных и зарубежных авто
ров отмечено, что трудности дифференциальной
диагностики, возрастающая частота встречаемо
сти, тяжесть течения, сложность социальной и
трудовой реабилитации больных, перенесших
острый панкреатит, выдвигают диагностику,
лечение и профилактику этого заболевания в ряд
наиболее дискутабельных и сложных проблем
современной медицины.
В диагностике клиникоморфологических
форм панкреонекроза большое значение имеют
инструментальные методы исследования, кото
рые позволяют визуализировать поджелудочную
железу и окружающие ее органы и ткани. В
настоящее время возможности инструменталь
ной диагностики различных форм острого пан
креатита значительно расширились. Наиболее
важными диагностическими методами в хирур
гической практике деструктивного панкреатита
являются ультразвуковое исследование (УЗИ),
компьютерная томография (КТ) и лапароскопия
(Balthazar E.J., 1985). При поступлении больного
данные лабораторных и инструментальных мето
дов обследования не всегда позволяют однознач
но судить о тяжести его состояния и дальнейшем
течении заболевания. Существующие системы
оценки тяжести пациента – APACHEII, SAPS,
MODS, SOFA, Glasgow, J. Ranson и др. – обес
печивают приемлемую точность (около 80%)
только через 48 ч от начала заболевания, а до
этого времени они малоинформативны [8, 38].
Это значит, что тяжесть состояния 20% больных
некротическим панкреатитом не будет своевре
менно оценена этими системами до клинической
очевидности его ухудшения. Время, когда адек
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ватное лечение может повлиять на исход заболе
вания, оказывается упущенным [9]. На фоне
свершившегося панкреонекроза осложнения воз
никают лавинообразно, несмотря на мероприя
тия по их предупреждению. В связи с этим важ
ное значение приобретает наиболее раннее выде
ление больных с агрессивным, деструктивным
характером заболевания для проведения опти
мального комплекса интенсивной терапии. Часто
наблюдается, что при изначально сравнимой
тяжести болезни на фоне проводимого стандарт
ного многокомпонентного лечения у ряда паци
ентов некротический процесс ограничивается,
формируются гнойники, которые могут быть дре
нированы из минидоступа или под ультразвуко
вым контролем. У другой группы некрозу под
вергаются разные отделы забрюшинной клетчат
ки без тенденции к отграничению, развиваются
тяжелые системные осложнения. Данное разли
чие, на наш взгляд, не может быть объяснено
только с позиций выраженности иммунодефици
та у конкретного человека. Вопрос, в силу каких
причин в одном случае больше выражены явле
ния панкреонекроза как такового, в другом – нек
ротического парапанкреатита, остается нерешен
ным. Ранние патогенетические механизмы ОП и
его осложнений раскрыты ограниченно [10, 11,
20], что находит свое отражение в недостаточно
научном подходе к лечению. Однако в настоящее
время проводится большое количество экспери
ментальных работ, посвященных изучению про
цессов, происходящих в ПЖ на клеточном уров
не [1216, 26, 27].
На сегодня существуют противоположные
мнения по поводу хирургической тактики при
стерильном панкреонекрозе, тогда как при инфи
цированных формах панкреонекроза не вызывает
сомнений необходимость вскрытия и дренирова
ния гнойного очага и в этом вопросе все хирурги
единодушны [3, 14, 28]. Различная степень рас
пространенности некротического поражения
поджелудочной железы и забрюшинной клетчат
ки, а также факт их инфицирования, определяют
многообразие вариантов хирургической тактики
[19, 29, 31]. По данным многочисленных иссле
дователей, в большинстве наблюдений комплекс
консервативных мероприятий дает положитель
ный эффект, лишь 1032% пациентов в связи с
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прогрессированием воспалительного процесса в
поджелудочной железе производятся оператив
ные вмешательства.
Как известно, важнейшим компонентом ком
плексного лечения инфицированного панкрео
некроза является вскрытие гнойных очагов и по
возможности удаление всех нежизнеспособных
тканей. Однако, до сих пор остаются спорными
вопросы выбора наиболее эффективных спосо
бов санации гнойновоспалительного процесса
сальниковой сумки, способствующих к скорей
шему очищению очага воспаления, а также купи
рованию абдоминального сепсиса [44]. Это каса
ется определению показаний к операции, сроков
выполнения хирургического вмешательства,
последовательности применения транскутанных,
лапароскопических и лапаротомных методик
[17]. Одной из основных причин этого, как нам
представляется, является недооценка характера
гистологических изменений в поджелудочной
железе и топографии поражения.
На протяжении последних десятилетий в оте
чественной и зарубежной литературе прослежи
ваются перемены в тактике ведения больных ОП.
Ряд авторов пропагандируют консервативное
лечение, тогда как другие рекомендуют ранние
оперативные вмешательства. История хирургии
имеет немалый опыт выполнения открытых опе
ративных вмешательств при ОБП, направленных
на ликвидацию внутрипротоковой гипертензии.
Попытки дренирования главного панкреатиче
ского протока неоднократно предпринимались во
время хирургического вмешательства и до внед
рения в практику фиброэндоскопии, однако на
высоте приступа они оказывались исключитель
но травматичными и сопровождались высокой
летальностью.
Выбор сроков операции является краеуголь
ной проблемой при разработке хирургического
подхода. В большинстве публикаций содержится
призыв к «своевременному» хирургическому
вмешательству, тем не менее, четко сформулиро
вать критерии момента, когда необходимо прово
дить операцию, до сих пор не удается.
Традиционно оперативные вмешательства при
панкреонекрозе разделяют на ранние операции и
операции при гнойных осложнениях заболевания
[2, 3, 11, 14, 18, 23]. Понятие «ранняя операция»

не столько указывает на время ее выполнения,
сколько подчеркивает факт проведения вмеша
тельств в доинфекционную фазу заболевания, в
отличие от тех операций, которые производятся
при гнойных осложнениях [2, 3, 12, 14, 17, 18].
Сама по себе группа ранних операций не являет
ся однородной. По нашим данным, в 13,5%
наблюдений «ранние» вмешательства вообще
имели весьма отдаленное отношение к основно
му заболеванию, не были связаны напрямую с
острым деструктивным панкреатитом и могут
быть отнесены к диагностическим ошибкам.
Ранние эндоскопические лечебные вмеша
тельства в течение 1224 часов после поступле
ния позволяют удалить камни и восстановить
билиарное дренирование. По данным ряда кли
нических исследований, ранние эндоскопические
вмешательства ведут к снижению летальности
при ОБП. Эффективность подобных вмеша
тельств особенно ярко проявляется среди пациен
тов с тяжелым или прогрессирующим панкреати
том, а также с проявлениями механической жел
тухи (МЖ), холангита или наличием конкремен
тов в желчных протоках.
По данным Нестеренко Ю.А. (2004), после
выполнения ЭПСТ при отечной форме ОП у
61,4% больных уже в течение 12 часов отмеча
лось полное исчезновение или резкое уменьше
ние болей.
Используемые в настоящее время методы дре
нирующих операций СС и забрюшинного про
странства при панкреонекрозе условно подразде
ляются на закрытые, полуоткрытые и открытые.
Открытый метод дренирования предложен
намного раньше закрытого. Открытая тампонада
СС (марсупиализация) была предложена в начале
XX века Mikulicz и лишь с небольшими измене
ниями используется и поныне.
Закрытый метод предложен позднее. При этом
дренажи и катетеры для лаважа размещаются в
патологическом очаге, а брюшная полость заши
вается. Закрытые методы дренирующих опера
ций предполагают активное дренирование
забрюшинной клетчатки или брюшной полости в
условиях анатомической целостности полости
СС или брюшной полости. Это достигается
путем установления дренажей для введения и
последующей активной аспирации антисептиче

ских растворов. Полуоткрытый метод дренирова
ния при панкреонекрозе предполагает выведение
трубчатых «активных» дренажных конструкций в
сочетании с резиновомарлевым дренажем
Пенроуза. Лапаротомная рана ушивается послой
но, при этом дренажи выводятся через широкую
контрапертуру в поясничнобоковых отделах
живота.
Открытый метод дренирующих операций при
меняют при распространенных формах стериль
ного и инфицированного панкреонекроза в соче
тании с обширным поражением различных отде
лов забрюшинной клетчатки. В зависимости от
масштаба и характера поражения забрюшинного
пространства и брюшной полости выполняется
либо оментопанкреатобурсостомия, либо лапаро
стомия.
Принципиальным различием открытого и
закрытого методов является не степень герметич
ности закрытия лапаротомного доступа, а обес
печение эффективности контроля за состоянием
патологического очага и своевременного и пол
ного удаления тканевого детрита, экссудата,
содержащего ферменты, и другие биологически
активные вещества. При открытом методе эта
цель достигается инструментальным или пальце
вым удалением секвестров, а при закрытом –
постоянным лаважем патологического очага диа
лизирующими растворами.
Учитывая трудности выполнения адекватной
некрэктомии хирургическими методами, Buchler
M. (2000) использовал метод местного лаважа СС
через специальные катетеры, что привело к сни
жению летальности до 6%. Не исключено, что
столь хороший эффект объяснялся не только
эффективностью проточного лаважа, но и огра
ниченным характером очагов деструкции ретро
перитонеальной клетчатки.
С учетом этого обстоятельства, группой иссле
дователей из Британии для более обширных
поражений была предложена методика высоко
объемного лаважа СС, которая позволила снизить
уровень летальности до 14%. Эффективность
метода обусловлена возможностью сочетать тща
тельную некрэктомию с продолжительным лава
жем большими объемами жидкости. При этом
удаляется детрит, гной, ферменты. Этот метод в
сравнении с повторными операциями после пер
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вичной некрэктомии является более щадящим по
отношению к жизнеспособным тканям, более
безопасным и адаптированным. Для осуществле
ния метода используют 25 двухпросветные или
трехпросветные трубки с широкими боковыми
отверстиями, через которые в течение суток вво
дится и активно выводится от 8 до 65 литров изо
тонического солевого раствора для лаважа [19,
22, 39].
При обширных и глубоких некротических
изменениях ПЖ показано удаление омертвевших
тканей. В зависимости от их объема могут выпол
няться секвестрэктомия, резекция ПЖ, панкреа
тэктомия. При выполнении этих вмешательств из
лапаротомного доступа операция завершается
дренированием СС.
Бурное развитие лапароскопической техноло
гии не обошла стороной и проблему ОП. В
последние годы разработаны методы эндоскопи
ческого дренирования и санации брюшной поло
сти и забрюшинного пространства. Опыт исполь
зования лапароскопических вмешательств при
лечении ОП показал их эффективность при огра
ниченном панкреонекрозе, а также с целью сана
ции брюшной полости при ферментативном
перитоните на фоне стерильного панкреонекроза.
Все большее распространение получают мало
инвазивные хирургические методы чрескожного
пункционного дренирования парапанкреатиче
ской зоны и других отделов забрюшинной клет
чатки под контролем УЗИ или томографии.
Обычно эта методика осуществляется с помо
щью специальной иглы, проведение которой
контролируют КТ или УЗИ.
Контролируемое чрескожное дренирование
панкреатических абсцессов может быть альтер
нативой хирургическому лечению у некоторых
больных. Эти вмешательства производят в сроки
от второй по четвертую неделю. Хотя этот способ
дренирования менее эффективен при лечении
жидкостных образований, связанных с деструк
тивным панкреатитом, тем не менее, у 3269%
больных он помогает избежать хирургического
вмешательства или является выжидательной
мерой при оперативном лечении для больных,
находящихся в крайне тяжелом состоянии.
Показаниями к манипуляции являются хорошо
отграниченные гомогенные скопления низкой
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плотности, находящиеся в проекции ПЖ.
Следует отметить, что причинами неудач при
«закрытом» введении являются следующие
моменты: обширность поражения парапанкреа
тической и параколической клетчатки; вовлече
ние в процесс брыжейки ободочной и тонкой
кишки; наличие гнойных фокусов в ПЖ, распо
лагающихся в различных ее отделах; образование
множественных, крупных секвестров, удаление
которых через дренажные трубки крайне затруд
нительно; неодновременное отторжение секвест
ров, что приводит к задержке гноя, увеличение
сроков интоксикации, повышает риск развития
сепсиса.
Малоинвазивные вмешательства легче пере
носятся больными, сопровождаются меньшим
числом послеоперационных осложнений и, в
ряде случаев, являются более эффективными,
чем традиционные операции. В результате прове
дения комбинированного лечения с использова
нием лапароскопических технологий послеопе
рационный период протекает значительно легче,
быстрее стабилизируется общее состояние, нор
мализуются клиникобиохимические показатели
крови и мочи, значительно уменьшается койко
день.
Открытые и полузакрытые методы дренирова
ния в настоящее время следует применять лишь в
тех случаях, когда использование перечисленных
выше закрытых методов дренирования невоз
можно или не привело к желаемому эффекту.
В ряде случаев, несмотря на выполнение опе
рации, прогрессирует воспалительнонекротиче
ский процесс как в самой поджелудочной железе,
так и в окружающих органах и тканях. Это
является показанием к повторным оперативным
вмешательствам, направленным на удаление нек
ротизированных тканей и дополнительное дрени
рование. Повторные операции приходится также
выполнять в тех случаях, когда развиваются
последствия ОП в виде панкреатических свищей,
ложных кист, рубцовых деформаций и сужений
протоков, панкреолитиаза, инфильтратов и т.д.
Эндогенная интоксикация и окислительный
стресс, сопровождающие острый панкреатит,
часто прогрессируют даже после операции, что
вынуждает искать дополнительные возможности
предупреждения этих тяжелых последствий.

Вследствие этого, актуальным является поиск
новых методов лечения острого деструктивного
панкреатита, в том числе и малоинвазивных вме
шательств [44].
Одним из важных звеньев в патогенезе остро
го панкреатита являются нарушения макро  и
микроциркуляции. Поэтому в патогенетическую
терапию острого панкреатита включают ком
плекс лечебных мероприятий с назначением вазо
активных препаратов, дезагрегантов, антикоагу
лянтов, кровезаменителей гемодинамического
ряда [31, 40]. Изза большой частоты аллергиче
ских реакций и побочных эффектов этих лекарст
венных препаратов привлекают внимание неме
дикаментозные методы лечения (Greagh T.A., et
al., 1993). В этом плане огромный интерес пред
ставляет озонотерапия, как один из видов окис
лительной терапии, патогенетическое воздей
ствие которого, заключается в восстановлении
активности антиоксидантной системы организма
посредством стимуляции выработки ферментов
каталазы, супероксиддисмутазы и др. [23, 42].
Установлено, что озонотерапия позволяет умень
шить влияние ишемии на функциональное
состояние организма, способствуя улучшению
микроциркуляции, ее реологических характери
стик (Хвистюкова М.И., 2001).
До настоящего времени остаются нерешенны
ми вопросы разработки эффективного способа
касающегося ускоренного отторжения и удале
ния некротических участков поджелудочной
железы в послеоперационном периоде как основ
ного источника гнойной инфекции [16, 21, 28].
Наряду с разнообразными антисептическими
мероприятиями, заслуживают внимание физиче
ские методы лечения гнойновоспалительного
процесса в поджелудочной железе, в частности
применение постоянного электрического тока
(ПЭТ) [5, 11]. Применение ПЭТ физиологично,
он обладает терапевтическим действием, позво
ляет производить электрофорез лекарственных
веществ, оказывает местное анальгезирующее и
противоспалительное действие.
Компромиссом между сторонниками предель
но радикального хирургического и консерватив
ного лечения стало сочетание патогенетически
обоснованной консервативной терапии с элемен
тами малоинвазивной хирургии (лапароскопия,

лапароцентез). Малая инвазивность и постоянно
растущие возможности эндовидеохирургии поз
воляют внести новые положения в тактику веде
ния больных острым панкреатитом [33, 35, 40].
Лапароскопия позволяет оценить степень фер
ментативного поражения брюшной полости,
состояние поджелудочной железы, дренировать
брюшную полость и сальниковую сумку, сформировать холецистостому [28, 31]. Преимуществами этого вмешательства являются малая
травматичность и небольшая продолжительность [41].
В литературе также имеются сведения о при
менении видеолапароскопической резекции под
желудочной железы как метода лечения острого
панкреатита. Авторы считают, что оптимальным
сроком применения эндоскопических методов
диагностики и лечения острого панкреатита
являются первые 24 ч после возникновения кли
нических симптомов заболевания. Показанием к
комбинированной эндоскопической папиллос
финктеротомии служит наличие острой окклю
зии большого сосочка двенадцатиперстной
кишки желчными камнями с отсутствием поступ
ления желчи в двенадцатиперстную кишку [24,
28, 31, 33].
Современная медицина и клеточные техноло
гии уже неразрывно связаны друг с другом. На
биопрепараты, создаваемые на клеточной основе,
возлагаются большие надежды в разрешении
таких насущных проблем, как профилактика и
лечение рака, сахарного диабета, инфаркта мио
карда, инсультов, рассеянного склероза, болезни
Альцгеймера и Паркинсона, детского церебраль
ного паралича и других угрожающих жизни и
инвалидизирующих состояний.
Клеточная терапия – это новое официальное
направление в медицине, основанное на приме
нении регенеративного потенциала стволовых
клеток взрослого организма для лечения ряда
тяжелых заболеваний, реабилитации пациентов
после травм, борьбы с преждевременными при
знаками старения. Стволовые клетки также счи
таются перспективным биоматериалом для созда
ния биологических протезов клапанов сердца,
сосудов и трахеи, применяются в качестве уни
кального бионаполнителя для восстановления
дефектов костей и других целей пластической и
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реконструктивной хирургии.
Стволовые клетки уже третье десятилетие
используются в клинической практике, за это
время они начали успешно применяться для лече
ния целого ряда сердечнососудистых, невроло
гических, онкологических, эндокринных, обмен
ных и других заболеваний. Первое официальное
предположение о существовании в организме
стволовых клеток было высказано выдающимся
русским учёным, одним из основателей унитар
ной теории кроветворения А.А.Максимовым
(04.02.187404.12.1928), который сумел во мно
гом предопределить направление развития миро
вой науки в области цитологии (клеточной био
логии). Именно им и был предложен в 1908 году
термин «стволовая клетка». Первая же в истории
медицины клеточная трансплантация датируется
1907 годом, когда Р.Оттенберг осуществил теоре
тически обоснованное переливание крови от
одного человека другому, руководствуясь при
этом методом перекрёстной групповой совмести
мости по системе AB0.
На сегодняшний день отмечается своего рода
предел возможностей хирургической техники и
фармакотерапии: новые химические препараты,
которые регулярно появляются на фармацевтиче
ском рынке, обладают более селективным дей
ствием, большей биодоступностью, меньшим
количеством побочных эффектов по сравнению с
их предшественниками, но в большинстве случа
ев они не могут полностью восстановить утра
ченную функцию, а синтетические импланты не
обеспечивают эффекта живого органа. Поэтому
врачи и биологи усердно и, все чаще, успешно
пытаются воспроизвести получить орган или его
часть из стволовой клетки, что уже произошло
однажды в нашем организме в самом начале
жизни.
Интерес к стволовым клеткам абсолютно
обоснованный: науке не известен более совер
шенный и перспективный биоматериал для вос
создания функциональной биологической ткани.
Этим объясняются огромные инвестиции и вни
мание как ученых, так и общественности, направ
ленные на развитие именно этой области науки.
С каждым днем клеточная терапия все более
уверенно входит в повседневную медицинскую
практику. Всем известная трансплантация кост
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ного мозга, а точнее гемопоэтических стволовых
клеток, которая не одно десятилетие успешно
применяется в лечении гемобластозов, врожден
ных иммунодефицитов и заболеваний метаболиз
ма – это ведь тоже разновидность клеточной тера
пии.
Многим пациентам перед проведением транс
плантации клеток костного мозга потребуется
пройти миелоаблативное лечение – курс интен
сивной терапии, направленной на уменьшение
количества злокачественных клеток в организме
больного и подавление иммунной системы с
целью снижения вероятности отторжения транс
плантата. Данный этап лечения зависит от кон
кретного заболевания может включать в себя
лучевую терапию, интенсивную медикаментоз
ную терапию или же сочетание обоих методов.
Однако, учитывая сложность поиска совме
стимого донора костного мозга, травматичность
и высокую стоимость процедуры его получения,
все большую популярность в последнее десяти
летие приобретают альтернативные источники
гемопоэтических стволовых клеток, такие как
пуповинная
и
периферическая
кровь.
Исследуются возможности получения гемопоэ
тических стволовых клеток из плаценты, и
сотрудниками криобанка Института клеточной
терапии Украины в этом направлении тоже
достигнуты значительные успехи.
Достаточно успешными, хотя пока еще экспе
риментальными методами клеточной терапии,
является применение стволовых клеток в лече
нии постинфарктного кардиосклероза, сахарного
диабета, цирроза печени, детского церебрального
паралича, постинсультных состояний и многих
других заболеваний.
При остром панкреатите, стволовые клетки
могут восстановить поврежденные ткани подже
лудочной железы с помощью их чрезмерных про
лиферирующих и дифференцирующих возмож
ностей и регулирующие функции на окислитель
ном уровне напряжения под регуляторным конт
ролем microenviroment. Тем не менее, хотя иссле
дователи соглашаются о терапевтической эффек
тивности пересаженных клетокпредшественни
ков и стволовых клеток при остром панкреатите,
исследование требуют внимания до сих пор.
Таким образом использование стволовых кле

ток для лечения различных заболеваний у чело
века в центре внимания. Технология стволовых
клеток дает надежду на эффективное лечение для
различных заболеваний посредством быстрой
развивающей области. Было сообщено, что ауто
логичный костный мозг МСК может быть
использован для лечения ОП. Было высказано
предположение, что из костного мозга MSCs
играет роль в лечении ткани поджелудочной
железы путем внесения вклада в поджелудочной
популяции звездчатых клеток. При отсутствии
предраковых поражений, эти клетки действуют
на очень низком уровне на эпителии протоков
воспаленной поджелудочной железы [20, 29].
Юнг и др. предложил, чтобы облегчить MSCs ОP

через накопление в поврежденной ткани подже
лудочной железы, а не путем регенерации клеток.
Воспаление подавлялось, продвигая апоптоз
CD4+Тклеток. MSCs может облегчить панкреа
титом регулирующих иммунную функцию, а не
путем регенерации ткани поджелудочной железы
Таким образом анализируя литературу о при
менении клеточной терапии при остром панкреа
тите, мы еще раз убеждаемся, что ОП является
актуальной проблемой ургентной хирургии.
Предложенные многочисленные вмешательства
не могут решить данную проблему. Это указыва
ет на актуальность поиска новых методов лече
ния ОП необходимости проведения наших иссле
дований.

ЛИТЕРАТУРА – ƏDƏBİYYAT – REFERENCES
1. Георгадзе А.К., Георгадзе А.А., Гудкова Н.И. Современ
ные принципы иммунокоррекции в лечении острого пан
креатита / 1й Московский международный конгресс хи
рургов. – М., 1995.– С. 211–213.
2. Герасимов А.А., Намоконов Е.В., Давыдов С.О.
Иммунологические критерии прогнозирования гнойно
воспалительных осложнений в хирургии // Медицинская
иммунология. – 2003.– Т. 5, № 3–4. – С. 395–396.
3. Гринев М.В., Громов М.И., Комраков В.Е. Хирургичес
кий сепсис. – СПб.–М., 2001. – 316 с.
4. Громов М.И. Реаниматологические проблемы хирурги
ческого сепсиса (оценка тяжести, прогнозирование исхо
да, иммунотерапия): автореф. дис. … докт. мед. наук. –
СПб., 1998. – 46 с.
5. Запорожченко Б.С. Изменение активности ферментов
крови и уровня фактора некроза опухоли при лечении экс
периментального панкреатита с применением пентокси
филлина // Клін. хірургія. – 2004. – № 3. – С. 13–14.
6. Кузнецов В.П., Маркелова В.П., Лазанович В.А. и др.
Дисбаланс цитокинов как фактор патогенеза гнойносеп
тических заболеваний и иммунокорригирующие эффекты
лейкинтерферона // Медицинская иммунология. – 2002. –
Т. 4, № 1. – С. 11–20.
7. Останин А.А., Зайнутдинов Ю.Г., Стрельцова Е.И. и др.
Хирургический сепсис. Сообщение 2. Эффективность
иммунотерапии рекомбинантным IL2 // Вестник хирур
гии. – 2002. – Т. 161, № 4. – С. 79–84.
8. Останин А.А., Леплина О.Ю. Иммунологические мар
керы основных синдромов системного воспаления у боль
ных с хирургической инфекцией // Russ. J. Immunol. –
2000. – Вып. 5, № 3. – P. 289–300.
9. Павловський М.П., Чуклін С.М., Переяслав А.А.
Патогенез острого панкреатиту та поліорганна недостат
ність: сучасні погляди (огляд літератури) // Ж. АМН
України. – 1997. – Т. 3, № 4. – С. 582–599.
10. Чернышев В.А., Гусев Е.Ю. Иммунология воспаления:
роль цитокинов // Медицинская иммунология. – 2001. – Т.
3, № 3. – С. 361–368.

11. Черных Е.Р., Леплина О.Ю., Тихонова М.А. и др. Ци
токиновый баланс в патогенезе системного воспалитель
ного ответа: новая мишень иммуноте рапевтических воз
действий при лечении сепсиса // Медицинская иммуноло
гия. – 2001. – Т. 5, № 3. – С. 415–429.
12. Эфрон А.Г. Цитокины как иммунномодуляторы тече
ния воспалительного процесса. – Смоленск, 1998. – 115 с.
13. Ярилин А.А., Никонова М.Ф., Ярилина А.А. и др.
Апоптоз, роль в патологии и значимость его оценки при
клиникоиммунологическом обследовании больных //
Медицинская иммунология. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 7–16.
14. De Beaux A.C., Goldie A.S., Ross J.A. Serum concentra
tions of inflammatory mediators related to organ failure in
patients with acute pancreatitis // Brit. J. Surg. – 1996. – Vol.
83, N 3. – P. 349–353.
15. Dinarello C.A. Biologic basis for interleukin1 in disease
// Blood. – 2004. – Vol. 87. – P. 147– 167.
16. Ebert M., Yokoyama M., Ishiwata T. Alteration of fibrob
last growth factor and receptor after acute pancreatitis in
human // Pancreas. – 2002. – Vol. 18, N 3. – P. 240–246.
17. Essayan D.M., Fox C., LeviSchaffer F., Alam R. et al.
Biologic activities of IL1 and its role in human disease // J.
Allerg. Clin. Immunol. – 1998. – Vol. 102, N 3. – P. 127–144.
18. Farkas G., Marton J. Complex treatment of infected necro
tizing pancreatitis // Orv. Hetil. – 1998. – Vol. 139, N 38. – P.
2235–2240.
19. Fraticelli A., Serrano C.V., Bochner B.S., FelliR. Hydro
gen peroxide and superoxide modulate 2010, ¹6(76), Часть 1
240 Обзоры литературы // Biochem. Biophys. Acta. – 2006.
– Vol. 1310. – P. 251–270.
20. Hallay J., Kovacs G., Szarmari K. Early jejunal nutrition
and changes in the immunological parameters of patients with
acute pancreatitis // Hepatogastroenterology. – 2001. – Vol.
48, N 41. – P. 1488–1492.
21. Norman J.G., Fink G.W., Denham W., Barks F. Tissuespe
cific cytokin production during experimental acute pancreati
tis. A probable mechanism for distant organ dysfunction //
Dig. Dis. Sci. – 1997. – Vol. 42, N 8. – P. 1783–1789.

15

22. Norman J.A., Yang J.A., Fink G.A., Golds K. Severity and
mortality of experimental pancreatitis are dependent on inter
leukin1 converting enzyme (ICE) // J. Interferon Cytokine
Res. – 2004. – Vol. 17, N 2. – P. 113–118.
23. Pappalardo G., Guadalaxara A., Maiani G. Antioxidant
agents and colorectal carcinogenesis: Role of betacarotene, vi
tamin E and vitamin C // Tumori. – 1996. – Vol. 82. – P. 612.
24. Rau B., Cebulla M., Uhl W. The clinical value of human
pancreaticspecific protein, procarboxypeptidase B as an indi
cator of necrotizing pancreatitis // Pancreas. – 2004. – Vol. 17,
N 2. – P. 134–139.
25. Richter A., Nebe T., Kattermann R. Immune paralysis in
acute pancreatitis – HLADR antigen expression on
CD14+DR+ monocytes // Langenbecks Arch. Chir. – 1996. –
Vol. 381, N 11. – P. 38–41.
26. Richter A., Nebe T., Wende K. HLADR expression in
acute pancreatitis // Eur. J. Surg. – 2005. – Vol. 165, N 10. – P.
947–951.
27. Schilmerich J. Interleukins in acute pancreatitis // Scand.
J. Gastroenterol. – 1996. – Vol. 219. – P. 37–42.
28. Sen C., Packer L. Antioxidant and redox regulation of
gene transcription // Faseb. J. – 1996. – Vol. 10. – P. 709–715.
29. Stone W., Papas A. Tocopherols and the etiology of colon
cancer // J. Natl. Cancer. Inst. – 1997.– Vol. 89. – P.
1006–1015.
30. Гельфанд Б.Р., Кириенко П.А., Гриненко Т.Ф. и др.
Анестезиология и интенсивная терапия: практическое
руководство / Под ред. Б.Р. Гельфанда. —М.: Литтерра,
2005. — С. 234–251.
31. Лысенко М.В., Девятов А.С., Урсов С.В. и др.Острый
панкреатит. Дифференцированная лечебнодиагностиче
ская тактика. — М.: Литтерра, 2010. — С. 164.
32. Левит А.Л., Прудков М.И., Коркин О.В., Разжигаева
Н.Е. Шкала оценки полиорганной дисфункции у хирурги
ческих больных // Анестезиол. и реаниматол. — 2000. —
№3. — С. 26–28.
33. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Филимонов М.И.и др.
Комплексное лечение панкреонекроза // Анн.хир. гепатол.
— 2000. — №2. — C. 61–67.

34. Савельева В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З.
Панкреонекрозы. — М.: МИА, 200 8. — С. 42.
35. Филимонов М.И., Гельфанд Б.Р., Бурневич С.З. и др.
Острый панкреатит. Пособие для врачей / Под ред. В.С.
Савельева. — М.: НЦССХРАМН, 2000. —С. 59.
36. Bahloul F., Le Gall J.R., Loirat P. et al. Prognostic factors
in resuscitation // Presse Med. — 1988. —Vol. 17. — P.
1741–1744.
37. Knaus W.A., Draper E.A., Wagner D.P., Zimmerman J.E.
APACHE II: a severity of disease classification system. // Crit
Care Med. — 1985. — Vol. 13. —P. 818–829.
38. Knaus W.A., Wagner D.P., Draper E.A. et al. The
APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital
mortality for critically ill hospitalized adults // Chest. — 1991.
— Vol. 100. — P. 1619–1636.
39. Marshall J.C., Cook D.J., Christou N.V. et al. Multiple
organ dysfunction score: a reliable descriptor of a complex
clinical outcome // Crit. Care Med. — 1995. —Vol. 23. — P.
1638–1652.
40. Ranson J., Rift Ind K., Roses D. et al. Prognostic signs and
the role of operative management in acute pancreatitis // Surg.
Gynecol. Obstet. — 1974. —Vol. 139. — P. 69–81.
41. Salomone Т., Воt P., Serra С. et al. The soluble inter
leukin2 receptor, peripheral blood, and reticulocyte fractions
in acute pancreatitis // Int. J. Pancreatol.— 1996. — Vol. 20.
— P. 197–203.
42. Le Blanc K., Frassoni F., Ball L. et al. Mesenchymal stem
cells for treatment of steroidresistant, severe, acute graftver
sushost disease: a phase II study // Lancet 2008; 371(9624):
1579–86.
43. Le Blanc K., Rasmusson I., Sundberg B. et al. Treatment
of severe acute graftversushost disease with third party hap
loidentical mesenchymal stem cells // Lancet 2004;
363(9419):1439–41.
44. Lazarus H.M., Koc O.N., Devine S.M. et al. Cotransplan
tation of HLAidentical sibling cultureexpanded mesenchy
mal stem cells and hematopoietic stem cells in hematologic
malignancy patients // Biol Blood Marrow Transplant. 2005;
11(5): 389–98.

XÜLASƏ
KƏSKİN PANKREATİT, CƏRRAHİ MÜALİCƏNİN
PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Həsənova S.Y.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Cərrahiyyə Kafedrası I, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə yerli və xarici ədəbiyyatlardan istifadə edilərək, kəskin pankreatitin müasir kompleks müalicə üsullarıni
əks etdirən ümumi məlumat təqdim edilir. Xüsusi diqqət pankreonekrozun müalicəsi və yeni effektiv öyrənilməsi
vasitələrinə verilmişdir. Əsas işıqlandırilan sahə pankrenekrozun müasir müalicəsi, minimal invaziv cərrahiyyənin
istifadə edilməsi, xəstəliyin müddətindən və prosesin yayılmasından asılı olaraq müalicənin seçilməsidir.
Açar sözlər: kəskin pankreatit, pankreatonkroz, mürəkkəb mühafizəkar terapiya, cərrahi müdaxilələr, kök hüceyrə.
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This paper provides an overview of domestic and foreign literature, which gives the current view of the main meth
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BÖYRƏK TRANSPLANTASİYA ƏMƏLİYYATINA HAZIRLANAN
RESİPİYENTLƏRİN ANESTEZİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
1

Hacımuradov K.N.*, 2Məmmədov P.M., 1Quliyev İ.Q.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun anesteziologiya
və reanimatologiya kasedrası, Bakı, Azərbaycan;
2
Akademik M.C.Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının anesteziologiya
və reanimasiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
1

İcmal məqalənin məqsədi böyrək transplantasiyası əməliyyatına və anesteziyaya hazırlanan resipiyentlərin vəziyyətindəki
xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ədəbiyyat məlumatlarının müqayisəli təhlili olmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, böy
rək transplantasiyası əməliyyatların nəticələri əsasən resipiyentlərin preoperativ vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən
və ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə xas olan müxtəlif orqanların və sistemlərin çox funksional pozğunluqlarının müəyyən
edilməsindən və nəzərə alınmasından çox asılıdır.
Açar sözlər: böyrək transplantasiyası, anesteziya, böyrək çatışmazlığı.

tatistik məlumatlar göstərir ki, son illərdə
xroniki böyrək çatışmamazlığı (XBÇ) olan
xəstələrin sayında nəzərəçarpacaq artım
müşahidə olunur. Ümumdünya Səhiyyə təşkilatının
məlumatına görə dünyada 2000ci ildə hemodializ
alan xəstələrin sayı 1 milyon 3 yüz min nəfər
olduğu halda, hazırda bu rəqəm 3 milyon nəfərdən
çoxdur [1]. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin məlu
matına görə dövlət tibb müəssisələrində dializ alan
xəstələrin sayı 2003cü ildə 237 nəfər, 2009cu ildə
isə 1398 nəfər olmuşdur.
Məlumdur ki, xroniki böyrək çatışmamazlığı
olan xəstələrin yaşaması üçün üç seçim mövcuddur
– hemodializ (HD), peritoneal dializ (PD) yaxud da
böyrək transplantasiyası (BT). Təcrübə göstərir ki,
XBÇnın terminal mərhələsində olan xəstələrin
müalicəsi və bərpasında donor böyrəyindən istifadə
edilməklə aparılan transplantasiya daha yaxşı klinik
effekt verir [26]. Böyrək köçürülmüş pasientlərin
həyat keyfiyyəti və reabilitasiya səviyyəsi də dializ
alan xəstələrdən yüksək olur. Belə ki, böyrək köçü
rülmüş xəstələrin 79%i, PD 47%i, HD alanların
isə 59%i praktiki olaraq normal həyat sürürlər [4,
7]. Bir sıra alimlərin fikrincə XBÇnın terminal
mərhələsində olan uşaqların həyatlarının xilasının
yeganə yolu məhz böyrək transplantasiyasıdır [8
11]. Beləliklə, müasir dövrdə böyrək transplantasi
yası XBÇ olan xəstələrin müalicəsində ən effektiv
və səmərəli bir metod hesab edilir [5, 6].
Böyrək transplantasiyası yarım əsirdən çox bir
tarixə malikdır. 1946ci ildə Hufnagel, Hume,
Landsteiner cavan bir qadına meyitdən götürülmüş
böyrək köçürmüşlər. İlk dəfə əkizlər arasında böy
rəkköçürmə əməliyyatını 23 dekabr 1954cü il tar
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ixində Peter Bent Brigham xəstəxanasında Cozef
Myurrey həyata keçirmiş, böyrək uzun illər
immunosupresiya aparılmadan fəaliyyət göstər
mişdir. 1962ci ildə asatioprinin, 1980ci ildə isə
sikloporinin tətbiqi insandan insana böyrək köçü
rülməsinə böyük təkan vermişdir [3, 57, 12].
Azərbaycanda böyrək transplantasiyasının tarixi
akademik M.C.Cavadzadənin adı ilə bağlıdır. Onun
rəhbərliyi ilə ilk dəfə 1971ci il martın 4də Res
publika Klinik Uroloji Xəstəxanasında böyrəkkö
çürmə əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Bu klinikada
1983cü ilə qədər 30a yaxın böyrəkköçürmə əmə
liyyatı aparılmışdır. 2010cu ildən Respublika Kli
nik Uroloji xəstəxanasında böyrəkköçürmə şöbəsi
yaradılmış və ilk 2 il ərzində iyirmiyə yaxın uğurlu
böyrəkköçürmə əməliyyatı aparılmışdır. Hazırda
Azərbaycanda böyrəkköçürmə əməliyyatlar bir sıra
digər klinikalarda da aparılır.
Son illər ərzində böyrəkköçürmə əməliyyatlatın
aparılmasının cərrahi texnikasının modernləşdiril
məsi, əməliyyatların anestezioloji təminatı, orqan
ların konservasiyası, immunosupresiya, xəstələrin
əməliyyatdansonrakı müalicəsi sahəsində böyük
uğurlar və təcrübələr əldə edilmişdir [1, 10, 1315].
Böyrək transplantasiyasının uğurla nəticələnmə
sinin vacib komponentlərindən biri bu əməliyyatla
rın anestezioloji təminatıdır. Böyrək transplanta
siyasının anestezioloji təminatının mürəkkəbliyi
resepiyentlərin ilkin vəziyyətlərinin ağırlıq dərəcə
si, əməliyyatların əksər hallarda təcili xarakterli ol
ması, ağırlaşma riskinin yüksək olması və trans
plantologiyanin anestezioloji xidmətin qarşısında
qoyduğu kompleks məsələlər ilə əlaqədardır. Bu
əməliyyatlar zamanı anestezioloji xidmət üçün pri

oritet təşkil edən əsas məsələlər bunlardır: effektiv
antinosiseptiv müdafiə, hemodinamiki və metabolik
stabilliyin təmini, transplantatın perfuziyası və
fəaliyyət göstərməsi üçün optimal şəraitin yaradıl
ması və ilkin əməliyyatdansonrakı dövrün aktiv
şəkildə idarə olunması [10, 1519].
Böyrək transplantasiyası həm ağciyərlərin sünü
tənəffüsü ilə ümumi anesteziya şəraitində, həm də
mərkəzi regionar anesteziya (epidural anesteziya)
şəraitində aparıla bilər [1, 14, 18, 20].
Donorların anestezioloji təminatı o qədər də çə
tinlik törətmir. Çünki, adətən donorlar 1865 yaşla
rında fiziki cəhətdən sağlam şəxslər olurlar. Onların
əməliyyatönü müayinəsi və əməliyyata hazırlan
ması adi uroloji xəstələr üçün tətbiq olunan müasir
standartlarla aparılır. Əlavə olaraq əməliyyatdan
əvvəl kreatininin klirensi və zülal ekskresiyası təyin
edilir, qadınlarda hamiləlik testi yoxlanılır [12, 18,
19, 21, 22].
Son illərdə transplantologiya və anesteziologiya
sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər resepientlərin
seçilməsinə qoyulmuş ciddi meyarların nəzərəçar
pacaq dərəcədə yüngülləşməsinə səbəb olmuşdur.
Buna görə də hazırda XBÇ olan xəstələrin əksəriy
yəti transplantasiya üçün yararlı namizədlər hesab
olunurlar. Yeganə mütləq əks göstərişlər kimi, adek
vat nəzarət olunması mümkün olmayan aktiv infek
sion və bəd xassəli proseslər, ağır qidalanma poz
ğunluqları, ağır sistem xəstəlikləri yaxud ağır ürək
damar xəstəlikləri (bu vəziyyətlər diabetli xəstələr
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir) hesab edilirlər [1,
15, 16, 18, 2123].
Potensial resipiyentin kliniki müayinəsi həm
ambulator həm də stasionar şəraitdə aparıla bilər.
Böyrəklərin ilkin xəstəlikləri, ürəkdamar sistemi
xəstəliklərinin simptomları, sidikifrazat yolların
dakı infeksiyalar, sidik kisəsinin disfunksiyası və
digər sistem xəstəlikləri dəqiq müəyyən edilməlidir.
Yanaşı gedən mədəbağırsaq sistemi xəstəlikləri,
ağciyərlərin vəziyyəti, potensial infeksiya mən
bələri, qadınlarda ginekoloji risk faktorları öyrənil
məlidir [7, 10, 17, 21, 2426].
Laborator müayinələr qanın ümumi müayinəsi,
leyko və trombositopeniya, siklosporin metaboliz
mi pozulması olan xəstələrin aşkar olunması üçün
qaraciyərin funksiyasını öyrənən testlər, hepatit
markerləri (HBsAr, antiHBs, antiHBc və ahti
HC), QÜÇ111 markerləri, virus titirləri, serologiya

(sitomeqalovirus və venerik xəstəliklər testləri),
həmçinin əsnəkdən və sidikdən götürülmüş yax
maların əkilməsi həyata keçirilməlidir. Ehtiyac
olduqda aşağı ətrafların qeyri invaziv dopler müay
inəsi və aortaqoltuqaltı seqmentin arterioqrafiyası
həyata keçirilməlidir. ABO sistemi üzrə resipientin
qan qrupu təyin edilməlidir, həmçinin A, B, C, və
digər lokuslarla insan leykositar antigeninin (HLA)
tam tipləşdirilməsi aparılmalıdır. Antitel sensibi
lizasiyasının dərəcəsi resipientin zərdabında T və
Blimfositlərə qarşı sitotoksik antitellərin təyin
edilməsi ilə ölçülür [13, 15, 16, 21, 24, 27, 31].
Böyrək çatışmamazlığı bir sıra orqan və sistem
lərin mürəkkəb kompleks poliorqan pozğunluqları
ilə xarakterizə olunduğundan, resipientlərin aneste
zioloji təminatı bir çox problemlə səciyyəlidir. Böy
rək xəstəlikləri (xroniki qlomerulonefrit, xroniki
pielonefrit, hipertonik nefroangioskleroz, diabetik
nefropatiyalar və s.) və yanaşı gedən xəstəliklər
anestezioloqun qarşısında çoxsaylı problər çıxara
bildiyindən bu pasientlərin əməliyyata hərtərəfli ha
zırlanması və anesteziyanın dəqiqliklə idarə olun
ması tələb olunur.
Uremiyanın əsas sistem effektləri kimi aşağıda
kılar qeyd edilir:
 ürəkdamar sistemi – hipertoniya, ürəyin işe
mik xəstəlikləri, ürək çatışmamazlığı, perikarditlər;
 tənəffüs sistemi – ağciyər ödemi, plevrit və di
gər infeksion ağırlaşmalar;
 mədə bağırsaq traktı – mədə boşalmasının ge
cikməsi, xora xəstəliyi;
 sinir sistemi – periferik və vegetativ nevropati
yalar;
 hemolitik – anemiya, koaqulopatiya;
 immunoloji – immunosupressiya.
Dializ alan xəstələrin ağırlaşmalarına və ölüm
göstəricilərinin yüksəlməsinin əsas səbəbi ürək
damar sistemi xəstəlikləridir. Hansıların ki, payına
ölüm hallarının 50%i düşür. Normal populyasiya
ilə müqayisədə XBÇ olan xəstələrdə ürəkdamar
xəstəlikləri riski 1030 dəfə çoxdur. Böyrək trans
plantasiyasından sonra bu risk iki dəfədən çox aza
lır. XBÇ olan xəstələrdə ürəkdamar sistemi xəstə
liklərinin meydana çıxmasına və proqresivləşməs
inə bir neçə amil səbəb olur. Bu amillərə həm ənə
nəvi urəkdamar risk faktorları, həm də əlavə risk
faktorları – yüklənmə və sonrakı hipertenziya, ane
miya, fosfat, kalsium metabolizminin pozulması
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aiddir [1, 15, 16, 18, 28].
XBÇ olan xəstələrdə sol mədəciyin yığılma qa
biliyyətinin zəifləməsi nəticəsində durğunluq ürək
çatışmamazlıği inkişaf etmiş olur ki, bu da adətən
yüksək əməliyyat riskinə səbəb olur. NyuYork
Kardioloqlar Assosiasiyasında aparılan tədqiqatlar
göstərmişdir ki, böyrək transplantasiyasından sonra
xəstələrin 86%indən çoxunda sol mədəciyin yığıl
ma qabiliyyəti yaxşılaşır [1, 19].
Beləliklə, sol mədəciyin yığılma qabiliyyəti zəi
fləmiş böyrək transplantasiyası olunacaq xəstələrdə
əməliyyatdan əvvəl işemiyanın dərəcəsi yoxlanıl
malı, kardioloji preparatların (βblokatorlar, AT1
angiotenzin reseptorların blokatorları, angiotenzin
çevirici fermentlərin inhibitorları) qəbulu optimal
laşdırılmalıdır [11, 18].
Arterial hipertenziya böyrək resipientlərində sol
mədəciyin hipertrofiyasına səbəb olmaqla, ürəyin
işemik xarakterli zədələnmələrinə gətirib çıxaran ən
çox təsadüf olunan klinik problemdir. AT 130/80
mm.c.süt.dan yüksək olan dializ alan xəstələrdə
ürəkdamar ölüm riski AT 130/80 mm.c.süt.dan
aşağı olan analoji xəstələrlə müqayisədə 2,2 dəfə
yüksəkdir. Transplantantın yaşanıqlığı ilə ağır hi
pertoniya arasında da tərs mütənasiblik müşahidə
olunur. Beləliklə, sübut olunmuşdur ki, AT 140
mm.c.süt. və ondan aşağı olması resipiyentlər üçün
məqsədə uyğun göstərici hesab edilməlidir [2, 11,
15, 29].
Ədəbiyyat mənbələrindən məlum olur ki, dia
betik nefropatiya Avropa ölkələrində, Yaponiyada
və ABSda XBÇnın əsas səbəbi kimi göstərilir.
Diabetik nefropatiya səbəbindən XBÇ inkişaf etmiş
resipiyentlərdə ürəkdamar xəstəlikləri və periferik
damar patologiyaları riski daha yüksək olur.
Məlumdur ki, şəkərli diabet böyrək köçürülmüş
xəstələrdə immunosupresiyanın ağırlaşması kimi də
inkişaf edə bilər [4, 14, 15, 17, 24].
Anemiya XBÇnın əsas ağırlaşmalarından biri
olmaqla belə xəstələrdə ürəkdamar xəstəliklərinin
inkişafına və ölüm faizinin yüksəlməsinə səbəb
olur. Tədqiqatlar göstərir ki, anemiyanın dərəcəsi
(hematokrit <36%) transplantasiyadan əvvəl xəstə
lərin 76%də rast gəlinirdisə, transplantasiyadan 1 il
sonra 21% xəstədə rast gəlinir. Anemiyanın korrek
siyası oksigen daşınmasını yaxşılaşdırır, ürək vur
ğularının sayının və ürək yüklənməsinin azalmasına
gətirib çıxarır ki, bu da sol mədəciyin hipertrofiya
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sını azaldır, ürək fəaliyyəti normallaşır və fiziki yü
kə qarşı dözümlülüyü artırır. Bundan əlavə anemi
yanın korreksiyası baş beyinin funksiyası yaxşılaşır,
uremik kauqulopatiyaları zəiflədir, trombların əmə
lə gəlməsini azaldır. Beləliklə, bütün resipientlər
üçün anemiyanın hemoqlobinin 12 q/dl səviyyəsin
də korreksiya edilməsi məsləhət görülür. Bununla
belə qeyd etmək lazımdır ki, resipiyentlərə immu
nosupressiya şəraitində anemiyanın korreksiyası
üçün eritrositar kütlə yox, yuyulmuş eritrositlərin
transfuziyası məsləhət görülür [10, 13, 24, 25].
Ağciyərlər də XBÇ zamanı intakt qalmır.
Ağciyərlərin zədələnməsinin əsas səbəbi qlomerul
yar və alveolyar bazal hüceyrələrin antigen uyğun
luğudur. Buna görə də resipientlərin çoxunda alve
olyarkapillyar membranın hər üç qatı zədələnir.
Buna görə də, əməliyyatönü dövrdə resipiyentləri
ağciyərləri ətraflı müayinə olunmalı, böyrək trans
plantasiya əməliyyatı ağciyərlərin sünü tənəffüsü
ilə ümumi anesteziya şəraitində apardığı hallarda
süni ventilyasiya ağciyərləri volumotravma və ba
rotravmadan qorunan rejimlərdə aparılmalıdır [1,
18, 21, 23, 28, 30].
Böyrək transplantasiya əməliyyatına hazırlanan
xəstələrdə əməliyyatdan əvvəl aparılan hemodializ
seanslarda anestezioloji təminatı üçün vacib olan
bir sıra məsələlərə fikir verilməlidir. İlk növbədə
bura plazmada kalium, kalsium səviyyəsinin və
turşuqələvi müvazinatının korreksiyası daxildir.
Resipiyentlərdə müşaidə olunan uremik koaqulopa
tiya protrombin indeksinin, hissəvi tromboplastin
zamanının, trombin zamanının və trombositlərin
sayının norma çərcivəsində olduğu halda qanaxma
müddətinin artması ilə xarakterizə olunur. Bu da se
rebral, perikardial və cərrahi qanaxma riskinin art
masına səbəb olur. Əməliyyatdan əvvəl aparılan he
modializ zamanı heparindən istifadə edilməsi əmə
liyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı dövrdə hipo
koaqulyasion mənşəli qanaxmalarla səbəb ola bilər
[2, 7, 15, 24, 29]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür
xəstələrdə epidural və spinal anesteziya metodların
tətbiqi epidural hematomanın yaranması ilə bağlı
olan ağırlaşmaların səbəbi də ola bilər [1, 20, 21,
23, 28].
XBÇ olan xəstələrdə paratireoid hormonun, kal
sium və fosfor mübadiləsinin pozulması onlarda
ürəkdamar xəstəliklərinin patogenezində mühüm
rol oynayır. Bu zaman fosforun və kalsiumun yük

sək səviyədə olması miokardın hipertrofiyasına və
sol mədəciyin diastolik disfunksiyasına gətirib çıxa
ra bilər. İkincili hiperparatireoz, kalsium və fosfor
birləşmələrinin qanda yüksək olması ürək qapaq
larının və koronar arteriyaların kalsifikasiyasına da
səbəb olur [2, 4, 6, 21, 24].
XBÇ olan xəstələrdə lipid mübadiləsi nəzərəçar
pacaq dərəcədə pozulur ki, bu da ürəkdamar pato
logiyalarına gətirib çıxaran aterosklerotik dəyişik
liklərlə nəticələnir. Bu qəbildən olan xəstələrdə die
tik korreksiya ilə hipolipidemik preparatların uzlaş
dırılması yaxşı effekt verir [7, 14, 15, 24, 31].

Beləliklə, resipientlərin ilkin anestezioloji xüsu
siyyətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi XBÇna
səbəb olan əsas xəstəliklərin (xroniki qlomerulone
frit, xroniki pielonefrit, hipertonik nefroangioskle
roz, diabetik nefropatiyalar və s.), uremiya nəticə
sində diğər orqan və sistemlərdə, hemostaz göstəri
cilərində və mübadilə proseslərində inkişaf etmiş
pozğunluqlarının düzgün qiymətləndirilməsi və
maksimal korreksiyası böyrək transplantasiya
əməliyyatının uğurlu nəticələnməsinə şərait yarada
biləcək bir vəziyyətə gətirilməsinə xidmət etmə
lidir.
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РЕЗЮМЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ,
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Целью настоящей обзорной статьи явился анализ литературных данных, касающихся оценки состояния
реципиентов, которым планировалась анестезия и операция по трансплантации почки. В статье показано,
что исход больных после трансплантации почки во многом зависит от правильной оценки предоперацион
ного состояния реципиентов, выявления и учета множественных нарушений функций различных органов и
систем, характерных для больных с тяжелой почечной недостаточностью.
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КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
1

Мамедова Н.Ю.⃰, 2Кулиев Ф.А.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра терапии с курсом физиотерапии и восстановительной медицины1,
кафедра кардиологии2, Баку, Азербайджан
Кардиореабилитация на сегодняшний день актуальная и важная область медицинской реабилитации. В современных
условиях у пациентов, с нарушением функции миокарда различного генеза необходимо проведение реабилитационных
комплексных мероприятий. У больных с ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, перенесших реваскуля
ризацию миокарда, необходимо проведение таких реабилитационных мероприятий, как кинезотерапия, ЛФК, диетоте
рапия, бальнеотерапия, различные виды ионотерапии и др.
Ключевые слова: кардиореабилитация, комплексная реабилитация, физические факторы, чрезкожные коронарные
вмешательства.

ажнейшим звеном государственной
политики Азербайджана в сфере здраво
охранения в настоящее время является
возрождение интереса к реабилитации. Это воз
рождение закономерно и обусловлено колоссаль
ной потребностью в реабилитационной помощи
пациентам с социально значимыми хронически
ми неинфекционными заболеваниями, в первую
очередь, кардиоваскулярной системы [1].
В последние десятилетия достигнуты значи
тельные успехи в диагностике и лечении кар
диоваскулярной патологии. При этом, несмотря
на широкое внедрение в практику методов высо
котехнологичной медицинской помощи, остано
вить эпидемию распространения сердечнососу
дистых заболеваний (ССЗ) и уменьшить их
вклад в общую структуру смертности до сих пор
не представляется возможным. Основной при
чиной сложившейся ситуации является сохра
няющийся дефицит объемов профилактической
помощи пациентам, в том числе и вторичной,
осуществляемой в рамках реабилитационного
процесса [24]. Между тем, как показывает
практика, вторичная профилактика, проводимая
в реабилитационных центрах, значительно
улучшает отдаленный прогноз сердечнососуди
стых событий [5, 6].
За последние 23 десятилетия контингент
больных, которым необходимо проведение
активной комплексной и персонифицированной
кардиореабилитации, существенно расширился.
Кроме лиц, перенесших инфаркт миокарда
(ИМ), в список нуждающихся в реабилитацион
ных мероприятиях вошли пациенты после чрез
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кожных коронарных вмешательств (ЧКВ), коро
нарного шунтирования (КШ), хирургического
лечения пороков сердца, патологии магистраль
ных сосудов, нарушений ритма. Важным требо
ванием в плане повышение результативности
реабилитационных мероприятий, является рас
ширение компетенций и знания специалистов, о
существующих в странах Европы, методических
подходах к построению реабилитационных про
грамм [7].
До настоящего времени в подавляющем боль
шинстве случаев, оценка эффективности реаби
литационных мероприятий у лиц с ССЗ, в том
числе после хирургического лечения, осуществ
лялась практикующими врачами соответствую
щих организаций, путем анализа степени откло
нения отдельных: клинических, лабораторных,
функциональных параметров их в ходе осу
ществления реабилитационного процесса [8].
В качестве критериев исключения должно
быть: 1) общие противопоказания для проведе
ния медицинской реабилитации, в том числе с
применением лечебных физических факторов;
2) нестабильная стенокардия, ранняя постин
фарктная стенокардия; 3) осложнения ангиопла
стики (ИМ, обширные массивные гематомы,
кровотечения и т.д.); 4) аневризма аорты, ЛЖ с
наличием тромботических масс; 5) состояние,
приравненное к IV функциональному классу
(ФК) хронической сердечной недостаточности
(ХСН) по NYHA; 6) симптомы острой сердеч
ной недостаточности; 7) острая почечная и пече
ночная недостаточность; 8) острые инфекцион
ные заболевания; 9) неконтролируемая артери
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альная гипертония; 10) неконтролируемые тахи
кардии.
Всем лицам, проводили комплексную меди
цинскую реабилитацию с применением лечеб
ных физических факторов:
 ежедневной дыхательной гимнастики с
включением методик диафрагмального и созна
тельно управляемого дыхания (нижне, средне
и верхнегрудное), на курс 1820 процедур; еже
дневной дозированной ходьбы в помещении в
соответствии с классом тяжести и ступенью
физической активности, на курс 1820 процедур;
 ежедневной групповой лечебной гимнасти
ки с расширением двигательного режима при
улучшении субъективного и клинического
состояния пациента (повышение физической
нагрузки происходило путем увеличения числа
повторений упражнений для мелких и средних
мышечных групп до 1520 раз, для крупных
мышечных групп – до 12 раз), на курс 1820 про
цедур;
 ингаляций щелочных минеральных вод,
продолжительность 1012 мин, на курс 1012
процедур; классического ручного массажа во
ротниковой области или верхних и нижних ко
нечностей по щадящей методике, на курс 810
процедур, назначаемых через день;
 транскраниальной электростимуляции с
помощью аппарата Трансаир по лобнозатылоч
ной методике, на курс 1012 процедур;
 тренинга с биологической обратной связью
(БОС), выполняемого по параметрам дыхания
через день, на курс 810 процедур;
 сухих углекислых ванн температуры 28˚С, с
концентрацией СО2 30%, продолжительность
процедуры 20 мин, на курс 810 процедур, наз
начаемых через день.
Реабилитацию лечебными физическими фак
торами осуществляли на фоне медикаментозной
терапии, назначаемой согласно действующим
стандартам и рекомендациям АСС/АНА для
пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС) после ЧКВ.
Хирургическая реваскуляризация миокарда
остается наиболее радикальным методом лече
ния ИБС. Вопрос о методе реваскуляризации
решается кардиохирургом и кардиологом, с уче
том общего состояния
24

На этапе высокотехнологичной медицинской
помощи физические упражнения и методы лече
ния используют в объеме, определенном
Европейскими рекомендациями по медицинской
помощи больным после реваскуляризации мио
карда.
Уже в хирургическом стационаре опериро
ванным пациентам постепенно расширяют дви
гательный режим, который предусматривает
чередование тренирующих физических нагру
зок с отдыхом и расслаблением. Повышение
физической тренированности проводят путем
постоянного перевода больного на более нагру
зочный режим. Широко применяют методы
кинезотерапии (лечебная ходьба, лечебная гим
настика). Физические методы лечения назна
чают следующие: 1. седативные, 2. вазоактив
ные, 3. репаративнорегенеративные, кардиото
нические. Для восстановления кровотока в
конечностях (после взятия венозного ствола)
используют гипокоагулирующие и вазоактив
ные методы.
С учетом тяжести течения заболевания и кли
нических признаков выделяют четыре группы
(классы тяжести) пациентов: I – больные, у кото
рых обычные физические нагрузки не вызывают
стенокардии, одышки, утомления с толерант
ностью к физической нагрузке выше 50 Вт; II –
больные, у которых умеренные физические уси
лия вызывают стенокардию, одышку, утомление
с толерантностью к физической нагрузке 2550
Вт и редкой экстрасистолией; III – больные со
стенокардией, одышкой, утомляемостью при
малых физических усилиях и толерантностью к
физической нагрузке ниже 25 Вт; IV – больные с
частыми приступами стенокардии в покое при
незначительных физических нагрузках, сердеч
ной недостаточностью выше IIА стадии, неред
ко с тяжелыми нарушениями сердечного ритма.
Реабилитация больного после реваскуляриза
ции миокарда существенно отличается от тако
вой при инфаркте миокарда в связи с быстрым
восстановлением коронарного кровотока, что
позволяет увеличивать нагрузку при выполне
нии упражнений; развитием новых синдромов,
особенностями психологического статуса, раз
витием иммунодефицита, местными послед
ствиями операционной травмы, артериовеноз

ным дисбалансом оперированной конечности и
возможным развитием после операционной ане
мии.
Задачами реабилитации оперированных
больных с ИБС являются раннее восстановле
ние трудоспособности, снижение частоты инва
лидизации больных и урежение обострений
ИБС.
Реабилитационная программа включает конт
ролируемое наращивание интенсивности кине
зотерапии. В программу включают дыхатель
ную гимнастику для устранения обструктивных
и респираторных нарушений вентиляции и
улучшения перфузии миокарда; интенсивную
гиполипидемическую терапию; целенаправлен
ную психотерапию и противоанемическую
терапию.
В международных базах данных (PEDro,
PubMed, EMBASE, Elibrary, Кокрановская биб
лиотека, DARE, NGC) доказательных исследо
ваний присутствует 430 рандомизированных
контролируемых исследований, соответствую
щих современным критериям по уровням дока
зательств применения физических методов в
лечении и реабилитации пациентов, перенес
ших хирургические вмешательства на коронар
ных артериях с целью реваскуляризации мио
карда.
Физические методы лечения и упражнения
назначают для улучшения тонуса коронарных
сосудов, миокарда, уменьшение вероятности
аритмий (кардиотонические и антиаритмиче
ские методы), повышения сократительной функ
ции миокарда и кислородного режима тканей
(антиишемические методы), снижения коагуля
ционного потенциала (антитромботичеcкие
методы).
Физические упражнения: Кинезотерапия.
Пациентам проводят постепенное контролируе
мое расширение двигательного режима. Дозиро
ванную ходьбу, как основной элемент физиче
ской тренировки, назначают с учетом нагрузки,
равной 80% пороговой мощности. Для больных
I класса тяжести, т.е. с высоким уровнем функ
циональных возможностей, начальный темп
ходьбы составляет 90100 шагов в минуту, II
класса тяжести – 8090 шагов в минуту, III клас
са тяжести – 6070 шагов в минуту, IV класса

тяжести – не более 50 шагов в минуту.
Продолжительность дозированной ходьбы
нарастает от 1520 мин. в начале лечения до 20
30 мин. в его конце. В дальнейшем, при адекват
ных клинических и электрокардиографических
реакциях, темп ходьбы увеличивается каждые 4
7 дней и составляет к концу лечения для боль
ных I класса тяжести 110120 шагов в минуту, II
– 100110 шагов в минуту, III – 8090 шагов в
минуту, а пройденное в течение дня расстояние
увеличивается соответственно с 3 до 78 км, с 3
до 6 км и с 1,5 до 4,5 км. Важно соблюдать мето
дику проведения дозированной ходьбы: в тече
ние 12 мин больной движется в медленном
темпе, затем 35 мин – в тренирующем темпе, 2
3 мин – снова в замедленном. После кратковре
менного отдыха цикл повторяют 34 раза.
Основу процедур лечебной гимнастики в
начале курса лечения составляют дыхательные
упражнения и упражнения на расслабление, на
1012й день лечения больным I и II класса тяже
сти добавляют упражнения с дополнительным
отягощающим усилием, больным III класса
тяжести – только с 1820го дня и с меньшим
числом повторений. Процедуры проводятся
ежедневно по 1530 мин. под контролем вариа
бельности сердечного ритма, АД, ЭКГ.
У некоторых оперированных больных, наря
ду с нарушениями центральной гемодинамики,
возникают нарушения функции внешнего дыха
ния (ФВД) рестриктивного (обусловленные
перенесенной операцией) или обструктивного
(проявление сопутствующей ХОБЛ) характера.
При их формировании проводят дыхательную
гимнастику.
Физические методы лечения: Антиишеми
ческие методы – оксигенотерапия, нормобари
ческая гипокситерапия, аэротерапия; антитром
ботические методы – низкочастотная магнитоте
рапия области сердца, ЛОК; антисклеротиче
ские методы – гелиотерапия и талассотерапия;
психотерапия – используют групповую психоте
рапию.
Лечебное питание: Рекомендуют основной
вариант стандартной диеты (диета №1) с огра
ничением поваренной соли и холестерина.
Противопоказания к физиотерапии аналогич
ны таковым при ИБС.
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Санаторнокурортное лечение. Физические
методы и упражнения применяют в программах
санаторнокурортной помощи больным ИБС в
соответствии со Стандартом санаторнокурорт
ной помощи больным с ишемической болезнью
сердца: стенокардией, хронической ИБС в
Российской Федерации. Больным после хирур
гического лечения ИБС (эндоваскулярная ангио
пластика и/или стентирование коронарных арте
рий – через 2 нед. после операции, аортокоро
нарное шунтирование и/или резекция аневриз
мы через 23 нед. после операции), при стено
кардии напряжения III ФК, недостаточности
кровообращения не выше I стадии, без наруше
ния сердечного ритма и проводимости через 23
мес. после операции, при стабильной стенокар
дии IIII ФК, недостаточности кровообращения
не выше I стадии, без нарушений сердечного
ритма и проводимости; показано лечение только
в местных кардиологических санаториях, т.к.
переезд в климато и хроноконтрастную зону
может вызвать ухудшение состояния здоровья.
В отдаленные сроки после операции (1 год и
более) при отсутствии стенокардии или со стено
кардией III ФК, в состоянии компенсации или не
достаточности кровообращения не выше I стадии,
без нарушений сердечного ритма и проводимости
показано лечение, как в местных кардиологических
санаториях, так и на бальнеологических (кроме рас
положенных в горных климатических местностях)
и климатических курортах (кроме горных).

Больным с аналогичными состояниями, но со
стенокардией напряжения IIIФК, а также в соче
тании с гипертонической болезнью не выше II
стадии, возможно лечение только в местных
кардиологических санаториях. Противопоказа
ния к санаторнокурортному лечению аналогич
ны таковым у больных ИБС.
Критерии эффективности. Улучшение сос
тояния больных определяют при исчезновении
или уменьшении болевых приступов, проявле
ний недостаточности кровообращения, наруше
ний сердечного ритма, проявлений коронарной
недостаточности на ЭКГ (нормализация поло
жения сегмента ST и формы зубца T), гиполипи
демии; улучшении переносимости физических
нагрузок (по повышению толерантности к физи
ческим нагрузкам по результатам ВЭМ, уве
личению продолжительности и темпа прогулок
на 20%); переход из большей в меньшую града
цию функционального класса стенокардии.
Об ухудшении состояния свидетельствует
появление или усиление болевых приступов,
проявлений недостаточности кровообращения,
нарушений сердечного ритма, проявлений коро
нарной недостаточности на ЭКГ (смещение сег
мента ST, изменение формы зубца Т), гиперли
пидемия; снижение переносимости физических
нагрузок по ухудшению показателей ВЭМ, сни
жение продолжительности и темпа прогулок;
переход из меньшей в большую градацию функ
ционального класса стенокардии
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XÜLASƏ
MİOKARDİN REVASKULYARİZASIYASINDAN SONRA
PASİYENTLƏRİN KARDİOREABİLİTASİYASI
1

Məmmədova N.Y., 2Quliyev F.A.

Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 1terapiya kafedrası, fizioterapiya,
tibbi bərpa kursu ilə, 2kardiologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Kardioreabilitasiya tibb elmində ən müasir və aktual reabilitasiya təsir növüdür. Müasir zamanda miokardın müx
təlif səbəblərdən funksiyasının pozulması nəticəsində reabilitasiya tədbirləri zəruridir. Bunlar ürəyin işemik
xəstəliyində, miokard infarktında, endovaskulyar tədbirlərdə aparılan reabilitasiya növləridir ki, bunların əsaslarını
fiziki amillər, kinezoterapiya, MBT, müalicəvi pəhriz, balneoterapiya, müxtəlif növ ionoterapiya və s. təşkil edir.
Açar sözlər: kardioreabilitasiya, kompleks reabilitasiya, fiziki faktorlar, dəridən koronar müdaxilə.

SUMMARY
CARDIOREHABILITATION OF PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR CARDIAC INTERVENTIONS
1

Mammadova N.Y., 2Quliyev F.A.
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Cardiorehabilitation is the most modern and actual rehabilitation type of medicine. Nowadays rehabilitaion meas
ures are important as a result of various causes of myocardial infarction. They are rehabilitation measures imple
mented for reducing the results of coronary heart disease, myocardial infarction, endovascular events and they are
based on physical factors, kinesiotherapy, therapeutic diet, balneotherapy, ionotherapy of different types, etc.
Keywords: cardiac rehabilitation, complex rehabilitation, physical factors, percutaneous coronary interventions.
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AZƏRBAYCANDA DAĞINIQ SKLEROZ XƏSTƏLİYİNİN
KLİNİKEPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (İLKİN NƏTİCƏLƏR)
Şirəliyeva R.K., Əliyev R.R.*, Quliyeva A.İ., Həsənov R.L.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, nevrologiya və klinik ney
rofiziologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Son zamanlar bir sıra ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da DSə maraq artmışdır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 13 noyabr 2012ci il tarixli, 2542 nömrəli Sərəncamı ilə “Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və
onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqram daxilində DS xəstələrinə yüksək səviyyədə tibbi
xidmət göstərilir. Təqdim edilmiş məqalədə tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanda DSin klinikepidemioloji xüsusiyyətlərini
öyrənmək olmuşdur. Tədqiqatın material və metodları. DSə şübhə olan xəstələr аk. M.Mirqasımov adına Respublika Klinik
Xəstəxanasının nəzdində yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Nevroloji Mərkəzində xüsusi ekspert komis
siyası tərəfindən müayinə edilmişdir. DSi immitasiya edən xəstəliklərə şübhə olduqda, diferensial diaqnostika aparılmışdır.
Tədqiqatın bir ili ərzində (01.07.201331.06.2014) Nevroloji mərkəzə 399 nəfər (261 qadın – 65,4%, 138 kişi – 34,6%)
müraciət etmişdir. Tədqiqatın nəticələri. 356 nəfərə DS (89,2%), 8 nəfərə klinik izolə olunmuş sindrom diaqnozu qoyulmuş
dur. 35 nəfərdə DS inkar edilmişdir (8,8%). Xəstələrin yaşı 1559 yaş arasında dəyişmiş, orta yaş həddi 31,4±9,3 yaş olmuşdur.
Xəstələrin 71,6%i şəhər sakini, 28,4%i isə kənd sakini olmuşdur. Xəstələrin əksər hissəsi 2130 və 3140 yaş qruplarına
təsadüf etmişdirlər – 33,7% və 30,9%. Xəstələrin böyük hissəsində DSin residivverən formasına (238 nəfər) rast gəlinmişdir
– 66,85%. DSin ikincili proqressivləşən forması 28,9% (103 nəfər) ilə digər formalarla müqayisədə ikinci yerdə durmuşdur.
Birincili proqressivləşən DS və residivverən proqressivləşən DS az rast gəlinmişdir – müvafiq olaraq 2,8% və 1,4%. Müzakirə.
Əldə edilən məlumatlar DSin vaxtında müalicə edilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və əlilliyin qarşısının alınmasına və
ya əlillik əlamətlərinin yaranma müddətinin uzadılmasına müsbət təsir edəcək.
Açar sözlər: dağınıq skleroz, klinik epidemiologiya, xəstəliyin gedişi, cins, yaş.

iriş. Dağınıq skleroz (DS) kompleks
etiologiyalı və mürəkkəb parofiziologiya
ya malik olan xroniki iltihabi və immu
nasılı demielinizasiyaedici xəstəlikdir. Əksərən
xəstəliyin manifestasiyası produktiv yaş dövrünə
təsadüf edir [1] və qərb ölkələrində cavan yaşlarda
qeyri travmatik əlilliyin əsas səbəbi hesab edilir [2,
3]. Xəstəliyin uzun müddət davam etməsi, produk
tivliyin erkən itirilməsi, xəstələrin gündəlik həyatda
digər şəxsin köməyinə ehtiyacı olması, müalicədə
immunmodulyatorların istifadə edilməsi və geniş
profilli tibbi yardımın təşkilinə ehtiyacın olması,
inkişaf etmiş ölkələrdə dağınıq sklerozla əlaqədar
yüksək dövlət xərclərinə səbəb olur [4].
Bugünə qədər DSin klinik gedişinin formaları
nın bir sıra təsnifatları təklif edilmişdir [11]. Bun
lardan daha praktik olanı 1996cı ildə Fred D.Lub
lin və həmmüəlliflərinin təklif etdiyi təsnifatdır
[12]. Bu bölgüyə əsasən DSin 4 klinik gedişi ayırd
edilir:
1. Residivverən gediş;
2. Birincili proqressivləşən gediş;
3. İkincili proqressivləşən gediş;
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4. Residivverən proqressivləşən gediş.
DSin müalicəsi və proqnozu xəstəliyin klinik
gedişindən asılı olaraq dəyişir.
Azərbaycanda da DS səhiyyənin aktual problem
lərindən hesab edilir [5]. Problemin Azərbaycan sə
hiyyəsi üçün nə dərəcədə aktual olduğunu Azərbay
can Respublikası Prezidentinin 13 noyabr 2012ci il
tarixli, 2542 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilakti
kası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət
proqramı” bir daha sübut edir. Təqdim edilmiş mə
qalədə tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanda DS
in klinikepidemioloji xüsusiyyətlərini öyrənmək
olmuşdur.
Tədqiqatın material və metodları. Proqramın
keyfiyyətli həyata keçirilməsi məqsədi ilə Akade
mik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstə
xanasının nəzdində yerləşən Azərbaycan Respubli
kası Səhiyyə Nazirliyinin Nevroloji Mərkəzində xü
susi ekspert komissiyası yaradılmışdır və Bakıdan
və Azərbaycanın bütün regionlarından olan xəstələ
rin Nevroloji mərkəzə cəlb olunması təmin edilmiş
dir. Yeni aşkarlanan xəstələnmə halları olduqda və

ya əvvəllər DS ilə əlaqədar müalicə almış xəstələr
Nevroloji mərkəzə sərbəst şəkildə müraciət etmiş
və ya Respublika üzrə poliklinikalarda və ya stasio
narlarda çalışan həkimnevropatoloqlar xəstələri
mərkəzə göndərişlə yönəltmişdirlər. DSə şübhə
olan təqdirdə bütün xəstələr rutin müayinələrdən
başqa, baş və onurğa beyninin maqnit rezonans to
moqrafiyası (MRT), lümbal punksiya (elektrofore
tik üsulla oliqoklonal dəstələrin aşkarlanması), törə
dilmiş görmə potensialları müayinələrindən keç
mişdirlər [68]. Oliqoklonal dəstələrin tədqiqi DS
in diaqnostikası üçün likvorun müayinəsi zamanı
tövsiyə edilən standartları rəhbər tutaraq aparılmış
dır [6, 9, 10]. MRT zamanı nəticələrin interpretasi
yası McDonald 2010cu il meyarlarına əsaslanmış
dır [7]. DS diaqnozu anamnez, klinik mənzərə, lab
orator və instrumental müayinələrin nəticələrinə
əsasən qoyulmuşdur. DSi immitasiya edən xəstə
liklərə (antifosfolipid sindrom, neyrosifilis, neyro
borelioz, Sheqren, Behçet xəstəlikləri, qalxanabən
zər vəzin autoimmun xəstəlikləri, sistem qırmızı
qurdeşənəyi, sklerodermiya, idiopatik iltihabi mio
patiya və s.) şübhə olduqda, diferensial diaqnostika
məqdəsi ilə digər müvafiq laborator müayinələr də
aparılmışdır.
Tədqiqatın bir ili ərzində (01.07.2013
31.06.2014) Nevroloji mərkəzə 399 nəfər müraciət
etmişdir. Bütün xəstələr elektron bazaya daxil edil
mişdir. Statistik təhlildə parametrik analiz üsulların

dan istifadə edilmişdir. Fərqin ehtimalı 9599,9%
olduqda (p<0,050,001) nəticələr statistik dürüst
hesab edilmişdir. Hesablamalar Statistica 10 pro
qramının köməkliyi ilə aparılmışdır.
Tədqiqatın nəticələri. Ümumilikdə 399 xəstə
tədqiqata cəlb edilmişdir. Bunlardan 261 nəfər qa
dın (65,4%), 138 nəfər kişi (34,6%) olmuşdur. 35
nəfərdə (22 qadın, 13 kişi) DS xəstəliyi inkar edil
mişdir (8,8%). 356 nəfərə DS (89,2%), 8 nəfərə (4
qadın və 4 kişi) klinik izolə olunmuş sindrom (KİS)
diaqnozu qoyulmuşdur. DS diaqnozu qoyulmuş
xəstələrin 66,01%ni (235 nəfər) qadınlar, 33,99%
ni (121 nəfər) kişilər təşkil etmişdir.
Müraciət edən xəstələrin yaşı 1564 yaş arasında
olmuşdur. Xəstələrin orta yaşı 34,4±10,1 yaş təşkil
etmişdir (qadınlarda 34,96±10,2, kişilərdə isə
33,39±9,2 yaş). DS diaqnozu qoyulmuş xəstələrin
yaşı 1559 yaş arasında dəyişmiş, orta yaş həddi
31,3±9,3 yaş olmuşdur (qadınlarda 31,79±9,3, kişi
lərdə 30,35±9,1 yaş). DS diaqnozu qoyulmuş xəs
tələrin 71,6%i (199 nəfər şəhər və 56 qəsəbə sakini)
şəhər sakini, 28,37%i (101 nəfər) isə kənd sakini
olmuşdur. Ümumi müraciət edənlərin isə 70,2%i
(218 nəfər şəhər və 62 qəsəbə sakini) şəhər sakini,
29,8%i (119 nəfər) kənd sakini olmuşdur. DS
diaqnozu qoyulmuş xəstələri yaş qruplarına görə
böldükdə aydın olmuşdur ki, onların çoxu 2130 və
3140 yaş qruplarına təsadüf etmişdirlər (müvafiq
olaraq 120 və 110 nəfər) – 33,71% və 30,9% (cəd. 1).
Cədvəl 1

Dağınıq skleroz xəstələrinin yaş qruplarına görə bölgüsü
(01.07.201331.06.2014)

Xəstələrin daha çox rast gəlindiyi digər yaş
qrupu 4150 yaş qrupu olmuşdur (82 nəfər) –
23,0%. 1120 və 5160 yaş qrupunda qeydiyyata
alınan xəstələr (cəmi 44 nəfər) ümumi xəstələrin
müvafiq olaraq 12,36%ni təşkil etmişdir. 60 yaş

dan yuxarı heç bir DSli xəstə mərkəzə müraciət
etməmişdir.
Xəstələrin böyük hissəsində DSin residivverən
formasına (238 nəfər) rast gəlinmişdir – 66,85%
(cəd. 2).
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Cədvəl 2
Dağınıq sklerozun klinik gedişinə görə formaları
(01.07.201331.06.2014)

DSin ikincili proqressivləşən forması 28,93%
(103 nəfər) ilə digər formalarla müqayisədə ikinci
yerdə durmuşdur. DSin ağır gedişli formaları
sayılan birincili proqressivləşən DS və residivverən
proqressivləşən DS xəstələr arasında az rast gəlin
mişdir – müvafiq olaraq 2,81% və 1,41%.
KİS diaqnozu qoyulmuş xəstələr bütün müraciət
edən xəstələrin 2,01%ni təşkil eymişdir (8 nəfər).
KİS zamanı daha çox retrobulbar nevritə rast gəlin
mişdir – 62,5% (5 xəstə). Digər xəstələrdə hissiyy
at və hərəki sistemin pozulmaları olmuşdur.
DS diaqnozu Nevroloji mərkəzə sərbəst müra
ciət edən və ya həkimnevropatoloqlar tərəfindən
göndərilən xəstələrin 8,77%də (35 nəfər) inkar
edilmişdir. DS diaqnozu inkar edilənlər arasında
kəskin dağınıq ensefalomielit (G04.0) daha çox rast
gəlinmişdir – 31 nəfər (88,57%). Digər xəstəliklər
dən dəqiqləşdirilməmiş neyroinfeksiyadan (G04.9)
sonrakı vəziyyət, sinir sisteminin degenerativ xəstə
likləri (G11, G31.9) və onurğa sütununun xəstəlik
ləri (G99.2) rast gəlinmişdir.
Müzakirə. Əlbəttə ki, bir tədqiqat ili DSin
yayılması, gedişinin formaları və digər epidemiolo
ji aspektləri barədə dəqiq məlumat verməyə imkan
yaratmır. Amma əldə edilmiş nəticələr Dövlət pro
qramının yüksək səviyyədə təşkil edilməsini
göstərir və proqramın icraatının daha da təkmil
ləşdirilməsinə yardım edir. Maraqlıdır ki, Mərkəzə
müraciət edən xəstələr arasında 60 yaşdan yuxarı
yalnız bir şəxs müraciət etmişdir (64 yaş) və bu
şəxsdə DS diaqnozu inkar edilmişdir. Çox güman
ki, bunun səbəbi, bu yaş dövründə xəstələrin çoxu
ağır əlil olduğundan və ya əlillik vəziyyətləri artıq
ekspertiza edildiyindən, özləri və ya qohumları
tərəfindən Mərkəzə müraciət etmənin xəstənin
sağlamlıq və ya sosial vəziyyətinə hər hansı müsbət
təsirinin olmasına inamsızlıq olmuşdur. Bu səbəb
dən tədqiqatın genişləndirilməsinə ehtiyac duyulur,

30

təkcə Nevroloji mərkəzə müraciət edənlər deyil,
həm də əvvəlki illərdən qeydiyyatda olan yaşlı DS
xəstələrinin də təkrar müayinə və müalicəsi aparıl
malıdır.
Xəstələrin böyük əksəriyyəti 2140 yaş qrupun
da olmuşdur – 64,61% (230 nəfər). Bir sıra
tədqiqatlarda DSli xəstələrin böyük əksəriyyətinin
bu yaş qrupunda olması aşkarlanmışdır [13]. Digər
tədqiqatlarda isə xəstələr daha yaşlı qruplarda
üstünlük təşkil etmişdir [4, 14, 15].
Qadınlarda DS kişilərlə müqayisədə daha çox
rast gəlinir. Qeydiyyata alınan xəstələrin 66,01%ni
qadınlar təşkil etmişdir (235 nəfər). Bir sıra irim
iqyaslı tədqiqatlarda qadınların DSlə daha çox
xəstələndiyi sübut edilmişdir [14, 13, 14, 16].
Bizim tədqiqatda kənd əhalisi arasında DS, şəhər
əhalisi ilə müqayisədə az rast gəlinmişdir – 28,37%
i (101 nəfər). Ümumiyyətlə kənd sakinləri arasında
DSin az rast gəlinməsi digər tədqiqatlarda da gös
tərilmişdir [15], lakin bizim tədqiqatda bu fərq daha
yüksək olmuşdur. Bu da, kənd əhalisi və o cümlə
dən kənd yerlərində işləyən tibb işçilərinin DS xəs
təliyi ilə bağlı maarifləndirilməsi istiqamətində təd
birlərin aparılmasına ehtiyac yaradır. Bununla əla
qədar Nevroloji Mərkəz və İçtimai Səhiyyə İslahat
ları Mərkəzinin birgə hazırladığı plakat və bukletlər
həkimlər və xəstələrə paylanılmışdır [5].
DSin residivverən forması gözlənildiyi kimi,
digər formalarla müqayisədə daha çox (238 nəfər)
rast gəlinmişdir – 66,85%. Ədəbiyyat və tədqiqat
ların çoxunda residivverən formanın digər for
malarla müqayisədə üstünlük təşkil etməsi göstəril
mişdir [14, 1114].
Nəticə olaraq, demək olar ki, əldə edilən
məlumatlar DSin vaxtında müalicə edilməsi üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir və əlilliyin qarşısının
alınmasına və ya əlillik əlamətlərinin yaranma müd
dətinin uzadılmasına müsbət təsir edəcək.
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SUMMARY
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MULTIPLE SCLEROSIS
IN AZERBAIJAN (PRIMARY RESULTS)
Shiraliyeva R.K., Aliyev R.R., Guliyeva A.I., Hasanov R.L.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Baku, Azerbaijan
Recently, in Azerbaijan, as in many countries, interest in multiple sclerosis (MS) has increased significantly. In this
regard, by Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated November 13, 2012 No. 2542, the State
Program on Measures for the Treatment, Prevention and Control of Multiple Sclerosis was approved. The main
objective of this program is to provide the necessary medical care to patients with MS. The purpose of the pre
sented scientific work was to study the clinical and epidemiological features of MS in Azerbaijan. Material and
research methods. Patients with suspected MS were examined by a special expert commission at the Neurological
Center of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, located in the Republican Clinical Hospital named
after academician M.Mirkasimov. In cases of suspected diseases simulating MS, differential diagnosis was per
formed. During one year (07.01.201331.06.2014), 399 people applied to the Neurological Center (261 women 
65.4%, 138 men  34.6%). The results of the study. In 356 patients (89.2%), MS was diagnosed, and in 8, a clini
cal isolated syndrome. In 35 (8.8%) patients, MS was excluded. The age of the respondents varied between 1559
years, the average age of which was 31.4±9.3 years. Among patients, 71.6% were representatives of the urban pop
ulation, and 28.4% were from rural areas. Mostly patients were in the age range of 2130 and 3140 years. Most of
the respondents (238 people) had a relapsingremitting MS  66.85%. Compared with other clinical courses, the sec
ondaryprogressive MS took the second place  28.9% (103 patients). Primary progressive MS and a progressive
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relapsing MS were found slightly less  2.8% and 1.4%, respectively. Discussion. The results obtained are impor
tant in the timely treatment of MS and will positively affect both the prevention of disability and the extension of
the time for the appearance of its symptoms in this disease.
Keywords: multiple sclerosis, clinical epidemiology, clinical course of the disease, gender, age.

РЕЗЮМЕ
КЛИНИКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО
СКЛЕРОЗА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р., Гулиева А.И., Гасанов Р.Л.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, Баку, Азербайджан
За последнее время в Азербайджане, как и во многих странах, интерес к рассеянному склерозу (РС) значи
тельно возрос. В связи с этим, Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 ноября 2012 года
№2542 была утверждена «Государственная программа о мерах лечения, профилактики и борьбы с
рассеянным склерозом». Главной задачей данной программы является оказание необходимой медицинской
помощи больным с РС. Целью представленной научной работы было изучение клиникоэпидемиологических особенностей РС в Азербайджане. Материал и методы исследования. Больные с
подозрением на РС были обследованы специальной экспертной комиссией в Неврологическом Центре
Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, находящейся в Республиканской
Клинической Больнице имени академика М.Миркасимова. При подозрениях на заболевания, имитирующие
РС, проводилась дифференциальная диагностика. В течении одного года (01.07.201331.06.2014)
исследования в Неврологический центр обратились 399 человек (261 женщин – 65,4%, 138 мужчин –
34,6%). Результаты исследования. У 356и больных (89,2%) был диагностирован РС, а у 8 – клинический
изолированный синдром. У 35и (8,8%) пациентов РС был исключен. Возраст респондентов менялся в
пределах 1559 лет, средний возраст которых составил 31,4±9,3 лет. Среди больных 71,6% составили
представители городского населения, а 28,4% были из сельских населенных пунктов. Преимущественно
больные находились в возрастном диапазоне 2130 и 3140 лет. У большинства респондентов (238 человек)
встречалась рецидивирующеремитирующая форма РС – 66,85%. В сравнении с другими формами,
вторично-прогрессирующая форма РС занимала второе место – 28,9% (103 больных). Первично
прогрессирующий РС и прогрессирующая форма с обострениями встречались несколько меньше – 2,8% и
1,4% соответственно. Обсуждение. Полученные результаты имеют важное значение в своевременном
лечение РС и положительно повлияют, как на предотвращение инвалидности, так и на продление времени
появления её признаков при данном заболевании.
Ключевые слова: рассеянный склероз, клиническая эпидемиология, течение заболевания, пол, возраст..
Redaksiyaya daxil olub: 19.09.2019
Çapa tövsiyə olunub: 14.10.2019
Rəyçi: prof. A.K.Məmmədbəyli
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В
С УЗЕЛКОВЫМ ПОЛИАРТЕРИИТОМ
Исаев Дж.П.⃰
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных болезней, Баку, Азербайджан
Целью данного исследования явилось изучение концентрации основных ангиогенных факторов роста, действующих
непосредственно на эндотелиоциты в плазме крови больных острым гепатитом В, осложненным узелковым полиарте
риитом (УП). Были обследованы 188 пациентов, из которых 97 больных неосложненным острым гепатитом В, 61 боль
ной с осложненным УП, а 30 человек составили группу практически здоровых лиц. Концентрацию ангиогенных факто
ров в сыворотке крови изучали с помощью твердофазного иммуноферментного анализа. Полученные нами результаты
давали основание предполагать отсутствие нарушений в регуляции ангиогенеза со стороны изученных ангиогенных фак
торов у больных осложненным УП при остром гепатите В. Эндотелиальная дисфункция сопровождалась компенсатор
ным возрастанием концентрации ангиогенных факторов – васкулоэндотелиального фактора роста (VEGFA) и базисного
фактора роста фибробластов (bFGF). Исследование показало, что у больных УП, развившемся на фоне острого гепатита
В, имеет место значительное возрастание синтеза VEGFA и bFGF по сравнению с теми же показателями практически
здоровых людей и больных острым гепатитом В без УП. Исследование VEGFA и bFGF в сыворотке крови может быть
использовано в качестве предварительного не инвазивного диагностического теста при подозрении на развитие УП.
Ключевые слова: острый вирусный гепатит В, узелковый полиартериит, васкулоэндотелиальный фактор роста –
VEGFA, фактор роста фибробластов – bFGF.

сновной механизм регуляции ангиогенеза
заключается в высвобождении в кровяное
русло ангиогенных факторов, синтезируе
мых эндотелиальными и тучными клетками, макро
фагами и пр. Ангиогенные факторы роста активи
руют выход эндотелиальных прогениторных клеток
в циркуляцию, пролиферацию эндотелиоцитов, миг
рацию и способствуют ремоделированию сосуди
стой стенки. Мобилизация эндотелиальных прогени
торных клеток в кровяное русло регулируется раз
личными ангиогенными факторами, в первую оче
редь – VEGF (Vascular endothelial growth factor – вас
кулоэндотелиальный фактор роста) и FGF (Fibroblast
growth factors – фактор роста фибробластов) [1, 2].
VEGF – гетеродимерный ростовой фактор гли
копротеиновой природы, потенциальный мито
ген для эндотелиоцитов сосудов. Известно не
сколько вариантов VEGF: А, В, С, D. Семейство
белков VEGF участвует в развитии и росте эндо
телия сосудов, при этом основное значение имеет
VEGFА, который часто называют «VEGF», без
буквенных уточнений [3]. VEGF оказывает выра
женное влияние на сосудистую проницаемость,
мощное ангиогенное действие которого показано
в экспериментальных условиях. Он участвует в
процессе неоваскуляризации при патологических
состояниях, стимулирует процессы роста эндоте
лиоцитов, их выживание и пролиферацию [4].
Существуют две формы данного белка: кислая
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(aFGF) и основная (bFGF). Последняя имеет
несколько подтипов, но функциональных отли
чий между отдельными подтипами bFGF найде
но не было. Этот белок является необходимым
фактором для развития сосудистой системы в
эмбриогенезе, а также  в период раннего восста
новлении сосудистого русла. В отличие от VEGF,
он действует как неспецифический митоген для
эндотелия, активируя пролиферацию и стимулируя миграцию. Имеются синергические
взаимоотношения в индукции ангиогенеза с
фактором VEGF: bFGF стимулирует экс
прессию как самого VEGF, так и его рецепторов.
Показано, что VEGF способен усиливать выра
женность протеолиза матрикса и продукцию кол
лагеназ, что активирует в матриксе bFGF [1, 2].
Учитывая вышесказанное, мы исследовали кон
центрацию основных ангиогенных факторов роста,
действующих непосредственно на эндотелиоциты в
плазме крови больных острым гепатитом В, ослож
ненным узелковым полиартериитом (УП).
Материалы и методы. Обследование прошли
158 пациентов, из них 97 больных неосложнен
ным острым гепатитом В (ОГВ), 61 больной ОГВ,
осложненным УП и 30 практически здоровых
лиц. Среди больных острым гепатитом В  79
человек имели легкую степень течения заболева
ния и 79 – среднетяжелое течение. У 32 больных с
легким течением гепатита В и у 29 пациентов со
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среднетяжелым течением имело место развитие
УП. Все пациенты были в возрасте от 18 до 65 лет.
Обследованные больные были разделены на
пять групп: Ι группа – 30 практически здоровых
лиц (контрольная группа), ΙΙ группа – больные с
легким течением ОГВ (47 больных), ΙΙΙ группа 
больные со среднетяжелым течением ОГВ (50
больных), ΙV группа – больные с УП, развив
шемся на фоне легкого течения ОГВ (32 боль
ных), V группа – больные с УП, развивавшемся
на фоне ОГВ средней тяжести течения (29 боль
ных). Количество больных мужского и женского
пола во всех группах было сопоставимо. Боль
ные были обследованы в сроки от 8 недель до 5
месяцев после предполагаемого заражения при
развитии клинических симптомов заболевания.
В диагностике ОГВ использовали клинико
анамнестические, лабораторнобиохимические
показатели и серологические тесты.
Серологическая диагностика проводилась с
определением в крови больных aнтиHAV сум
марных и IgM, HBsAg, aнтиHBs, HBeAg, aнти
HBe, aнтиHBс суммарных и IgM, aнтиHDV
суммарных и IgMантител, а также суммарных
aнтиHCV и aнтиHEV антител методами имму
ноферментного анализа и анализа ПЦР на ДНК

вирусного ГВ, РНК HCV и PHK HDV.
Первоначальную диагностику УП устанавли
вали на основании изменений показателей кли
николабораторных проявлений по классифика
ционным критерием узелкового полиартериита
Американской коллегии ревматологов [5]. У
всех больных УП диагностировали при наличии
трех и более критериев.
Концентрацию ангиогенных факторов в сыво
ротке крови проводили путем твердофазного
иммуноферментного анализа. Для определения
VEGFA и bFGF использовали тестсистемы
фирмы Bioscience (USA). Реакции ставили соответ
ственно прилагаемой инструкции производителя.
Статистическую обработку результатов про
водили, используя компьютерную программу
Exсel. Проводили вычисление средней арифме
тической величины показателей (M) и их средне
квадратичные отклонения (m). Для оценки ста
тистической значимости различий между пока
зателями вычисляли критерий Стъюдента.
Результаты и их обсуждение. Результаты
исследования концентрации основных ангио
генных факторов роста в сыворотке крови паци
ентов, действующих непосредственно на эндо
телиоциты, представлены в таблице.
Таблица

Концентрация ангиогенных факторов роста в сыворотке
крови больных острым гепатитом В с УП

Примечание: уровень значимости различий соответствующих показателей p<0,05: *  по сравнению с контрольной
группой обследованных; **  между II и IV группами; ***  между группами III и V.

У группы практически здоровых лиц содер
жание VEGFА составило 49,6±19,41 пг/мл. При
остром неосложненном гепатите В концентра
ция молекул VEGFА в циркуляции возрастала у
больных ΙΙ группы с легким течением гепатита
до 129,4±43,61 пг/мл, у пациентов со среднетя
желым течением инфекции (ΙΙΙ группа) до уров
ня 165,4±43,24 пг/мл.
Результаты исследований VEGFА показали,
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что в сравнении с теми же показателями практи
чески здоровых людей при остром неосложнен
ном гепатите В легкого течения, концентрация
этого фактора в циркуляции возрастала в 2,6
раза, у больных со среднетяжелым течением
инфекции – в 3,3 раза (p<0,05).
У пациентов с ОГВ, осложненным УП, содер
жание VEGFА превышало значения контроль
ной группы и группы больных ОГВ без УП. Так,

при легкой форме гепатита с УП (группа ΙV)
уровень этого фактора в циркуляции составил
уже 362,3±116,83 пг/мл, у больных группы V с
УП, развившемся на фоне среднетяжелого тече
ния гепатита, концентрация VEGFА равнялась
493,6±89,95 пг/мл.
При исследовании в сыворотке крови практиче
ски здоровых доноров bFGF не был обнаружен ни
в одном случае. Напротив, у всех групп больных
этот фактор в циркуляции присутствовал. При
этом, наиболее высокие показатели, достоверно
(p<0,05) превышающие показатели контрольной
группы и больных ОГВ соответствующей тяжести
течения, обнаружены у пациентов с УП. Если у
больных ΙΙ группы уровень bFGF составил
20,1±1,38 пг/мл, а у пациентов ΙΙΙ группы –
22,4±2,14 пг/мл, то у больных IV и V групп он был
равен 32,4±2,21 пг/мл и 28,4±1,85 пг/мл соответ
ственно. Так, у больных ΙV группы концентрация
bFGF оказалась выше по сравнению со ΙΙ группой
пациентов в 1,5 раза, у пациентов V группы дан
ный показатель превышал уровень bFGF, выявлен
ный у ΙΙΙ группы пациентов, в 1,3 раза.
Литературных данных об исследовании ан
гиогенных факторов VEGFА и bFGF у больных
УП при ОГВ нами не найдены. Результаты на
ших исследований подтверждаются обнаруже
нием рядом авторов значительного возрастания
уровня VEGF у больных острым гепатитом [6].
У детей с первичным системным васкулитом
в активной стадии заболевания выявлено воз
растание концентрации VEGFА в сыворотке
крови [7]. У взрослого контингента возрастание
концентрации VEGF в сыворотке крови обнару
жено также в активной стадии васкулита Чарг
Стросса [8], при грануломатозе Вегенера [9], в
острой стадии васкулита при болезни Бехчета
[10], при болезни Кавасаки [11].
Были проведены исследования VEGF и bFGF
у больных первичным УП. Авторы обнаружили
значительное возрастание концентраций обоих
факторов в сыворотке крови больных по сравне
нию со здоровыми людьми и больными УП в
стадии ремиссии. При этом частота выявления
bFGF определялась распространенностью пора
жения сосудистой системы. Так, у больных при
системном УП данный фактор определялся
почти во всех случаях, в то время как у пациен

тов только с местными (кожными) проявления
ми УП, он выявлялся значительно реже [12].
Иммуногистохимические исследования патоло
гических очагов при УП показали возрастание
экспрессии bFGF на поврежденных некротизи
рованных эндотелиальных клетках и фибробла
стах in situ. На основании полученных данных
авторы предложили использовать определение
этих факторов в диагностике острой фазы
системного васкулита [12].
Помимо репаративной функции, ангиогенные
факторы могут оказывать влияние на ход воспа
лительной реакции. Вновь сформированные
активированные эндотелиальные клетки могут
продуцировать хемокины для циркулирующих
лейкоцитов, которые действуют в месте воспа
ления и потенцируют дальнейшую воспалитель
ную реакцию [8].
Итак, при УП, развившимся на фоне острого
гепатита В, имеет место эндотелиальная дисфунк
ция, выражающаяся в возрастании количества
эндотелиальных клеток в циркуляции [13], сниже
нии числа эндотелиальных прогениторных клеток
[14] и увеличение концентрации растворимых
молекул межклеточной адгезии [15], что может
снижать репаративные процессы в эндотелии.
Полученные нами результаты исследования
VEGFА и bFGF дали основание предполагать
отсутствие нарушений в регуляции ангиогенеза
со стороны изученных ангиогенных факторов у
больных осложненным узелковым полиартерии
том при остром гепатите В. Эндотелиальная дис
функция сопровождается компенсаторным воз
растанием концентрации ангиогенных факторов –
васкулоэндотелиального фактора роста (VEGFA)
и базисного фактора роста фибробластов (bFGF).
Таким образом, у больных УП, развившемся
на фоне острого гепатита В, имеет место значи
тельное возрастание синтеза васкулоэндотели
ального фактора роста (VEGFA) и базисного
фактора роста фибробластов (bFGF) по сравне
нию с теми же показателями практически здоро
вых людей и больных острым гепатитом В без
УП. Исследование VEGFA и bFGF в сыворотке
крови больных может быть использовано в каче
стве предварительного не инвазивного диагно
стического теста при подозрении на развитие
УП.
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XÜLASƏ
DÜYÜNLÜ POLİARTERİİTLƏ AĞIRLAŞMIŞ KƏSKİN B VİRUS HEPATİTLİ
XƏSTƏLƏRİN QAN SERİUMUNDA ANGİOGEN FAKTORLARIN TƏYİNİ
İsayev C.P.
Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Tədqiqat işi düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış kəskin B virus hepatiti olan xəstələrin qan seriumunda endoteliositlərə
birbaşa təsir göstərən əsas angiogen boy faktorlarının – vaskuloendotelial boy faktoru – VEGFA, fibroblastların
boy faktoru – bFGF miqdarının öyrənilməsi məqsədilə aparılmışdır. 61 nəfər yanaşı olaraq düyünlü poliarteriitlə
ağırlaşmış, 97 nəfərdə bu cür ağırlaşma qeyd edilməmiş cəmi 158 xəstə və kontrol qrup kimi 30 nəfər praktik sağlam
şəxs tədqiq edilmişdir. Angiogen faktorların təyini üçün immunferment müayinə üsulunun bərk fazalı modi
fikasiyasından istifadə olunmuşdur. VEGFА və bFGFnin təyini zamanı əldə edilən nəticələr yanaşı olaraq düyün
lü poliarteriitlə ağırlaşmış kəskin B virus hepatitli xəstələrdə angiogenezin nizamlanmasında hər hansı bir pozğun
luğun olmasını göstərməmişdir. İnkişaf edən endotelial disfunksiya əsas angiogen boy faktorlarının – VEGFA və
bFGF miqdarının kompensator olaraq yüksəlməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Tədqiqat zamanı düyünlü poliarteriitlə
ağırlaşmış kəskin B virus hepatitli xəstələrdə vaskuloendotelial boy faktoru (VEGFA) və fibroblastların bazis boy
faktorunun (bFGF) konsentrasiyasının praktik sağlam səxslər və düyünlü poliarteriitlə ağırlaşma olmayan hepatitli
xəstələrlə müqayisədə əhəmiyətli dərəcədə yüksəlməsi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri düyünlü poliar
teriitlə ağırlaşmış kəskin B hepatitli xəstələrdə VEGFA və bFGF miqdarının təyinini düyünlü poliarteriitlə ağırlaş
manın diaqnozunda ilkin qeyriinvaziv test üsulu kimi təklif edilməsinə əsas vermişdir.
Açar sözlər: düyünlü poliarteriit, kəskin B virus hepatiti, vaskuloendotelial boy faktoru – VEGFA, fibroblastların
boy faktoru – bFGF.
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SUMMARY
DETERMINATION OF ANGIOGENIC FACTORS IN THE BLOOD SERUM OF PATIENTS
WITH ACUTE B HEPATITIS COMPLICATED BY POLYARTERITIS NODOSA
Isayev J.P.
Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, Azerbaijan
The study was managed to investigate the major angiogenic factors like vascular endothelial growth factor (VEGF
A) and the fibroblast growth factor (bFGF), which directly affects endotheliocytes in patients with acute B virus
hepatitis complicated by knotted polyarteritis nodosa. Totally 158 persons were examined, 61 of them were founda
complication with polyarteritis nodosa, also 97 patients without complication and 30 healthy persons were studied.
Solid phase modification of the immune enzyme for the determination of angiogenic factors was used. The results
obtained during the determination of VEGFA and bFGF did not show any abnormalities in anogenesis in patients
with acute B virus hepatitis complicated by polyarteritis nodosa. The developmental endothelial dysfunction was
accompanied by a compensatory increase in the amount of major angiogenic factors – vascular endothelial growth
factor (VEGF) and fibroblast growth factors (FGF). The study found that the concentration of vascular endothelial
factors (VEGFA) and fibroblast growth factors (bFGF) in patients with acute B virus hepatitis complicated by pol
yarteritis nodosa was significantly higher than patients without complication and practically healthy persons. The
determination of the amount of VEGFA and bFGF in patients with acute B hepatitis complicated by polyarteritis
nodosa can be used as a noninvasive test for diagnosis of complication.
Keywords: acute B virus hepatitis, polyarteritis nodosa, vascular endothelial growth factor (VEGFA), fibro blast
growth factors (bFGF).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПАМЯТИ
У ЖИВОТНЫХ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Гулиева Р.Н.⃰ , Джавадова К.Х., Панахова Э.Н., Хашимова У.Ф.
Институт Физиологии имени А.И. Караева Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Цель – изучение пространственного поведения и памяти крыс с созданной моделью болезни Альцгеймера (БА) в вод
ном лабиринте Морриса. Материал и методы. Эксперименты проведены на белых беспородных крысах массой 250
300 гр. обоего пола. Использован водный лабиринт Морриса (ВЛМ). Животные были поделены на группы: интактная
группа  самки и самцы крыс этой группы не подвергались никаким манипуляциям и группа животных, которым была
проведена бульбэктомия и создана экспериментальная модель БА. Результаты. В день воспроизведения навыка,
период нахождения крыс с моделью БА у стенок бассейна превышал аналогичный показатель у интактных крыс в 3,4
раза (р<0,01). Животные с моделью БА по сравнению с интактными особями находились дольше в целевом сегменте.
Среднее время пребывания в целевом сегменте интактных крыс по сравнению с крысами, перенесших бульбэктомию,
и моделированные БА больше в 2,4 раза (р<0,05). До бульбэктомии крысы находили скрытую платформу в среднем в
течение 27,8±10,24 сек, после операции – в среднем за 81,0±10,86 сек. Средняя скорость плавания крыс с моделью БА
по сравнению с интактными животными была в 1,7 раза (р<0,05) меньше. Выводы. Животные с моделью БА имели
статистически значимые различия по воспроизведению навыков, времени нахождения в целевом квадранте при нали
чии и отсутствии скрытой платформы, а также средней скорости плавания в целевом секторе.
Ключевые слова: модель болезни Альцгеймера, водный лабиринт Морриса, крысы, бульбэктомия, целевой сегмент,
скорость плавания.

следствие большого количества факторов
риска деменции и ограничений на исследо
вания болезни Альцгеймера (БА) после
смерти человека, патогенез её до конца не выяснен.
Для выявления факторов развития БА, исполь
зуются экспериментальные модели. Первые соот
ветствующие модели БА были созданы в 1970х
годах прошлого столетия, что привело к достиже
нию существенных успехов в понимании патогене
за данного заболевания [1, 3, 5, 7, 9, 10].
В исследовании БA экспериментальные модели
очень важны. В последние десятилетия было созда
но много экспериментальных моделей этого заболе
вания. Следует отметить, что модели вносят боль
шой вклад в исследования БA. Экспериментальные
модели БА играют решающую роль в лучшем пони
мании патогенеза и оценки потенциала новых тера
певтических подходов. Модели БА на животных
имеют очевидное преимущество, заключающееся в
предоставлении возможности проводить доклини
ческое тестирование in vivo, позволяя тестировать
общую токсичность новых терапевтических средств
и предлагая систему, в которой может проводиться
когнитивное тестирование [4, 8].
Цель исследования – изучение простран
ственного поведения и памяти крыс с созданной
моделью болезнью Альцгеймера в водном лаби
ринте Морриса.

В
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Материал и методы. Эксперименты проведены
на белых беспородных крысах массой 250300 гр.
обоего пола. Содержание животных и эксперимен
тальные исследования проводились в соответствии
с правилами руководства по уходу и использования
лабораторных животных (NIH Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals) и их соблюдением [2].
Животные содержались в стандартных усло
виях вивария: при температуре 23±1°С, режим
вентиляции 30 м/с, с 12ти часовым дневным и 12
ти часовым ночным освещением. Грызуны полу
чали в достаточном количестве полноценный
корм и воду. В эксперименте использовали вод
ный лабиринт Морриса (ВЛМ) [6]. Животные
были поделены на группы: интактная группа –
самки и самцы крыс этой группы не подвергались
никаким манипуляциям и группа животных, кото
рым была проведена бульбэктомия и создана экс
периментальная модель БА. До бульбэктомии
животных учили находить платформу ВЛМ.
Обучение продолжалось 2 дня. Крыс запускали в
лабиринт для нахождения невидимой платформы
и фиксировали время. Животные находили дан
ную платформу в интервале от 15 до 38 сек, что в
среднем составило 27,8±10,24 сек. После бульбэк
томии, по истечении 2,5 месяцев реабилитации, с
интактными животными и животными с модели
рованием БА проводили тестирование в ВЛМ.

Статистическая обработка полученных результа
тов проведена с помощью программ «Statistica for
Windows 8.0» и «Microsoft Excel». Данные пред
ставлены в виде M±SD, где М – среднее значение
(average), SD – стандартное отклонение среднего
(Standard Deviation). Различия считали достовер
ными при значении p<0,05.
Результаты и обсуждение. В 1й день всех крыс
запускали со стартовой позиции, условно обозна

ченной Х, а во второй – со стартовой позиции Y,
которая находилась на противоположной стороне
установки. Каждому животному определяли 120 се
кунд для нахождения платформы. Воспроизводили
навык через 2 суток после последнего процесса
обучения сначала с позиции Х, а затем с позиции Y.
Интактные животные по сравнению с группой крыс
с моделью БА тратили меньше времени для нахож
дения невидимой платформы (таб.).
Таблица
Поведение групп крыс в водном лабиринте Морриса

Примечание: *  статистическая значимость различий между обучением и воспроизведением (р<0,050,001)

При определении изменения времени поиска
платформы после второго дня обучения и вос
произведения навыка выявлена меньшая трата
времени нахождения невидимой платформы у
интактных крыс. Как следует из таблицы, в груп
пе интактных крыс отмечено статистически
значимое уменьшение времени нахождения неви
димой платформы между процессом обучения и
воспроизведением с позиции Х (в 2,1 раза, р<0,05)
и с позиции Y (в 5,3 раза, р<0,001). У животных с
моделью БА время поиска скрытой платформы
между обучением и воспроизведением с позиции

Х и Y уменьшилось в 1,1 раза соответственно.
При анализе результатов тестирования в ВЛМ
важным является то, что измерение времени, кото
рое использует крыса для прохождения теста, слож
но назвать объективным критерием для изучения
пространственного обучения и памяти, так как его
значение существенно зависит от скорости плавания
животного в резервуаре. В связи с этим, в процессе
тестирования мы определяли время, которое крыса
проводила у стенок бассейна и в целевом квадранте,
т.е. в области, находящейся в непосредственной бли
зости от невидимой платформы (рис. 1).

Рис. 1. Время нахождения животных у стенок бассейна
и в целевом секторе во второй день тестирования
39

Во второй день, т.е. в день воспроизведения
навыка, период нахождения крыс с моделью БА
у стенок бассейна (38,61±9,47 сек) превышал
аналогичный показатель у интактных крыс
(11,23±3,51 сек) в 3,4 раза (р<0,01). Также
животные группы с БА по сравнению с интакт
ными особями находились дольше в целевом
сегменте. Среднее время пребывания в целевом
сегменте интактных крыс составило 12,68±4,30

сек, крыс, перенесших бульбэктомию, и модели
рованные БА – 30,18±8,56 сек, что статистиче
ски значимо больше (в 2,4 раза, р<0,05).
В процессе исследования мы определили
показатели отсроченного воспроизведения. В
этом случае животные плавали в бассейне без
платформы. О показателе отсроченного вос
произведения судили по времени нахождения
крыс в целевом квадранте (рис. 2).

Рис. 2. Время нахождения крыс в целевом квадранте в отсутствии невидимой платформы.
Результаты экспериментального исследова
ния через 14 дней показали, что крысы с моде
лью БА в целевом секторе находились в среднем
36,1±10,22 сек, тогда как интактные животные –
49,84±7,14 сек. В противоположном, левом и
правом сегментах время нахождения животных
группы с моделью БА составило в среднем
33,0±8,18 сек, 26,12±7,37 сек, 24,78±9,44 сек
соответственно. В этих же сегментах интактные
крысы находились в среднем 31,62±6,31 сек,
17,50±3,17 сек и 21,04±8,62 сек. соответственно.
Сравнительный анализ показал, что экспери
ментальные животные с моделью БА находи
лись в секторах бассейна значительно дольше,
чем интактные крысы. Так, в левом и правом
квадрантах период нахождения крыс с БА в
сравнении со временем нахождения в этих сег
ментах интактных животных был в 1,5 раза
(р<0,05) и в 1,2 раза больше соответственно. В
целевом квадранте животные, моделированные
БА, в сравнении с интактными находились в 1,4
раза (р<0,05) меньше, в противоположном сег
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менте время нахождения животных практически
не отличалось.
Согласно полученным результатам, время
нахождения в различных квадрантах бассейна
животных из группы контроля существенно не
различалось. Максимальное значение времени
нахождения интактных крыс отмечено в правом
(20,33±8,62 сек), а минимальное – в левом квад
ранте (15,33±3,17 сек). Совершенно другая карти
на наблюдалась у крыс с экспериментальным БА.
Эти животные максимально долго находились в
целевом квадранте (51,1±10,22 сек) и минималь
ное время – в левом квадранте (26,12±7,37 сек).
Спустя 14 дней в процентном отношении от
общего времени нахождения крыс с моделирован
ной БА в целевом сегменте составило 30,1%, в
противоположном – 27,5%, в левом и правом сег
ментах – 21,8% и 20,6% соответственно. В этот же
срок наблюдения интактные крысы в целевом
квадранте находились 41,5% от общего времени, в
противоположном, левом и правом квадрантах
соответственно 26,3%, 14,6% и 17,5%.

При исследовании характера плавания
животных было оценено запоминание животны
ми место нахождения скрытной платформы в
бассейне (рис. 3). Как следует из рис. 3, между
обследованными группами в отношении сред
ней скорости плавания в целевом квадранте

выявлялась статистически значимая разница –
крысы с моделью БА по сравнению с интактны
ми животными плавали в 1,7 раза (р<0,05) мед
леннее, что свидетельствовало о пониженном
запоминании места расположения невидимой
площадки.

Рис. 3. Средняя скорость плавания животных в целевом квадранте.
В ходе обучения у крыс сформировалась, так
называемая, "когнитивная карта" всех признаков
ВЛМ, или это еще обозначают как "мысленный
план". Впоследствии, основываясь на этот "план"
животное определяло своё поведение. Следует
отметить, что индивидуальноприспособитель
ное действие крысы в эксперименте представляет
собой совокупность способностей к ассоциатив
ному обучению и когнитивным процессам.
У животных с моделированием БА была
практически утрачена ориентировочная память.
Если до бульбэктомии крысы находили скрытую
платформу в среднем в течение 27,8±10,24 сек,
то после операции время поиска платформы
увеличилось в среднем до 81,0±10,86 сек.
Мы изучали пространственное поведение
экспериментальных крыс с моделированной БА,
исходя из того, что нейродегенеративные про
цессы, которые происходят в нормальных усло
виях при развитии и старении, а также при БА,
сопровождаются нарушением когнитивных
функций.
Известно, что экспериментальные модели БА
включают модели на клеточных культурах и
модели на животных [4]. Их принципиальное

отличие заключается в том, что эксперименталь
ные модели с животными предоставляют воз
можность обследовать развитие заболевания, а
также изучить воздействие лечения в экспери
менте на весь организм, его системы и функции,
а в моделях на клеточных культурах это возмож
но осуществить только на группах клеток [4].
Экспериментальные модели с использовани
ем животных были первыми, которые применя
лись для исследования БА [1]. Хотя прошло
немало времени, такие модели не потеряли
своей значимости и актуальности. В настоящее
время существуют модели, которые осуществ
ляются стереотаксическим (инъекционным)
методом и трансгенные модели, в которых
используется редактирование генома экспери
ментальных животных. Мы использовали сте
реотаксический метод.
Заключение. На основании полученных
результатов выявлено, что животные с моделью
БА имели статистически значимые различия по
воспроизведению навыков, времени нахождения
в целевом квадранте при наличии и отсутствии
скрытой платформы, а также средней скорости
плавания в целевом секторе.
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XÜLASƏ
ALZHEİMER XƏSTƏLİYİNİN BİR MODELİ OLAN HEYVANLARDA MƏKAN
DAVRANIŞININ VƏ YADDAŞIN EKSPERİMENTAL ARAŞDIRMASININ NƏTİCƏLƏRİ
Quliyeva R.N., Cavadova K.X., Pənahova E.N., Həşimova U.F.
A.I Qarayev adına Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilmiş elmi işin məqsədi Morris su labirentindəki Alzheimer xəstəliyinin (AD) yaratdığı model ilə
siçovulların fəza davranışını və yaddaşını öyrənməkdir. Material və metodlar. Təcrübələr 250300 qr ağırlığında
olan hər iki cinsdən ağ rəngli siçovullarda aparılıb. Morris Su Mazı (VLM) istifadə edildi. Heyvanlar qruplara
bölünmüşdü: bütöv qrup – bu qrupun qadın və erkək siçovulları heç bir manipulyasiyaya məruz qalmadı, bir də
bulkectomiya keçirən və ADnin eksperimental modelini yaradan heyvanlar qrupu. Nəticələr. Bacarıq təkrarlandığı
gün, hovuz divarlarında siçovulların BA modelində qalma müddəti siçovullarda eyni göstəricini 3,4 dəfə
üstələmişdir (p<0,01). Bütöv insanlarla müqayisədə BA modelli heyvanlar hədəf seqmentində daha uzun idi. Bir
bulcektomiyadan keçmiş və simulyasiya edilmiş AD ilə siçovullarla müqayisədə, siçovulların hədəf seqmentində
keçirilmiş orta vaxt 2,4 dəfə böyükdür (p<0,05). Bulcektomiyadan əvvəl siçovullar əməliyyatdan sonra orta hesabla
27,8±10,24 saniyə, ortalama 81,0±10,86 saniyə ərzində gizli bir platforma tapdılar. BA modeli olan siçovulların orta
üzmə sürəti toxunulmaz heyvanlarla müqayisədə 1,7 dəfə (p<0,05) az idi. Nəticə. BA modeli olan heyvanlarda
bacarıqların bərpası, hədəf kvadrantda gizli platforma ilə və olmadan keçirmə vaxtı və hədəf sektorunda orta üzmə
sürətində statistik cəhətdən ciddi fərqlər var idi.
Açar sözlər: Alzheimer xəstəliyinin modeli, Morris su labirinti, siçovullar, bulbektomiya, hədəf seqmenti, üzmə
sürəti.
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SUMMARY
RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF SPATIAL BEHAVIOR AND
MEMORY IN ANIMALS WITH A MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE
Guliyeva R.N., Javadova K.Kh., Panahova E.N., Hashimova U.F.
Institute of Physiology named after A.I. Karayev, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan
The goal is to study the spatial behavior and memory of rats with the created model of Alzheimer's disease (AD) in
the Morris water maze. Material and methods. The experiments were conducted on white outbred rats weighing
250300 gr. of both sexes. The Morris Water Maze (VLM) was used. The animals were divided into groups: the
intact group — the females and male rats of this group were not subjected to any manipulations, and the group of
animals that underwent a bullectomy and created an experimental model of AD. Results. On the day the skill was
reproduced, the period of stay of rats with the BA model at the pool walls exceeded the same indicator in intact rats
by 3.4 times (p<0.01). Compared with intact individuals, animals with a BA model were longer in the target seg
ment. The average time spent in the target segment of intact rats compared with rats that underwent a bullectomy
and simulated AD is 2.4 times greater (p<0.05). Before the bullectomy, the rats found a hidden platform for an aver
age of 27.8±10.24 seconds, after surgery – an average of 81.0±10.86 seconds. The average swimming speed of rats
with the BA model was 1.7 times lower (p<0.05) compared with intact animals. Conclusion. Animals with the BA
model had statistically significant differences in the reproduction of skills, time spent in the target quadrant in the
presence and absence of a hidden platform, and average swimming speed in the target sector.
Keywords: Alzheimer's disease model, Morris water maze, rats, bullectomy, target segment, swimming speed.
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YERLİ YAYILMIŞ UŞAQLIQ BOYNU XƏRÇƏNGİ ZAMANI KOMBİNƏ
OLUNMUŞ BOŞLUQDAXİLİ VƏ TOXUMADAXİLİ BRAXİTERAPİYANIN
TƏTBİQİ İLƏ APARILAN ŞÜA TERAPİYASININ BİLAVASİTƏ NƏTİCƏLƏRİ
⃰ kbərov K.S.
Ə
Milli Onkologiya Mərkəzi, radioterapiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə uşaqlıq boynu xərçənginin (UBX) müalicəsi zamanı ətraf orqan və toxumaları qorumaqla bərabər, birincili şiş
nahiyəsinə dozanı artırmaqla UBXnin radioterapiyasının effektliliyini yüksəltmək üçün kombinə olunmuş boşluqdaxili və tox
umadaxili braxiterapiyanı tətbiq edərək bu müalicə metodunun effektivliyinin öyrənilməsi məqsədilə aparılmış tədqiqat işi
barəsində məlumat verilir. Tədqiqata Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli onkologiya mərkəzinin klinikasında
2013cü ildən 2018ci ilədək müalicə alan IIAIIIB mərhələli UBX olan 468 xəstənin müayinəsinin və müalicəsinin nəticələri
hazırki tədqiqatın icrasına əsas olmuşdur. Tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki, kombinə olunmuş boşluqdaxili və toxumadax
ili braxiterapiya ilə birgə aparılan radioterapiya, standart şüa terapiyası ilə müqayisədə, UBXnin yerliyayılmış formaları olan
xəstələrin müalicəsinin bilavasitə nəticələrini yüksəltməyə imkan verir. Bu metodun üstünlüyü xüsusilə adenokarsinoma və
şişin ölçüləri ≥5 sm kimi qeyriqənaətbəxş amillərdə görünür. Beləliklə, kombinə olunmuş boşluqdaxili və toxumadaxili brax
iterapiya və konkurent kimyaradioterapiya yerliyayılmış UBXnin kifayət qədər effektiv və təhlükəsiz müalicə metodu olaraq
gündəlik klinik praktikada tətbiq oluna bilər.
Açar sözlər: uşaqlıq boynu xərçəngi, şüa terapiyası, braxiterapiya, şişin reqressiyası.

şaqlıq boynu xərçəngi (UBX) – dünyada
qadınlar arasında ən geniş yayılmış onkoloji
xəstəliklərdən biridir. Belə ki, GLOBOCAN
məlumatına əsasən, 2018ci ildə dünyada xəstəliyin
570000 yeni halı, UBX səbəbindən 311000 ölüm hal
ları qeydə alınmışdır. Cəmi 1474000 UBX olan
xəstə qeydiyyata olmuşdur UBX əksər hallarda
(74%) inkişaf edən ölkələrdə rast gəlir, burada o,
qadınlarda müşahidə edilən bütün xərçənglərin 15%
ni təşkil edir və xərçəngdən ölümün ən çox rast gələn
ikinci səbəbidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə bu
göstərici yeni halların 4,4%ni təşkil edir [1, 2].
Azərbaycan Respublikasında qadınlar arasında
onkoloji xəstəliklər strukturunda UBX süd vəzi, ko
lorektal və mədə xərçəngindən sonra dördüncü yeri
tutur (ekstensiv göstəricilər, müvafiq olaraq, 34%,
7,6%, 7,4% və 6,8% təşkil edir). Azərbaycanda fertil
yaşlı qadınlar arasında xəstələnmənin intensiv
göstəricisi 2018ci ildə 100000 qadın əhalisinə 6,5
təşkil edirdi, süd vəzi xərçəngindən və mədə xərçən
gindən sonra üçüncü yerdədir. Sonuncuların göstəri
ciləri 100000 əhaliyə 32,7 və 7,3 təşkil edirdi. 2018
ci ildə bizim ölkəmizdə 397 qadına UBX diaqnozu
qoyulmuş və onlardan 272 nəfəri həmin il ərzində
vəfat etmişdir [2, 3].
Xəstəliyin erkən aşkar olunması üçün effektiv
skrininq proqramlarına baxmayaraq, əksər hallarda
UBX diaqnozu gecikmiş, yerliyayılmış mərhələdə
qoyulur. Belə ki, dünyada xəstələrin 3546%nə
III–IV mərhələdə diaqnoz qoyulur [47]. 2017ci ildə
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Azərbaycan Respublikasında ilkin UBX diaqnozu
qoyulmuş xəstələrin 74%nin IIB–III mərhələsində
olduğu aşkar edilmişdir [2, 3].
Halhazırda UBXnin müalicəsində cərrahiyyə,
şüa terapiyası, kimyaterapiya və onların kombi
nasiyaları standart istifadə olunur [810]. Müalicə
taktikasının seçimi xəstəliyi xarakterizə edən bir çox
amillərdən asılıdır: UBXnin mərhələsi, şişin ölçüsü
və inkişaf forması, onun histoloji variantı, regionar
limfa düyünlərində metastazların olması, cərrahi
əməliyyatın və ya şüa terapiyanın ehtimal olunan
ağırlaşmaları, xəstənin ümumi vəziyyəti, yanaşı
gedən xəstəliklər, müalicə metodun seçimində
pasiyentin rəyi və s. [1012]. Son illərdə əldə edilən
nailiyyətlərə görə, bu gün şüa terapiyası UBX olan
xəstələrin əksəriyyətində həm sərbəst metod kimi,
həm də kombinəolunmuş müalicənin əsas kompo
nenti kimi istifadə edilir.
UBX zamanı şüa terapiyası iki əsas komponent
dən ibarət olur – distansion şüa terapiyası (DŞT) və
braxiterapiya. Adətən DŞT çanağa birdəfəlik mənbə
dozası (BMD) 2 Qr olmaqla cəmi mənbə doza 4650
Qr təşkil edir. Regional limfa düyünlırində metasta
zlar olduğu halda isə bu nahiyələrə DŞT dozasının
CMD 60 Qr qədər artırılması zəruriyyəti yaranır. La
kin, hal hazırda geniş tətbiq olunan standart 3D kon
formal DŞT metodu ilə çanaq limfa düyünlərinə şüa
dozasının yüksəldilməsi qaçılmaz olaraq ətraf sağ
lam orqanlara (nazik bağırsaq ilgəkləri, yoğun bağır
saq, sidik kisəsi, düz bağırsaq, bud sümüklərinin baş

ları, əzələ toxumaları, dəri və s.) da düşən dozanın
artmasına gətirib çıxardır [13, 14]. Şüa terapiyanın
effektivliyinin yüksəlməsi məqsədilə braxiterapiya
istifadə edilir. Braxiterapiya ionlaşdırıcı şüalanmanın
daha yüksək dozalarını bilavasitə şişə yaxınlaşdır
mağa imkan verir, bu zaman dozanı ətraf sağlam
orqan və toxumalara minimizə edir. Həm KT, həm də
MRT 3D vizualizasiya metodlarının klinikaya tət
biqi, KT/MRT uyğunlaşan applikatorların, və eləcə
də müvafiq kompyuter proqramlarının – 3D planla
ma sistemlərin işlənib hazırlanması vizual istiqamət
ləndirən adaptiv braxiterapiyanın inkişafına səbəb
olur (IGABT, image guided adaptive brachytherapy)
[1517]. Lakin, braxiterapiyanın KT və ya MRT
vizualizasiyanın köməyi ilə planlamasında, standart
boşluqdaxili applikatorları istifadə edərək, aydın olur
ki, əksər hallarda yüksək risk həcmini örtmək müm
kün deyil (HRCTV, high risk clinical target volume)
(qalıq şişdən, uşaqlıq boynundan, parametrinin zədə
lənən zonalardan ionlaşdırıcı şüalanmanın təyin edi
lən dozası ilə) [18, 19]. Dozanın periferik zonalarda
HRCTV yüksəlməsi məqsədilə applikatorlar işlənib
hazırlanmışdır. Sonuncular parametral toxumaya,
sonrakı radioaktiv mənbəyin doldurulması imkanı
ilə, boru iynələrin yeridilməsinə imkan verir [20, 21].
Deyilənləri nəzərə alaraq, ətraf orqan və toxu
maları qorumaqla bərabər, birincili şiş nahiyəsinə do
zanı artırmaqla UBXnin radioterapiyasının effek
tliliyini yüksəltmək üçün, biz MOMun şüa ter
apiyası bölməsində kombinə olunmuş boşluqdaxili
və toxumadaxili braxiterapiyanıtətbiq edərək bu
müalicə metodunun effektivliyini öyrənmişik.
Tədqiqatın material və metodları. Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli onkologiya
mərkəzinin klinikasında 2013cü ildən 2018ci
ilədək müalicə alan IIAIIIB mərhələli UBX olan
468 xəstənin müayinəsinin və müalicəsinin nəticələri
hazırki tədqiqatın icrasına əsas olmuşdur. Xəstələrin
orta yaşı 52,4 yaş (3178) təşkil edirdi. Xəstələrin
əksəriyyəti (54,1%) 40 yaşdan 60 yaşa qədər idi.
Tədqiqata daxil olan bütün pasiyentlər UBX zamanı
qəbul edilən standartlara əsasən müayinə olunmuşdu:
antropometriya aparılırdı; bədən səthinin sahəsi he
sablanırdı; klinik baxışdan sonra xəstələr hərtərəfli
laboratorinstrumental müayinəyə məruz qalırdı. Bu
raya aid idi: periferik qan göstəricilərin öyrənilməsi
(ümumi və biokimyəvi analizlər), döş boşluğu orqan
larının rentgenoloji müayinəsi, rektovaginal və

bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi, biopsiya ilə kol
poskopiya, bioptatların morfoloji müayinəsi, kiçik
çanaq orqanlarının və qarın boşluğunun USM, kiçik
çanağın və paraaortal limfa düyünlərin MRT/KT
müayinəsi.
Klinik müayinəyə aşağıdakı meyarlara müvafiq
olan xəstələr daxil edilirdi: yaşı 18 yaş və ondan yu
xarı, morfoloji verifikasiya olunan UBX diaqnozu,
UBXnin
IIAIIIB
mərhələləri,
xəstələrin
ÜST/ECOG şkalası üzrə ümumi vəziyyəti: 02, Kar
novskiy şkalası üzrə – ≥50, periferik qanın müsbət
göstəriciləri: hemoqlobin ≥100 q/l (qanın köçürülmə
si ilə və onsuz), leykositlər ≥4х109/l, neytrofillər
≥1,5х109/l, trombositlər ≥130х109/l, kreatinin ≤120
mmol/l. Tədqiqatın protokoluna anamnezdə bədxas
səli prosesin hər hansı bir növü olan (əsas xəstəlik –
UBX istisna olmaqla), öncə spesifik şişəleyhinə
müalicə alan, uzaq metastazları olan, hamilə qadın
lar, əmizdirən qadınlar, yanaşı gedən ağır xəstəlikləri
olan pasiyentlər daxil edilmirdi.
ÜST/ECOG şkalası üzrə xəstələrin ümumi vəziy
yəti 0 bal – 249 (53,2%), 1 – 147 (31,4%), 2 – 72
(15,4%) pasiyentdə təşkil etdi. Xəstələrin əksəriyyə
tində (77,8%) xəstəxanaya müraciət edərkən UBX
nin IIB və IIIB mərhələsi müşahidə edilirdi. Morfo
loji müayinədə 428 (91,5%) halda yastıhüceyrəli xər
çəng, 23 (4,9%) – adenokarsinoma və 17 (3,6%) –
anaplastik xərçəng aşkar edildi. Təqdim olunan rə
qəmlərdən görünür ki, təhlil edilən materialda müx
təlif dərəcəli differensasiyalı yastıhüceyrəli xərçəng
üstünlük təşkil edirdi.
Tədqiqata daxil olan xəstələr, müalicə metodun
dan asılı olaraq, iki qrupa bölünmüşdür. Distansion
şüa terapiyası hər iki qrupda eyni olaraq VMAT
(volyumetrik qövsvari) metodla birdəfəlik mənbə
dozası (BMD) 2Qr olmaqla çanağa (birincili şiş və
regional limfa düyünləri nahiyəsinə) CMD 50 Qr,
metastaik limfa düyünlərinə isə eyni zamanda (inte
qrə olunmuş bust metodu ilə) BMD 2,3 Qr, CMD
57,5 Qr (izoeffektə görə 60 Qr təşkil etmişdir) veril
mişdir. VMAT planlaması avtomatik rejimdə aparıl
mışdır. Şüa terapiyası vizual nəzarət rejimində 615
MV foton enerjili xətti sürətləndiricilərdə icra olun
muşdur. Xəstələrə əlavə olaraq konkurent kimyəvi
dərman – sisplatin 40mq/m2, həftədə bir dəfə, vena
daxili, cəmi beş dəfə köçürülmüşdür. Birinci qrup
(eksperimental) xəstələrə kombinə olunmuş boşluq
daxili/toxumadaxili braxiterapiyadan ibarət müştərək
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şüa terapiyası, ikinci qrupda (kontrol) isə standart
boşluqdaxili braxiterapiyadan ibarət müştərək şüa
terapiyası, aparılıb.
Xəstələrin hamısına müalicənin 5ci həftəsində
şişin qalıq həcminin qiymətləndirməsi və yüksək risk
həcmin sərhədlərinin (HRCTV, high risk clinical tar
get volume) təyini məqsədilə çanağın təkrar MRT
müayinəsi aparılırdı. Bu müayinəyə aid idi: qalıq şiş,
uşaqlıq boynu, braxiterapiyaya hazırlıq üçün para
metrinin zədələnən zonaları (adaptiv braxiterapiya).
Braxiterapiyada şüalanma mənbəyi 192Ir olan yük
sək güclü dozalı 24kanallı afterloading system appa
ratı istifadə olunurdu: BMD 7 Qr təşkil etdi, həftədə
iki dəfə, cəmi 4 fraksiya CMD – 28 Qryə qədər.
Rinq/tandem növlü boşluqdaxili halqalı applikator
ların parametral iynələrlə birgə yeridilməsi prosedu
ru ümumi venadaxili və/və ya spinal anesteziya altın
da aparılırdı. Transrektal USM nəzarətin köməyi ilə
applikatorun uşaqlıqdaxili hissəsi uşaqlığa yeridilirdi
(metrostat, tandem). Metrostatın düzgün yerləşmə

sində əmin olduqdan sonra (USM təsdiqlənməsi)
applikatorun uşaqlıq yolu hissəsi (kolpostat, rinq)
yeridilirdi və fiksasiya edilirdi. Toxumadaxili braxit
erapiyada (birinci qrup) periferiyada kanalları olan
xüsusi kolpostat istifadə edilirdi, sonrada onlardan
interstisial iynələr keçirilirdi. Doza HRCTVnin
həcminə təyin olunurdu. O, MRT təsvirlər seriyasın
da yerində applikatorlarla və iynələrlə konturlanırdı
(Т2 rejimdə). Braxiterapiyanın planlaması Brachyvi
sion 3D planlama sistemin köməyi ilə aparılırdı.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi.
Müalicənin obyektiv effektinin təhlili zamanı (OE,
tam və hissəvi reqressiyaların cəmi) aşağıdakılar aş
kar edildi: birinci qrupda obyektiv effekt 99,6% hal
da, standart şüa terapiyası qrupunda isə  96,5% hal
da əldə edildi; belə ki, birinci qrupda tam reqressiya
ların sayı daha çox qeyd edilirdi. Beləliklə, kombinə
olunmuş boşluqdaxili və toxumadaxili braxiterapiya
nın (I qrup) icrası zamanı, II qrup ilə müqayisədə,
daha üstün bilavasitə nəticələr əldə edildi (cəd.).
Cədvəl

Aparılan müalicə metodundan asılı olaraq, şişin cavabının rastgəlmə
tezliyinin və dərəcəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi

Qeyd: * fərqlər statistik dürüstdür (р<0,05)

Yastıhüceyrəli UBX ilə cəmi 428 pasiyent müal
icə almışdır. Obyektiv effekt 421 (98,3%) halda qeyd
edilirdi. Onlardan: 392 (91,6%) pasiyentdə şişin tam
reqressiyası (TR), 29 (6,8%) – hissəvi reqressiya
(HR) müşahidə edildi. Şişin bu növündə prosesin sta
billəşməsi 6 (1,4%) xəstədə müəyyən edildi. Yalnız
bir (0,2%) halda xəstəliyin proqressivləşməsi
müşahidə edildi. Birinci qrup xəstələrdə (217 xəstə)
OE 216 (99,4%) halda qeyd edildi. Onlardan: 208
(95,8%) halda şişin tam reqressiyası, 8 (3,6%) – his
səvi reqressiyası müşahidə olundu. Xəstələrin araşdı
rılan yarımqrupunda xəstəliyin stabilləşməsi müşahi
də olunmadı. Həmin müalicə rejiminin icrası zamanı
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prosesin proqressivləşməsi yalnız bir (0,6%) xəstədə
müşahidə edildi. Standart şüa terapiyasına məruz qa
lan yastıhüceyrəli UBX olan pasiyentlərin (211 xəs
tə) arasında 205 (97,1%) halda obyektiv effekt qeyd
edildi. Onlardan: 184 (87,2%) halda şişin tam reqres
siyası, 21 (9,9%) – hissəvi reqressiya müşahidə edil
di. Müalicənin bu rejimində prosesin stabilləşməsi 6
(2,9%) halda idi. Xəstələrin həmin yarımqrupunda
xəstəliyin proqressivləşməsi müşahidə edilmədi.
Əldə edilən nəticələr yerliyayılmış yastıhüceyrəli
UBX zamanı kombinə olunmuş boşluqdaxili və tox
umadaxili braxiterapiya ilə birgə aparılan kimyara
dioterapiyanın yüksək effektivliyini nümayiş edir, bu

birinci qrupun xəstələrində şişin tam reqressiyasına
nail olmasının rastgəlmə tezliyinin və standart şüa
terapiyası (II qrup) ilə müqayisədə aydın görünür.
Uşaqlıq boynunun adenokarsinoması ilə cəmi 23
pasiyent müalicəyə məruz qalmışdır. OE 21 (91,3%)
halda qeyd edilirdi. Onlardan: 18 (78,2%) xəstədə
tam effekt, 3 (13%) isə – hissəvi effekt müşahidə
edilirdi. Şişin bu növündə prosesin stabilləşməsi bir
(4,4%) xəstədə qeyd edilirdi. Dörd (4,4%) pasiyent
də xəstəliyin proqressivləşməsi müşahidə edilirdi.
Təqdim olunan rəqəmlərdən görünür ki, adenokarsi
nomalı xəstələrin müalicəsinin nəticələri daha pis idi,
nəinki yastıhüceyrəli UBX olan xəstələrin (р=0,041).
Belə ki, birinci qrupda uşaqlıq boynunun adenokarsi
noması olan xəstələrin müalicəsinin nəticələri
(xəstələrin az sayda olduğu ilə bağlıdürüst olma
yaraq, р=0,184) yaxşı idi, nəinki standart şüa ter
apiyası alan qrupda: belə ki, obyektiv effekt birinci
və ikinci qruplarda, müvafiq olaraq, 100% və 85,7%
halda əldə edilmişdir. Beləliklə, IIAIVA mərhələli
UBX ilə xəstələrin şişin histoloji növündən asılı
olaraqmüxtəlif müalicə rejimlərinin effektivliyinin
təhlili kombinə olunmuş boşluqdaxili və toxumadax
ili braxiterapiya ilə birgə aparılan şüa terapiyasının
standart şüa terapiyasından üstünlüyünü aşkar etdi.
Eləcə də tərəfimizdən müalicənin nəticələrinin,
birincili şişin ölçülərindən asılı olaraq, müqayisəli
təhlili aparılmışdır. Şişin əvvəlki ölçüləri <5 sm olan
205 xəstədən 199 (97,1%)da şişin tam reqressiyası,

5 (2,4%) – hissəvi reqressiyası və yalnız bir halda –
prosesin stabilləşməsi müşahidə edilirdi. Xəstələrin
bu yarımqrupunda prosesin proqressivləşməsi qeyd
edilmirdi. Tam reqressiyaların sayı birinci qrupda,
standart şüa terapiyası aparılan qrupla müqayisədə,
daha çoxdur, lakin fərq statistik dürüst deyil.
Şişin ilkin ölçüsü ≥5 sm olan 263 xəstədən 228
(86,6%) nəfərdə TR, 27 (10,3%) – HR, 6 (2,3%) – PS
və yalnız birində – prosesin proqressivləşməsi aşkar
edildi. Müalicənin bilavasitə nəticələrinin, şişin
ölçüsündən və müalicə metodundan asılı olaraq təhlili
göstərmişdir ki, şişin <5 sm ölçüsündə qruplar arasın
da dürüst fərqlər qeyd edilmədi. Lakin, şişin ölçüsü ≥5
sm olduqda, müalicənin bilavasitə nəticələri birinci
qrupda standart şüa terapiyası aparılan qrupa nisbətən,
əhəmiyyətli dərəcədəüstün olmuşdur (р=0,013).
Beləliklə, alınmışnəticələrdəngörünürki, kombinə
olunmuş boşluqdaxili və toxumadaxili braxiterapiya
ilə birgə aparılan radioterapiya, standart şüa ter
apiyası ilə müqayisədə, UBXnin yerliyayılmış for
maları olan xəstələrin müalicəsinin bilavasitə
nəticələrini yüksəltməyə imkan verir.Bu metodun
üstünlüyü xüsusilə də adenokarsinoma və şişin
ölçüləri ≥5 sm kimi qeyriqənaətbəxş amillərdə
görünür. Beləliklə,kombinə olunmuş boşluqdaxili və
toxumadaxili braxiterapiya və konkurent kimyara
dioterapiya yerliyayılmış UBXnin kifayət qədər
effektiv və təhlükəsiz müalicə metodu olaraq gündə
lik klinik praktikada tətbiq oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT – REFERENCES  ЛИТЕРАТУРА
1. GLOBOCAN 2018, http://gco.iarc.fr.
2. Əliyev C.Ə., Mərdanlı F.Ə., İsayev İ.H., Əkbərov K.S.,
Alıyev Ş.A., Hənifəyeva R.Ş. Uşaqlıq boynu və cismi xərçən
gi / Dərs vəsaiti, 54 səh. Bakı2016.
3. Исаев И.Г., Акперов К.С., Гулиев Э.Г., Алиева Н.Р.,
Алиева Н.С. Первый опыт применения двухфракционной
адаптивной внутриполостной / внутритканевой брахите
рапии в лечении рака шейки матки // Казанский медицин
ский журнал, 2018; Т.99(2), с.336341,.
4. Islami F., Fedewa S., Jemal A. Trends in cervical cancer
incidence rates by age, race/ethnicity, histological subtype,
and stage at diagnosis in the United States // Prev. Med., 2019;
V.123, p. 316323.
5. Siegel R., Miller K., Jemal A. Cancer statistics, 2019 // CA
Cancer J Clin., 2019; V.69(1), p.734.
6. Narayana G., Suchitra M., Sunanda G., Ramaiah J., Kumar
B., Veerabhadrappa K. Knowledge, attitude, and practice to
ward cervical cancer among women attending Obstetrics and
Gynecology Department: A crosssectional, hospitalbased
survey in South India // Indian J Cancer, 2017; V.54(2), p.481
487.

7. Majek O., Anttila A., Arbyn M., van Veen E., Engesaeter B.,
Lönnberg S. The legal framework for European cervical can
cer screening programmes // Eur J Public Health., 2019;
V.29(2), p.345350.
8. Wei M., Zhou W., Bi Y., Wang H., Liu Y., Zhang Z. Rising
Mortality Rate of Cervical Cancer in Younger Women in
Urban China // J Gen Intern Med., 2019; V.34(2), p.281284.
9. Cibula D., Pötter R., Planchamp F., AvallLundqvist E.,
Fischerova D. et al. The European Society of Gynaecological
Oncology/European Society for Radiotherapy and
Oncology/European Society of Pathology guidelines for the
management of patients with cervical cancer // Radiother
Oncol., 2018; V.127(3), p.404416.
10. Temkin S., Rimel B., Bruegl A., Gunderson C., Beavis A.,
Doll K. A contemporary framework of health equity applied to
gynecologic cancer care: A Society of Gynecologic Oncology
evidencedbased review // Gynecol Oncol., 2018; V.149(1),
p.7077.
11. Marth C., Landoni F., Mahner S., McCormack M., Gonzalez
Martin A., Colombo N. ESMO Guidelines Committee. Cervical
cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treat

47

ment and followup // Ann Oncol., 2017; V.28(suppl.4), p.7283.
12. Gubbala K., Laios A., Madhuri T., Pathiraja P., Haldar K.,
Kehoe S. Results from Survey to Assess Current Trends in
Surgical Practice in the Management of Women with Early
Stage Cervical Cancer within the BGCS Community with an
Emphasis on Routine Frozen Section Examination // Int J Surg
Oncol., 2017; 2962450. doi: 10.1155/2017/2962450.
13. de Souza Lawrence L. Radiation Oncology Management
of Stage IIII Cervix Cancer // Surg Oncol Clin N Am. 2017;
V.26(3), p.477489.
14. Nishikawa R., Yoshida K., Ebina Y., Omoteda M., Miya
waki D. et al. Comparison of dosimetric parameters in the
treatment planning of magnetic resonance imagingbased
intracavitary imageguided adaptive brachytherapy with and
without optimization using the central shielding technique // J
Radiat Res., 2018; V.59(3), p.316326.
15. Rishi K., Alva R., Kadam A., Sharma S. Outcomes of
Computed TomographyGuided ImageBased Interstitial
Brachytherapy for Cancer of the Cervix Using GECESTRO
Guidelines // Indian J Surg Oncol, 2018; V.9(2), p.181186.
16. Serban M, Kirisits C, Pötter R, de Leeuw A, Nkiwane K.
et al. Isodose surface volumes in cervix cancer brachytherapy:
Change of practice from standard (Point A) to individualized
image guided adaptive (EMBRACE I) brachytherapy //

Radiother Oncol, 2018; V.129(3), p.567574.
17. Liu H., Kinard J., Maurer J., Shang Q., Vanderstraeten C.
et al. Evaluation of offline adaptive planning techniques in
imageguided brachytherapy of cervical cancer // J Appl Clin
Med Phys., 2018; V.19(6), p.316322.
18. Suneja G., Brown D., Chang A., Erickson B., Fidarova E.
et al. American Brachytherapy Society: Brachytherapy treat
ment recommendations for locally advanced cervix cancer for
lowincome and middleincome countries // Brachytherapy,
2017; V.16(1), p.8594.
19. Grover S., Harkenrider M., Cho L., Erickson B., Small C.,
Small W. Jr., Viswanathan A. Image Guided Cervical Brachy
therapy: 2014 Survey of the American Brachytherapy Society
// Int. J. Radiat. Oncol. Biol Phys., 2016; V.94(3), p.598604.
20. Fredman E., Traughber B., Podder T., Colussi V., Zheng Y.
et al. 3T multiparametric MRIguided highdoserate com
bined intracavitary and interstitial adaptive brachytherapy for
the treatment of cervical cancer with a novel splitring appli
cator // Brachytherapy, 2018; V.17(2), p.334344,.
21. Karlsson L., Thunberg P., With A., Mordhorst L., Persliden
J. 3D imagebased adapted highdoserate brachytherapy in
cervical cancer with and without interstitial needles: measure
ment of applicator shift between imaging and dose delivery //
J. Contemp Brachytherapy, 2017; V.9(1), p.5258.

РЕЗЮМЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМБИНИРОВАННОЙ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ И ВНУТРИТКАНЕВОЙ БРАХИТЕРАПИИ
Акперов К.С.
Национальный Центр Онкологии, отделение радиотерапии, Баку, Азербайджан
В данной статье приведены результаты исследования, целью которого было повышение эффективности радио
терапии рака шейки матки (РШМ) путем увеличения дозы ионизирующего излучения в области опухоли с
помощью комбинированной внутриполостной и внутритканевой брахитерапии. Были проанализированы
результаты лечения 468 больных РШМIIAIVA стадий, получивших лечение в Национальном Центре
Онкологии Азербайджанской Республики в 2013 – 2018 годах. Больные в первой группе получали дистанцион
ную лучевую терапию (ДЛТ), конкурентную химиотерапию и комбинированную внутриполостную и внутри
тканевую брахитерапию; во второй группе ДЛТ и химиотерапия были идентичны, а брахитерапия проводилась
по стандартной методике (внутриполостная брахитерапия). Анализ степени регрессии опухоли выявил, что
химиолучевое лечение с применением комбинированной внутриполостной и внутритканевой брахитерапии, по
сравнению со стандартной химиолучевой терапией, позволило значительно улучшить непосредственные
результаты лечения больных с местно – распространенными формами РШМ, что особенно заметно при таких
неблагоприятных факторах как – аденокарцинома, эндофитная и смешанная формы роста опухоли, размеры
первичной опухоли ≥5 см. Таким образом, комбинированная внутриполостная и внутритканевая брахитерапия
является довольно эффективным методом лечения РШМ и может применяться в клинической практике.
Ключевые слова: рак шейки матки, брахитерапия, лучевая терапия, регрессия опухоли.
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SUMMARY
IMMEDIATE RESULTS OF UTERINE CERVICAL CANCER RADIOTHERAPY BY USE
OF COMBINED INTRACAVITARYINTERSTITIAL BRACHYTHERAPY
Akbarov K.S.
Department of Radiotherapy, National Center of Oncology, Baku, Azerbaijan
The aim of this research was to improve an outcome of radiotherapy for cervical cancer by elevation of the dose to
the tumor while sparing of surrounding organs and tissues. To achieve this, we applied combined intracavitary/inter
stitial brachy therapy technique and evaluated it’s efficacy in comparison with standard intracavitary brachythera
py. Four hundred sixty eightcervical cancer patients treated at National Center of Oncology from 2013 to 2018 were
included in this study. Patients in the first group received external beam radiotherapy (EBRT), concurrent
chemotherapy and combined intracavitary/interstitial brachy therapy while second group patients received the same
EBRT and chemotherapy, but standard intracavitary brachytherapy. The results we received showed that tumor
regression rate was significantly higher in the first group. The difference was even more significant among patients
with particularly disadvange tumor features like adenocarcinomas and tumor size greater then 5 cm.We concluded
that simultaneous application of EBRT, concurrent chemotherapy and combined intracavitary/interstitial brachy
therapy is feasible and safe treatment modality and could be used in wider clinical practice.
Keywords: cervical cancer, radiotherapy, brachytherapy, tumor regression rate.
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KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN HAMİLƏLİKDƏN ÖNCƏ VƏ HAMİLƏLİK
ZAMANI UZUNMÜDDƏTLİ QƏBULU FONUNDA BAŞ VERƏN
DƏYİŞİKLİKLƏR
Kazımova A.U.⃰, Poluxova Ş.M., Məcidova Ü.M.
Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilən məqalədə kalsium antaqonistlərinin hamiləlikdən öncə və hamiləlik zamani uzunmüddətli qəbulu fonunda ha
miləliyin gedişində baş verən dəyişikliklərdən bəhs edir. Tədqiqata cinsi yetişkənliyə çatmış dişi və erkək siçovullar götürül
müşdür. Tədqiqat preparatı kimi verapamil, diltiazem və nifedipinin 5 mq/kq dozada təyin edilmişdir. Vizual müşahidə və bədən
çəkilərinin ölçülməsi vasitəsilə hamiləliyin gedişi izlənmişdir. Alınmış nəticələrə görə 5 mq/kq diltiazem tətbiq edilən təcrübə
heyvanlarında qeydə alınmış dəyişiklik verapamil (5 mq/kq) qrupundakı dəyişikliklə analogiya nümayiş etdirərək NaClun fi
zioloji məhlulu yeridilmiş kontrol qrupu heyvanlarının müvafiq göstəricilərindən geri qalır. 5 mq/kq nifedipin təyin edimiş di
şilərdə müşahidə edilən dəyişiklik kontrol qrup heyvanlarının müvafiq parametrləri ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq fərq
etməmişdir.
Açar sözlər: hamiləlik, verapamil, diltiazem, nifedipin, döl.

üasir dövrümüzdə reproduktiv sağlamlığın
vəziyyəti doğum faizinin aşağı düşməsi, ha
milə qadınlar arasında somatik patologiyala
rın artması, nisbətən normal doğuş prosesi hallarının
azalması və xəstə uşaqların doğulması ilə xarakterizə
olunur [1, 2]. Yenidoğulmuş nəyinki ana bətnində və
neonatal dövrdə, hətta mayalanma prosesindən əvvəl
belə dərman maddələrinin təsirinə məruz qala bilər. Dər
man maddələri ata və ananın cinsi hüceyrələrinə
arzuedilməz təsir göstərmək, mutasiya törətmək, plasen
tanın normal struktur və funksiyasını pozmaq, embrion
və dölün normal inkişafına mənfi təsir göstərmək poten
sialı daşıyır [3, 5]. Statistik təhlillər göstərir ki, hamiləlik
zamanı ananın qəbul etdiyi dərman maddələri yenido
ğulmuşların 1/3də arzuedilməz fəsadlara səbəb olur.
Dərman maddələrinin qəbulu hamilə qadınlarda spontan
düşüklərə, dölün inkişafını başa vurmamış yarımçıq
doğulması, gec doğulamsı, inkişaf qüsurları dölün və
yenidoğulmuşun məhvi, bətndaxili hipotrofiya, heor
ragik sindrom, tənəffüs və ürək fəaliyyətinin blokadası
nevroloji dəyişikliklər (tremor, qıcolmalar), endokrin
pozulmalar, postnatal fazanın müxtəlif dövrlərində şiş
xəstəliyi kimi ağır fəsadlara gətirib çıxarır [2, 4, 68].
Kalsium antaqonistlərinin (KA) reproduktiv funk
siyaya təsirinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan
tədqiqatın davamı olaraq, bu tədqiqat KAnın qəbulu
fonunda hamiləlik, hamiləliyin gedişi, davam etmə
müddəti, doğuş prosesi, doğuşdan sonrakı vəziyyət,
doğulan nəslin kəmiyyət tərkibi və çəkisinin
öyrənilməsi onların reproduktiv funksiyaya təsiri
barədə ətraflı fikir söyləməyə imkan yaradır. Nəzərə
alsaq ki, reproduktiv funksiya dedikdə canlının nəsil
törətmə qabiliyyəti nəzərdə tutulur, bu halda müvafiq
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parametrlərin tədqiqi zərurəti meydana çıxmış olur.
Material və metodlar. Qarşıya qoyulan məqsə
də müvafiq olaraq 180230 qram çəkidə olan və
cinsi yetişkənliyə çatmış dişi siçovullarla 190240
qram çəkili cinsi yetişkənliyə çatmış erkək siçovul
lar aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdırlar:
I tədqiqat qrupu – 22 dişi siçovul hamiləlikdən
əvvəl 21 gün müddətində (3 estral dövr), hamiləlik
də və südvermə dövründə 5 mq/kq dozada vera
pamil almışdır.
II tədqiqat qrupu – 22 dişi siçovul hamiləlikdən
əvvəl 21 gün müddətində (3 estral dövr), hamilə
likdə və südvermə dövründə 5 mq/kq dozada
nifedipin almışdır.
III tədqiqat qrupu – 22 dişi siçovul hamiləlikdən
əvvəl 21 gün müddətinə (3 estral dövr), hamiləlikdə və
südvermə dövründə 5 mq/kq dozada diltiazem almışdır.
VI nəzarət qrupu – 22 dişi siçovul, hamiləlikdən
əvvəl, hamiləlikdə və südvermə dövründə NaClun
0,9%li fizioloji məhlulunu almışdır.
Dərman maddələri gündəlik olaraq, günün səhər
saatlarında qarınboşluğuna yeridilmişdir. Müalicə kur
sunun sonunda eksperimentə cəlb edilən tədqiqat siço
vulları 2:1 nisbətində intakt erkək siçovullar ilə, tədqi
qat erkəkləri isə 1:2 nisbətində intakt dişilərlə 10 gün
müddətinə bir qəfəsə salınmışdır. Balalıq yolundan
götürülən yaxmaya əsasən sermatozoidin tapıldığı ilk
gün hamiləliyin birinci günü kimi qeydə alınmışdır.
Hamiləlik qeydə alınmış hər bir tədqiqat qrupu üzrə
1012 hamilə siçovul təcrid edilərək qəfəslərə yer
ləşdirilmiş və hamiləliyin gedişi vizual olaraq mü
şahidə edilmiş, hamiləliyin davametmə müddəti qeydə
alınmışdır. Doğuşa 34 gün qalmış hamilə dişilər ayrı

ayrı qəfəslərə yerləşdirilərək, doğuş prosesi baş verənə
Nəticələr və onların müzakirəsi. Tədqiqatın nə
qədər müşahidə altında saxlanılmış, doğuşa 12 gün ticələrindən məlum olur ki, bütün tədqiqat qrupları
qalmış hamilə heyvanların doğuşdanəvvəlki və doğuş üzrə doğuş aktının başlaması, yəni hamiləliyin da
dansonrakı bədən çəkiləri qeydə alınmışdır.
vametmə müddəti uzanmışdır (cəd.).
Cədvəl
5 mq/kq dozada verapamil, nifedipin, diltiazemin hamiləlikdən öncə və hamiləlik zamanı
uzunmüddətli qəbulu fonunda ana və törənən nəsildə baş verən dəyişikliklər

Qeyd: Qruplar arasındakı fərqin statistik dürüstlüyü: UilkoksonMannaUitni üsulu:
1. Kontrol qrupla müqayisə: * p<0,05; **  p<0,001; *** p<0,005;
2. Verapamil qrupu ilə müqayisə: ^ p<0,01; ^^ p<0,005.

Belə ki, verapamillə 5 mq/kq dozada müalicə
kursu alan dişi siçovullarda hamiləlyin davametmə
müddəti kontrol qrup siçovulları ilə müqayisədə
4,4%, nifedipinin və diltiazemin 5 mq/kq dozası fo
nunda müalicə kursu alan dişi heyvanlarda müvafiq
olaraq 6 və 5,8% artıq olmuşdur. 5 mq/kq verapami
lin qəbulu fonunda hamiləlik kontrol qrupla müqay
isədə 0,9 gün uzanmışdır. 5 mq/kq nifedipin və dil
tiazemin təsiri nəticəsində isə hamiləliyin davam
etmə müddəti analogiya təşkil edərək kontrol qrup
hamilə siçovulları ilə müqayisədə 1,2 gün uzan
mışdır. Digər tərəfdən hər üç tədqiqat preparatının
kiçik dozaları təyini fonunda hamiləliyin davamet
mə müddətinin gün etibarı ilə uzanması statistik
dürüstlük nümayiş etdirmişdir (p<0,001).
Tədqiqat qruplarını birbiri ilə müqayisə etdikdə
məlum olur ki, nifedipin (5 mq/kq) və diltiazem (5
mq/kq) fonunda hamiləliyin davametmə müddəti
eynilik təşkil etmiş və verapamil təyin edilmiş hamilə
siçovullar ilə müqayisədə 1,4% daha çox davam et
mişdir ki, bu da statistik cəhətdən etibarlılıq nümayiş
etdirməmişdir (p>0,05). Bunu müvafiq preparatların
tokolitik effektə malik olması ilə izah etmək olar.
Qeyd etmək vacibdir ki, müvafiq tədqiqat preparat
larının tətbiqi zəmnində hamiləliyin davametmə müd
dətinin uzanması fizioloji norma çərçivəsindən kənara
çıxmamaışdır. Dişilərin doğuşdan öncəki bədən çək

ilərinin təyin edilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki,
KAnın müxtəlif kimyəvi qruplardan olan nümayəndə
lərinin uzunmüddətli qəbulu tədqiqat qrupları üzrə mü
vafiq göstəricinin kontrol qrup göstəriciləri ilə müqay
isədə azalmasına gətirib çıxarmışdır.
Cədvəldən göründüyü kimi eyni qidalanma və
saxlanma şəraitində bəslənmələrinə baxmayaraq ha
miləlikdən öncə və bütün hamiləlik dövründə vera
pamilin 5 mq/kq dozası tətbiq edilən siçovullarda
doğuşdan öncəki çəkinin 280,3±0,6 qr təşkil edərək
kontrol qrup hamilə siçovulları ilə müqayisədə 3,3%
statistik etibarlı azalması qeydə alınmışdır (p<0,001).
Nifedipinin 5 mq/kq dozası fonunda təcrübə hey
vanlarının müvafiq göstəricisi 283,7±1,0 qr təşkil
edərək kontrol qrupdakı hamilə siçovullarla müqa
yisədə 2% azalmışdır. Diltiazem (5 mq/kq) təyin
edilmiş hamilə siçovullarda bu göstərici 281,5±1,3
qr olmuş və 3% azalması qeydə alınmışdır. Hər iki
tədqiqat qrupu üzrə hamilə siçovulların doğuş önü
çəkisi statistik etibarlı azalmışdır (p<0,005).
Verapamilin (5 mq/kq) təyini fonunda müalicə
kursu keçən hamilə siçovullarla isə digər tədqiqat
qruplarını müqayisə etdikdə fərqli nəticələr qeydə
alınır. Belə ki, nifedipin (5 mq/kq) təyin edilmiş ha
milə heyvanların müvafiq parametrlərinin verapa
mil (5 mq/kq) qrupu hamilələri ilə müqayisədə
1,2% statistik etibarlı çox olması müəyyən edilmiş
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dir (p<0,01).
Diltiazem (5 mq/kq) qrupu heyvanlarının doğuş
öncəsi çəkisi verapamil təyin edilmiş siçovullarla
müqayisədə 0,4% daha çox olsa da statistik dürüst
lük nümayiş etdirməmişdir. Nəticələrdən məlum
olur ki, 5 mq/kq verapamilin 5 mq/kq nifedipin və 5
mq/kq diltiazemin hamiləlikdən öncə və bütün ha
miləlik boyu təyini dişilərin bədən çəkisini kontrol
qrupla müqayisədə azalmasına səbəb olmuşdur.
Müvafiq tədqiqat preparatlarının bir birilə müqay
isəli təhlili göstərir ki, nifedipin verapamil və dilti
azemə nisbətən bədən çəkisinin dəyişilmə dinami
kasına daha az əhəmiyyətli təsir göstərməsi nəzərə
çarpır.
Aparılan vizual müşahidələr hər üç tədqiqat
preparatının hamiləlikdən öncə və bütün hamiləlik
dövründə təyini fonunda hamiləliyin gedişi zamanı
hamilə siçovulların davranışlarında kontrol qrup
dişilərindən fərqli hər hansı bir kənaraçıxmaların
baş vermədiyini aşkara çıxarmış olur. Hamilə siço
vulların xarici tük örtüyünün hamar və sıx olması
və selikli qişaların təmiz olması qeydə alınmışdır.
Bütün tədqiqat qrupları üzrə hamilə dişilər doğuşa
23 gün qalmış samandan yuva qurmaları müşahidə
edilmişdir.
Digər tərəfdən müvafiq təcrübə qrupları üzrə ha
milə siçovullarda doğuş prosesinin gedişi və xarak
terində kontrol qrup dişilərinin analoji parametrləri
ilə müqayisədə əhəmiyyət kəsb edən fərqin istis
nalıq təşkil etdiyi müəyyən edilmişdir. Apardığımız
tədqiqat işində hamilə siçovulların doğuşdan son
rakı bədən çəkiləri də müəyyən edilərək hamiləliyin
axır günlərindəki bədən çəkisi ilə doğuş sonrası çə
ki arasındakı fərq və dəyişilmələr qiymətləndiril
mişdir. Həmçinin laktasiya prosesi gedən dişilərin
südvermə dönəmində vizual müşahidəsi zamanı on
ların yenidoğulmuşlara qarşı qayğı göstərməsi ten
densiyasının nəzəzrəçarpacaq dərəcədə artması
qeydə alınmışdır. Müvafiq təcrübə qrupu siçovulla
rının kontrol qrup siçovulları ilə müqayisədə balala
rı ətraf mühitdən qoruması və onları örtməsi halla
rının artması, həmçinin öz balasını dişləyib yarala
maq kimi hərəkət elementlərinin azalması diqqəti
cəlb etmişdir.
Alınmış göstəricilərə əsasən 5 mq/kq dozada ve
rapamil təyin edilmiş tədqiqat qrupunda hamilə
heyvanların doğuşdan sonrakı çəkiləri 236,1±1,1 qr
təşkil etmiş və kontrol qrup heyvanları ilə müqay
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isədə 1,3% statistik etibarlı azalmışdır (p<0,05).5
mq/kq dozada diltiazem təyin edilmiş təcrübə qrupu
heyvanlarının müvafiq göstəricisi 237,3±1,3 qr təş
kil edərək kontrol qrup siçovulları ilə müqayisədə
0,76% azalmışdır, lakin bu göstəricinin 5 mq/kq
dozada verapamil təyin edilmiş heyvanlar ilə müqa
yisədə isə 0,51% yüksək olması müəyyən edilmiş
dir. Nifedipinin 5mq/kq dozasının dişi siçovullara
təyini zamanı əldə edilən göstrəcilər ilə kontrol
qrup və verapamil (5 mq/kq) qrupu siçovulları ara
sındakı müəyyən edilmiş müvafiq fərq statistik eti
barlılıq aspektindən dürüstlük nümayiş etdirməmiş
dir (p>0,05). 5 mq/kq nifedipin və 5 mq/kq diltize
min uzunmüddətli qəbulu zəmnində doguşdan son
rakı çəkinin statistik cəhətdən əhəmiyyətsiz dəyiş
məsi və doğuşdan öncəki çəkilərinin statistik etibar
lı azalmasını doğulan balaların bütövlükdəki çəkilə
rinin azlığı ilə izah etmək olar. Yəni nifedipin (5
mq/kq) və diltiazemin (5 mq/kq) təyini fonunda ha
milə siçovulların doğuş prosesindən öncəki çəkilə
rinin kontrol qrupla müqayisədə nəzərəçarpacaq də
rəcədə az olması, eyni zamanda müvafiq tədqiqat
qruplarındakı hamilə siçovulların doğuşdan sonrakı
çəkilərinin kontrol qrupun müvafiq hamilələ siço
vulları ilə uyğunluq təşkil etməsi törənən nəslin çə
kisinin azlığı ilə əlaqəli olduğunu güman etməyə
vadar edir.
Nəticələrədən məlum olur ki, diltiazemin 5
mq/kq dozaları yeridilmiş dişi siçovullar qrupunda
hamiləliyin müvafiq dövürlərində bədən çəkilərində
əhəmiyyətli dəyişiklik baş vermişdir. 5 mq/kq dilti
azem tətbiq edilən təcrübə heyvanlarında qeydə
alınmış dəyişiklik verapamil (5 mq/kq) qrupundakı
dəyişikliklə analogiya nümayiş etdirərək NaClun
fizioloji məhlulu yeridilmiş kontrol qrupu heyvan
larının müvafiq göstəricilərindən geri qalır. 5 mq/kq
nifedipin təyin edimiş dişilərdə müşahidə edilən də
yişiklik kontrol qrup heyvanlarının müvafiq para
metrləri ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq fərq etmə
mişdir.
Beləliklə verapamil və diltiazemin 5 mq/kq do
zaları yeridilmiş dişi siçovullar qrupunda hamiləli
yin müvafiq dövürlərində bədən çəkilərində əhə
miyyətli dəyişiklik baş verir, lakin dihidropiridin tö
rəməsi olan KA nifedipinin 5 mq/kq dozasının ha
miləlikdən öncə və bütün hamiləlik dövründə təyini
dişilərin bədən çəkisinin dəyişilmə dinamikasına
əhəmiyyətli təsir göstərmir.
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РЕЗЮМЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИИ
АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ ДО И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Казимова А.У., Полухова Ш.М., Маджидова У.М.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра фармакологии, Баку, Азербайджан
В статье представлены изменения, происходящие при длительном применении антагонистов кальция до и
во время беременности. Для исследования были использованы самки и самцы крыс, достигшие половой зре
лости. В качестве исследуемого препарата было назначено 5 мг/кг верапамила, дилтиазема и нифедипина.
Течение беременности сопровождалось визуальным наблюдением и измерением массы тела. Согласно полу
ченным результатам, изменения, наблюдаемые у экспериментальных животных, которым вводили 5 мг/кг
дилтиазема, аналогичны изменениям в группе верапамила (5 мг/кг) и отстает от животных в контрольной
группе. Наблюдаемые изменения в зубах, идентифицированные при приёме 5 мг/кг нифедипина, значитель
но не отличались в сравнении с контрольной группой животных.
Ключевые слова: беременность, верапамил, дилтиазем, нифедипин, плод.

SUMMARY
CHANGES IN PREGNANCY DURING LONG USE OF CALCIUM
ANTAGONISTS UPON AND BEFORE PREGNANCY
Kazimova A.U., Polukhova Sh.M., Majidova U.M.
Azerbaijan Medical University, Department of Pharmacology, Baku, Azerbaijan
The article presents changes in pregnancy with prolonged use of calcium antagonists during and before pregnancy.
For the study, female and male rats having reached puberty were used. 5 mg/kg of verapamil, diltiazem and nifedip
ine was prescribed as the study drug. The course of pregnancy was accompanied by visual observation and meas
urement of body weight. According to the results obtained, the changes observed in experimental animals that were
injected with 5 mg/kg of diltiazem are similar to changes in the verapamil group (5 mg/kg), and lag behind the ani
mals in the control group. The observed changes in the teeth, identified by 5 mg/kg nifedipine, did not differ sig
nificantly compared with the control group of animals.
Keywords: pregnancy, verapamil, diltiazem, nifedipine, fetus.
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ
НОВЫХ ГИБРИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТЕРПЕНОИДАКУМАРИНА
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3

Целью исследования является расширение арсенала иммуномодулирующих и противовирусных препаратов и поиск
нового средства на основе соединений гибридных производных тритерпеноидакумарина. Материалы и методы. В работе изучена фармакологическая активность 8 новых гибридных молекул производных тритерпеноидакумарина. Иммуномодулирующая активность данных исследуемых соединений была определена в тесте антителообразования у лабораторных мышей линии СВ57BL/6 к Тзависимому антигену эритроцитам барана. Оценка антителообразования проводилась в тесте гемагглютинации. Противовирусная активность соединений АВ41, АВ49 и АВ54 была испытана в ходе экспериментальной летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09
(H1N1)pdm09 на белых мышах линии Balb/c при сравнении с препаратом осельтамивира фосфата (Тамифлю). Заклю
чение. При определении иммуномодулирующей активности 8 новых гибридных молекул производных тритерпеноида
ку марина, установлено, что наиболее активным является соединение АВ54 (оценочный индекс= 1458,8±448,83,
p<0,001). При изучении противовирусной активности исследуемых соединений показано, что вещество АВ41 (индекс
защиты=42,85%, p=0,33) обладает слабым противовирусным действием, в то время как вещество АВ54 (индекс защи
ты=100%, p=0,034) обладает выраженной противовирусной активностью в отношении вируса гриппа A/
California/07/09 (H1N1)pdm09 in vivo в дозах 10 мг/кг.
Ключевые слова: тритерпеноиды, бетуленол, кумарины, противовирусная и иммуномодулирующая активность.

дной из актуальных задач современной
медицины является разработка новых
эффективных лекарственных средств
для лечения и профилактики вирусных инфек
ций, поскольку глобализация, мобильность
населения и характер передачи вирусных инфек
ций способствуют их активному распростране
нию по всему миру. Эпидемия «птичьего» грип
па H5N1 (19972006) и затем пандемия гриппа
2009 г., вызванная вирусом свиного происхожде
ния A(H1N1)pdm09, сделали настоятельно необ
ходимой̆ ревизию состояния проблемы с разра
боткой противовирусных препаратов [6].
Тритерпены или тритерпеноиды составляют
большую группу, включающую более 20000
широко распространенных в природе соедине
ний. Среди биологически активных тритерпе
ноидов, имеющих доступность в глобальном
промышленном масштабе и играющих важную
роль в разработке новых лекарственных средств,
следует указать производные бетуленола [5].
Бетуленол
(луп20(29)ен3β,
28диол,
C30H50O2), также известный как бетулин, бету
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линол представляет собой пентациклический
тритерпеновый спирт ряда лупана, является
одним из первых натуральных продуктов, выде
ленных из березовой коры и идентифицирован
ный как чистое химическое вещество в 1788
году Лойтцем. Из бетуленола легко получают с
достаточно высоким выходом другие важные
тритерпеновые основы: тритерпеноиды лупано
вого ряда, такие как, бетуленоновая и бетулено
ловая кислоты и тритерпеноиды олеананового
ряда, например, аллобетуленол [7, 8].
В процессе многолетних исследований физи
кохимических и фармакологических свойств
многочисленных природных и синтетических
производных бетуленола показано [4, 5, 7, 8],
что данная группа веществ обладает очень важ
ными биологическими свойствами, такими как
антиВИЧ, противовирусным, противовоспали
тельным, иммуностимулирующим, противоопу
холевым, антиоксидантным, гепатопротектор
ным и многими другими.
С другой стороны, одной из важных групп
веществ для создания противовирусных средств

являются и производные 2Н1бензопиран2она
(кумарина). Последняя считается привилегиро
ванной структурой для разработки новых аген
тов с высокой аффинностью и специфичностью
к различным молекулярным мишеням для про
тивовирусных агентов [10]. Потому, что кумари
ны наделены уникальным характеристическим
фармакофором планарного ароматического
ядра, связанным с акцептором водородной
связи; лактон в качестве посредника связывания
белоклиганд [11]. За последние три десятиле
тия кумарины приобрели огромное внимание
как ведущие структуры для обнаружения перо
рально биодоступных непептидных противови
русных агентов [13, 9].
Таким образом, разработка методов синтеза
гибридных молекул, охватывающих два фарма
кофора в одном молекулярном каркасе, является
хорошо известным подходом к синтезу более
эффективных лекарств. Используя этот подход,
нами был синтезирован ряд новых гибридных
соединений, которые имеют как кумариновые,
так и тритерпеновые фрагменты в одной моле
куле с целью получения более эффективных ле 
кар ственных препаратов. Следовательно, целью
представленной работы является расширение
арсенала иммуномодулирующих и противови
русных средств и поиск нового средства на ос
нове соединений гибридных молекул тритерпе
ноидакумарина.
Методы исследования. В работе изучена
фармакологическая активность 8 новых гибрид
ных молекул производных тритерпеноидакума
рина. Химическая структура исследованных
соединений представлена в таб. 1 под лабора
торными шифрами.
Иммуномодулирующая активность. Работа
была выполнена на мышах линии СВ57BL/6
массой 1820,0 грамм, полученных из питомни
ка «Рапполово» (ФГУП ПЛЖ «Рапполово»
РАМН, Ленинградская область), прошли необхо
димый карантин и содержались в стандартных
условиях сертифицированного вивария на обыч
ном пищевом рационе, со свободным доступом
к воде. Иммуномодулирующая активность заяв
ляемого соединения была определена в тесте
антителообразования у лабораторных мышей к
Тзависимому антигену эритроцитам барана.

Оценка антителообразования проводилась в
тесте гемагглютинации (РГА).
Иммунизация. Перед иммунизацией эритро
циты барана трижды отмывают в стерильном
изотоническом растворе натрия хлорида.
Животных иммунизируют 0,5 мл 1% суспензии
эритроцитов барана (2x108 клеток/мышь) внут
рибрюшинно однократно.
Введение тестируемого объекта. В день
иммунизации вводят испытуемые вещества
внутрижелудочно, предварительно эмульгируя в
воде добавлением твина 80 в дозе 10 мг/кг.
Получение образцов сыворотки крови. На
высоте иммунного ответа (7 дней после имму
низации забирают кровь из ретроорбитального
синуса в пробирки с активатором свертывания
по 1 мл. После того, как кровь свернётся, её цен
трифугируют 10 мин при 2000 об/мин.
Отбирают 100 μл сыворотки в отдельные про
бирки. Для инактивации комплемента пробы
инкубировали при 56 oC в течении 60 минут.
Постановка реакции гемагглютинации (РГА).
Этапы проведения РГА:
1. В первую лунку (№1) планшета для прове
дения реакции РГА вносят 0,9 мл изотоническо
го раствора NaCl, во все остальные – по 0,1 мл;
2. В первую лунку (№1) вносят 0,1 мл сыво
ротки (разведение 1/10);
3. Сыворотку раститровывают: в лунке №1
раствор перемешивают при помощи пипетки;
удаляют 0,8 мл; отбирают 0,1 мл и переносят в
лунку №2 (разведение сыворотки 1/20); снова
перемешивают и 0,1 мл переносят в лунку №3
(разведение сыворотки 1/40) и так далее до
лунки №11; из лунки №11 0,1 мл удаляют. Лунка
№12 – отрицательный контроль;
4. Во все лунки добавляют 0,1 мл 2% суспен
зии эритроцитов;
5. Через 2 часа наблюдают реакцию агглюти
нации.
Затем проводят учет результатов по образова
нию агрегатов эритроцитов в виде дискообраз
ных осадков, распадающихся на хлопья при
встряхивании. При резко положительной РГА
(++++) происходит просветление жидкости и
образуется агглютинат в виде перевёрнутого
«зонтика». При положительной реакции (+++)
происходит неполное просветление жидкости и
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Таблица 1
Химическая структура исследованных соединений

образуется хорошо выраженный «зонтик». При
слабоположительной реакции (++) эритроциты
образуют характерное широкое кольцо с неболь
шим просветом в центре. При слабоположитель
ной реакции (+) эритроциты образуют плотное
кольцо небольшого размера с незначительным
просветом в центре. Когда на дне лунки образу
ется плотный осадок эритроцитов в виде диска с
ровными краями «пуговки», реакцию оцени
вают, как отрицательную (). Для каждого
животного отмечают наибольшее из разведений,
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в котором реакция агглютинации наблюдалась
отчетливо (++). Далее подсчитывали индекс
реакции по Сергиеву: результат реакции, выра
женный плюсами (4+; 3+; 2+ и 1+), умножают на
частное от деления в данной пробе на степень
разведения в первой. Оценочный индекс выво
дится из суммы оценок реакции в каждой лунке.
Статистическую обработку проводили с исполь
зованием Uкритерия Манна Уитни.
Противовирусная активность. Животные.
Работа была выполнена на белых мышах линии

Balb/c массой 1820 г (возраст 68 недель), сам
ках, полученных из питомника Филиал
«Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России,
Московская область).
Вирусы. В исследовании использован штамм
вируса гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09,
адаптированный к мышам. Пассажная история 
Е4/E3M8Е1.
Исследуемые образцы:
 Исследуемые субстанции: АВ41, АВ49 и
АВ54;
 Препарат сравнения: Осельтамивир фосфат
(Тамифлю), производство «Ф.ХоффманнЛя
Рош Лтд.», капсулы 75 мг, серия N1030, дата
выпуска 01.04.2016;
 Контрольное вещество: фосфатносолевой
буфер.
Введение исследуемых образцов животным.
При изучении противовирусной активности in
vivo субстанции вводили животным перорально
по лечебнопрофилактическим схемам (за 1
день, за 1 час и через 1, 2, и 3 сутки после зара
жения). Дозировка препарата сравнения тамиф
лю составляла 20 мг/кг, исследуемых субстан
ций – 10 мг/кг.

Заражение животных и забор органов. Мы
шей заражали интраназально под легким эфир
ным наркозом вирусом в дозе 1 МЛД50 на мышь
в объеме 50 мкл. Наблюдение за животными осу
ществляли в течение 14 дней. Ежедневно прово
дили взвешивание мышей и фиксировали гибель
животных в контрольных и опытных группах.
Индекс защиты рассчитывали по формуле:
ИЗ=(Mc–Me)/Mc×100%, где Mc и Me – процен
ты гибели животных в отрицательной контроль
ной группе и экспериментальной группе, полу
чавшей изучаемое или контрольное соединение,
соответственно.
Результаты исследования и обсуждение.
Иммуномодулирующая активность. Анализ
полученных результатов исследования, пред
ставленных в таб. 2, показали, что все исследуе
мые вещества, за исключением АВ54, в дозе 10
мг/кг не оказывают существенного влияния на
гуморальный иммунный ответ. Вещество АВ54
приводит к повышению оценочного индекса
(1458,8±448,83) на 62% в сравнение с контро
лем. Обнаруженные отличия были статистиче
ски значимыми в сравнении с контрольной груп
пой (p<0,001).
Таблица 2

Влияние испытуемых соединений на образование
гемагглютининов к эритроцитам барана у мышей

Примечание: К – коэффициент эффект (ОИ исследуемых веществ/ОИ контрольной группой); p – в сравнении с конт
ролем: * p<0,05, ** p<0,001.

Таким образом, проведенное исследование
позволяет предложить наличие у соединения
АВ54 иммуномодулирующего действия, в част
ности, направленного на активацию гумораль
ного ответа.

Противовирусная активность. В ходе иссле
дования показано, что инфицирование вирусом
гриппа приводило к развитию у лабораторных
мышей патологического процесса. Внешние
признаки заболевания проявлялись в ограниче
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нии подвижности животных, учащению и
поверхностности дыхания, а также снижении
потребления корма и воды, приводящему к поте
ре веса и гибели животных. Перечисленные

признаки являются типичными для гриппозной
пневмонии. Динамика весовых показателей
животных в ходе гриппозной пневмонии показа
на на рис. 12.

Рис. 1. Динамика веса мышей Balb/c в ходе экспериментальной гриппозной инфекции,
вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях применения субстан
ций АВ41 и АВ49.

Рис. 2. Динамика веса мышей Balb/c в ходе экспериментальной гриппозной инфекции,
вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях применения субстан
ции АВ54.
Из представленных данных видно, что
инфицирование использованным вирусом
приводит к значительной потере веса живот
ными относительно исходных показателей,
достигающей к 11 суткам. При сравнении веса
животных на 4 сутки после инфицирования не
выявлено статистически значимых отличий
между группами, однако, при сравнении веса
на 7 и 10 сутки отмечено статистически досто
верное улучшение весовых показателей как у
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животных, получавших препарат сравнения
(Тамифлю), так и у животных, получавших
препарат АВ54. Исследуемые субстанции
АВ41 и АВ49 существенного влияния на
динамику веса животных не оказывали.
Полученные данные по динамике веса согла
совались с результатами анализа динамики
гибели животных. Данные о динамике гибели
животных в ходе гриппозной пневмонии при
ведены на рис. 34.

Рис. 3. Кривые выживаемости КапланаМейера в ходе экспериментальной летальной грип
позной пневмонии у мышей, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в
условиях применения субстанций АВ41 и АВ49.

Рис. 4. Кривые выживаемости КапланаМейера в ходе экспериментальной летальной грип
позной пневмонии у мышей, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в
условиях применения субстанции АВ54.
Как следует из полученных результатов (таб. 3)¸
инфицирование использованным вирусом приво
дило к гибели животных, начиная с 5 суток, дости
гающей к концу эксперимента 70% (для экспери
мента 1) и 33,3% (для эксперимента 2). Использо
вание препарата сравнения осельтамивира фосфа

та (Тамифлю) снижало этот показатель до 15%
(p=0,093) в опыте 1 и до 0% (p=0,034) в экспери
менте 2, что соответствует индексу защиты (ИЗ)
78,57 и 100%, соответственно и согласуется с
имеющейся информацией о чувствительности
использованного вируса к осельтамивиру.
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Таблица 3
Противовирусная активность соединений АВ41, АВ49 и АВ54 в ходе экспериментальной
летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09

Примечание: *н/п – не применимо, **p – результат применения критерия МантелаКокса при сравнении с группой плацебо

Таким образом, по совокупности показателей
противовирусной активности – нормализации
весовых показателей и снижению специфической
можно сделать вывод, что субстанция АВ41
обладает слабым противовирусным действием, в
то время как субстанция АВ54 обладает выра
женной противовирусной активностью в отноше
нии вируса гриппа in vivo в дозах 10 мг/кг.
Заключние. В результате фармакологического
скрининга синтезированных гибридных молекул
производных тритерпеноидакумарина, установ

лено, что АВ54 обладает иммуномодулирующи
ми свойствами, оказывая влияние на активацию
гуморального ответа и выраженной противови
русной активностью в отношении вируса гриппа
A/California/07/09 (H1N1)pdm09 у мышей Balb/c
при лечебнопрофилактическом режиме приме
нения в дозах 10 мг/кг. Выявленные свойства поз
воляют рекомендовать его для проведения клини
ческих испытаний как новое имунномодулирую
щее и противовирусное средство с целью даль
нейшего внедрения в медицинскую практику.
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XÜLASƏ
TRİTERPENOİDKUMARININ YENİ HİBRİD TÖRƏMƏLƏRİNİN
İMMUNOMODULYATOR VƏ VİRUS ƏLEYHİNƏ FƏALLIĞI
1

Nquyen K.B., 1Abışov A.Z., 3Ağayev E.M., 2Tsıbalova L.M., 1Abışov R.A.,
1
İvkin D.Y., 2Ştro A.A., 1Karavayeva A.V., 2Qaloçkina A.V.
1
AT FDTM “SanktPeterburq Dövlət kimyaəczaçılıq Universiteti”, SanktPterburq, Rusiya;
2
FDBM “A.A.Smorodintsev adına Elmitədqiqat Qripp İnstitutu”, Rusiya SN, SanktPterburq, Rusiya;
3
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Әczaçılıq kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Tədqiqatın məqsədi immunomodulyator və virus əleyhinə vasitələrin çeşidinin genişləndirilməsi və triterpenoidkumarinin
hibrid törəmələrinin birləşmələri əsasında yeni vasitələrin axtarışından ibarətdir. Tədqiqatın materialları və metodları.
Tədqiqat işində triterpenoidkumarinin hibrid törəmələrinin 8 yeni hibrid molekulunun farmakoloji fəallığı öyrənilmişdir.
Tədqiq edilmiş birləşmələrin immunomodulyator fəallığı anticisməmələgəlmə testində CB57BL/6 xəttinə aid laborator
siçanlara qoyunun eritrositlərinin Tasılı antigenini tətbiq etməklə müəyyən edilmişdir. Anticisməmələgəlmənin
qiymətləndirilməsi hemaqlyutinasiya testi ilə aparılmışdır. AB41, AB49 və AB54 birləşmələrinin virusəleyhinə fəallığı
oseltamivir fosfat (Tamiflyu) preparatı ilə müqayisə olunmaqla A/California/07/09 (H1N1)pdm09 qripp virusu nəticəsində
yaranmış eksperimental letal qrip pnevmoniyası gedişatında Balb/c xəttinə aid ağ siçanlar üzərində sınaqdan keçirilmişdir.
Nəticə. Triterpenoidkumarinin hibrid törəmələrinin 8 yeni hibrid molekulunun immunomodulyator fəallığının
qiymətləndirilməsi zamanı AB54 (qiymətləndirmə indeksi=1458,8±448,83, p<0,001) birləşməsinin daha fəal olduğu təyin
edilmişdir. Tədqiq edilmiş birləşmələrin virusəleyhinə fəallığının öyrənilməsi göstərir ki, AB41 maddəsi (müdafiə indek
si=42,85%, p=0,33) zəif virusəleyhinə təsirə malikdir, AB54 maddəsi isə (müdafiə indeksi=100%, p=0,034)
A/California/07/09 (H1N1) pdm09 qripp virusuna qarşı in vivo 10 mq/kq dozada yüksək virusəleyhinə təsir göstərir.
Açar sözlər: triterpenoidlər, betulenol, kumarinlər, virusəleyhinə və immunomodulyator fəallıq.

SUMMARY
IMMUNOMODULATORY AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF NOVEL
TRITERPENOIDCOUMARIN HYBRID DERIVATIVES
1

Nguyen K.B., 1Abyshev A.Z., 3Aghayev E.M., 2Tsybalova L.M., 1Abyshev R.A.,
1
Levkin D.Yu., 2Shtro A.A., 1Karavayeva A.V., 2Galochkina A.V.
1
SaintPetersburg State Chemical and Pharmaceutical University, SaintPetersburg, Russia;
2
Research Institute of Influenza named after A.A. Smorodintseva, SaintPetersburg, Russia;
3
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Department of
Pharmacy, Baku, Azerbaijan
The aim of the study is to expand the arsenal of immunomodulatory and antiviral agents and to search for a new agent
based on compounds of triterpenoidcoumarin hybrid derivatives. Materials and methods. The pharmacological activity
of 8 novel hybrid molecules of triterpenoidcoumarin derivatives was studied. Immunomodulatory activity of these com
pounds was determined in the antibody production test in laboratory mice of the CB57BL/6 line to the ram erythrocyte T
dependent antigen. Evaluation of antibody formation was carried out in a hemagglutination test; The antiviral activity of
AB41, AB49 and AB54 compounds was tested during experimental lethal influenza pneumonia caused by the influenza
virus A/California/07/09 (H1N1) pdm09 on white Balb/c mice when compared with the drug of oseltamivir phosphate
(Tamiflu). Conclusion. When determining the immunomodulatory activity of 8 novel hybrid molecules of triterpenoid
coumarin derivatives, it was found that the most active is compound АВ54 (estimative index=1458.8±448.83, p<0.001).
When studying the antiviral activity of the compounds studied, it is shown that the substance AB41 (protection
index=42.85%, p=0.33) has a weak antiviral effect, while the substance AB54 (protection index=100%, p=0.034) has a
pronounced antiviral activity against influenza A/California/07/09 (H1N1) pdm09 in vivo in doses of 10 mg/kg.
Keywords: triterpenoids, betulenol, coumarins, antiviral and immunomodulatory activity.
Redaksiyaya daxil olub: 09.08.2019
Çapa tövsiyə olunub: 27.08.2019
Rəyçi: dos. F.D.Abdulkərimova
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ТРЕХЛЕТНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДВУХСЛОЙНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ С КАРКАСОМ
ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ
Алиева С.С.⃰
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра ортопедической стоматологии,
Баку, Азербайджан
Оценены качество и клиническая эффективность двухслойных реставраций с каркасом из диоксида циркония с помо
щью критериев USPHS в течение 3х лет. 24 двухслойные реставрации установлены на резцы (45,8%), боковые резцы
(33,3%) и клыки (20,8%). Использованы критерии Службы здравоохранения Соединенных Штатов (United States Public
Health Service – USPHS). Высший балл А в 3х летний период наблюдения получен при двухслойных реставрациях по
следующим характеристикам: вторичный кариес, обесцвечивание маргинальной поверхности и перелом. По характе
ристике соответствие цвета высший балл А получили в среднем 88,8%; по характеристике анатомическая форма –
96,5%; по характеристике целостность края – 95,1%; по характеристике текстура поверхности – 89,6% двухслойных
реставраций. По всем изученным параметрам результаты варьировались от «отлично» до «хорошо».
Ключевые слова: двухслойные реставрации, диоксид циркония, резцы, боковые резцы, клыки, критерии USPHS.

диночные коронки и фиксированные
зубные протезы на основе диоксида
циркония завоевали большую популяр
ность благодаря своим механическим свой
ствам, отличной биосовместимости и эстетике
[1, 8]. Исследования показали, что прочность
одиночных циркониевых коронок высока, и они
сопоставимы с металлокерамикой [4]. Однако,
успех циркониевокерамических реставраций
уменьшается за счет появления скол. Это техни
ческое осложнение влияет на эстетический ре
зультат, функцию и длительность восстановле
ния [8]. Монолитный подход для восстановле
ния отдельных зубов не нов. Этот подход был
введен во избежание технических проблем, свя
занных с облицовкой [1, 8].
Проспективные клинические исследования
показали высокую степень выживаемости цир
кониевых коронок [5]. Согласно данным лабора
торных исследований эти реставрации обладают
высокими механическими свойствами. В ряде
исследований продемонстрировано превосход
ство монолитных циркониевых коронок в отно
шении трещиностойкости [7, 9].
Вместе с тем, количество данных, касающих
ся клинического поведения монолитных рестав
раций из диоксида циркония ограничено и про
ведение исследований по изучению таких
реставраций является актуальным.
Цель исследования. Оценить качество и
клиническую эффективность двухслойных рес
тавраций с каркасом из диоксида циркония с по
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мощью критериев USPHS.
Материал и методы. В 3х летний период
наблюдения у 24 пациентов оценили 24 двух
слойные реставрации с каркасом из диоксида
циркония.
Исследование проводилось в соответствии с
принципами Хельсинкской декларации Всемир
ной медицинской ассоциации «Рекомендации
для врачей, занимающихся биомедицинскими
исследованиями с участием людей» [12].
Критериями включения были: письменная
форма согласия участия в исследовании; резцы
и клыки, нуждающиеся в ортопедическом лече
нии; критериями исключения были – возраст
младше 18 лет; тяжелый периодонтит; бруксизм;
глубокий прикус; беременность, период кормле
ния; тяжелые соматические заболевания.
Циркониевые коронки установлены на перед
ние зубы, из них на резцы установлено 11 коро
нок, что составило из общего числа установлен
ных коронок 45,8%, на боковые резцы – 8
(33,3%) и клыки 5 (20,8%) коронок (таб. 1).
Классическая двухслойная циркониевая ко
ронка представляет собой конструкцию, внутри
которой каркас изготовлен из диоксида цирко
ния, покрытый сверху несколькими слоями сто
матологической керамики. Наличие диоксид
циркониевого каркаса придает готовому протезу
максимальную прочность, а керамика на по
верхности – эстетичность, которая создается
благодаря точному подражанию полупрозрачно
сти и блеска естественной эмали (рис. 1).

Таблица 1
Характеристика пациентов с двухслойными циркониевыми коронками

Рис. 1. Готовые двухслойные циркониевые коронки.
Для оценки использованы критерии Службы
здравоохранения Соединенных Штатов (United
States Public Health Service– USPHS) [11]. С
помощью критериев USPHS оценены реставра
ции после фиксации, т.е. через 710 дней и 36
месяцев. Оценены, в частности, цвет, краевая
посадка, краевое изменение цвета, вторичный
кариес, текстура поверхности, грубые перело
мы. Эти показатели подразделяются на катего
рии Альфа (Alpha), Браво (Bravo) или Чарли
(Charlie): категория Альфа (А) – отсутствие про
блем; категория Браво (В) – наличие осложне
ний в незначительной степени, Чарли (С) –
осложнение серьезное или реставрация удаляет
ся изза осложнения. Восстановление было оце
нено для каждого критерия следующим обра
зом: А – отлично; Б – хорошо; C – качество гра
ницы/приемка, необходим ремонт/возможный;
D  полный отказ, замена необходима [3].
Статистическую обработку результатов осу
ществляли путем использования пакета при
кладных программ Microsoft Office Excel,
Statistica 6,0. Описательный анализ выполнен

для оценки восстановления и результата рестав
рации, в соответствии с измененными критерия
ми USPHS. Применены tтесты Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Результаты
исследования двухслойных циркониевых коро
нок на фронтальных зубах представлены в таб. 2.
Исследуемые 24 реставрации были оценены на
балл А (высший балл Альфа) по следующим ха
рактеристикам: обесцвечивание маргинальной
поверхности, вторичный кариес и перелом в тече
ние всего периода наблюдения. По характеристи
ке соответствие цвета из 24 реставраций высший
балл А получили коронки через 710 дней, через
36 месяцев 7 (29,2%) реставраций соответствова
ли шкале В. Таким образом, на протяжении всего
3х летнего периода отмечалась успешная рестав
рация в отношении соответствия цвету.
При оценке маргинальной целостности рестав
рации наивысший балл А в первые 710 дней полу
чили все 24 (100%), а через 36 месяцев – 20
(83,3%). Текстура поверхности в первые дни после
установки двухслойных циркониевых коронок
была оценена в балл А у всех реставраций. Спустя
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Таблица 2
Результаты оценки реставраций фронтальных зубов в период обследования

3 года, высший балл А получили 19 (79,2%) рестав
раций. Баллом Браво оценены 5 (20,8%) коронок.
В течение всего трехлетнего периода иссле
дования ни в одном случае не отмечена чувстви
тельность зубов.
Ниже на рис. 2, показана клиническая карти
на до реставрации и через 3 года.
Отметим, что стабилизированный иттрием тетра

гональный диоксид циркония один из материалов,
обладающий превосходными механическими свой
ствами и широким спектром применения в стомато
логии, по сравнению с другими доступными кера
мическими системами. Широко используются
монолитные циркониевые реставрации, их эстети
ческий вид может быть значительно улучшен с
нанесением облицовочного фарфорового материала.

Рис. 2. Клиническая картина фронтальных зубов:
1  до реставрации; 2  через 3 года.
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В литературе показано, что реставрационные
слои из оксида циркония имеют высокую часто
ту переломов облицовочного материала [2, 10].
Некоторые авторы считают, что эти трещины
должны быть специфичными для материала,
например, несоответствие коэффициента тепло
вого расширения между диоксидом циркония и
облицовкой материал или другая теплопровод
ность, другие авторы предположили, что не свя
занные с материалом факторы, такие как отно
шения толщины, конструкция каркаса или мате
риальная фаза трансформации, может играть
роль в создании перелома фарфора [6].
По нашим данным, двухслойные реставрации
с циркониевым каркасом были успешными и
имели высокую выживаемость, которая состави

ла 100%.
Исследование показало, что по всем изучен
ным параметрам результаты варьировались от
«отлично» до «хорошо». В течение всего трех
летнего периода исследования ни в одном из
случаев не отмечена чувствительность зубов.
Таким образом, высший балл А в 3х летний
период наблюдения получен при двухслойных
реставрациях по следующим характеристикам:
вторичный кариес, обесцвечивание маргиналь
ной поверхности и перелом. По характеристике
соответствие цвета высший балл А получили в
среднем 88,8%; по характеристике анатомиче
ская форма – 96,5%; по характеристике целост
ность края – 95,1%; по характеристике текстура
поверхности – 89,6% двухслойных реставраций.
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XÜLASƏ
ÖN DİŞLƏR ÜÇÜN ZİRKONİUM İLƏ İKİQATLI BƏRPALARIN
ÜÇ İLLİK KLİNİK NƏTİCƏLƏRİ
Əliyeva S.S.
Azərbaycan Tibb Universiteti, ortopedik stomatologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Karkası dioksid zirkoniumdan olan ikiqatlı bərpaların keyfiyyəti və klinik effektivliyi 3 ilərzində USPHS
meyarlarından istifadə edərək qiymətləndirilmişdir. 24 iki qatlı bərpalar kəsici (45,8%), yan kəsici (33,3%) və köpək
(20,8%) dişlərə fiksə edilmişdir. Birləşlmiş Ştatların (United States Public Health Service – USPHS) səhiyyə xid
mətinin meyarları istifadə edilmişdir. и3 illik müşahidə dövründə ən yüksək A bal aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə
ikiqat bərpa ilə əldə edildi: ikincili çürüklər, kənar səthin rəngsizləşməsi və sınıq.Rəng uyğunluğu baxımından yük
sək A bal orta hesabla 88,8% bərpalar aldı; xarakterik anatomik formaya görə – 96,5%; kənarın bütövlüyünə görə –
95,1%; səth teksturaya görə 89,6% iki qatlı bərpalar aldı. Bütün öyrənilmiş parametrlər üzrə nəticələr "əla"dan
"yaxşı"ya qədər dəyişilirdi.
Açar sözlər: iki qatlı bərpalar, zirkonium dioksidi, kəsici, yan kəsici, köpək dişlər, USPHS meyarları.

SUMMARY
THREEYEAR CLINICAL RESULTS OF TWOLAYER RESTORATIONS WITH
FRAME WITH ZIRCONIUM DIOXIDE FOR FRONT TEETH
Aliyeva S.S.
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, Baku, Azerbaijan
The quality and clinical efficacy of twolayer restorations with a zirconia framework were evaluated using USPHS
criteria for 3 years.24 twolayer restorations were installed on the incisors (45.8%), lateral incisors (33.3%) and
canines (20.8%). The criteria used are the United States Public Health Service – USPHS. The highest score A in the
3year followup period was obtained with twolayer restorations according to the following characteristics: sec
ondary caries, discoloration of the marginal surface and fracture. In terms of color matching, an average score of A
received an average of 88.8%; according to the characteristic anatomical form – 96.5%; according to the character
istic, the integrity of the region is 95.1%; according to characteristics, the surface texture is 89.6% of twolayer
restorations. For all parameters studied, the results ranged from "excellent" to "good.
Keywords: twolayer restorations, zirconia, incisors, side incisors, canines, USPHS criteria.
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ПРОДУКТЫ ЭНДОТОКСИКОЗА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ
СИАЛОЗОМ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Алиев С.З.⃰
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А.Алиева,
кафедра стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Баку, Азербайджан
В организме больных хронической болезнью почек (ХБП), находящихся на гемодиализном лечении (ГД), накапли
ваются продукты обмена, в результате чего нарушается кислотнощелочное равновесие всего организма, и в том числе,
полости рта. Для оценки эндотоксемии определялось содержание веществ низкой и средней молекулярной массы
(ВНСММ). Нами было обследовано 39 больных, находящихся на программном гемодиализе в отделении гемодиализа
Республиканской клинической больницы им. М.Миркасимова, которые в зависимости от длительности ГДлечения
были разделены на 2 группы. При оценке состояния эндогенной интоксикации установлено, что содержание ВНСММ
в РЖ было достоверно повышено. Наиболее высокие были показатели катаболического пула (фракции 244 нм, 254 нм
и 264 нм), что свидетельствовало о процессах катаболического распада и несостоятельности детоксицирующей функ
ции организма. По полученным данным можно сделать следующие выводы: у больных ХБП и сиалозом в РЖ уве
личивается в большей мере уровень коротковолновых ВНСММ и накопление данных фракций ВНСММ происходит у
больных с длительностью ГДлечения >5 лет. Корреляционный анализ показывает, что ВНСММ взаимосвязаны с уров
нем провоспалительных цитокинов в РЖ.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, сиалоз, эндотоксикоз.

Хроническая болезнь почек (ХБН) является
одним из тяжелых соматических заболеваний,
которая приводит к инвалидности. В организме
больных ХБП, находящихся на гемодиализном
(ГД) лечении накапливаются продукты обмена,
в результате чего нарушается кислотнощелоч
ное равновесие всего организма, и в том числе
полости рта [1, 2]. Несмотря на то, что больные
с ХБП 34 раза в неделю получают ГДлечение,
pH слюны у них сдвинут в щелочную сторону.
Нарушенная выделительная функция почек при
водит к накоплению бикарбонатов и увеличе
нию количества аммиака, который освобождает
ся в процессе гидролиза мочевины уреолитиче
скими бактериями [35]. Для оценки эндотоксе
мии определялось содержание веществ низкой и
средней молекулярной массы (ВНСММ).
ВНСММ представляет собой совокупность
веществ небелковой природы, содержащихся в
различных биожидкостях организма. ВНСММ –
это промежуточные продукты метаболизма
(мочевая кислота, ксантин, пиримидин и др.),
продукты протеолиза и деструкции органов и
тканей, неполного переваривания белков, деза
минирования аминокислот, а также разнообраз
ные биологические активные вещества, бакте
риальные токсины, полиамины и производные
фенола. Определение ВНСММ проводилось в
смешанной слюне.
Материалы и методы исследования. Нами

было обследовано 39 больных, находящихся на
программном гемодиализе в отделении гемодиа
лиза Республиканской клинической больницы
им. М.Миркасимова, которые, в зависимости от
длительности ГДлечения, были разделены на 2
группы. В первую группу вошли 12 больных с
длительностью ГДлечения менее 5 лет, во 2ю
группу – 27 больных с длительностью ГДлече
ния более 5 лет. Средняя продолжительность
ГДлечения в 1ой группе составляла 2,5±0,4
года (минимум 0,5лет, максимум 5 лет). Во вто
рой группе 9,1±0,6 лет (минимум 6, максимум
14 лет). Возраст больных в первой группе в
среднем составил 49,8±3,7 лет (минимум 31,
максимум 78 лет), во второй группе 52,3±3,1 лет
(минимально 18, максимальный 87 лет).
Средний возраст всех исследуемых больных
(n=39) составил 51,6±2,4 (минимальный 18 лет,
максимальный 87 лет). Мужчин в группе было
19, женщин 20. Давность ГДлечения в среднем
составила 7,0±0,6 (минимум – 0,5 года, макси
мум – 14).
Принцип метода определения ВНСММ
состоял в том, что длина волны, при которой
индивидуальное вещество максимально погло
щает свет, являлось характеристическим пара
метром вещества и зависело от его физико
химических свойств, на основании которого
можно было проводить качественный и количе
ственный анализ веществ. Исследуемый матери
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ал: слюна – 1 мл. Реактивы: 15% трихлоруксус
ная кислота (ТХУ), 0,9% раствор натрия хлори
да, дистиллированная вода. Приборы: центри
фуга, спектрофотометр СФ26. Ход определение
ВНСММ. К 0,5 мл слюны добавляют 0,9 мл физ.
раствора и добавляют 0,5 мл 15% ТХУ.
Пробирки тщательно перемешивали и отстаива
ли в течение 10 минут, после чего центрифуги
ровали при 4000 д. в течение 3040 минут. Для
дальнейшего исследование брали 0,5 мл надоса
дочную жидкость и разводили в 10 раз, добавляя
45 мл дистиллированной воды. Затем спектро
фотометрировали в интервале 238306 нм.
Расчет результата. Для расчета использовался
каждый 10ый результат, т.е. результат при дли
не волны 244 нм, 254 нм, 264 нм и т.д. Получен
ные результаты суммировались. Содержание
веществ выражали в условных единицах, для че
го полученные данные умножаются на 10 по
формуле ВНСММ=Σ (Е244+Е254+Е264+Е304)
х10 у.ед.
Статистическая обработка данных выполня
лась с применением медицинских программных
средств Microsoft Excel 2010 г. Полученный
цифровой материал представлен в виде средней

арифметической величины (М), ошибки средней
величины (m). На основании критерия U (Вил
коксонаМаннаУитни) между группами рассчи
тывали вероятность различий (P). Различия счи
тали достоверными при P≤0,05, высоко досто
верными при P≤0,01 и недостоверными при
P>0,05. При определении взаимосвязей между
различными параметрами исследовали парный
коэффициент корреляции (r) Пирсона. При
оценке корреляции (r) считали, что связь выра
жена умеренно, если r<0,3; значительно – при
0,3< r<0.7 и сильно выражена при r>0,7. Под
прямой и положительной связью рассматривали
одновременное нарастание значений изучаемых
показателей (r – положительный), под обратной,
или отрицательной, – нарастание одного из
показателей при снижении другого [6].
Результаты и обсуждение. При оценке сос
тояния эндогенной интоксикации установлено,
что содержание ВНСММ в РЖ было достоверно
повышено. Наиболее повышенные были показа
тели катаболического пула (фракции 244 нм, 254
нм и 264 нм), что свидетельствовало о процессах
катаболического распада и несостоятельности
детоксицирующей функции организма (таб. 1).
Таблица 1

Содержание ВНСММ в РЖ у больных сиалозом и ХБП (M±m)

Примечание: * – статистическая достоверность различий относительно практически здоровых (p<0,05), ^ – статисти
ческая достоверность различий между группами больных ≤5 лет и >5 лет

Уровень ВНСММ в РЖ при длине волны 244
нм достоверно увеличивался и их уровень дос
тигал 0,014±0,0007 ед.оп.пл. Среднее содержа
ние ВНСММ (244 нм) в группе исследуемых
больных было в 1,8 раз выше, чем в группе прак
тически здоровых (0,008±0,001 ед.опт.пл.). Уро
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вень ВНСММ в РЖ при длине волны 254 нм так
же увеличивался и был в 1,7 раз выше. Уровень
ВНСММ при длине волн 264 нм в исследуемой
группе имел такую же тенденцию и в среднем в
группе составил 0,013±0,0006 ед.оп.пл. Содер
жание ВНСММ при длине волн 274 нм отлича

лась от данных практически здоровых, однако
достоверных различий между группами не было
(увеличение в 1,3 раза). Изменение содержания
ВНСММ при длинах волн 294 нм и 304 нм в
исследуемой группе было таким же, т.е. имели
тенденцию к повышению. Нами выявлена зако
номерность изменения ВНСММ: концентрация
ВНСММ уменьшается в РЖ с увеличением
длины волны. Со снижением функции почек
ВНСММ задерживается в организме и вероятно,
что в РЖ в большей мере накапливается корот
коволновые ВНСММ. Известно, что мочевина,
мочевая кислота, креатинии имеют максимум
экстинций в зоне длины волны 238244 нм. При
снижении функции почек у больных ХБН содер
жания ВНСММ нарастает в несколько раз при
длине волны 244 нм, 254 нм и 264 нм и в мень
шей степени при 294 нм и 304 нм.
В таб. 1 представлены уровни ВНСММ у
больных сиалозом и ХБП с различной длитель
ностью ГДлечения. Полученный цифровой
материал показывает, что ВНСММ фракций 244
нм, 254 нм и 264 нм в группах больных ≤5 лет и
>5 лет статистически значимо отличаются от
данных практически здоровых. Между группа
ми при данных длинах волны статистических
различий не выявлено. Сравнивая значения сум
марных Σ ВНСММ у больных сиалозом отмеча

ется, что уровень Σ ВНСММ в группе ≤5 лет ГД
лечения составил 0,67±0,03 нм, а в группе >5лет
0,77±0,022 нм, что было статистически значимо
выше (p<0,05). Полученные данные показы
вают, что ВНСММ более сильно накапливаются
в РЖ у больных сиалозом с длительностью ГД
лечения >5 лет.
ВНСММ указывают на степень выраженно
сти интоксикации организма. Увеличение
ВНСММ у больных ХБП происходит за счет
снижения функции почек, и они могут играть
роль токсинов, способных влиять на функции
клеток иммунной системы и способствовать
развитию патологических процессов, в том
числе и в полости рта и в слюнных железах,
которые клинически не проявляются.
Уремические токсины, вероятно оказывают
влияние на повышение в РЖ маркеров воспале
ния, так как нами были получены положитель
ные корреляционные взаимосвязи между
ВНСММ определяемым при различных длинах
волн с цитокинами. Для выявления взаимосвязи
ВНСММ с уровнем цитокинов в РЖ определены
коэффициенты корреляции между данными
параметрами. Корреляционные взаимосвязи
между провоспалительными цитокинами и
ВНСММ (244 нм, 254 нм, 264 нм) представлены
в таб. 2.
Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи между ВНСММ (244 нм, 254 нм, 264 нм)
и цитокинами в РЖ у больных сиалозом и ХБП

В исследовании были получены корреля
ционные взаимосвязи ВНСММ, определяемыми
при длинах волн (244 нм, 254 нм и 264 нм) с ИЛ
1 β, ИЛ2, ИФНγ. Корреляционные взаимосвязи
ИЛ1 β (r=0,34 и r=0,38); между ВНСММ
фракций 244 нм и 254 нм и ИЛ 2 (r=0,32, r=
0,37).
Нарастание концентрации ИЛ1 β в РЖ по
мере увеличения содержания в РЖ ВНСММ при
длинах волн 244 нм и 254 нм, повидимому, сви
детельствует о взаимосвязи между эндогенной

интоксикацией и развитием воспалительных
дистрофических процессов в СЖ.
Выводы. По полученным данным можно
сделать следующие выводы: у больных ХБП и
сиалозом в РЖ увеличивается в большей мере
уровень коротковолновых ВНСММ и накопле
ние данных фракций ВНСММ происходит у
больных с длительностью ГДлечения >5 лет.
Корреляционный анализ показывает, что
ВНСММ взаимосвязаны с уровнем провоспали
тельных цитокинов в РЖ.
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XÜLASƏ
XRONİKİ BÖYRƏK XƏSTƏLİYİ VƏ SİALOZU OLAN XƏSTƏLƏRİN
AĞIZ SUYUNDA ENDOTOKSİKOZ MƏHSULLARI
Əliyev S.Z.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Stomatologiya və üzçənə cərrahiyyəsi kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Hemodializ müalicəsi alan xroniki böyrək xəstəliyi olan xəstələrin bədənində metabolik məhsullar toplanır, bunun nəticəsində
ağız boşluğu da daxil olmaqla bütün orqanizmin turşuqələvi tarazlığı pozulur. Təqdim edilmiş araşdırmada proqramlı hemodi
aliz müalicəsi alan 39 xəstəni müayinə etmişik, onları hemodializ müalicəsi müddətindən asılı olaraq 2 qrupa bölmüşük.
Endogen intoksikasiya vəziyyətini qiymətləndirərkən ağız suyunda endotoksin maddələrinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığı
aşkar edilmişdir. Əldə edilən məlumatlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu xəstələrdə qısa dalğalı endotoksinlərin
səviyyəsi daha çox ağız boşluğunda artır və bu endotoksin fraksiyalarının çoxalması hemodializ müddəti >5 il olan xəstələrdə
olur. Korrelyasiya təhlili göstərir ki, endotoksinlər ağız suyunda olan iltihablı sitokinlərin səviyyəsi ilə əlaqəlidir.
Açar sözləri: xroniki böyrək xəstəliyi, sialoz, endotoksikoz.

SUMMARY
PRODUCTS OF ENDOTOXEMIA IN THE ORAL FLUID IN PATIENTS
WITH SIALOSIS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE
Aliyev S.Z.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Baku, Azerbaijan
In the body of patients with chronic kidney disease on hemodialysis, metabolic products accumulate, as a result of which the
acidbase balance of the whole organism, including the oral cavity, is disturbed. We examined 39 patients undergoing
hemodialysis program, which were divided into 2 groups depending on the duration of hemodialysis. When assessing the state
of endogenous intoxication, it was found that the content of endotoxins in the oral fluid was significantly increased. According
to the data obtained, it can be concluded that in these patients, the level of shortwave endotoxins increases to a greater extent
in the oral fluid and the accumulation of these endotoxin fractions occurs in patients with a hemodialysis duration of> 5 years.
Correlation analysis shows that endotoxins are related to the level of proinflammatory cytokines in the oral fluid.
Keywords: chronic kidney disease, sialosis, endotoxemia.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ И
ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ТИПА 2 БЕЗ И С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Рзаева Р.А.⃰
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра терапевтической
и педиатрической пропедевтики, Баку, Азербайджан
В настоящей статье представлены результаты сравнительного анализа клиникоинструментальных данных больных,
страдающих сахарным диабетом типа 2 (СД2) и его сочетанием с метаболическим синдромом (МС) с нормальным и
патологически измененным соотношением толщины комплекса интимамедиа к интерадвентициальному диаметру
(ТКИМ/ИАД) общей сонной артерии (ОСА). Обнаружено, что у больных с патологически измененным соотношением
ТКИМ/ИАД в достоверно большей степени выявляются патологические изменения липидного спектра, плазменной кон
центрации гомоцистеина (ГЦ) и эндотелиина1 (Эт1). Таким образом, продемонстрирована взаимосвязь между ремоде
лированием магистральных артерий и клиническим течения заболевания у пациентов с СД2 и его сочетанием с МС.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, метаболический синдром, липидный спектр, эндотелиальная дисфункция.

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

В

обследование обязательно включало в себя полу
чение информации по возрасту и полу больных,
давности заболевания СД2. При объективном
исследовании учитывались рост, масса тела,
величина частоты сердечных сокращений (ЧСС),
уровень артериального давления (АД), индекс
Кетле (индекс массы тела, ИМТ) [1]. Диагноз
СД2 и МС устанавливался на основании реко
мендаций Американской Диабетической Ассо
циации (АДА) и Всемирной Организации Здра
воохранения (ВОЗ) как минимум за 2 года до на
чала исследования [15, 20]. Степень артериаль
ной гипертензии (АГ) устанавливалась в зависи
мости от уровня систолического и диастоличе
ского артериального давления (АД) в соответ
ствии с рекомендациями Европейского общества
гипертензии и Европейского общества кардиоло
гов [13].
Было обследовано 147 больных: у 73 больных
(49 мужчин и 24 женщины) был диагностирован
СД2 без МС, у 74 больных (38 мужчин и 36 жен
щин) – сочетание СД2 с МС.
Из 73 обследованных нами больных в под
группе СД2 без МС у 33 (22,45%) наблюда
лось легкое течение СД2, у 40 (27,21%)
больного – СД2 средней тяжести; у 47
(31,97%) человек СД2 находился в фазе ком
пенсации (HbA1c<7%), у 26 (17,69%) – в
фазе субкомпенсации (HbA1c<7,5%). Из 74
обследованных больных подгруппы СД
2+МС у 28 (19,05%) наблюдалось легкое
течение СД2, у 46 (31,29%) больного – СД2
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средней тяжести; у 31 (21,09%) пациентов
СД2 находился в фазе компенсации
(HbA1c<7%), у 43 (29,25%)  в фазе субком
пенсации (HbA1c<7,5%).
Методы исследования:
1. Ультразвуковое исследование артерий
крупного калибра проводилась на ультразву
ковом аппарате PHILIPSHD 11 (Германия) по
стандартной методике с использованием ли
нейного датчика с частотой 7,5 МГц [7].
Морфофункциональная характеристика про
света и стенок ОСА оценивалась с обеих сто
рон в продольной и поперечной проекциях по
следующим ультразвуковым признакам в В
режиме цветного дуплексного сканирования:
ТКИМ, ИАД и их соотношение ТКИМ/ИАД в
соответствии с нормативами, указанными в
литературе [2, 7].
Диагностирование наличия атеросклеротиче
ской бляшки (АБ) производили при локальном
утолщении интимы более 1,5 мм или протяжен
ном утолщении интимы более чем в 2 раза от
максимального значения нормы, принимаемой за
0,9 мм. Исследование проводилось в продольном
и поперечном сечениях, с прицельным поиском
позиции, в которой АБ имела наибольшие разме
ры.
При обнаружении внутрисосудистых АБ
измерялись их площадь, характер формы и раз
меров, процентное соотношение стенозирования
сосуда с определением степени гемодинамиче
ской значимости стеноза (в зоне максимального
сужения просвета артерии и степень стенозиро
вания, превышающая 65% по диаметру, счита
лась гемодинамически значимой, а отсутствие
кровотока в постстенотическом участке артерии
расценивалось как окклюзия) [4].
2. Для объективной оценки ишемизации мио
карда больным проводилось постоянное (в тече
ние 7 дней) холтеровское мониторирование
(ХМ) в соответствии с методическими указания
ми [12, 17].
Лабораторное обследование включало:
1. определение уровня глюкозы в крови нато
щак на анализаторе BS 200 E фирмы “MIN
DRAY” (СШАКитай) с помощью соответствую
щих реактивов Human Diagnostic Worldwide
(Германия);
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2. уровень гликированного гемоглобина с
использованием портативных одноразовых кат
риджей на аппарате А1с Сare (USA);
3. оценка сосудодвигательной активности
эндотелия с использованием стандартной мето
дики, предложенной D.Celermajer [11] в неболь
шой модификации [8], при этом нормальной счи
тали функцию эндотелия при увеличении диа
метра плечевой артерии в пределах 913%, при
рост ниже 9% расценивался как сниженная, при
рост более 13% – как повышенная функция эндо
телия [6].
4. липидный спектр, включая общий холесте
рин (ОХ), уровень липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) в плаз
ме крови определялся на анализаторе BS 200 E
фирмы “MINDRAY” (СШАКитай) с помощью
реактивов Human Diagnostic Worldwide (Герма
ния). При уровне ТГ менее 400 мг/дл уровень
содержания липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП), выраженный в мг/дл, вычислялся по
формуле, предложенной Friedewald W.T. et al.
[14].
5. рассчитывался индекс атерогенности [5];
6. уровень гомоцистеина (ГЦ), эндотелина1
(Эт1) в плазме крови на хемилюминисцентном
аппарате IMMULITE 2000 XPi фирмы “SIE
MENS” (Германия) (закрытая система). Конеч
ную концентрацию ЭТ1 выражали в пг на 1 мл
плазмы крови, принимая за норму среднее значе
ние 5,92±0,18 пг/мл.
Статистическая обработка результатов иссле
дования проводилась с использованием приклад
ной статистической программы Microsoft Excel
[3].
Результаты исследования и их обсуждение.
Как видно по представленным в таб. 1 данным, у
части больных с повышенными значениями
ТКИМ/ИАД как в подгруппах с СД2 без МС и с
сочетанием СД2+МС по отдельности, так и в
целом по обеим подгруппам отмечалась досто
верная тенденция к повышению числа пациентов
с более тяжелым клиническим течением СД2
(средней тяжести, субкомпенсированный) в
сравнении с пациентами, у которых колебания
значений ТКИМ/ИАД находились в нормальном
диапазоне. При этом достоверных различий в
давности заболевания СД2 не отмечалось.

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

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

В таб. 2 представлено распределение частоты
выявления признаков атеросклеротического пораже
ния (повышения ТКИМ ОСА, АБ, сочетанных АБ
(мультифокального атеросклероза), вазомоторной
ДЭ, АГ, а также различных сердечнососудистых за
болеваний атеросклеротического генеза (ССЗ АГ) в
подгруппах больных с патологически измененным и
нормальным соотношением ТКИМ/ИАД. Как это
видно по представленным данным в подгруппе
пациентов с патологически повышенными значения
ми изучаемого показателя (вне зависимости от нали
чия МС) достоверно чаще наблюдались практически
все исследованные показатели, за исключением пос
тинфарктного кардиосклероза (ПИКС) и хрониче
ской сердечной недостаточности (ХСН).
Не отмечалось также различий в среднем коли
честве смещений сегмента ST ангинозного харак
тера при холтеровском мониторировании ЭКГ

(смещ. ST) и приступов ангинозных болей за не
делю в подгруппе СД2 без МС, тогда как в под
группе с СД2+МС и в целом по 2м подгруппам
пациентов оба вышеуказанных показателя были
достоверно более высокими у части больных с
повышенными значениями ТКИМ/ИАД ОСА.
При объединении 2х подгрупп вне зависимо
сти от наличия МС степень различий в исследо
ванных показателях достоверно чаще все патоло
гические изменения исследуемых показателей
(за исключение числа больных с ПИКС и ХСН)
наблюдались у больных с патологически изме
ненным соотношением ТКИМ/ИАД ОСА.
Как видно по данным, представленным в таб. 3,
при сравнении некоторых лабораторных показателей
в подгруппе пациентов с СД2 без МС, а также при
объединении подгрупп СД2 без МС и СД2+МС у
части пациентов с патологически повышенным соот
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Таблица 2
Частота проявления признаков атеросклеротического поражения и ССЗ АГ, средние значения
количества смещений сегмента ST и ангинозных приступов в неделю в подгруппах больных с
нормальными и патологически измененными показателями соотношения ТКИМ/ИАД

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

ношением ТКИМ/ИАД выявлялся достоверно более
высокий уровень Эт1 (р=0,043140) только в подгруп
пе с СД2 без МС, тогда как плазменные концентрации
ГЦ, транспортирующих фракций липидного спектра:
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общего холестерина (ОХ), липопротеинов высокой
(ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП)
плотности, триглицеридов (ТГ) и коэффициента ате
рогенности (КА) достоверно не различались.

Таблица 3
Средние значения плазменной концентрации ГЦ, Эт1, основных показателей
липидного спектра, КА и клиникоинструментальных признаков ангинозных
приступов между подгруппами больных с нормальными и патологически
измененными показателями соотношения ТКИМ/ИАД

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

На основании этих данных, мы пришли к
заключению о том, что наличие СД2 в комбина
ции с МС, помимо дополнительного патогенного
воздействия на сосудистые стенки, оказывало
данный эффект в большей степени и на наруше
ния липидного профиля, отчасти, возможно, за
счет гипергомоцистеинемии, также превалирую
щей у части больных с патологически изменен
ными показателями ТКИМ/ИАД ОСА.
Полученные нами данные соответствуют резуль
татам других исследований, в которых была обна
ружена высокая корреляция между плазменной
концентрацией ГЦ и вероятностью развития атеро
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склероза и артериальной гипертензии [18, 19].
Поскольку нами было также обнаружено дос
товерно более частое выявление нарушения со
судодвигательной функции эндотелия у пациен
тов с патологически измененным соотношением
ТКИМ/ИАД ОСА, что соответствует данным
других исследований, продемонстрировавших
реализацию атерогенного действия ГЦ, наряду с
другими патогенетическими механизмами, так
же и за счет прямого повреждения эндотелиаль
ных клеток [9, 10, 16], возможно такое действие
и лежало в основе выявленных изменений у
больных с сочетанием СД2 и МС.
Выводы:
1. Среди больных с повышенными значения
ми соотношения ТКИМ/ИАД достоверно чаще
встречается более тяжелое клиническое течение
СД2 (средней тяжести, субкомпенсированный)
вне зависимости от наличия, сопутствующего
МС и давности СД2.
2. У пациентов с патологически повышенными
значениями ТКИМ/ИАД (вне зависимости от
наличия МС) достоверно чаще выявляются при
знаки атеросклеротического поражения магист
ральных сосудов (повышение ТКИМ ОСА, АБ,
сочетанные АБ, мультифокальный атеросклероз),
нарушение вазомоторной функции эндотелия и
различные сердечнососудистые заболеваний ате

росклеротического генеза (АГ, ИБС, стенокардия).
3. Среднее количество смещений сегмента ST
ангинозного характера при холтеровском монитори
ровании ЭКГ и приступов ангинозных болей за
неделю в подгруппе в подгруппе с сочетанием СД2
и МС достоверно более высокое у больных с повы
шенными значениями ТКИМ/ИАД ОСА, тогда как в
отсутствие МС различия в зависимости от величин
соотношения ТКИМ/ИАД ОСА незначимы.
4. У пациентов с СД2 без сопутствующего
МС с патологически повышенным соотношени
ем ТКИМ/ИАД выявлялось достоверно более вы
сокий уровень Эт1 (р=0,043140) при отсутствии
различий в плазменных концентрации ГЦ и
транспортирующих фракций липидного спектра,
тогда как у больных с СД2 с сопутствующим МС
и патологически повышенными показателями
соотношения ТКИМ/ИАД достоверно выше
была плазменная концентрация ГЦ (р=0,007502),
Эт1 (р=0,003540), а также ЛПНП (р=0,025953),
ЛПОНП (р=0,0000000001), ТГ (р=0,00989) и КА
(р=0,034512), что, повидимому, связано с допол
нительным патогенным воздействием сопут
ствующего МС как на стенки артерий, так и на
липидный профиль, возможно, отчасти за счет
гипергомоцистеинемии, превалирующей у боль
ных с ремоделированием ОСА (патологически
измененными показателями ТКИМ/ИАД).

ƏDƏBİYYAT – ЛИТЕРАТУРА REFERENCES
1. Гусарова М.Н. Лишний вес: индекс Кетле (часть 2).
htpp://thefilithlivejournal.com/175391.html
2. Дадова Л.В., Носенко, Е. М., Сальникова, И. А. и др.
Особенности атеросклеротического поражения брахиоце
фальных артерий у больных сахарным диабетом 2го типа
// Кардиология, 2007, т. 47, №. 10: 4550.
3. Долженков В., Стученков А. Самоучитель Excel 2007.
Издво «БХВПетербург», С.Пб.,2008: 520 с.
4. Карпов Р.С., Кошельская О.А., Винницкая И.В. Струк
турные изменения магистральных артерий при артериаль
ной гипертонии, ассоциированной с сахарным диабетом:
гендерные особенности и влияние контроля артериально
го давления. Бюллетень СО РАМН, 2012, т. 32, № 1: 6880.
5. Климов А.Н. Холестерин и клетка (Актуальные пробле
мы патогенеза атеросклероза). Л., НИИЭМ, 1985: 2647.
6. Методы неинвазивной диагностики и коррекции эндо
телиальной дисфункции, нарушений внутрисердечной
гемодинамики у больных хронической обструктивной
болезнью легких, идиопатическим фиброзирующим аль
веолитом (инструкция по применению) Министерство
здравоохранения республики Беларусь, 2009, регистра
ционный № 1581208.med.by/methods/pdf/1581208.pdf
7. Носенко Н.С., Носенко Е.М., Дадова Л.В., Сидоренко Б.А.

Клинические и ультразвуковые факторы риска и маркеры
развития сердечнососудистых осложнений атеросклероза
у больных сахарным диабетом 2 типа // Кремлевская ме
дицина (Клинический вестник), 2017, № 3: 611.
8. Шахова Е.В., Волкова Э.Г., Ильиных Д.Л. и др. Способ
определения эндотелиальной дисфункции (патент РФ №
2339312, публикация патента:27.11.2008).
9. Черникова И.В., Куликов, В. П., Костюченко, Г. И. и др.
Сосудодвигательная функция эндотелия у больных ише
мической болезнью сердца с различной концентрацией
гомоцистеина в крови // Ультразвуковая и функциональ
ная диагностика, 2006, №. 3: 5257.
10. AustinR.C., LentzS.R., WerstuckG.H. Role of hyperhomo
cy steinemia in endothelial dysfunction and atherothrombotic
disease // Cell death and differentiation, 2004, 11(S1): S56.
11. Celermajer D.S. Testing endothelial function using ultrasound
// J. Cardiovasc. Pharmacol., 1998, Vol. 32 (Suppl 3): S2932.
12. Crawford M.H., Bernstein S.J., Deedwania P.C. et al.
ACC/AHA guidelines for ambulatory electrocardiography: a
report of the American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to
Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography) //
J. Am. Coll. Cardiol., 1999, Vol. 34: 912948.

76

13. ESHESC guidelines for the management of arterial hy
pertension // J. Hypertens., 2003, Vol. 21: 10111053.
14. Friedewald W.T., Levy R.I., Fredrickson D.S. Estimation
of the concentration of low density lipoprotein cholesterolin
plasma, without use of the preparative ultracentrifuge // Clin.
Chem., 1972, Vol.18: 499502.
15. Grundy S.M., Cleeman J.I., Daniels S.R. et al. Diagnosis
and management of the metabolic syndrome (an American
Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute
Scientific Statement) // Circulation, 2005, Vol. 112: 27352752.
16. Hassan A., Hunt B.J., O’Sullivan M. et al. Homocysteine
is a risk factor for cerebral small vessel disease, acting via
endothelial dysfunction // Brain, 2004, Vol. 127 (1): 212219.
17. Leinveber P., Jurak P., Halamek J. Ambulatory monitoring

of myocardial ischemia in the 21st century – an opportunity
for High Frequency QRS analysis // J. Electrocardiol., 2016,
Vol. 49 (6): 902906.
18. Thampi P., Stewart B.W., Joseph L. et al. Dietary homo
cysteine promotes atherosclerosis in apoEdeficient mice by
inducing scavenger receptors expression // Atherosclerosis,
2008, Vol. 197 (2): 620629.
19. Vyssoulis G., Karpanou E., Kyvelou S.M. et al. Associa
tions between plasma homocysteine levels, aortic stiffness and
wave reflection in patients with arterial hypertension, isolated
office hypertension and normotensive controls // J. Human
Hypertens., 2010, Vol. 24 (3): 183.
20. World Health Organization. Definition and diagnosis of
diabetes mellitus, 2006.

XÜLASƏ
METABOLİK SİNDROMU OLAN VƏ METABOLİK SİNDROMSUZ ŞƏKƏRLİ DİABET
TİP II XƏSTƏLƏRİNDƏ KLİNİK GEDİŞİN VƏ DAMAR REMODELLƏŞMƏSİNİN
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN PATOLOJİ DƏYİŞİKLİKLƏRİ ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏ
Rzayeva R.Ə.
Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Hazırki məqalədə şəkərli diabet tip 2nin metabolik sindromsuz və metabolik sindromla yanaşı gedən xəstələrdə ümumi yuxu
arteriyasının klinikinstrumental müayinələrinin nəticələrinin müqayisəli surətdə intimamedia kompleksinin qalınlığının və
interadventisial diametrinin (İMKQ/İAD) normal və patoloji nisbətinin öyrənilməsi təqdim olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir
ki, İMKQ/İAD nisbətinin patoloji dəyişdiyi xəstələrdə dürüst olaraq yüksək dərəcədə lipid spektrində homosisteinin və endo
tel1 (Et1) plazmada konsentrasiyasında patoloji deyişiklər aşkar edilir. Beləliklə, şəkərli diabet tip 2 ilə metabolik sindro
mun yanaşı getdiyi xəstələrdə magistral arteriyaların remodelləşməsinin klinik gedişinin qarışıqlı əlaqəsi göstərilmişdir.
Açar sözlər: şəkərli diabet tip 2, metabolik sindrom, hiperhomosisteinemiya, endotelial disfunksiya.

SUMMARY
RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL COURSE AND PATHOLOGICAL CHANGES
IN VASCULAR REMODELING INDICATORS IN PATIENTS WITH DIABETES
TYPE 2 WITH AND WITHOUT METABOLIC SYNDROME
Rzayeva R.A.
Azerbaijan Medical University, Department of Therapeutic and Pediatric Propaedeutics, Baku, Azerbaijan
This article presents the results of a comparative analysis of the clinical and instrumental data of patients with type
2 diabetes mellitus (DM2) and its combination with metabolic syndrome (MS) with a normal and pathologically
altered ratio of the thickness of the intimamedia complex to the interadventitial diameter (TIMC/IAD) of common
carotid artery (CCA). It was found that in patients with a pathologically altered ratio of TIMC/IAD, pathological
changes in the lipid spectrum, plasma concentration of homocysteine (HC) and endotheliin1 (Et1) are significant
ly more pronounced. Thus, the relationship between the remodeling of the main arteries and the clinical course of
the disease in patients with DM2 and its combination with MS has been demonstrated.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, lipid spectrum, endothelial dysfunction.
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PREEKLAMPSİYA İLƏ FƏSADLAŞMIŞ ANEMİYALI HAMİLƏLƏRDƏ
ANTİOKSİDANT LİPOPEROKSİDLƏŞMƏ SİSTEMİNİN VƏZİYYƏTİ
Babayeva A.X.*
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
Mamalıq və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Məqalədə anemiya ilə müştərəkləşən preeklampsiyalı hamilələrdə antioksidant lipoperoksidləşmə sisteminin vəziyyəti
qiymətləndirilmişdir. Müayinələrdə 122 anemiya ilə müştərəkləşən preeklampsiyalı qadın iştirak etmişdir. Müayinə olanlar 3
qrupa bölünmüşdür: I qrup  hamiləlik hipertenziyası olan hamilələr (46 qadın); II qrup  orta ağır dərəcəli preeklampsiya (40
qadın) ; III qrup  ağır dərəcəli preeklampsiya (36 qadın). Qadınlarda kompleks müayinələr aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur
ki, anemiya ilə fəsadlaşmış ağır dərəcəli preeklampsiya zamanı orqanizmin AOMSdə kompensator imkanlar daha dərin pozul
malara məruz qaldığına görə LPO prosesi daha intensiv getmiş və göstəriciləri çox yüksək rəqəmlərlə ifadə edilmişdir.
Açar sözlər: hamilə qadınlar, preeklampsiya, anemiya, lipoperoksidləşmə sistemi, antioksidant sistemi.

iriş. Preeklampsiya hamiləliyin ən çox rast
gələn fəsadlaşmalarından olub ana ölümünün
və eləcə də perinatal xəstələnmələrin və
itgilərin strukturunda əsas yerlərdən birini tutur [13].
Buna görə də bu patologiya elminəzəri və praktiki
aspektdə müasir mamalığın diqqət mərkəzində qal
maqdadır. Bu fəsadın ağır formalarının inkişafı
nəticəsində uşaq xəstələnmələrinin və ölünün sayı art
maqdadır [1, 46]. Anemiya hamiləlik dövründə daha
çox yayılmış fəsadlarından olub, ağır formaları ana və
həmçinin döl üçün doğuşun nəticələri üçün riskini
xeyli artırır. Ana ölümünün analizi göstərir ki, əsas
səbəbdən asılı olmayaraq, letallıqla nəticələnmiş qadın
ların 2/3 hissəsində anemiya olmuşdur [79, 13].
Müasir təsəvvürə görə adaptasiyanın pozulmasına
şərait yaradan mexanizm lipoperoksidləşməantiok
sidant müdafiə sistemi (LPOAOMS) müvazinətin
dəki pozulmalarla əlaqədardır [10, 12]. Belə ki,
sağlam hamilələrlə müqayisədə preeklampsiya ilə
fəsadlaşmış hamiləlik zamanı AOMSnin müxtəlif
həlqələrində dəyişikliklər fonunda LPOnin inten
sivləşməsi aşkar olunur [10, 11].
Ədəbiyyatda məlumatlar verilir ki, fizioloji hamiləli
yin II və III trimestrlərində vitamin antioksidantlarının
zərdab qatılıqları hamilə olmayanlara nisbətən 1,52
dəfə yüksəkdir. Belə səviyyə nəinki dölün adekvat təmi
natı üçün və ana orqanizminin aktiv presesləri üçün,
eləcə də LPOantioksidant statusunun müvazinətli
səviyyənin saxlanılması üçün lazımdır. Preeklampsiyalı
hamilələrdə antioksidantların səviyyəsi normaya nis
bətən aşağı olur və bu zaman LPOnin intensivləşməsi
nəticəsində həmin antioksidantların qatılığı patoloji
prosesin ağırlığına müvafiq olaraq azalır [10, 11].
Beləliklə, anemiya ilə müştərəkləşən ağır preek
lampsiya inkişaf edən hamilələrdə orqanizmin

G

*e-mail: gunelazizova1991@mail.ru

78

antioksidant sistemində dərin çatmamazlıqlar mey
dana çıxır, hamiləliyin normal gedişinə əlverişsiz
şərait yaradır, ananın və dölün sağlamlıqlarına təsir
siz ötüşmür.
Tədqiqatın məqsədi – preeklampsiyanın müx
təlif ağırlıq dərəcələrində hamiləliyin 3335 həftəli
yində orqanizmin AOMSnin vəziyyətinin öyrənil
məsi və sağlam hamilələrlə müqayisənin aparılması
olmudşur.
Material və metodlar. Tədqiqatda 122 anemiya
ilə müştərəkləşən preeklampsiyalı qadın iştirak etmiş
dir. Hamiləliyin müddəti 3335 həftəsi olmuşdur.
Hamilə qadınların orta yaşı 26,7±3,11 olmuşdur.
Preeklampsiyanın ağırlıq dərəcəsinə görə qadlnlar 3
qrupa bölünmüşdür: I qrup  hamiləlik hipertenziyası
olan hamilələr (46 qadın); II qrup  orta ağır dərəcəli
preeklampsiya (40 qadın); III qrup  ağır dərəcəli
preeklampsiya (36 qadın). Kontrol qruda 26 hamilə
qadın daxil edilmişdir. Bunlarda hamiləlik fəsadsız idi
və bu qadınların orta yaşı 25,9±2,24 təşkil etmişdir.
Antioksidant müdafiə sisteminin (AOMS) vəziyyəti
katalazanın və E vitaminin plazmada və eritrositlərdə
fəallığına görə qiymətləndirilmişdir. Katalaza (Kat)
plazmada (Pl) və eritrositlərdə (Er) M.A. Korolük
(1988) və E vitamini (tokoferol) – Frideman tərəfindən
modifikasiya edilmiş biokimyəvi üsulu ilə müəyyən
edilmişdir. Lipoperoksiləşmənin göstəricilərindən
lipidlərin (LPpl) və malon dialdehidin (plazmada və
eritrositlərdə  MDApl və MDAer) səviyyəsi təyin
edilmişdir. Lipidlərin qan plazmasında miqdarı immun
ferment analizi və MDAnın plazmada və etritrositlərdə
miqdarı tiobarbitur turşusu testin köməyi ilə (L.İ.
Andreyeva və həmmüəl., 1988) müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatın gedişində alınmış gödstəricilər statistik
təhlil olunmuşdur. Qruplardakı göstəricilər variasion

sıraya düzülmüş və hər bir variasion sıra üçün orta
hesabi göstərici (M), bu göstəricinin orta kvadratik
meyli (), standart xətası (m), minimal (min) və mak
simal (max) qiymətləri hesablanmışdır. Sıraların hansı
paylanma qanununa tabe olduğunu təyin etmək
mümkün olmadığı üçün qruplarda göstəricilər arasın
dakı fərqi müəyyən etmək məqsədi ilə qeyriparametrik
üsuldan – Uilkokson (MannaUinti) meyarından (U)
istifadə olunmuşdur Müqayisə edilən qruplar arasındakı
fərq p<0,05 qiymətində statistik dürüst hesab edilmişdir.
Nəticələr. Hamiləliyin 3335 həftəliyində orqa

nizmin AOMSdə baş verən dəyişkənliklər preek
lampsiyanın və anemiyanın ağırlıq dərəcələrindən
asılı olaraq müxtəlifliyə malik olmuşdur (cəd. 1).
Belə ki, patologiyanın yüngül dərəcəsində sistemin
hər iki həlqəsində, xüsusən də plazma göstəri
cilərinin səviyyələrinin azalması müşahidə olunmuş
dur. Bu zaman αtokoferola nisbətən katalaza daha
çox azlamışdır (10,34%ə qarşı 17,62%). Ancaq bun
ların eritrositdəki səviyyələri enməyə qarşı davamlı
olmuşdur (xüsusən αtokoferolun səviyyəsi: 9,76%
və 4,39%).
Cədvəl 1

Hamiləliyin 3335 həftəliyində preeklampsiyanın müxtəlif ağırlıq dərəcəsində
hamilə orqanizmin AOMSnin vəziyyəti

Orta dərəcəli preeklampsiya zamanı antioksidant
sistemində gərginlik dərinləşmiş və yüngül dərəcəli
preeklampsiyalı hamilələr qrupu göstəriciləri
səviyyəsindən aşağı olmuşdur (p<0,05). Nəticədə
nəzarət (sağlam hamilələr) qrupundan xeyli fərqlən
mişdir. Burada enmə dərəcəsi daha çox olan kata
lazanın plazma səviyyəsidir (34,72%); eritrositlərdə
isə bu nisbətən az dərəcədə müşahidə edilmişdir
(25,55%). Preeklampsiyanın orta ağır dərəcəsində E
vitaminin də miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə
azalmışdır (25,34%), lakin plazmada azalması
eritrositllərdə azalmasından daha təzahürlü olmuşdur
(20,48%).
Ağır dərəcəli anemiyalı preeklampsiya zamanı
orqanizmin AOMSdə kompensator imkanları çox
zəifləmiş və artıq membranların struktur kompo
nentinə daxil olan αtokoferolun oksidləşmiş for
masını bərpa edə bilmədiyinə görə onun da
səviyyəsi çox aşağı düşmüşdür. Belə ki, katalazanın
həm plazmada və həm də eritrositlərdə səviyyələri 2
dəfəyə qədər aşağı düşmüşdür (müvafiq olaraq

47,70% və 48,71%). Bu zaman vitamin həlqəsində
orta ağır dərəcə qrupu ilə müqayisədə 34,86% (pl) və
38,01% (er.) aşağı olaraq, patologiyanın ağırlığı ilə
korrelyasiya olunmuşdur.
Cəd. 1dən göründüyü kimi, fəsadsız gedişli
hamiləlik zamanı hamiləliyin sonuna doğru antioksi
dant sisteminin güclənməsi ilə yanaşı sərbəst radikal
oksidləşmə prosslərinin intensivləşməsi və lipidlərin
peroksidləşmə məhsullarının toplanması artmışdır.
Bunlar çox mürəkkəb, incə mexanizmlərlə tənzim
lənərək, kövrək balansda saxlanılır. Müəlliflər belə
halı hamiləlik zamanı oksidativ stress adlandırırlar
[10, 11].
Lakin preeklampsiya zamanı orqanizmin antioksi
dant sisteminin hər iki həlqəsində dərin pozulmalar
inkişaf etdiyi üçün zəncirvari sərbəsr radikal
oksidləçmə (SRO) prosesinin intensivliyi yüksəlir və
proses müdafiə sisteminin tənzimləyici nəzarətindən
çıxır və lipidlərin toksiki təsirə malik peroksidləşmə
məhsullarının orqanizmin müxtəlif toxuma və
mühitlərində toplanmışdır (cəd. 2).
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Cədvəl 2
Hamiləliyin 3335 həftəliyində preeklampsiyanın müxtəlif ağırlıq dərəcələrində
hamilə orqanizmin LPO sisteminin vəziyyəti

Cəd. 2dən göründüyü kimi, hamiləlik hiperten
ziyası ilə fəsadlaşma zamanı orqanizmin antioksidant
müdafiəsində müəyyən dərəcə gərginləşmə meydana
çıxır və SRO peosesinin intensivliyi artır, nəticədə
LPO məhsullarının səviyyələrinin yüksəlməsi müşa
hidə edilir.
Belə ki, sağlam hamilələrlə müqayisədə həm birin
cili (LP) və həm də ikincili (MDA) məhsullarının miq

darı çoxalır. Bu zaman artma daha çox plazma göstə
ricilərində meydana çıxmışdır (nəzarət səviyyələrinin
müvafiq olaraq 157,41%i və 140,40%i). MDAnin
eritrositlərdə miqdarı nisbətən aşağı faizlə artmışdır.
Bunlar onu göstərir ki, patologiyanın yüngül dərəcə
sində orqanizmin antioksidant sistemində gərginlik
artsa və LPOnin direvatlarının miqdarı çoxalsa da,
səviyyəsi kompensasiya olunmuş vəziyyətdədir (şək.).

Şəkil. Hamiləliyin 3335 həftəliyində preeklampsiyanın müxtəlif
ağırlıq dərəcələrində hamilələrdə LPO prosesinin vəziyyəti
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Orta dərəcəli preeklampsiya zamanı antioksidant
sistemində gərginlik dərinləşdiyinə görə peroksid
məhsullarının miqdarı hamiləlik hipertenziyalı
hamilələr qrupu göstəricilərindən fərqi dürüst yuxarı
olmuşdur (p<0,01). Nəticədə nəzarət (sağlam
hamilələr) qrupundan əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır
və nəzarət səviyyələrinin müvafiq olaraq 198,15%i,
165,64%i və138,94%i səviyyəsini təşkil etmişdir
(şəkil). Malon dialdehid, LPO prosesinin ikincili
məhsulunun, xüsusən də eritrositlərdə miqdarının
plazma səviyyəsindən aşağı olması antioksidant sis
teminin kompensator qabiliyyətinin hələ də qorun
duğunu göstərir.
Anemiya ilə fəsadlaşmış ağır dərəcəli preeklamp
siya zamanı orqanizmin AOMSdə kompensator
imkanları daha dərin pozulmalara məruz qaldığına
görə LPO prosesi daha intensiv getmiş və göstəri
ciləri çox yüksək rəqəmlərlə ifadə edilmişdir.
Belə ki, LHP(pl) miqdarı əvvəlki qruplardakından
daha çox olaraq, (II qrupdakından 31,31%, p<0,01; I
qrupdakından 65,29% p<0,005) 11,24 ±0,36 nisbi
vah./mlə çatmışdır ki, bu da nəzarət qrupdakından
160,19% (p<0,001) yüksəkdir. MDA(pl)nin qatılığı
31,78±1,43 mkmol/l olmuşdur (II qrupdakından
15,86%, p<0,05; I qrupdakından 36,69%, p<0,005).
Bu səviyyə sağlam hamilələrdəkindən 91,91% çox
dur (p<0,001). Eritrositlərdə MDA göstəricisi də
əvvəlki qruplardakı səviyyələri aşaraq (II qrupdakın
dan 27,73%, p<0,01; I qrupdakından 42,59%,
p<0,001), 174,92 mkmol/l çatmış və nəzarət səviyyə
sinin 177, 15%ni təşkil etmişdir.
Buradan görünür ki, patologiyanın ağırlıq dərəcə
si artdıqca SRO prosesinin intensivliyi artır və bu
nunla əlaqədar olaraq orqanizmdə LPOnin toksiki
məhsullarının ifrat toplanması baş vermişdir. Patolo
giyanın antioksidant sisteminə təsirini öyrəndikdə
məlum olmuşdur ki, belə hallarda sisteminn müdafiə
imkanları məhdudlaşır və ağır hallarda çatmamazlığı
meydana çıxır. Hətta AOMSnin daha çox mühafizə
olunun struktur vitamin həlqəsi də daha geniş məcra
da dağılmağa məruz qalır və strukturda LPOnun
dönərliyə malik olmayan və daha güclü toksiki təsirə
malik ikincili məhsulları toplanmışdır. Deməli, ane
miya ilə müştərəkləşmiş preeklampsiyanın ağır
dərəcələrində orqanizmin antioksidant sisteminin

çatmamazlığı meydana çıxdığı üçün LPOnun toksi
ki məhsulları neytrallaşdırıla və orqanizmdən
çıxarıla bilmir. Nəticədə orqanizmin müxtəlif
funksiyalarında dərin kliniki pozulmalar baş verir.
Müzakirə. Əldə edilmiş nəticələr ədəbiyyat mə
lumarlarla uyğun gəlir. Mənbələrdə də göstərildiyi
kimi, fizioloji hamiləlik zamanı orqanizmdə SRO
proseslərinin intensivləşməsi baş verir, LPOnin son
məhsullarının hasilatı artır və onların qanda
səviyyələri yüksəlir [10, 11]. Bununla yanaşı müəy
yən edilmişdir ki, antioksid fəallığının vəziyyəti və
peroksid fermenti katalazanın fəallığı yüksəlir.
Tədqiqatçılar bunları hamiləlık şəraitində orqaniz
min molekulyar səviyyədə adaptasiya etməsi və ok
sidativ stress kimi qiymətləndirilir. Deməli, hamilə
lik zamanı oksidləşməantioksidant sistemi göstəri
cilərinin yeni homeostatik səviyyəsi müəyyənləşir.
Orqanizmin AOMSdə katalaza mühüm rola ma
likdir. Müxtəlif etiologiyalı stresslər zamanı qanın
plazmasında katalazanın fəallığının yüksəlməsi mü
şahidə edilir. Məlum olduğu kimi qanın plazmasında
katalazanın əsas mənbəyi eritrositlərdir [11]. Buna
görə də katalaza fermentinin fəallıq göstəricisi eritro
sitlərin membran labilləşməsinin məlumat testi, eləcə
də bütövlükdə orqanizmin hüceyrə membranlarının
səviyyələrinin inteqral göstəricisi kimi qiymətləndi
rilir.
SROLPO proseslərinin intensivləşməsi fonunda
katalaza fəallığının aşağı düşməsi müxtəlif patologi
yalar zamanı orqanizmin antiperoksid müdafiəsinin
zəifləməsini göstərir.
Digər tədqiqatlardan alınmış məlumatlar göstərir
ki, hamilə olmayan sağlam qadınlarla müqayisədə
fizioloji gedişli hamilələrdə AOMSnin fermentativ,
həm də qeyriferment həlqəsində fəallığın yüksəlmə
si baş verir [12]. Bununla eyni zamanda LPOnin
mülayim təzahürlü fəallaşması (bunu qanda MDA
nın miqdarının artması sübut edir) fonunda α–tokofe
rolun səviyyəsinin artması meydana çıxır.
Yekun. Anemiya ilə fəsadlaşmış ağır dərəcəli
preeklampsiya zamanı hamilə qadınların orqanizmin
AOMSdə kompensator imkanlar daha dərin pozul
malara məruz qaldığına görə LPO prosesi daha inten
siv getmiş və göstəriciləri çox yüksək rəqəmlərlə
ifadə edilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЛИПОПЕРОКСИДНОЙ СИСТЕМЫ
У БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ ОСЛОЖНЕННЫХ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Бабаева А.Х.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева,
кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан
В статье, у беременных с анемией, сопровождающихся преэклампсией оценивается состояние антиоксидант
липопероксидантной системы. В исследования участвовало 122 беременных с анемией, сопровождающихся
преэклампсией. I группа  беременные с гестасционной гипертензией (46 женщин); II группа  беременные с
преэклампсией средней тяжести (40 женщин); III группа  беременные с преэклампсией тяжелой формы (36
женщин). Женщинам были проведены комплексные исследования. Было установлено, что у женщин с
анемией, осложненной тяжелой формой преэклампсии компенсаторные возможности организма подвержены
более глубоким изменениям, процесс ЛПО протекал более интенсивно и его показатели были выражены в
высоких цифрах.
Ключевые слова: беременные, преэклампсия, анемия, липопероксидная система, антиоксидантная система.
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SUMMARY
STATE OF ANTIOXIDANTLIPOPEROXIDE SYSTEM IN PREGNANT WOMEN
WITH ANEMIA COMPLICATED PREECLAMPSIA
Babaeva A.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,
Department of Obstetrics and Gynecology, Baku, Azerbaijan
In the article, in pregnant women with anemia accompanied with preeclampsia, the state of the antioxidant lipoperox
idant system is evaluated. The study involved 122 pregnant women with anemia, accompanied by preeclampsia. Group
I  pregnant women with gestational hypertension (46 women); Group II  pregnant women with moderate preeclamp
sia (40 women); Group III  pregnant women with severe preeclampsia (36 women). Comprehensive studies were con
ducted for women. It was found that in women with anemia complicated by a severe form of preeclampsia, the body's
compensatory abilities are subject to deeper changes, the LPO process was more intense and its indices were expressed
in high numbers.
Keywords: pregnant women, preeclampsia, anemia, lipoperoxide system, antioxidant system.
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C VİRUS HEPATİTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ
Cavadzadə V.N.⃰
Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrası. Bakı, Azərbaycan
C virus hepatiti perkutan mexanizimlə yoluxan antroponoz mənşəli yoluxucu xəstəlikdir. Törədisi ribonuklein turşusu tərkibli
olub, flavovirida ailəsinə, hepatovirus cinsinə daxildir. C virus hepatitinin 11 genotipi və 100dən çox subtipi məlumdur.
İnfeksiya mənbəyi xəstələr və virus gəzdirənlərdir. Viruslar tibbi müdaxilələr, manikur, pedikur və s. kimi alətlər vasitəsilə
yoluxur. Həmcinin virusa yoluxma cinsi yol və ana bətnində baş verir. Xəstəliyin kəskin dövrü çox hallarda sarılıqsız və yüngül
subklinik formalarla təzahür edir. Ağır hallarda xəstələrdə kəskin qaraciyər çatmamazlığı inkişaf edir. Diaqnoz klinikepidemi
oloji, laborator, biokimyəvi, instrumental və qanda virus antigenlərin təyininə əsasən qoyulur. Müalicəsində virus əlehinə
(Safasbovir – 400, Daclatasvir – 60) preparatlardan istifadə edilir. Profilaktikasına ümumi profilaktik tədbirlər daxildir.
Açar sözlər: C virus hepatiti, genotip, safasbovir, daclatasvir.

virus hepatiti – əsasən qaraciyərin zədələn
məsi, sirroz və hepatosellülyar karsinoma
ilə ağırlaşan xroniki gedişə meyilli antro
ponoz xəstəlikdir [1]. Ümumdünya Səhiyyə Təşki
latının məlumatına görə halhazırda yer kürəsi əhal
isinin 3%ə qədəri bu virusa yoluxub. Qaraciyərin
digər virus zədələnmələri arasında ən təhlükəlisi С
virus hepatitidir. Xəstələrin 80%dən çoxunda С
virus hepatiti xroniki hepatilə nəticələnir [2].
Virus bir zəncirli ribonuklein turşusuna malikdir.
Flaviviridae ailəsinə daxildir. Onun genomu quru
luşlu (protein C, və ya coreprotein), örtüklü (E1
və E2\NS1 qlikoprotein) və qeyriquruluşlu (NS2,
NS3, NS4 və NS5) proteinlərin sintezini kodlaşdırır
[3]. Halhazırda virusun 11 genotipi (1a, 1b, 2a, 2b,
2c, 3a) və 100dən çox subtipləri aşkar edilmişdir.
Avropa, Amerika və Asiyada ən çox 1a, 1b, 2a, 2b,
2c, və 3a genotipləri üstünlük təşkil edir.
Mərkəzi və Cənubi Afrikada C virus hepatitinin
4, 5 və 6 genotipləri aşkar edilir [46].
Ümumiyyətlə genotip xəstəliyin proqnozuna
təsir etmir, lakin müalicənin effektivliyini və
davamlılığını proqnozlaşdırmağa imkan verir. 1
genotip interferonla müalicəyə tabe olmur, 4
genotip müalicəyə çətin tabe olur, 3 genotip isə çox
vaxt qaraciyərin sirrozuna səbəb olur.
İnfeksiyanın mənbəyi – kəskin və xroniki С
virus hepatiti olan xəstələrdir. Qanda virus yolux
madan 13 həftə sonra aşkar edilir. С virus hepati
tinin ötürülməsində aparıcı rol qan və qan preparat
larının köçürülməsidir.
Ümumiyyətlə parenteral narkotik maddələrin

С

*e-mail: vuqar353@yahoo.com

84

istifadəsi, həmçinin müalicə müəssisələrində
aparılan müxtəlif manipulyasiyalarda (cərrahi
əməliyyatlar, stomatoloji proseduralar və s.) yolux
maya səbəb olur [7].
Narkomanların 87,5%də C virus hepatitinə qar
şı anticisimlər aşkar edilir. Hetero və homoseksual
təmaslarda C virusu ilə yoluxmaya səbəb olur. Vi
rusların anadan yenidoğulmuş uşağa da ötürülməsi
mümkündür. Belə ki, seromüsbət anadan uşağın yo
luxma riski orta hesabla 23% təşkil edir. Əgər ha
miləlik zamanı qadın venadaxili narkotik maddələr
dən istifadə etməyə davam edirsə, onda uşağın yo
luxma riski 10%ə qədər artmış olur. Risk qrupuna
həmçinin hemofiliyalı və hemodializ alan xəstələr
də daxildir.
Xəstəliklərin 10cu beynəlxaq təsnifatına (XBT
X) görə C virus hepatiti B17 kodu altında bir
ləşdirilmişdir:
 B 17.1 kəskin С virus hepatiti;
 B 17.2 xroniki С virus hepatiti.
Kəskin С virus hepatiti çox vaxt klinik əlamətlər
olmadan keçir. Ona görə də, təqribən 80% xəstələr
də C virus hepatiti xroniki proses şəklində davam
edərək qaraciyərin dekompensəedilmiş sirrozu ilə
nəticələnir. İnkubasiya dövrü orta hesabla 68 həftə
davam edir. Sarılıqönü dövrdə klinik təzahürlər
olmur. Sarılıq dövründə xəstələrdə halsızlıq, əzgin
lik, ürəkbulanma, sağ qabırga altında ağrılar, dəri və
selikli qişaların saralması və s. kimi əlamətlər baş
verir. Qanda ALT, AST fermentlərinin, dəmirin ço
xalması, albumin, xolesterin efirlərinin, protrombin
və digər laxtalanma faktorlarının sintezinin azalması

baş verir. Manifest formalı С virus hepatitinin əla
mətləri orta hesabla 212 həftə ərzində davam edir.
С virus hepatitinin əsas əlamətləri qaraciyərin və
dalağın böyüməsi, qanda ferment aktivliyinin art
ması və digər laboraror göstəricilərin yüksək olma
sıdır. Müayinələr zamanı bütün xroniki xəstələrin
qanında antiHСV aşkar edilir. Qaraciyər fermentlə
rinin yüksək aktivliyi fibrozun ilkin mərhələsində
olan xəstələrin təqribən 2025%də müşahidə edilir.
İmmun çatışmazlıq sindromunun mövcud olması və
С virus hepatiti ilə onun assosiasiyası qaraciyər sir
rozunun inkişaf riskini artırır.
Narkotik maddələri parenteral qəbul edənlər, he
modializ aparılmış xəstələr, qanda ALT, AST aktiv
liyi yüksək olanlar, qan və onun komponentləri kö
çürülmüş şəxslər, orqanlarının köçürülməsi aparıl
mış xəstələr, virusa yoluxmuş anadan doğulmuş
uşaqlar, İİVinfeksiyasına yoluxmuş şəxslər və С
virus hepatitinə yoluxmuş şəxlərin cinsi tərəfdaşları
mütləq müayinə olunmalıdır. С virus hepatitin mər
hələli diaqnostikasına immunoloji, molekulyar ge
netik və qaraciyərin punksion biopsiyası üsulları
daxildir [810]:
1. İmmunoloji üsul. İmmunferment analizi me
todları ilə qanda antiHCV müəyyən edilməsi. Bu
üsulun həssaslığı və spesifikliyi 99% təşkil edir.
2. Molekulyar genetik üsul. Xəstənin qanında

virusun genomunun təyin edilməsinə yönəldilib. Bu
üsul xroniki C virus hepatitinin diaqnozunun təsdiq
edilməsi üçün əsasdır. Bu üsul ilə virusun kəmiyyət
və keyfiyyət göstəriciləri öyrənilir. Keyfiyyət müa
yinəsi ilə qanda virus ribonuklein turşusunun möv
cud olub və ya olmamasını aşkar edilir. Kəmiyyət
müayinəsi isəqanda virusun miqdarını rəqəm ekvi
valentində aşkar etməyə imkan verir. Bu məqsədlə
polimeraza zəncir reaksiyasıyadan (PZR) istifadə
edilir. Virusun ribonuklein turşusunun kəmiyyət
göstəricisi copy\ml ilə təyin edilir.
Diaqnostikanın növbəti mərhələsi virusun ge
notipinin təyinidir. Qeyd etmək lazımdır ki, təxmi
nən 3% xəstələrdə virusun genotipini təyin etmək
mümkün olmur. Təqribən 14% hallarda bir xəstədə
eyni zamanda iki genotip aşkar edilir.
3. Qaraciyərin punksion biopsiyası. Bu üsul
inkişaf edən fibrozun nəzərə çarpması haqqında
məlumatların alınması üçün vacibdir.
С virus hepatiti zamanı virus əleyhinə müalicə
müddəti 1224 həftə təşkil edir [1115].
Son illər C virus hepatitinin müalicəsində müasir
antivirus preparatlar – Safanorm (sofosbuvir 400
mq) və Daclanorm (daclatasvir 60 mq) geniş isti
fadə edilir. Cədvəldə C virus hepatitli xəstələrin
Sofosbuvir və Daclatasvir ilə müalicə sxemi
göstərilmişdir.
Cədvəl

C virus hepatitli xəstələrin Sofosbuvir və Daclatasvir ilə müalicə sxemi

Sofosbuvir C virusu əlehinə birbaşa təsirə malik
olub, NS5Bnin genotipik inhibitorudur. Sofosbuvir
C virusunun replikasiyasında mühüm rol oynayan
RNTasılı polimeraza olan NS5B zülalını inhibə

edir. Preparat kombinə edilmiş virusəlehinə müalicə
sxeminin bir komponenti kimi digər preparatlarla
birlikdə istifadə edilir. Sofosbuvir gün ərzində bir
dəfə olmaqla (400 mq) yemək vaxtı qəbul edilir.
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Daclatasvir (60 mq) preparatı Sofosbuvir ilə eyni
vaxtda qəbul edilir. Daklatasvir C virusunun rep
likasiyası üçün lazım olan, çox funksiyalı protein,
qeyristruktur zülal 5Anın (NS5A) inhibitorudur.
Xəstələrə virus əlehinə preparatlarla yanaşı he
patoprotektorlar (qeptral400, tad600, rition600,
liv52), ödqovucular (allaxol, xolaqol, flamin), im
munostimulyatorlar (immunofan, kroven), polivita
minlər (çentrum, virtus) və digər qrup preparatlar
təyin edilir.
Klinik nümunə. Xəstə G. 31 yaş. Tərtər rayo
nunda yaşayır. Bakı şəhərində ambulator müayinə
və müalicə olunmuşdur.
Daxil olarkən şikayətləri: ümumi zəiflik, halsı
zlıq, ürəkbulanma, iştahsızlıq, ağızda quruluq və
sağ qabırğaaltı nahiyyədə küt ağrılar. Bir özəl tibb
mərkəzində 30.09.2017ci ildə qanın hepatit c viru
suna görə (kəmiyyət, keyfiyyət, genotip) PZR vasi
təsilə müayinə olunmuşdur (nəticə 17922553).
PZR müayinəsinin nəticəsi:
 HCV (virus yükü) IU/ml RNT 2,9x106 (analtik
həssaslıq 300 IU/ml;
 HCV (virus yükü) cop/ml RNT 1,2x107 (analtik
həssaslıq 1200 cop cop/ml);
 Genotip 3a.
Ultrasəs müayinəsi: qaraciyər, ölçüləri. Sağ pay
– 16,0 sm (norma – 15,0 sm), sol pay – 6,26 sm
(norma – 6,0 sm). Exostrukturu – qalınlaşıb, exoin
tensivliyi – artıb, aşağı boş vena – genişlənməyib
(norma 1,52,2 sm). Qapı venası – genişlənməyib
(norma 1,31,5 sm). Xoledox – genişlənməyib
(norma 1,31,5 sm). Öd kisəsi. Böynunda əyrilik
müəyyən edilir. Ölçüləri: uzunluqu – 7,33 sm, eni –
3,14 sm. Divarları – 0,33 sm, qalınlaşıb. Konkre

ment yoxdur. Mədəaltı vəzi. Ölçüləri (norma
3,0x2,0x2,5 sm) baş – 2,5 sm, cismi – 1,33 sm,
quyruğu – 2,4 sm, Konturları – hamar, aydındır.
Exostrukturu – eynicinslidir. Exogenlik – orta. Vir
sunqof axarı – genişlənməyib. Dalaq. Kontrları ha
mar, aydındır. Ölçüləri (norma 147 sm) uzunu –
12,4 sm, eni – 6,3. Parenximası – eynicinslidir. Exo
genliyi – orta. Dalağın qapısında 2,0x1,7 sm ölçüdə
əlavə dalaq toxması müəyyyən edilir.
Qanın ümumi müayinəsi: leykositlər – 13,5 k/ul
(norma 410), eritrosit – 4,62 m/ul (norma 4,25,9),
hemoqlabin – 12,9 g/dl (norma1 3,518,0), trom
bositlər – 429 k/ul (norma 150360). EÇS – 21
mm/saat (norma 210).
Qanın biokimyəvi müayinəsi. Ümumi bilirubin –
0,8 mg/dl (norma 0,21,2), ALT – 50 u/l (norma 5
34), AST – 139 u/l (norma 5055 )
Virus əlehinə preparatlarla 12 həftə müalicədən
sonra.
 HCV (virus yükü) IU/ml RNT – təyin olunmur
 HCV (virus yükü) cop/ml RNT – təyin olunmur
Müalicədən sonra daxili orqanların ultrasəs
müayinəsi zamanı hər hansı bir patoloji dəyşiliklər
aşkar edilmədi. Qanın ümumi və biokimyəvi müay
inəsinin nəticələri tam normaldır.
Nəticə. C virus hepatitli xəstələrin müasir anti
virus preparatları ilə 3 ay (12 həftə) müalicəsi nəti
cəsində qanda virus yükü neqativ alınır.
Qanın ümumi və biokimyəvi göstəriciləri normal
göstəricilərə bərabər olur. Qaraciyərin ultrasəs müa
yinəsi zamanı müalicədən əvvəlki patoloji dəyişik
liklər müalicədən sonra aşkar edilmir. Bu da müasir
antivirus preparatlarının yüksək müalicə effekti
verdiyini bir daha sübut edir.
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РЕЗЮМЕ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
Джавадзаде В.Н.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных заболеваний, Баку, Азербайджан
Вирусный гепатит Синфекционное заболевание антропонозного генеза и перкутантным механизмом зара
жения. Возбудителем заболевания является РНКсодержащий вирус, относящийся к семейству Flaviride,
роду Hepatovirus. В проведенном исследовании были выявлены 11 генотипов и более 100 субтипов вируса
гепатита С. Источником инфекции являются больные и вирусоносители. Вирус передается при внутривен
ных инъекциях, через медицинские, маникюрные, педикюрные инструменты и др. путями. В то же время
заражение возможно половым путем и в утробе матери. Период разгара болезни, в большинстве случаев,
проявляется безжелтушной и лёгкой субклинической формами. В тяжелых случаях у больных развивается
острая печеночная недостаточность. Наряду с клиникоэпидемиологическими, лабораторными, биохимиче
скими, инструментальными методами, диагноз также ставится на основании определения антигенов в кро
ви. При лечении используются противовирусные препараты (софосбувир – 400, даклатасвир – 60). Профи
лактика состоит из общих профилактических мероприятий.
Ключевые слова: вирусный гепатит С, генотип, софосбувир, даклатасвир.

SUMMARY
MODERN ASPECTS OF VIRAL HEPATITIS C
Javadzadeh V.N.
Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, Azerbaijan
Viral hepatitis C is an infectious disease of anthroponous origin and a percutaneous infection mechanism. The
causative agent of the disease is an RNAcontaining virus belonging to the Flaviride family, the genus Hepatovirus.
In the study, 11 genotypes and more than 100 subtypes of hepatitis C virus were identified. The source of infection
is patients and virus carriers. The virus is transmitted by intravenous injection, through medical, manicure, pedicure
tools and other ways. At the same time, infection is possible through sexual contact and in the womb. The height of
the illness in most cases is manifested by anicteric and mild subclinical forms. In severe cases, patients develop
acute liver failure. Along with clinical, epidemiological, laboratory, biochemical, instrumental methods, the diag
nosis is also made based on the determination of antigens in the blood. Antiviral drugs (sofosbuvir – 400, daclatasvir
– 60) are used in the treatment. Prevention consists of general preventive measures.
Keywords: viral hepatitis C, genotype, sofosbuvir, daclatasvir.
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PERİİMPLANT XƏSTƏLİKLƏRİN VƏ PATOLOGİYALARININ
DİAQNOSTİKASININ VACİB MƏQAMLARI
Əhmədbəyli C.R.⃰, Qarayev R.M.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun stomatologiya
və üzçənə cərrahiyyəsi kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Periimplant xəstəliklərinin və patologiyalarının klinik diaqnostikasında ən mühüm məqam zondlama zamanı qanama və ya
irinləmənin təyini; həmçinin, rentgenoloji olaraq sümük toxuma itkisinin aşkar edilməsidir. Zondlama zamanı qanamanın var
lığı sağlam ilə iltihablı periimplant mukozanın; sümük toxuma itkisinin olması isə periimplant mukozit ilə periimplantitin
differensial diaqnostikasını müəyyən etmək üçün əsas meyarlardır. Bu kontekstdə sümük toxuma itkisi osteointeqrasiya olun
muş implantın boyun nahiyyəsində sümük səviyyəsinin dəyişiklikliyə uğramasıdır. Bu məqalədə periimplant sağlamlıq, peri
implant mukozit, periimplantitin əlamətləri və implantlar ətraflında yumşaq və sərt toxumalarının çatışmazlığı haqqında vacib
məqamlar parodont və periimplant xəstəliklərinin yenilənmiş təsnifatına əsasən təsvir olunmuşdur.
Açar sözlər: periimplantit, periimplant mukozit, periimplant xəstəliklər, yumşaq və sərt toxumalarının çatışmazlığı

eriimplantın sərt və yumşaq toxumaları
implant yerləşdirildikdən sonra yara sağal
ma prosesi nəticəsində formalaşır. İmplantla
təmasda yeni sümük toxumasının formalaşması
osteointeqrasiya kimi, periimplant selikli qişanın
yaranması isə birləşdirici epitel və birləşdirici toxu
ma zonasının implantın komponentləri ətrafında
qurulması kimi qəbul edilir. Bundan əlavə, alveol
sümük darağı qüsurları olan nahiyyədə implant yer
ləşdirdikdən sonra sümük toxumasının implant kə
narından daha apikalda sağalması və periimplant
mukozasının implantın səthi ilə təmasda olmasi ilə
nəticələnə bilər [1, 3]. Mövcud epidemioloji məlu
matlara əsasən, implantları olan insanlarda periim
plant mukozit 80%, periimplantit isə 56% hallarda
rast gəlinir [4].
Periimplant sağlamlıq. Sağlam periimplantın
klinik əlamətləri şişkinlik, qızartı və zondlama za
manı qanama kimi iltihabın kliniki göstəricilərinin
olmamasıdır. İmplant sahəsində iltihabın olub
olmadığını yoxlamaq üçün tətbiq olunan kliniki
üsullara vizual müayinə, palpasiya və parodontal
zondla zondlama aiddir. Parodont və periimplant
toxumalarının zondlanması ağız boşluğunun tam
müayinəsi zamanı həm təhlükəsiz, həm də vacib
komponentdir. Zondlama zamanı qanama varlığının
yoxlanılmasına, zondlama dərinliyindəki dəyişik
liyin ölçülməsinə və mukoza kənarlarının çəkilməs
inə nəzarət həkim üçün mühüm meyardır. Peri
implantın sağlamlığını təmin edən zondlama dərin
liyinin diapazonunu müəyyən etmək mümkün
deyil. Müayinə sırasında iltihabi prosesin kliniki
əlamətləri daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Peri
implant sağlamlıq sümük dəstəyi azalmış implant
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ların ətrafında da ola bilər. Periimplantitin uğurlu
müalicəsindən sonra sümük dəstəyi azalmış im
plantların ətrafında da periimplant sağlamlıq əldə
oluna bilər. Gündəlik kliniki praktikada periim
plant sağlamlığının əlamətləri iltihabın kliniki əla
mətlərinin ilə yanaşı zondlama zamanı qanama/irin
ləmənin olmaması, ilk müayinə ilə müqayisədə
zondlama dərinliyinin artmaması və sümük itkisinin
olmaması ilə xarakterizə olunur [1, 3]. Sağlam peri
implant və parodont toxumaları arasında əsas klini
ki fərq dişə nisbətən implant ətrafında zondlama
dərinliyinin daha böyük olması və interproksimal
sahəsindəki papillanın daha qısa olmasıdır. Peri
implant sahədə histoloji olaraq sağlam periimplant
mukozanın hündürlüyü 34 mm olmaqla bərabər
keratinlənmiş və ya keratinlənməmiş epiteli qatı ilə
örtülü olur. İmplant/abatment nahiyyəsində muko
zanın tərkibi dənəvər epiteli və nazik birləşdirici
epiteli qatı ilə örtülmüş “tac” hissədən və birləşdiri
ci toxumanın birbaşa implantın səthi ilə təmasda
olduğu “apikal” seqmentdən ibarətdir. Birləşdirici
toxuma dənəvər epitelə lateral olmaqla bərabər ki
çik infiltrata malikdir. İmplantın sümük daxilində
olan hissəsi çox hallarda minerallaşmış sümüklə tə
masda olur, digər hissəsi isə sümük iliyi, damar struk
turları və lifli toxuma ilə əhatə olunur. Sağlam pa
rodontal və periimplant toxumalar arasındakı əsas
histoloji fərq implant ətrafında sement və ya parodon
tal birləşməsinin olmamasıdır. Periimplant epiteli
daha uzun olur və birləşdirici toxuma zonasında
implantın səthi ilə təmasda liflər olmur. Periimplant
toxumalar parodontun birləşdirici toxuma zonası ilə
müqayisədə alveol sümük darağı və birləşdirici epitel
arasında daha az qanla təchiz olunur [2].

Periimplant mukozit. Periimplant mukozit
dəstəkləyici sümük toxuma itkisi olmadan implan
tın ətrafında iltihabi zədələnmələrin varlığı ilə xa
rakterizə olunan xəstəlikldir. Bu zədələnmələr zən
gin iltihabi infiltratla birləşdirici/cib epitelinin ətra
fında damar strukturlarında, plazma hüceyrələrində
və limfositlərdə əhatə olur, lakin suprakrestal bir
ləşdirici toxuma zonasına yayılmır. Diş ərpinin
periimplant mukozitin yaranmasına təsir edən əsas
etioloji amil olması sübut olunmuşdur. Periimplant
mukozitin əsasən diş ərpi mənşəli olmasına baxma
yaraq, qeyridiş ərpi mənşəli implant ətrafı xəstəlik
lərin olması haqda məhdud sayda elmi sübutlar da
mövcuddur. Diş ərpinə qarşı immun sistemin reak
siyası müxtəlif olması ilə bərabər tütün məmulatla
rının istifadəsi, şəkərli diabet və şüa terapiyası kimi
amillər periimplant mukozitin ağırlaşmasına zəmin
yaradır [1, 3]. Gündəlik praktikada periimplant
mukozitin əsas kliniki əlamətləri zondlama zamanı
qanama, qızartı, şişkinlik və/və ya irinləmənin var
lıği ilə bərabər sümük itkisinin olmamasıdır. Bu sə
bəbdən sağlam və iltihablı periimplant mukozanın
müəyyən edilməsi üçün zondlama zamanı qanama
əsas differensial diaqnostik meyar sayılır. Zond
lama dərinliyinin artması isə şişkinlik və ya zondla
ma müqavimətinin azalması səbəbi ilə müşahidə
olunur. Periimplant mukozitin profilaktikası və
müalicəsi üçün diş ərpinin mexaniki olaraq aradan
qaldırılması vacib şərtdir [6].
Periimplantit. Periimplantit implant ətrafı tox
umalarda diş ərpi ilə əlaqədar baş verən patologiya
kimi müəyyən edilir. Bu patologiya üçün periim
plantın selikli qişasında iltihab və dəstəkləyici sü
mük toxuması itkisi xarakterik əlamətdir. Periim
plantit zamanı iltihab daha apikala birləşdirici cib
epitelinə doğru yayıldığı üçün orada plazma hücey
rələri, makrofaqlar və neytrofillərin sıx görünməsi
ilə yanaşı periimplant mukozitdən və ya parodon
titdən daha geniş sahəni əhatə edir. Periimplant
mukozitin periimplantitə səbəb olduğu qəbul edilir.
Periimplant mukozit diaqnozu qoyulmuş xəstələr
də mütəmadi profilaktik müalicə aparılmadıqda,
periimplantit yaranır. Bununla bərabər, periim
plantit ağız boşluğunun qeyrikafi gigiyenası və
ağır dərəcəli parodontit tarixçəsinə malik olan xəs
tələrdə daha çox rast gəlinir. Həmçinin, siqaret və
şəkərli diabet kimi amillər də periimplantit riskinin
artmasına ciddi səbəb olur [1, 3]. Periimplantit

zondlama zamanı qanama və/və ya irinləmə, cib
dərinliyinin artması və/və ya selikli qişanın kənar
larının çəkilməsi kimi iltihabın kliniki əlamətlərinin
olması, həmçinin, daha əvvəlki müayinələrlə müqa
yisədə sümük itkisinin artması ilə müşahidə olunur.
Rentgenenoloji da olaraq, periimplantitin implant
yerləşdirildikdən dərhal sonra ilk periodlarda da
meydana gəlməsi mümkündür. Sümük itkisinin
olması periimplant mukozit və periimplantitin dif
ferensial diaqnostika olunmasında əsas meyar
sayılır. Gündəlik praktikada periimplantitin əsas
kliniki əlamətləri zondlama zamanı qanama və/və
ya irinləmənin varlıği, əvvəlki müayinələrlə müqa
yisədə zondlama dərinliyinin artması ilə bərabər sü
mük itkisinin olmasıdır. İlkin müayinə məlumatları
olmadıqda periimplantitin diaqnostikası zondlama
zamanı qanama və/və ya irinləmə olması, zondlama
dərinliyinin ≥6 mm və implantın sümükdaxili
hissəsinin ən tac hissəsinin apikalında sümük səviy
yəsinin ≥3 mm olmasına əsaslanır. Daha əvvəlki
rentgenoloji müayinələr olmadıqda, implantın
sümükdaxili hissəsinin ən tac hissəsinin apikalında
sümük səviyyəsinin ≥3 mm olması, zondlama za
manı qanama və/və ya irinləmənin birlikdə varlığı
periimplantit diaqnozunu təsdiq edir. Periimplan
tit və diş ərpi mövcudluğu arasındakı əlaqəni nəzərə
alsaq, diş ərpi ilə düzgün mübarizə aparılmaması və
xəstələrin mütəmadi olaraq həkimə müraciət etmə
dikləri hallarında periimplantit riski daha yüksək
olur və bu xəstəliyin inkişafının qarşısının alınma
sında ərpə qarşı daha effektiv müasir müalicə strate
giyaları tətbiq olunmalıdır. Müalicə olunmamış
periimplantitin inkişafı parodontitlə müqayisədə
qeyriproporsional və sürətlə inkişaf edə bilir [7, 8].
Periimplant yumşaq və sərt toxumalarının
çatışmazlığı. Dişin çəkilməsindən sonrakı sağalma
müddətində alveol darağının həcminin azalması,
implant yerləşdiriləcək nahiyədə sərt və yumşaq
toxumaların qüsuruna səbəb olur. Bu qüsurların da
ha geniş olması, ağır dərəcəli parodont itkisi, trav
matik diş cəkilmələri, endodontik infeksiya, diş kök
lərinin qırıqları, alveol sümüyünün yanaq lövhəsinin
incə olması, dişin çənə qövsündən kənarda yer
ləşməsi, zədələnmələr və ənq sümüyü sinuslarının
pnevmatizasiyası zamanı rast gəlinir. Alveol dara
ğının çatışmazlığına səbəb olan digər amillər, təbii
sümük formalaşmasına təsir edən sistem xəstəlikləri
və xəstənin qəbul etdiyi dərman preparatları, dişlərin
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uzun müddətli catışmazlığı və diş protezlərinin təzy
iqi ilə əlaqədar ola bilər [1, 3, 5]. Periimplant
mukozanın çəkilməsinə səbəb olan əsas amillər
implantların düzgün yerləşdirilməməsi, alveol
sümüyünün yanaq lövhəsinin incə olması və ya
olmaması, yumşaq toxumanın incə fenotipə malik
olması, keratinizə olunmuş toxumanın yoxluğu,
qonşu dişlərin parodontal birləşmə səviyyəsi və cər
rahiyyə sırasında yaranmış travma sayılır. Keratini
zə olunmuş selikli qişanın mövcudluğu periimplant
toxumaların uzunmüddətli sağlamlığına müsbət təsir
etməsi və gündəlik ağız boşluğu gigiyenasında diş
ərpinin daha rahat ortadan qaldırılması ilə yanaşı,
periimplant mükozitin profilaktika və müalicəsində
mühüm rol oynayır. Implant və diş arasındakı diş əti
məməciyinin mövcudluğu və hündürlüyü implantla
qonşu dişin parodontal birləşmə səviyyəsindən
asılıdır. İmplantlar arasındakı diş əti məməciyinin
hündürlüyü isə həmin nahiyyədə sümük hündürlüyü
ilə müəyyən edilir. Uzunmüddətli perspektivdə
implantın yanaq nahiyyəsindəki yumşaq toxu
maların dəstəklənməsi üçün bu hissədə alveol sümü
yünün yanaq lövhəsinin olması mühim şərtdir [8].
Epidemioloji tədqiqatlarda periimplantın

sağlamlığı və xəstəliklərinin aşkar edilməsi. Peri
implantın sağlamlığı və xəstəliklərinin kliniki prak
tikada aşkar edilməsi üçün istifadə olunan üsullar
epidemioloji tədqiqatlarda da tətbiq olunmalıdır. İm
plantın protezlənməsindən 1 il sonra aparılan müa
yinələrin nəticələri əsas götürülməlidir. Bu tədqi
qatlar zamanı periimplantitin əsas kliniki əlamətlə
ri zondlama zamanı qanama və/və ya irinləmənin
varlığı, əvvəlki müayinələrlə müqayisədə zondlama
dərinliyinin artması ilə bərabər sümük itkisinin ol
masıdır. Sümük səviyyəsinin dəyişməsini araşdırar
kən hesablama xətaları da nəzərə alınmaqla, ölçmə
xətası ortalama 0,5 mmdən artıq olmamalıdır [7, 8].
Beləliklə, kliniki halların təyin olunması zamanı
xəstəlik əlamətləri  “vahid” implantın olmaması ilə
yanaşı, implantın müxtəlif dizayn və səthlərə, əmə
liyyat və protezləmə protokollarına malik olması
meyarları səviyyəsində də nəzərdən keçirilməlidir.
Periimplant toxumalarını müayinə edərkən zondla
ma zamanı qanama varlığı və cib dərinliyinin dəy
işməsinin qiymətləndirilməsi mütləqdir. Protezləmə
başa çatdıqdan sonra həkimlərin rentgenoloji təsviri
və cib dərinliyi haqqında məlumatları mütəmadi
olaraq qeyd etmələri tövsiyə olunur.
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РЕЗЮМЕ
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ВОКРУГ ИМПЛАНТАТОВ
Ахмедбейли Дж.Р., Гараев Р.M.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей имени А.Алиева,
кафедра стоматологии и челюстнолицевой xирургии, Баку, Азербайджан
Важными аспектами в клинической диагностике периимплантных заболеваний являются определение кро
воточивости или воспаления при зондировании, а также рентгенологическое обнаружение потери костной
ткани вокруг имплантатов. Наличие кровоточивости является ключевым критерием для дифференциальной
диагностики между здоровым состоянием периимплантата и перимукозитом, а потеря костной ткани
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используется для различия перимукозита и периимплантита. В этой статье описываются ключевые момен
ты в диагностике периимплантных заболеваний, а также дефицита мягких и твердых тканей вокруг имплан
татов, на основе новой всемирной классификации заболеваний пародонта и периимплантата.
Ключевые слова: периимплантит, перимукозит, заболевания периимплантата, дефицит мягких тканей.

SUMMARY
IMPORTANT ASPECTS OF DIAGNOSIS OF PERIIMPLANT DISEASES AND CONDITIONS
Ahmedbeyli C.R., Garayev R.M.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Baku, Azerbaijan
The important aspects in the clinical diagnosis of periimplant diseases and conditions are the diagnosis of bleeding
or inflammation during probing and radiological detection of bone loss around dental implants. The presence of
bleeding during probing is a key criteria for differential diagnosis between healthy condition and periimplant
mucositis; whereas bone loss used to distinguish between periimplant mucositis and periimplantitis. This article
describes the key points in the evaluation of periimplant health and diseases, soft and hard tissue deficiencies
around dental implants based on an recent world classification of periodontal and periimplant diseases.
Keywords: periimplantitis, periimplant mucositis, periimplant diseases, soft tissue deficiencies.
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ODLU SİLAH YARALANMALARI ZAMANI
KRANİOMAKSİLLOFASİAL DEFEKTLƏRİN DƏRƏCƏSİNDƏN
ASILI OLARAQ CƏRRAHİYYƏ ÜSULLARININ SEÇİLMƏSİ
Əzizov R.F.⃰
Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalı, üzçənə cərrahiyyəsi bölməsi, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi kraniofasial güllə yarası zamanı xarici cisim ilə güllə toqquşması nəticəsində zədələnmənin
dərəcəsindən asılı olaraq yaranan travmaların cərrahi üsul xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi olmuşdur. Tədqiqat obyekti güllə
yarası alan kişi hərbçi olmuşdur. Müəllif tərəfindən aparılan cərrahi əməliyyt və tədqiqat göstərdi ki, hətta ən ağır kraniofasial
silah yaraları nəticəsi zamanı təcili yardımın və düzgün cərrahiyyə üsullarının seçimi yüksək klinik efffekt verir.
Açar sözlər: kraniomaksillofasial odlu silah yaralanması, cərrahi taktika.

ütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də odlu
silah yaralanmaları, travmaları və onların
törətdiyi xəsarətlərin həcmi lokal müha
ribələr səbəbindən əsaslı sürətdə artmışdır [1, 2].
Kəllə insan orqanizminin ən yüksək nöqtəsində oldu
ğu üçün döyüş mövqeyində olan hərbi qulluqçular
arasında kəlləüz yaralanmaları üstünlük təşkil edir.
Kəlləüz yaralanmaları cinayət və intihar yaralan
maları olmaqla 2 qrupa bölünür. Birincisi klinik mü
şahidədə düşmən tərəfindən atılmış cinayət xarakterli
yaralanmaları nəzərdə tutulur [3, 4]. İntihar məqsədli
yaralanmalar xaraktercə fərqli olub, zədənin yaxın
məsafədən yetirilməsi baxımından özünəməxsus xü
susiyyətləri vardır. Ekspertiza nöqteyinəzərindən
insan bədəni hərəkətli olduğu üçün yaralanma anında
yıxılma, çevrilmə və s. mümkündür. Bu baxımdan
güllənin atıldığı istiqaməti və səviyyəni dəqiqliklə tə
yin etmək mümkün olmur. Bu halda yaralanmadan
sonra yalnız sümük qəlpələrinin yerinə əsasən göstə
riciləri təyin etmək mümkündür. Güllənin və mər
minin istiqaməti ilə yaralanma ilə bağlı göstəricilərin
təyin olunmasında bəzən yalnışlığa yol vermək
mümkündür. Belə ki, güllə və ya mərmi sümüyə də
yərək istiqamətini dəyişə bilər. Bu baxımdan kranio
maksillofasial odlu silah yaralanmalarında güllə bal
lastikası xüsusi aktuallıq kəsb edir [5]. Kraniomaksil
lofasial termini anatomik olaraq bir neçə bölgə və na
hiyələrin toplusunu bildirir. Bu nahiyələr də bir neçə
toxuma, magistral damarsinir dəstələri, görmə, eşit
mə, iybilmə, dad və s. kimi hissi və hərəki funksiya
ları təmin edən motor orqanlardan ibarətdir.
Kraniomaksillofasial nahiyələr kəllə və üz skele
ti sümüklərindən və bu sümük bosluqlarında, yuva
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larında yerləşən görmə, eşitmə, sekresiya, müdafiə,
qanyuyucu, hissi, hərəki və s. funksiyaları təmin
edən orqanlardan və bir üst örtüyü kimi; dəri, dəri
altı, əzələ, piy, fassiya və vətərlərlə örtülmüş bir
tamlıqdan ibarətdir.
Bir sözlə orqanizmin digər bölgələrindən fərqli,
kraniomaksillofasial nahiyələr daha da mürəkkəb
anatomik, fizioloji bir struktura malikdir [6, 7].
Buna görə də hər hansı travma və yaralanmada
kəllə və üz bölgələri daha çox xəsarət alır. Müxtəlif
anatomik bölgələrin zədələnməsi həyata göstəriş
olan bir çox kliniki vəziyyətlərə gətirib çıxara bilir.
Bu vəziyyətlərdə yaralanmanın ciddiyyəti və ağırlıq
dərəcəsi mərmi və ya güllənin ballistik xüsusiyyət
lərindən də asılıdır.
Kəllə, üz və boyun nahiyələri bir çox həyati vacib
orqan və toxumalardan ibarət bir sistemdir. Üzdə,
boyunda və başda bir çox yüksək təzyiqlə axıcılığa
malik magistral arteriyalar keçir. Üz skeletinin kəllə
əsası ilə birləşdiyi yerlərdə baş beyinlə əlaqədə olan
damar və sinirlərə məxsus dəlik və yarıqlar mövcud
dur. Üz skeleti kəllə əsası ilə birləşdiyi bölgələrdəki
boşluqlardan, çuxulardan biri qanaddamaq çuxuru
dur [8, 9]. Baş boyun odlu silah yaralanmaları ümu
mi yaralanmaların 30%ni təşkil edir. Maksillofasial
bölgələrin təcrid olunmuş odlu silah yaralanmaların
da, beyin və onurğa beyni zədələndiyi, hava yolu
sərbəst olduğu və lokal qanaxma dəqiqliklə nəzarətə
götürülməlidir. Sonrakı əməliyyata hazırlığı və cər
rahi taktika haqqında düşünülməlidir. Xəstənin həy
ati funksiyaları bərpa olunduqdan sonra cərrahi
eksplorasiya, ideal müalicə vasitəsinin seçilməsi va
cib şərtdir [1012]. Belə ki, bu cür yaralanmalar za

manı ilkin yardımdan sonra xəstədə beyin zədələn
məsinin olubolmaması və komanın dərəcəsi müəy
yən edilir. Xəstənin huşu komatozdursa, huşu bərpa
olunana və komatoz vəziyyət keçənə qədər intensiv
müalicə aparılmalı, hemodinamik göstəricilər stabil
ləşdikdən sonra cərrahi taktika seçilməlidir [13, 14].
Bütün bunlarla yanaşı güllə yaralanmasının tö
rətdiyi güllə yolu və ya sahəsi ideal təmizlənməli,
antiseptik məhlullarla işlənməli, aseptik sarğılar qo
yulmalıdır. Ümumiyyətlə, odlu silah yaraları kifayət
qədər çirklənmiş yaralar sayılır [15, 16]. Bunun
üçün yara tamamilə təmizlənənə qədər dəfələrlə yu
yulub təmizlənməlidir. Açıq sümük yaraları qapalı
vəziyyətə gətirilməlidir.
Tədqiqatın məqsədi kraniomaksillofasial odlu si
lah yaralanmalarında (güllənin yad cismə (optik bi
nokl) toxunaraq əmələ gətirdiyi xəsarət) yaralanmanın
dərəcəsindən asılı olaraq cərrahi taktikanın seçilməsi
xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Material və metodlar. Kişi hərbi qulluqçu 350
mlik məsafədə güllə yara almışdır. Hərbiçininüz na
hiyəsindən düşmən tərəfindən atılan snayper güllə
sinin optik qurğusuna dəyərək yaratdığı partlayış
travması almışdır. Nəticədə üzün orta skeletində ağır
dərəcəli zədələnmələr qeydə alınmışdır. Yaralanma
hərbi travma kimi qiymətləndirilmişdir. Dərhal böl
gədə ƏTTda ilk tibbi yardım göstərilmiş, biricili
cərrahi işlənmiş, sol internalmaksillar arteriya
zədələnməsi qanaması tanponada ilə saxlanılmış, sı
xıcı sarğı qoyulmuşdur. Traxeostaniya olunmuşdur.
24 saat sonra ixtisaslaşdırılmış yardım üçün kli
nikamıza sanitar aviasiya ilə təxliyyə edilmişdir.
Xəstə klinikaya daxil olarkən huşu komatoz, hemo
dinamik göstəricilər qeyristabil, tənəffüsü traxeos
tonik boru vasitəsilə S.T.Ailə olmuşdur. Yaralıda
üzün hər iki periorbital nahiyəsində, yumşaq toxu
malarında cırılmış yaralar vardır.
Üzün periorbital zədələnmələri olan bütün yaralı və
travmalarda göz almasının zədələnmələri, görmə sini
rinin zədələnmələri, görmə yolu zədələnmələri aşağıda
ümumi qəbul olunmuş testlər ilə müayinə edilmişdir:
1. İşıq refleksi;
2. Gözün görmə itiliyinin təyini;
3. Görmə sahəsinin təyini;
4. Gözün hərəkətlərinin testi;
5. Binokulyar görmənin təyini;
6. Göz almalarının vəziyyətinin təyini;
7. Bəbək reaksiyasının təyini;

8. Gözdaxili təzyiqin təyini;
9. Oftalmoskopik müayinə testləri.
Yuxarıda göstərilən gözün müayinələri göz funk
siyalarının olub olmamasını təyin etmək və qabaq
layıcı tədbirlər görməkdən ibarətdir.
Bütün bunlarla yanaşı güllə yaralanmasının törət
diyi güllə yolu və ya sahəsi ideal təmizlənmiş, anti
septik məhlullarla işlənmiş, aseptik sarğılar qoyul
muşdur. Yara daxilində çoxsaylı şüşə və metal mər
milər qeyd edilmişdir. Qəlpələr yumşaq toxumalar
arasında yayılmışdır. Ballistik incələmə, ekspert rəyi
nin çıxarılması, güllənin məsafəsi və istiqaməti təyin
edilmişdir. Çoxsaylı metal qəlpələrin hər iki göz al
masını və periorbital toxumaları zədələnmişdir. Sağ
gözdə alt və üst göz qapaqları cırılmışdır.
Nəticələr. Bu cür yaralanmalar zamanı qızıl qay
da yaralanmadan dərhal sonra cərrahi taktikanın se
çilməsindən ibarətdir. Əgər müəyyən müddət keç
mişdirsə gözləmə taktikasına üstünlük verilir. Yaralı
ixtisaslı yardım üçün hazırlanmışdır. Bu halda xəstə
komatoz vəziyyətdə olmuş, anamnezin toplanması
mümkün olmamışdır. Üzün sol yarısında geniş sü
mük və yumşaq defekti vardır. Yaranın dibi qanad
damaq çuxuruna söykənmişdir. Daha əvvəlki mərhə
lədə sərbəst sümük qəlpələri alınmış, digərləri isə ya
ra divarlarına təsbit edilmişdir. Sol maksilla, zugo
manın qopmuş defekti qeyd edilir. Sol orbitin infe
rior, superior, lateral və qismən medial divarlar qop
muşdur. Yara dibinin təftişi aparıldıqda və tamponlar
çıxarıldıqda magistral qanaxma qeyd edilmişdir.
Sol göz travmatik enukuliyasiya olunmuş. Sağ göz
də evisserasiya əməliyyatı icra olunmuşdur. Daha son
ra sağ gözdə endoftalmit əlamətləri qeyd edilmişdir.
Xəstədə qanaxmaya şübhə olunduğu üçün əməliyyatx
anaya götürülmüşdür. Sol periorbital yaradan tanponlar
çıxarlarkən güclü qanama müşahidə olunmuşdur.
Müzakirə. A. Maxillaris interna, yara dibində
bağlanması qeyri mümkün olduğu üçün, sol xarici
yuxu arteriyası bağlanmışdır. Yalnız xarici yuxu arte
riyası bağlandıqdan sonra qanaxmanın dayandırmaq
mümkün olmuşdur. Yaranın klinik vəziyyəti
qiymətləndirilmişdir: yaranın dərinliyi sol infraor
bital kənardan yara dibinə, qanaddamaq çuxuruna
qədər 6,0 sm, yaranın eni 3,0 sm, hündürlüyü sol
orbitanın aşağı divarından sol haymor cibinin aşağı
divarına qədər 5,0 sm olmuşdur. Yara xaraktercə
deşilmiş yox, didilmiş və cırılmış yara olmuşdur.
Aparılmış fiziki müayinədə sağ periorbital nahiyyədə
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ekkimoz: Sol periorbital nahiyədə 4,0x4,0 sm ölçüdə
didilmişcırılmış yara qeyd edilmişdir. Sol göz
qapaqlarının cırılmış yaraları,sol infraorbitaldan sol
ağız bucağına qədər 5,0 sm cırılmış yara qeyd edilir.
Sol orbitin aşağı divarının tam deffekti, sol Haymor
cibinin ön divarının tam deffekti sol infraorbital kə
nardan, sol maksillar alveolyar çıxıntıya kimi 5,0x3,0
sm sümük deffekti qeyd edilmidir. Yaranın arxa diva
rı burun udlağa açılır. Ağız boşluğuna patologiya
aşkar edilmir. Sol qulaqətrafı–çeynəmə nahiyəsində
çapılmış yaralar vardır. Fasial sinirin sol marginal
mandibulyar şaxəsinin zədələnməsinə xas sol ağız
bucağının sallanması vardır. Üzün sol yarısında geniş
ödem olduğu üçün əzələ funksiyalarında məhdudluq
var. Üzün sinir testlərində sol tərəfdə iflic əlamətləri
vardır. Xəstəyə 10 gün geniş spektirli antibiotiklər,
antiinflamator müalicə aparılmışdır. Ödemlər tama
milə çəkilmişdir. Xəstəyə psixatrik yardım göstəril
miş, əməliyyat üçün hazırlanmışdır. Sol vertikal na
zomaksillyar və ziqomamaksillyar sütunlar dağıldığı
üçün horizontal maksillar sütundan istifadə edərək

rekonstrusion kompression plata ilə soldakı sağlam
tərəfin alveolyar çıxıntısına fiksasiya edilmişdir. Ya
ranın kənarları təmizlənmiş və autotransplantasiyaya
hazılanmışdır. Sol orbitanın aşağı divarının sümük
defktinin bağlanması üçün təpə sümüyü 3,0x1,0 sm
lik sərbəst sümük autotransplantatı ilə rekonstruksiya
edilmişdir. Üzün sol infraorbital nahiyəsinin yumşaq
toxuma defekti gicgah əzələsi transferi flebi ilə bağ
lanmışdır. Hər iki gözü sol gözün travmatik enuku
liyasiyası, sağ gözün evisserasiyası səbəbindən süni
protezlənmişdir. Aparılan əmliyyatlardan sonra xəstə
tam normal fiziki və psixi vəziyyətə qaytarılmışdır.
Yekun. Beləliklə, aparılan əməliyyatlar və onların
tədqiqindən belə qənaətə gəlmək olar ki, kraniomak
sillofasial odlu silah yaralanmalarında yaralanmanın
dərəcəsi son dərəcə ağır olduqda belə, keyfiyyətli tə
cili ilkin yardım aparıldıqda və düzgün cərrahi takti
ka seçildikdə müsbət effektə nail olmaq mümkündür.
Bu zaman nəinki xəstənin funksional və hərəki xas
sələrini özünə qaytarılmış, hətta qənaətbəxş estetik
kosmetik nəticələr alınmışdır (şək. 110).

Şək. 1. Üzün midfasial odlu silah yaralanması (OSY), Sol periorbital, yanaq və gicgah nahiyyələrin
geniş yumşaq toxuma defekləri. Sol gözün travmatik enukuliyasiyası, sağ gözün evisserasiyası.

Şək. 2. Kranial KT, aksial proyeksiyada sümük defektinin dəyərləndirilməsi.
Normal anatomik quruluçunun müqayisəli təhlili.
94

Şək. 3. Kranial KT, 3D sümük
defektinin dəyərləndirilməsi.

Şək. 4. I cərrahi müdaxilədən
sonra xəstənin görünüşü.

Şək. 5. II cərrahi əməliyyata xəstənin hazırlanması, defekt sahəsinin göstərilməsi.

Şək. 6. II cərrahi əməliyyatın transcərrahi görünüşü.

Şək. 7. II cərrahi əməliyyatdan sonrakı görünüşü.
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Şək. 8. II cərrahi əməliyyatdan sonrakı Kranial KT, 3D təpə sümüyündən götürülmüş
autotransplantat yuvası və infraorbital kənar defektinin bağlanması.

Şək. 9. II cərrahi əməliyyatdan əvvəl və sonrakı Kranial KT,
3D infraorbital defektin bağlanmasından görüntülər.

Şək. 10. Yaralanmadan sonra (A), I cərrahi əməliyyatdan sonra (B),
II cərrahi əməliyyatdan sonrakı (C) görüntülər.
Cərrahi taktikanın seçilməsinə xüsusi diqqət ye
tirmək lazımdır. Tam ardıcıllıqla və düzgün planlan
mış əməliyyat nəticəsində yüksək nailiyyətlər əldə
etmək olar. Ardıcıllıqda birinci etapda defektlərin
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maksimal dərəcədə bağlanması və sümük plastikası
icra edilmiş, daha sonra isə yumşaq və sümük toxu
malarının qarışıqlı rekonstruksiyası əməliyyatı icra
edilmiş: hər iki göz süni protezlənmişdir.
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РЕЗЮМЕ
ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЧЕРЕПНОЛИЦЕВЫХ ДЕФЕКТОВ
Азизов Р.Ф.
Военный Клинический Госпиталь при Министерстве Обороны,
отделение челюстнолицевой хирургии, Баку, Азербайджан.
Целью исследования было изучение особенностей выбора хирургической тактики в зависимости от степе
ни повреждения при черепнолицевом огнестрельном ранении (травма, вызванная столкновением пули с
инородным телом (оптический бинокль). Материалом исследования был военный офицер – мужчина, кото
рый получил огнестрельное ранение. Операция, сделанная автором и проведенное исследование, продемон
стрировали, что даже при самых тяжелых черепнолицевых огнестрельных ранениях качество скорой помо
щи и правильный выбор хирургической тактики демонстрируют высокий клинический эффект.
Ключевые слова: черепнолицевое огнестрельное ранение, хирургическая тактика.
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SUMMARY
SELECTION OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT IN FIREWORKING
INJURY DEPENDING ON THE DEGREE OF CRANIOFACIAL DEFECTS
Azizov R.F.
Military Clinical Hospital of the Ministry of Defense,
Department of Maxillofacial Surgery, Baku, Azerbaijan
The aim of the study was to study the characteristics of the choice of surgical tactics depending on the degree of
damage in a craniofacial gunshot wound trauma caused by a collision of a bullet with a foreign body (optical binoc
ulars). The study material was a military officer – a man who received a gunshot wound. Operations conducted by
the author and studies have shown that even with the most severe gunshot wounds, craniomaxillolitic quality ambu
lances and the right choice of surgical tactics show a high linichesky effect.
Keywords: craniomaxillofacial gunshot wound, surgical tactics.
Redaksiyaya daxil olub: 10.09.2019
Çapa tövsiyə olunub: 01.10.2019
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Angionevrologiya sinir sisteminin ən aktual sahələrindən biridir. Həm ölüm, həm də əlillik göstəriciləri baxımından sere
brovaskulyar xəstəliklər böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu göstəricilər ilbəil artmaqdadır. Buna görə də, insultların vaxtında
aşkarlanıb müalicə edilməsi və ya profilaktikası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman ultrasəs doppleroqrafiyanın rolu
böyükdür və özündə risk amillərinin aşkarlanması, insultların mexanizminin təyini, terapevtik, cərrahi və katetr müdaxilələrinin
skrininqi, zədələnmiş arteriyaların monitorinqini və s. birləşdirir. Təqdim edilmiş məqalə ultrasəs doppleroqrafiyanın əsasları
na həsr edilmişdir və nevrologiyada tətbiqi barədə məlumat verir.
Açar sözlər: ultrasəs doppleroqrafiya, serebrovaskulyar xəstəliklər, qan dövranı, beyin arteriyaları.

erebrovaskulyar xəstəliklər (SVX) müasir
nevrologiyanın ən aktual sahələrindən biri
dir [1, 2]. Həm ölüm, həm də əlillik göstəri
ciləri baxımından SVXin ən ağır forması olan
insultlar böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu göstəri
cilər ilbəil artmaqdadır [13]. Bu baxımdan insultla
rın və ya onların risk amillərinin vaxtında aşkarla
nıb lazımi müalicənin aparılması səhiyyə sisteminin
öhdəsinə düşən çətin və mürəkkəb vəzifədir [24].
SVX zamanı ultrasəs (US) doppleroqrafiyanın rolu
böyükdür və özündə risk amillərinin aşkarlanması,
insultların mexanizminin təyini, terapevtik, cərrahi
və katetr müdaxilələrinin skrininqi, zədələnmiş
arteriyaların monitorinqini və s. birləşdirir [57].
Ultrasəs müayinə (USM) yüksək tezlikli səs dal
ğalarının istifadəsinə əsaslanan vizual metodikadır.
US – insan qulağının qəbul edə bildiyi tezlikdən yük
sək tezliyə malik səs dalğalarıdır >20 KHZ. Tibbdə
adətən 229 MHz tezlikli US dalğalarından istifadə
edilir. US dalğalarının mənbəyi pyezoelementlərdir
(kvars, barium titanat və s.). Pyezoelementlər həm də
USin qəbuledicisi rolunu da oynayır [5].
M.Miyazaki və K.Kato 1965ci ildə ilk dəfə ola
raq daimidalğalı doppleroqrafiya ilə yuxu və fəqərə
arteriyalarının ekstrakranial hissələrini tədqiq et
mişdirlər. Transkranial doppleroqrafiya 1982ci ildə
R.Aaslid tərəfindən aparılmışdır. Keçmiş SSRİdə
ilk ekstrakranial doppleroqrafiya Yu.M.Nikitinin
adı ilə bağlıdır (1975ci ildə) [7].
US vasitəsilə obyektin daxili strukturu barədə in
formasiyanın alınması müxtəlif rejimlərlə həyata
keçirilir [5]:
 Arejim (amplituda sözünün baş hərfindən gö

S

türülmüşdür, exoensefaloskopiyada tətbiq edilir);
 Mrejimdə (motion – hərəkət) vertikal ox ilə
müxtəlif strukturlara qədər olan məsafə, horizontal
ox ilə zaman göstərilir, exokardioqrafiyada istifadə
edilir;
 Brejim (brightness – parlaqlıq) bir çox US
apparatları bu rejimdə işləyir, sinonimlər – USM,
ikihəcmli USM, exotomoqrafiya, US skanerləmə,
US angioqrafiya və s.;
 Drejim (Doppler), Doppler effektinə əsaslanır.
Eşidənə nisbətdə hərəkət edən səs mənbəyinin yer
dəyişməsi zamanı səsin dəyişməsidir. Yəni hərəkət
siz səs qəbulediciyə (eşidənə, qulaq asana) elə gəlir
ki, səs mənbəyi yaxınlaşdıqca səs daha yüksək olur
və əksinə uzaqlaşdıqca daha alçaq olur.
Spektral doppler rejimi zamanı doppleroqramma
(spektroqramma) əldə edilir və onun təhlili aparılır.
Spektral doppler rejiminə Brejim də əlavə edildik
də dupplex müayinə, bu iki rejimə rəngli doppler re
jimi də elavə edilərsə triplex müayinə adlanır
(Şək.1) [5].
Drejim sürət, qanın istiqaməti, qan axınının
spektral xarakteristikası və dəyişmələrini aşkarla
mağa imkan verir. Nəticələri rəngin dəyişməsi,
eşidilən səs və spektr şəklində təqdim edilir [5, 6].
Damar sistemi mürəkkəb bir sistemdir. Damar
larda qanın hərəkətinə bir sıra amillər təsir edir ki,
bunların bəziləri ölçülə bilir, bəzilərini isə ölçmək
mümkün deyil [6, 815]:
 Ürəyin funksional vəziyyəti;
 Damar divarının elastikliyi (dartılmaq qabiliyyəti);
 Damar divarının saya əzələlərinin tonusu;
 Böyük sayda damar şaxələrinin qarşılıqlı əlaqə
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a) spektral doppler rejimi (doppleroqramma, spektroqamma)

b) fəqərə arteriyasının dupplex müayinəsi
c) ümumi yuxu arteriyasının triplex müayinəsi
(spektral doppler+B rejim)
(spektral doppler+B rejim+rəngli doppler rejimi)
Şək. 1. Ekstrakranial US doppleroqrafiyanın rejimləri.
lərinin xüsusiyyətləri və səviyyələri.
Qan dövranına təsir edən fizioloji amillər və
onların xarakteristikası. Güc və təzyiq. Damar
larda qan axınını təmin etmək üçün əsas şərt damar
sahələri arasında qan axınının sürətini təyin edən
gücün səviyyəsinin müxtəlifliyidir. Qan dövranı sis
temində yüksək təzyiqli (arterial hövzə) və aşağı
təzyiqli (venoz hövzə) sahələr vardır. Arterial və
venoz hövzələr birbiri ilə arteriola, kapillyar və
venulalar ilə birləşirlər. Qan damarlarda axanda dai
ma enerji itkisi baş verir (qan hissəciklərinin damar
divarına sürtülməsi nəticəsində). Qan arteriyadan
venaya axanda təzyiq getgedə azalır, qan axınının
təminatı üçün lazım olan enerjinin bərpası ürəyin
nasos funskiyasının hesabına təmin edilir [5].
Laminar axın zamanı enerjinin yayılması. Da
marlarda qan, bir qayda olaraq, konsentrik laylarla
axır (laminar axın, təbəqəli axın). Qanın hər təbəqə
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si öz sürəti ilə axır. Damar divarına ən yaxın təbə
qədə qan demək olar ki, divara yapışır, axmır, hərə
kətsiz qalır (sıfır sürət) [6].
Hərəkətsiz təbəqənin altındakı təbəqədə sürət
zəif olur, çünki bu təbəqə hərəkətsiz təbəqəyə sürtü
lür (sürtünmə qanın özlülük – yapışqanlıq xüsusiy
yəti səbəbindən olur). Üçüncü təbəqə mərkəzə daha
yaxındır və özündən əvvəlki təbəqədən daha sürətli
axına malikdir. Mərkəzdəki təbəqə maksimal sürətə
malikdir. Damar daxilində hərəkət edən qanın orta
sürəti mərkəzi təbəqənin malik olduğu maksimal
sürətin yarısına bərabərdir. Qan damarlarda axanda
sürtünməyə görə enerji itirilir, xırda damarlarda sü
rət az (mərkəzi təbəqə ilə hərəkətsiz təbəqə arasın
da məsafə az olduğuna görə), böyük damarlarda isə
çox (mərkəzi təbəqə ilə hərəkətsiz təbəqə arasında
məsafə çox olduğuna görə) olur. Laminar axın po
zulduqda sürtünmə və enerji itkisi artır (Şək. 2) [5].

Şək. 2. Laminar axın zamanı enerjinin yayılması.
Puazeyl qanunu. Silindrik boruda laminar axın
zamanı orta xətti sürət borunun başlanğıc və son
hissələri arasında təzyiqlər fərqinə və borunun ra
diusunun kvadratına düz mütənasib, borunun uzun
luğuna və mayenin özlülüyünün səviyyəsinə tərs
mütənasibdir. Qan dövranını tədqiq edərkən xətti
sürəti deyil, həcm sürətini öyrənmək daha rahatdır.
Həcm sürəti damarın radiusunun 4cü dərəcəsinə
proporsionaldır. Ona görə də damarın radiusunun az
da olsa kiçilməsi qan dövranının əhəmiyyətli dərə
cədə dəyişməsina səbəb ola bilər. Borunun (dama
rın) radiusu 10% kiçilsə qan axını 35%, 50% kiçil
sə 95% azalır. Damarın uzunluğu və qanın özlülüyü
əhəmiyyətsiz dərəcədə dəyişdiyinə görə, qan axının
pozulması əsasən damarın radiusunun və təzyiqlər
fərqinin dəyişməsi nəticəsində yaranır. Puazeyl qa
nunu həmcins (eynicinsli) maye laminar axanda
özünü doğruldur. Qan üçün bu şərtlər özünü doğ
rultmur. Qan axınına göstərilən müqavimət damar
ların birləşmə xarakterindən asılı olur. Əgər damar
lar ardıcıl birləşibsə, qan axınına ümumi müqavi
mət hər bir damarın müqavimətinin cəminə bərabər
olur [5].
Turbulent axın zamanı enerjinin yayılması. Həm
normada, həm də patologiyada laminar axından
kənaraçıxmalar ola bilər [7]. Qan axınının xarakter
inə təsir edən amillər:
1) Qan axınının sürəti – ürək tsikli zamanı dəyi
şir (sistolada artır, diastolada azalır);
2) Axın oxunun istiqamətinin dəyişməsi damar
diametrinin dəyişməsi (həm də pulsasiya) zamanı
yer alır;
3) Axın oxunun istiqamətinin dəyişməsi –

damarların gedişi boyu burulmalar, əyilmələr,
bifurkasiyalar ilə, müxtəlif bucaq altında damar
şaxələrinin ayrılması ilə əlaqəli olan.
Bu və ya digər amillər laminar axını turbulent
axına qədər dəyişə bilər. Reynolds rəqəmi bu amil
ləri birləşdirib özündə əks etdirir [5].
Turbulent axın qanın sürətindən, sıxlığından,
özlülüyündən, damarın radiusundan asılıdır. Sıxlıq
və özlülülk nisbətən daimi göstəricilər olduğundan,
turbulentliyin yaranması qan axınının sürətindən və
damarın radiusundan asılıdır. Reynolds rəqəmi
2000dən yuxarı olanda laminar axın pozulmağa
meylli olur (modeldə), amma qanın sirkulyasiyası
zamanı 2000dən az olanda da pozulma ola bilər, bu
bədənin hərəkətindən, qan axınının pulsasiyaedici
xarakterli olmasından, qanın axını boyu damarların
diametrinin dəyişməsindən, endotelinin qeyri ha
mar olmasından, və s amillərdən asılıdır. Yüksək
sürətli qan axınına malik böyük diametrli damarlar
da qan axınının xarakteri daha tez turbulent olur –
bu barədə ürəyin auskultasiyası zamanı küyün
eşidilməsi və döş qəfəsinin titrəməsi ilə fikir yürüt
mək olar [57].
Damarların US müayinəsi ilə laminar axının
pozulması barədə mühakimə yürütmək olar və əldə
edilən nəticələr diaqnostik rol oynaya bilər. Məs.:
arteriyaların mənfəzi stenoz səbəbli daralanda,
stenozun diaqnostik meyarlarından biri də damarın
poststenotik hissəsində qabarıq turbulent axındır.
Turbulentliyin səbəbi budur ki, yüksək sürətə və
yüksək kinetik enerjiyə malik qan şırnağı birdən
diametri normal (və ya normadan artıq – post
stenotik genişlənmə olan hallarda) olan damar
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hissəsinə daxil olur və burada sürət və kinetik ener
ji (stenoz olan hissə ilə müqayisədə) əhəmiyyətli
dərəcədə azalır. Turbulent qan axını zamanı
damarın iki hissəsi arasında təzyiq enerjisinin daha
çox itirilməsi baş verir.
Nəbz təzyiqi və arterial sistemdə qan axınının
dəyişməsi. Ürək hər dəfə yığılanda arterial sistemə
qan porsiyası atır (zərbə həcmi), bu da arterial
hövzə boyu yayılan nəbz dalğasını yaradır. Yayılma
sürəti, amplituda və nəbz dalğasının forması qanın
damar sistemi ilə hərəkəti boyu dəyişir. Bu dəyişik
liklərə nəbz dalğasının təsirinə məruz qalan damar
ların divarlarının xüsusiyyətləri təsir edir.
Ürəyin yığılması nəticəsində təzyiqin dəyişməsi.
Ürəyin nasos funksiyasının hesabına qan axının
yaranması üçün labüd olan arterial və venoz sistem
lərdəki yüksək təzyiqlər fərqi təmin edilir. Nasos
funksiyası pulsasiyaedici xarakterli olduğuna görə
təzyiq və qan axınının sürəti də bu cür dəyişir.
Ürəyin işinin bir hissəsi qan axınının olmasına,
saxlanılmasına sərf edilir, enerjisinin digər hissəsi
arteriyaların genişlənməsinə sərf edilir ki, bu da qa
nın saxlanılması üçün rezervuar rolunu oynayır [5].
Arterial hövzədə təzyiq və ya arterial təzyiqin
nəbz dəyişkənliyi. Hər ürək tsiklində qanın həcmi
nin və enerjinin dəyişməsinin pulsasiyaedici xarak
teri bütün arterial sistemə yayılan arterial təzyiqin
nəbz dəyişkənliyi şəklində və ya təzyiq dalğaları
şəklində registrasiya edilə bilər. Arteriyalarda təzy
iq dalğasının amplitudası və forması bir sıra amil
lərdən asılıdır – zərbə həcmi, mədəciklərin qovma
zamanı, periferik müqavimət, damar divarlarının
sərtliyi. Bu göstəricilərdən hər hansının artması
nəbzin amplitudasının artmasına, həm də sistolik
təzyiqin artmasına səbəb olur. Məs.: yaşlılarda arte
riyaların divarının sərtliyinin artması həm sistolik,
həm də nəbz təzyiqinin artmasına səbəb olur.
Qanın sirkulyasiyası prosesində təzyiqin dəyiş
məsi. Qanın aortadan ətrafların kiçik damarlarına
(mil arteriyası, tilnaya arteriya stopi) hərəkəti zama
nı orta təzyiq əhəmiyyətsiz dərəcədə azalır. Diasto
lik təzyiq də az azalır. Topuqbazu indeksi 1dən
aşağıdırsa, böyük ehtimalla topuq arteriyasından
yuxarıda stenotik zədələnmənin olduğunu göstərir.
İnsanın barmaqlarında sistolik təzyiq adətən bilək
dən və ya topuqdan proksimal yerləşən damarlar
dakı sistolik təzyiqdən aşağı olur. Sistolik təzyiqi
ölçəndə proksimal hissədə də ölçülməli və sonra
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arteriyanın stenozu barədə fikir yürüdülməlidir [5].
Qan axınının spektral əyrilikləri. Əgər ekstrakra
nial damarlarda müqavimət yüksəkdirsə, diastola
zamanı xarici yuxu arteriyalarında qan axınının
əksinə istiqaməti müşahidə edilə bilər. Bununla
birgə daxili yuxu arteriyalarında əgər serebral
damarlarda müqavimət aşağıdırsa, diastola zamanı
qan axınının əksinə istiqaməti olmur.
Arteriyaların mənfəzinin daralmasının qan
axınına təsiri. Arteriyaların mənfəzinin daralması,
distal hissələrdə təzyiqin və qan axınının azalması
na səbəb ola bilər. Amma, təzyiqin və qan axınının
dəyişməsinə damarın daralmış hissələrindən proksi
mal, əsasən də distal hissələrində yer alan bir sıra
amillər güclü təsir edir.
Kritik stenoz (qan axınının və təzyiqin azalması
na səbəb olan stenoz). Tədqiqatlar göstərib ki, aorta
mənfəzinin köndələn kəsiyinin sahəsinin 90%nə
qədəri tutulmalıdır ki, stenozdan distal hissədə təzy
iq və qan axınında dəyişikliklər olsun. Aortadan
kiçik arteriyalarda – qalça, bud, yuxu, böyrək arte
riyası – klinik əhəmiyyətli stenoz damarın köndələn
kəsiyinin sahəsinin 7090%i tutulanda yaranır.
Köndələn kəsiyin sahəsi və diametri ayrıayrı anla
yışlardır [16]. Diametrin 50% daralması köndələn
kəsiyin sahəsinin 75% azalmasına, 60% daralması
köndələn kəsiyin sahəsinin 90% azalmasına bəra
bərdir. Hemodinamik pozulmaların stenoz səbəbli
olması və qabarıqlıq dərəcəsi bir sıra amillərdən
asılıdır [6]:
1) Daralmış seqmentin uzunluğu və diametri;
2) Endotelin səthinin nahamarlıq səviyyəsi;
3) Damarın daralmış mənfəzinin konturunun
nahamarlıq dərəcəsi;
4) Daralmış mənfəzin köndələn kəsiyinin sa
həsinin damarın dəyişilməmiş hissəsinin köndələn
kəsiyinin sahəsinə olan nisbəti;
5) Qan axınının sürəti;
6) Təzyiqin arteriovenoz fərqi;
7) Daralmış damar hissəsindən distalda per
iferik müqavimətin göstəricisi.
Xüsusilə də, fiziki gərginlik zamanı yaranan per
iferik müqavimətin dəyişməsi damarın stenotik zə
dələnməsi tərəfindən yaranan ağırlaşmalara əhə
miyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Bir damarın bir ne
çə hissəsində stenoz olduqda distalda hemodinamik
pozuntular daha çox olur.
Təzyiqin dəyişməsi. Stenoz əhəmiyyətli dərəcəyə

çatmayana qədər, diastolik təzyiq enmir, amma sis
tolik təzyiq enir. Bu, həm orta təzyiqin, həm də nəb
zin amplitudasının azalmasının həssas göstəricisidir.
Bundan başqa, stenozdan (və ya okklyuziyadan) dis
tal hissədə dalğanın sönməsi, pikə çatma zamanının
uzanması, pikin amplitudasının ½i səviyyəsinə
qədər dalğanın genişlənməsi qeyd edilə bilər [57].
Qan axınının dəyişməsi. Ağır stenoz və ya
obstruksiyalarda sakitlik halında ətrafların damar
larında qan axını kollateralların yaranmasına və pe
riferik müqavimətin azalmasına görə saxlanıla bilər
[1, 8, 14, 15].
Qan axını praktiki olaraq 2 səbəbdən itə bilər:
1) kəskin okklyuziya zamanı – kollaterallar ya
ranmağa imkan tapmır;
2) arteriyanın iki və daha çox yerdə ardıcıl zədə
lənməsi ilə yayılmış xroniki obstruksiya zamanı.
Bir hissədə damarın daralması olduqda, sakitlik
halında klinik simptomatika və qan axınının əhə
miyyətli dəyişməsi olmur. Amma fiziki gərginlik
zamanı, qan axını artmalı olduqda, stenoz nahiyyə
sində və kollaterallarda müqavimət və periferik
müqavimət cəmdə qan axınının fizioloji artmasına
mane ola bilər. Nəticədə fasiləli axsaqlığın simp
tomları yarana bilər [5, 6].
Hər hansı arteriyanın obstruksiyası qonşu nahiy
yələr arasında qan axınının paylanmasının dəy
işməsinə səbəb ola bilər. Bu, həmin nahiyyələrin
müvafiq müqavimətindən və anatomik xüsusiyyət
lərindən asılıdır. Məs.: fiziki gərginlik zamanı ətraf
ların skelet əzələlərində qanaxını artır. Stenoz
(obstruksiya) olduqda, distal hissədə təzyiq enir və
qan dərialtı damarlardan əzələlərə paylanır. Beləlik
lə, aşağı ətraf dərisinin qanla təchizi azalır və bu da
klinik olaraq özünü fasiləli axsaqlıq zamanı teztez
rast gəlinən simptom olan ayaqlarda keyimə ilə gös
tərə bilər. Aşağı ətrafların iri damarlarının yayılmış
okklyuziyası və əlavə olaraq xırda distal şaxələrin
obstruksiyası zamanı vazodilatatorlar və ya simpa
tektomiya müqavimətin azalması yolu ilə işemiya
dan əziyyət çəkən distal nahiyyələrdən qanın qan
dövranının daha az zədələndiyi nahiyyələrə paylan
masına kömək edə bilərlər [5, 10, 13, 16].
Körpücükaltı arteriyanın obstruksiyası bəzi xəs
tələrdə qan axınının istiqamətinin serebral damarla
ra tərəf dəyişməsi nəticəsində beyin simptomlarına
səbəb ola bilər (körpücükaltı oğurlama sindromu).
Fəqərə arteriyasının vaskulyarizasiya zonasında ke

çici hipoperfuziyaya səbəb ola bilər. Zərərsiz hemo
dinamik fenomen olduğu göstərilsə də, hər hansı
gərginlik olduqda problem yarada bilər [5, 10].
Körpücükaltı oğurlanma sindromunun səbəblərinə
ateroskleroz, körpücükaltı arteriyanın kəskin bucaq
altında ayrılması, anadangəlmə anomaliyalar, Ta
kayasu qeyrispesifik aortaarteriiti, körpücükaltı
arteriyanın kompressiyası (döş qəfəsinin yuxarl aper
turası sindromu) – qolf, kriker, beysbolçularda (amma
çox vaxt distalda olur, təhlükəli deyil), cərrahi əməliy
yatlar, travmalar və s. aid edilir. Körpücükaltı oğur
lanma sindromuna şübhə olan xəstələrdə hər iki ətraf
da təzyiq, nəbz ölçülməlidir. Körpücükaltı arteriya
üzərində küy eşidilir. Klinikada beyin və ya yuxarı
ətrafın işemiyası əlamətləri ola bilir [5, 9, 10].
Daxili yuxu arteriyasının obstruktiv zədələnməsi
qan axınının istiqamətinin üz və baş dərisi nahiyyə
lərində xarici yuxu arteriyalarının şaxələri ilə bir
ləşən göz damarlarına tərəf dəyişməsinə səbəb olur.
Sürətin dəyişməsi. Doppler müayinəsi zamanı
sürət haqqında səs siqnallarının xüsusiyyətlərinə
əsasən fikir yürütmək olar. Periferik damarlar də
yişməyibsə ikili (diastola zamanı qan axını öz isti
qamətini geriyə dəyişir) və ya üçlü (qan axını yeni
dən istiqamətinə damar torunun distalına tərəf dəyi
şir) siqnal ayırd edilir.
Stenozdan distalda nəbz dalğasının sürəti norma
dan tez sönür. Bundan başqa stenoz zamanı distalda
geriyə qan axını yoxa çıxır və doppler audiosiqnalı
bir komponentə malik olur (adətən eşidilən ikili və
ya üçlü komponent olmur) [5].
Venoz damarlarda hemodinamikanın xüsusiy
yətləri. Venaların diametri geniş olduğuna görə, ve
nalar qan axınına böyük müqavimət göstərmir və qan
sağ mədəciyə (burada təzyiq atmosfer təzyiqinə ya
xındır  0) tərəf rahat istiqamətlənir. Arterial təzyiqin
və qan axınının dalğalarının təsiri sistem venalara na
dir hallarda ötürülür. Bununla belə, ürəyin yığılmala
rına və tənəffüs fazalarından asılı olaraq döş qəfəsin
də təzyiqin dəyişməsinə cavab kimi venalarda təzyi
qin və qan axının fazalı dəyişiklikləri qeyd edilir.
Doppler rejimində ultrasəs müayinə. US trans
dyuserinin generasiya etdiyi şüanın mərkəzi oxu ilə
qan axını istiqaməti arasında bucaq – Ɵ doppler bu
cağı adlanır və qan axınının sürətini ölçmək üçün
4560° olmalıdır (Şək. 3) [5]. Transdyuserə tərəf isti
qamətlənən qan qırmızı, transdyuserdən istiqamətlə
nən qan göy rəngdə olur.
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Şək. 3. Doppler bucağı.
Qan axınının doppler tezlikli spektral anal
izinin və ultrasəs vizualizasiyasının əsasları.
Spektral analiz (spektr – latın dilində təsvir demək
dir) Qan axınının yaratdığı doppler tezliklərinin
analizi üçün vacibdir. Bu təsvir qısa zaman ərzində
damarın kiçik bir hissəsində qan elementlərinin
yaratdığı müxtəlif doppler tezliklərində exosiqnal
ların intensivliyini göstərən qrafikdir.
Doppler spektrinin parametrləri:
 doppler siqnalının zamanı;
 doppler siqnalının tezliyi;
 doppler siqnalının sürəti;
 doppler siqnalının intensivliyi.
Spektrin səs analizi. İlk zamanlar insan qulağı
qan axınının müayinəsi zamanı spektral analiz üçün
əsas instrument sayılırdı. Səsli doppler siqnalı – qan
axını barədə birincili (işlənməmiş) siqnalı daşıyır
ki, bu da “kor doppler” metodikası zamanı xüsusilə
əhəmiyyətlidir. Məs.: yuxu arteriyasının çox yüksək
dərəcəli stenozu zamanı xarakter fit səsi alınır [5].
Amma insan qulağının 3 əsas çatmamazlığı var:
1 – ancaq keyfiyyət qiymətləndirilməsini apara bilir;
2 – informasiyanı saxlamaq üçün qeydiyyat sis
teminə malikdir;
3 – bəzi qulaqlar daha yaxşı eşidir, bəziləri çox
yüksək tezlikləri eşidə bilmir.
Spektrin elektron analizi bu çatmamazlıqları
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aradan qaldırır.
Kontrol həcm. Tezlik spektri qan axını barədə in
formasiyanı doppler kontrol həcmi (kontrol həcm)
adlanan dərinliyin müəyyən hissəsində təsvir edir.
3 xarakteristikası var:
1 – dupleks təsvirdə ancaq ikiölçü göstərilməsinə
baxmayaraq, həqiqətən həcmi göstərir (üçhəcmli).
Kontrol həcmin qalınlığı ikihəcmli displeydə göstə
rilə bilmir, bu da bəzən lokalizasiyanın təyinində
səhvlərə səbəb ola bilər. Doppler siqnallar hissəvi
olaraq kontrol həcmə düşən damarlardan da qeyd
edilə bilər, amma ikili displeydə bu göstərilmir.
2 – kontrol həcmin həqiqi forma və ölçüsü dup
leks mənzərədə xətti təsvirdən fərqlənə bilər.
3 – doppler spektri qan axını barədə informasiya
nı ancaq kontrol həcm daxilində (sərhədində) təsvir
edir. Damarın US təsvirində görünən hissələri barə
də məlumat vermir.
Ona görə, əgər kontrol həcm düzgün qoyulma
yıbsa, vacib diaqnostik informasiya nəzərdən qaçı
rıla bilər.
Siqnalın forması və pulsasiya. Arteriyalarda ürək
fəaliyyətinin hər tsikli doppler tezlik spektrinin
ayrıca dağasını generasiya edir – sistolanın başlan
ması ilə başlayır və diastolanın qurtarması ilə qurta
rır. Dalğanın forması qan axınının “pulsasiya” adla
nan çox vacib xarakteristikasını təyin edir.

Dalğanın doppler forması aşağı, orta və yüksək
pulsasiyalı olmaqla 3 cür olur (Şək. 4. A, B, C).
1 – doppler siqnalının aşağı pulsasiyalı forması
geniş sistolik piklərə və diastolaya birbaşa axına
malik olur (Şək. 4. A). Normada daxili yuxu, fəqərə,
böyrək arteriyaları və qalça kötüyü bu formalı siq
nala malik olurlar, çünki bu damarlar qan axınına

aşağı müqavimət (aşağı periferik müqavimət) gös
tərən qan dövranı sistemlərini vaskulyarizasiya
edirlər. Doppler siqnalının aşağı pulsasiyalı forması
monofazalıdır, yəni axın həmişə düz istiqamətdə
gedir və spektr doppler xəttindən yuxarıda və ya
aşağıda olur (transdyuserin yerləşdirilməsindən
asılı olaraq) [5].

Şək. 4. Doppler siqnalının forması və pulsasiyası.
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2 – orta dərəcədə pulsasiyaedən forma. 1 və 3cü
formalar arasında orta səviyyəni tutur (Şək. 4. B).
Qan axınına orta dərəcəli müqavimət zamanı sisto
lik pik yüksəkdir, itidir, diastola zamanı bir qayda
olaraq düz axına malikdir (bəzən erkən diastola
zamanı əks qan axını ilə qırılan axın). Orta dərəcəli
pulsasiyaya malik damarlar – xarici yuxu və yuxarı
mezenterial arteriya (ac qarına).
3 – doppler siqnalının yüksək pulsasiyalı forması
zamanı yüksək, dar, iti sistolik piklər və diastola
zamanı əks axın və ya axının olmaması müşahidə
edilir (Şək. 4. C). Klassik nümunə qan axının 3 fa
zalı görüntüsüdür, insanın sakitlik halında normal
ətraf arteriyalarında olur. Sistolik pik (I faza), qısa
əks axın (II faza), qısa düz axın (III faza). Bu cür
forma yüksək periferik müqavimətə malik sirkulya
siya sistemlərinə xasdır.
Pulsasiyaya fizioloji və patoloji amillər təsir edə
bilər. Məs.: normada sakitlik halında ətraflarda yük
sək pulsasiyalı spektr fiziki hərəkətlərdən sonra
monofazalı spektrə keçir (kapillyarlar açılır və per
iferik müqavimət azalır). Bu normaldır, amma sa
kitlik halında monofazalı spektr ətraf arteriyaların
da proksimal obstruksiyanı göstərə bilər.
Ürəyin funksiyasının vəziyyəti də vacibdir – mə
dəciklərin boşalmasının azalması, qapaq reflyuksu,
klapan stenozu, və s.
Tezləşmə (Sürətlənmə). Doppler spektrinin formasın
da yer alan qan axınının digər vacib xarakteristikasıdır.
Normada, çox vaxt, arteriyada qan axınının sürəti sistola
zamanı çox tez artır, pik sürət mədəciklər yığılmağa

başlayandan sonra, saniyənin yüzdə bir hissələrində əldə
edilir. Qan axınının tez sürətlənməsi sistolanın əvvəlində
doppler dalğasının formasının demək olar ki, vertikal
istiqamətlənməsinə səbəb olur. Doppler müayinə
sahəsindən proksimalda qabarıq arterial obstruksiya
mövcuddursa, qan axınının sistolik artımı əhəmiyyətli
dərəcədə azala bilər. Sürətlənmənin kəmiyyət ölçülməsi
sürətlənmə zamanının və sürətlənmə indeksinin ölçül
məsi ilə əldə edilir (məs.: böyrək arteriyasının ste
nozunun ölçülməsi üçün istifadə edilir) [5].
Damarların identifikasiyası. Damarlar onların
dalğalarının pulsasiyasına görə identifikasiya edilə
bilər. Doppler spektrinin (doppleroqramma, spek
troqramma) forması daxili və xarici yuxu arteriyala
rının təyini zamanı xüsusilə əhəmiyyətlidir (müva
fiq olaraq, aşağı və orta pulsasiyaya malik) [6, 7].
Həcmli qan axını. Müasir dupleks apparatlar da
marda axan qanın həcmini ölçmək imkanına malik
dir (həcmli qan axını). Bir neçə ürək tsikli müddə
tində damarın bütün mənfəzi boyu qan axınının orta
sürəti ölçülür (periferik və mərkəzi), eyni zamanda
damarın diametri ölçülür və riyazi olaraq damarın
köndələn kəsiyinin sahəsi ölçülür. Apparat özü
avtomatik rejimdə qan axınının həcmini verir. Kli
nik praktikada böyük əhəmiyyət tapmayıb.
Halhazırda müasir texnologiyaların inkişafı ilə
əlaqədar üçhəcmli təsvirlər, kontrast preparatlar və
arterial damarların exoqrafiyası US doppler müay
inəsində geniş tətbiq edilir. Kontrast preparatlar
exokardioqrafiyada və şişlərdə mikrosirkulyasi
yanın öyrənilməsində daha çox istifadə edilir.
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РЕЗЮМЕ
ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В АНГИОНЕВРОЛОГИИ
Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра неврологии и клинической нейрофизиологии, Баку, Азербайджан
Ангионеврология является одной из актуальных областей неврологии. Цереброваскулярные заболевания ока
зывают существенное влияние на показатели смертности и инвалидности, причём, из года в год отмечается
рост этих показателей. Исходя из этого, немаловажное значение имеет своевременное выявление, лечение
инсультов и их профилактика. В этом случае, большую роль играет ультразвуковая допплерография, объеди
няющая выявление факторов риска, определение механизмов развития инсультов, проведение терапевтиче
ского, хирургического скринига, катетеризацию, а также мониторинг поврежденных артерий. Представ
ленная статья посвящена основам ультразвуковой допплерографии и её применению в ангионеврологии.
Ключевые слова: ультрозвуковая доплерография, цереброваскулярные заболевания, кровообращение, моз
говые артерии.

SUMMARY
BASES OF ULTRASOUND DOPPLEROGRAPHY
AND IT’S APPLYING IN ANGIONEUROLOGY
Shiraliyeva R.K., Aliyev R.R.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,
Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Baku, Azerbaijan
Angioneurology is one of the actual areas of neurology. Cerebrovascular diseases have a significant impact on mor
tality and disability rates, with an increase in these indicators from year to year. Proceeding from this, timely detec
tion, treatment of strokes and their prevention is of considerable importance. At this point, ultrasound dopplerogra
phy plays a major role, combining the identification of risk factors, determining the mechanisms for developing
strokes, conducting therapeutic, surgical screening and catheterization, as well as monitoring damaged arteries. This
article is devoted to the basics of ultrasound dopplerography and its application in angioneurology.
Keywords: ultrasound dopplerography, cerebrovascular diseases, blood circulation, cerebral arteries.

Redaksiyaya daxil olub: 08.10.2019
Çapa tövsiyə olunub: 25.10.2019
Rəyçi: professor R.L.Həsənov

107

Тибб вя Елм Журналы, №4 (18) 2019, 108-114

BİRİNCİLİ ŞEQREN SİNDROMU
Məmmədova R.N., Qasımova F.N.*, Musayeva A.V.
Ә.Әliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan
Təqdim edilmiş məqalədə Şeqren xəstəliyinin tərifi, etiologiyası, patogenezi, diaqnostik meyarları, klinik əlamətləri və müal
icəsi müzakirə edilir. Bu sistem autoimmun xəstəlik kseroftolmiyanın, kserostomiyanın, burun boşluğunun, qirtlağın və digər
orqanların selikli qişasının quruluğunun inkişafına səbəb olan ekzokrin vəzlərin limfositar infiltrasiyası ilə xarakterizə olunur.
Şeqren xəstəliyinin əsas diaqnostik meyarlarına antiSSA/Ro və/və ya antiSSB/La antinüvə anticisimlərinin aşkarlanması və
tüpürcək vəzlərinin bioptatında ocaqlı limfositar infiltrasiyanın olması aiddir. Müalicə vəzi və vəzilərdən kənar əlamətlərin
olmasından və xəstəliyin immuniltihabi aktivliyindən asılı olaraq aparılır.
Açar sözlər: Şeqren xəstəliyi, kseroftalmiya, kserostomiya, SSA/Ro və SSB/La antigenlərinə qarşı anticisimlər, limfositar infil
trasiya.

irincili Şeqren sindromu ədəbiyyatda ilk
dəfə sistem xəstəliyi kimi XX əsrin 3040
cı illərində təsvir olunub. Halhazırda bu
problem yenədə həkimlərin, xüsusilə revmatolo
qların diqqətini cəlb edir [1, 2].
Epidemiologiya. Birincili Şeqren sindromu
(Şeqren xəstəliyi, Qujero sindromu, quru sindro
mu, autoimmune epiteliit) xroniki autoimmun
xəstəlik olub, ekzokrin vəzlərin limfositar infil
trasiyası ilə xarakterizə olunur. Onun üçün quru
sindromun inkişafı (adheziya), ağız suyu, tüpür
cək, göz yaşı, mədəbağırsaq traktı, yuxarı tənəf
füs yolları, uşaqlıq yolu və s. sekreti və epitelial
vəzlərin sistemli zədələnməsi səciyyəvidir [35].
Göstərilən əlamətlər birləşdirici toxumanın sis
tem xəstəlikləri (revmatoidli artrit, sistemli qır
mızı qurd eşənəyi, sistemli sklerodermiya, polim
iozit), xroniki fəal hepatit, qaraciyərin birincili
biliar sirrozu (Hannot xəstəliyi), autoimmun
tireoidit zamanı rast gəlindikdə ikincili Şeqren
sindromu kimi qiymətləndirilir. Xəstəlik əsasən
orta yaşlı qadınlarda rast gəlinir (əsasən 3550
yaş arası). Qadınlarla kişilər arasında nisbət 9:1
təşkil edir. Birincili Şeqren sindromunun rast
gəlmə tezliyi 100000 əhaliyə 1001000 insan
təşkil edir [4].
Etiopatogenez. Xəstəliyin etiologiyası məlum
deyil. Ədəbiyyatda olan bəzi məlumatlara əsasən
xroniki virus infeksiyasını etioloji faktorlara aid
etmək olar. Epsteyn Barr virusu, Sitomeqalovirus,
Retrovirus (HTLV1) müzakirə olunur. Bundan əla
və irsiliyin də rolu inkar olunmur. Əkizlərdə ailəvi
Şeqren xəstəliyi təsadüfləri müşahidə olunur. Eyni
zamanda birincili Şeqren xəstəliyi olan pasientlərin
ailələrində başqa autoimmun xəstəliklərə rast
gəlmək olur [6, 7].
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Halhazırda Birincili Şeqren xəstəliyinin inkişa
fının autoimmun mexanizmi təsdiq olunub. Onun
patogenezi ekzokrin vəzilərin axacaqlarında olan
hüceyrələrə qarşı antitellərin hasil olunması ilə
bağlıdır. Ekzokrin vəzilərin toxumalarında limfoid
infiltrasiya, immun komplekslər, yerli SSARo və
SSBLa antigenlərinə qarşı antitellər, limfoid infil
tratın ifraz etdiyi, autoimmun reaksiyaların inisia
torları olan 2, 6 və 10 saylı interleykinlər (IL 2, 6,
10) tapılır [6, 7].
Klinik təzahürlər. Birincili Şeqren sindromu
nun kliniki təzahürləriepitelial vəzlərin zədələn
məsi ilə əlaqədar olan simptomlardır və sistem təza
hürlər əsas vəz əlamətlərinə aiddirlər. Tüpürcək və
göz yaşı vəzlərinin zədələnməsi tüpürcəyin və göz
yaşı ifrazının azalması ilə müşahidə olunur. Birin
cili Şeqren sindromunun mütləq təzahürlərinə xro
niki parenximatoz sialoadenitin inkişafı ilə nəticələ
nən tüpürcək vəzinin zədələnməsi aiddir [5, 89].
Bu zaman bütün tüpürcək vəzləriqulaqətrafı,
dilaltı, çənəaltı və kiçik tüpürcək vəzləri bu prosesə
qoşulur. Lakin əsas kliniki təzahürlər qulaqətrafı
tüpürcək vəzlərin zədələnməsi ilə bağlıdırlar [7].
Klinik olaraq, parenximatoz parotit (sialoadenit) tü
pürcək vəzlərin ölçülərinin dəyişməsi ilə və ağız
boşluğunda tüpürcəyin miqdarının azalması ilə
aşkarlanır. Tüpürcəyin miqdarının azalması nəticə
sində ağızda əmələ gələn quruluq hissiyatı kseros
tomiya adlanır [810].
Tüpürcək vəzlərin böyüməsi əsasən ikitərəfli
xarakter daşıyır, lakin birtərəflidə ola bilər (şək. 1).
Qulaqətrafı vəzdə uzun müddət birtərəfli dəyişiklik
olarsa, limfomanı inkar etmək lazımdır. Xəstələrin
1/3də qulaqətrafı vəzin böyüməsi tədricən müşahi
də olunur, 50%də isə residivləşən xarakter daşıyır
[1113].

rinin, B21 mikroqlobulinin, E2 prostaqlandinin,
B2 tromboksanın, hialuron turşusunun miqdarı aza
lır. Bu kandidoz infeksiyasının inkişafına şərait
yaradır [3, 14, 15].
Obyektiv yoxlama zamanı ağız boşluğunun selik
li qişasının hiperemiyası müşahidə olunur. Bu zaman
tüpürcəyin az və qatı olması nəzərə çarpır. Dil qu
rudur, məməciklər atrofikdir (şək. 3). Dodaqlar qu
rudur, anqulyar stomatit, qlossit qeyd olunur. Dişlərin
kariyesi və parodontoz müşahidə olunur [5, 15].

Şək. 1. İkitərəfli tüpürcək vəzlərin böyüməsi.
Tüpürcəyin miqdarının azalması onun ifrazının
azalması ilə əlaqədardır. Bu vəzin parenximasının
zədələnməsinin nəticəsidir (şək. 2). Eyni zamanda
Şək. 3. Dilin quruluğu.
hiposalivasiyanın mexanizmasında tüpürcəyin ney
rogen requlyasiyasınında böyük rolu var. Bu zaman
Göz yaşı vəzlərin zədələnməsi birincili Şeqren
M3 muskarin reseptorlarına qarşı autoantitellər sindromunun əsas kliniki təzahürlərinə aiddir. Bu
əmələ gəlir [8, 10, 14, 15].
zaman quru keratokonyuktivit müşahidə olunur.
Gözyaşı vəzlərin sekretor funksiyası pozulur, yaşın
və musinin ifrazı azalır (şək. 4).
Xəstələr gözlərdə yad cismin olması və ya
qumun düşməsi hissindən qızartı və qaşınmadan,
quru və qatı yapışqan möhtəviyyatın yığılmasından,
fotofobiya və görmənin zəifləməsindən şikayət
edirlər. Prosesin irinlə əlavə olması zamanı buynuz
qişanın xorası və perforasiyası inkişaf edir [57].

Şək. 2. Tüpürcək vəziləri.
İlk mərhələdə ağızda quruluq əsasən fiziki
gərginlik və stress zamanı müşahidə olunur.
Sonralar quruluq daimi olur və quru qidalanma
zamanı maye qəbul etmək tələbi yaranır [15, 16].
Xəstələr hətta söhbət zamanı su içməli olurlar.
Kserestomiya çoxlu problem əmələ gətirir. Bu
zaman quru qidanı udmaq çətinləşir, uzun müddətli
danışmaq mümkün deyil, dadın dəyişilməyi, ağızda
yanıq hissi, kariyesin proqressivləşməsi, reflüks
ezofagit simptomları, narahat yuxu, ağız boşluğu
kandidozuna meyillilik və s. aiddir [7, 1416].
Tüpürcəyin tərkibi dəyişir. Natriumun, laktofer

Şək. 4. Gözdə Şeqren sindromu.
Patoloji prosesə qeyrilokalizasiyalı selikli
qişaların ekzokrin vəzləri cəlb oluna bilirlər. Yuxarı
və aşağı tənəffüs yollarının zədələnməsi xroniki
atrofik rinitin, larinqitin, farinqitin, “kseroterax
eyanın”, bronxitin inkişafı xarakterdir. Kliniki
olaraq bu burunboğazın quruluğu udmanın çətin
ləşməsi, səsin kobudlaşması, boğazın qıcıqlanması,
öskürəklə müşahidə olunur [4, 7, 11].
Kserostomiya ilə bağlı olan disfaqiya, qida yolu
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nun hipokineziyası, funksional dispepsiya simptom
ları inkişaf edirlər. Qida qəbulundan sonra epiqastral
nahiyədə ağırlıq hissi və diskomfort, gəyirmə, ürək
bulanma, iştahın zəifləməsi müşahidə olunur.
Xəstələrin çoxunda sonradan bağırsaqların zədə
lənməsi qeyd olunur. Qəbzliyə meyillilik olur.
İnstrumental müayinə zamanı bağırsağın hipokine
ziyası və kolit əlamətləri aşkar olunur [7, 11, 14, 15].
Xəstəlik zamanı tər vəzilərin limfoid iinfil
trasiyaya uğrayır. Ona görə də tərin ifrazı azalır və
dəri hətta qoltuqaltı sağırlararası çuxurlarında belə
qurumuş olur.
Təsadüflərin yarısından çoxunda Reyno sindro
mu, limfoadenopatiya, pnevmonit, miokardiodis
trofiya, qlomerulonefrit və sair şəklində visseropa
tiyalar rast gəlinir. Təsadüflərin 1520%də dəridə
düyünlü purpura, hemosiderinli hiperpiqmentasiya,
medikamentoz mənşləi allergik reaksiyalar müşahi
də olunur. Belə hallarda göynəmə, yandırıcı ağrı,
qaşınma qeyd edilir [17, 18] .
Xəstələrin 4280%də oynaq sindromu müşahidə
olunur [1].
Şeqren xəstəliyinin, demək olar ki, bütün təsa
düflərində ekzokrin vəzilərlə birlikdə oynaqlar da
zədələnir. Bəzən xəstəlik artralgiya ilə başlanır,
sonra digər klinik əlamətlər və qeyrieroziv residi
vləşən artrit qeyd olunur. Artrit həm xırda və həm
də iri oynaqlarda rast gəlinir.
Xəstəlik zamanı oynaqların zədələnməsi tədri
cən proqressivləşir, barmaq oynaqlarında ağrılı bü
kücü kontrakturalar əmələ gəlir, ulnar deviasiya və
Jakku artopatiyası meydana çıxır [19, 20]. Təsadüf
lərin hamısında kseroftalmiya, kserostomiya, quru
keratokonyunktivit, çənəaltı və qulaqaltı vəzilərin
parenximatoz iltihabı aşkarlanır. Bəzən kseroftalmi
ya o qədər güclü olur ki, gözün naşatır spirtlə qıcıq
landırılması göz yaşının ifrazını törədə bilmir [2, 3].
Təsadüflərin 6070%də falanqalararası, mil
bilək və baldırayaq oynaqlarının poliartriti mey
dana çıxır. Oynaqların üzərində dərinin quruluğu,
kəpəklənməsi, oynaqətrafı yumşaq toxumaların
periartrit şəklində zədələnməsi müşahidə edilir.
Şeqren xəstəliyi zamanı rentgenoloji müayinədə,
əsasən xırda oynaqlarda qeyrieroziv, qeyridestruk
tiv artrit əlamətləri tapılır [4, 2022]. Laborator
göstəriciləri xeyli dəyişilir. Qanda normoxrom ane
miya, leykopeniya, disproteinemiya, EÇSin, γ
qlobulinlərin, M və G immunoqlobulinlərin, kəskin
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iltihab göstəricilərinin artması müəyyən edilir.
Ekzokrin vəzilərin axacaqlarında olan hüceyrələrə
qarşı çoxlu miqdarda antitellər tapılır; Tlimfos
itlərin sayı azalır, Blimfositlərin sayı isə çoxalır.
Xəstəlik üçün xüsusilə SARo və SSBLa tipli
antitellərin mövcudluğu səciyyəvi sayılır [1, 4, 20,
21].
Beləliklə, Şeqren xəstəliyi və ya Şeqren sindro
munun və həm də müvafiq mənşəli oynaq sindro
munun diaqnostikası artalgiya və ya qeyrieroziv
artrit, residivləşən parotit, ağız və burunudlaq
selikli qişasının quruluğu, dişlərin karies vəziyyəti,
xronik keratokonyunktivit, Reyno sindromu, EÇS
in artması, hiperqammaqlobulinemiya kimi halların
və qanda müvafiq antitellərin tapılmasına əsaslanır
[21, 22].
Reyno sindromu. Təsadüflərin 1015%də əzə
lələrin zədələnməsi də müşahidə oluna bilər. Bu
özünü miozit və mialgiya formasında göstərir.
Miozit adətən yüngül formada keçir, lakin ağır
gedişli formada da ola bilər. Bu zaman kreatinfos
fokinazanın səviyyəsi yüksək ola bilər.
Birincili Şeqren sindromunun ağciyər təzahürlə
rinə interstisinal pnevmonit aiddir. Pnevmonit sub
klinik keçir. Xoşxassəli gedişi var, alveolyar fibro
zun inkişafı xarakterik deyil. Ən əsas şikayətlər
təngnəfəslikdir. Rentgenoqrafiya və kompyuter
tomoqrafiyanın nəticələri funksional göstəricilərin
restriktiv dəyişikliklərini təsdiqləyirlər.
Xəstəni narahat edən quru öskürək “kserotraxe
ya” və “kserobronxitin” nəticəsidir. Lakin, bu bron
xial sekretin ifrazının azalması və onun qoruyucu
xüsusiyyətlərinin azalması ilə də bağlı ola bilər [21
23].
Nadir hallarda plevrit, limfoma, psevdolimfoma
inkişaf edə bilər.
Xəstələrin 1015%də böyrəklərin zədələnməsi
qeyd olunur. Kliniki təzahürlər qarışıq xarakter da
şıyır. Vaxtında müalicə aparılmasa, nefrokalsinozun
inkişaf riski artır və nəticədə böyrək fəaliyyətinin
pozulması müşahidə olunur. Çox nadir hallarda dif
fuz membranozlu – proliferativ nefrit inkişaf edir.
Sidik kisəsinin də zədələnməsi müşahidə oluna bi
lər. Bu zaman interstisial sistit inkişaf edə bilər. Si
diyin ümumi analizində tranzitor proteimriya qeyd
oluna bilər [19, 24].
Vaskulitin inkişafı xəstəliyin gedişatını ağırlaş
dırır və Şeqren xəstəliyinin yüksək aktivliyini təs

diqləyir. Prosesə orta və kiçik kalibrli damarlar
cəlb olunurlar. Dəri vaskuliti və çoxsaylı mono
nevritlər inkişaf edirlər (sensor və sensomotor
neyropatiyalar). Daxili orqanların damarlarında
zədələnməsi ola bilər, həmçinin mədəbağırsaq
sisteminin, dalağın, böyrəklərin və başqa orqan
larının [25].
Dəri vaskuliti residivləşən hiperqammaqlobuli
nemik və krioqolbulinemik purpura formasında
aşkarlana bilər. Baldırların, budların, qarnın ön di
varında dəri üzərində hemorraqik səpkilər müşahidə
olunur [4, 9, 25]. Belə hallarda göynəmə, yandırıcı
ağrı, qaşınma qeyd edilir. Səpkilərin yerində hemo
siderinli hiperpiqmentasiya inkişaf edir. Bu tip
vaskulitdə hiperqammaqlobulinemiya, revmatoid
faktorun yüksək titrları ilə, RO (SSA) hüceyrə anti
geninə qarşı antitellərlə və hipokomplementemiya
ilə assosiasiya olunurlar.
Residivləşən krioqlobulinemik purpura üçün
daha ağır gedişat xarakterdir. Bu zaman kiçik və iri
ocaqlı suluqlar (hemorraqik səpkilər) əmələ gəlir.
Xoranekrotik elementlər daha çox ətrafların dərisi
üzərində baş verir. Bu tip vaskulitin immunoloji
markeri kriolobulinemiyadı.
Birincili Şeqren sindromu zamanı periferik və
mərkəzi sinir sisteminin zədəlınməsində qeyd
olunur [9, 25].
Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi təsadüflə
rin 1025%i təşkil edir. Bu zaman motor və ya sen
sor defisit: afaziya, dizartriya, beyincik sindromu,
epileptik tutmalar, miqren, ensefalopatiya, aseptik
meningit, demensiya, psixiki dəyişikliklər rast gəlir
[9, 25, 26].
Qara ciyərin zədələnməsi xəstələrin 510% təsa
düf olunur. Onun ölçülərin böyüməsi və qara
ciyərin fermentlərinin və qələvi fosfatazanın 70%
də artması ilə xarakterizə olunur. Bu halda xroniki
hepatit və birincili biliar sirrozla differensial
diaqnostika aparılmalıdır [1, 9].
Limfadenopatiyalar xəstələrin çox qismində
inkişaf edir. 70%də lokalizə olunmuş xarakter da
şıyır. Prosesə çənəaltı, boyun, boyunardı, körpü
cüküstü limfodüyünlər cəlb olunurlar. Pasiyentlərin
30%də qenerilizə olunmuş limfodenopatiya inkişaf
edir, təsadüflərin 510%də hepatosplenoqme
qaliyaya rast qəlmək olur [1, 4].
Laborator yoxlamalar. Qanın ümumi analizi:
Xəstələrin 1/3də xroniki iltihabın mülayim ane

miyası aşkar olunur. Nadir hallarda – hemolitik və
pernisioz anemiyaya rast gəlinir.
Birincili Şeqren sindromunun xarakterik göstəri
cilərinə EÇS artması aiddir. Bu xəstələrin 8090%
də aşkar olunur.Lakin normal EÇS səviyyəsi Şeqren
sindromunu inkar etmir [19, 20].
Sidiyin ümumi analizində böyrəklərin zədələn
məsi zamanı dəyişikliklər müşahidə oluna bilər.
Qanın biokimyəvi analizində hiperproteinemiya,
mülayim hipoalbuminemiya və gözə çarpan dərəcə
də hiperqammaqlobulinemiya rast gəlinir. 510%
xəstələrdə qaraciyərin prosesə cəlb olunmasını təs
diqləyən transaminazaların (ALT, AST) səviyyəsi
nin artması müşahidə olunur (<2 dəfə) [9].
Qanın immunoloji yoxlanması zamanı revma
toid faktorun (RF), Ro (SSA), La (SSB) nüvə anti
genlərinə qarşı əmələ gələn antitellərin titri artır. Ro
(SSA) antigeninə qarşı antitellər Şeqren sindromlu
xəstələrin 50%də tapılır (birincili Şeqren sindrom
lu xəstələrin 75%də, ikincili Şeqren sindromlu
xəstələrin isə 15%də) [4, 25]. Qırmızı qurd eşənəyi
olan xəstələrdə də tapıla bilər, hətta sağlam adam
larda da aşağı titrlərdə ola bilər. La (SSB) antigeni
nə qarşı antitellər birincili Şeqren sindromu olan
xəstələrin 4050%də və qırmızı qurd eşənəyi olan
xəstələrin 15%də tapıla bilər [4, 19, 20, 26].
Krioqlobulinlər Şeqren sindromu olan xəstələrin
1/3 –də aşkar olunur. Onların 40%də isə ll tip kri
oqlobulinemiya müşahidə olunur (qarışıq monok
lonal krioqlobulinemiya) [26].
C4komplementin fraksiyalarının azalması pro
qnostik xoşagəlməz göstəricidir. Bu xəstəlik zamanı
xəstələrin sağqalma şansını azaldır.
Sidiyin ümumi analizində olan dəyişikliklər
qeyrispesifikdir. Proteinuriyanın olması qlomeru
lonefritin, sistitin, Fankoni sindromunun inkişafını
göstərir. Leykosituriya isə urolitiaz fonunda pielo
nefritin inkişafını təsdiqləyir.
Şeqren xəstəliyinin diaqnostik meyarları. Rus
ədəbiyyatlarında olan diaqnostik meyarlar (V.İ.Va
silyev və s. 2001ci il) [3]:
I. Quru keratokonyuktivit
Şirmer testi zamanı göz yaşı ifrazının azalması
(5 dəqiqəyə 10 mmdən az);
Buynuz qişa epitelinin konyuktivanın fluores
seinlə rənglənməsi (IIII dər.);
Prekorneal göz yaşı təbəqəsinin 10 sandən az
müddətdə dağılması (şək. 5).
111

Şək. 5. Şirmer testi.
II. Parenximatoz sialodenit
Stimulə edilmiş sialometriya (5 dəqiqə ərzində
2,5 mldən az);
Sialoqrafiya – 1 mmdən artıq boşluqların aşkar
lanması;
Kiçik tüpürcək vəzilərinin bioptatlarında ocaqlı
diffuz limfohistiositar infiltrasiya (4 mm2də≥2
fokuslar).
III. Autoimmun xəstəliyin laborator əlamətləri
müsbət ANF;
və ya müsbət ANF+RF;
və ya AntiSSA/Ro və/və ya antiSSB/La anti
nuklear anticisimlərin olması.
Şeqren xəstəliyinin diaqnozu SQQE, SSD, RA
və autoimmun hepatobiliar xəstəliklər istisna olun
maqla, ilk iki meyarın (I, II) və III meyarın ən az bir
əlamətinin olması zamanı qoyulur. Şeqren sindro
munun diaqnozu isə dəqiq verifikasiya olunmuş
autoimmun xəstəliyin və ilk iki kriteriyadan birinin
olması zamanı qoyulur.
Şeqren sindromunun təsnifat meyarları
(Şicca – Sjorqens İnternational Collaborative
Clinical Alliance, 2012) [26]:
AntiSSA/Ro – və ya antiSSB/La – antinuklear
anticisimlərin, yaxud pozitiv RF və ANFun
mövcudluğu;
Kiçik tüpürcək vəzilərinin bioptatında – ocaqlı
limfositar infiltrasiya (4 mm2 – ≥1 fokus);
Quru keratokonyuktivit – göz epitelinin flüoros
seinlə və lissamin yaşılla rəngləmə şkalsı ilə 3 bal
dan çox ya bərabər (gözdaxili mayenin ifrazını azal
dan qlaukomaya qarşı göz damcılarını, buynuz
qişada operativ əməliyyatları və blefaroplastikanı
inkar edərək).
Xəstəlik, əgər 3 punktdan 2sinə uyğunlaşırsa
Şeqren sindromu kimi qiymətləndirilə bilər.
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Müalicə. Qeyrifarmakoloji müalicə üsulları:
Selikli qişaların quruluğunu azaldan vəziyyətlər
dən imtina etmək: quru hava, siqaret tüstüsü, güclü
külək, uzun müddət görmə, danışma və psixoemo
sional yüklənmə;
Quruluğu dərinləşdirən dərmanların (diuretiklə
rin, trisiklik antidepressantların, badrenoblokator
ların, antihistamin preparatların) və bəzi qıcıq
landırıcımaddələrin (kofe, alkoqol, nikotin) isti
fadəsini azaltmaq;
Teztez suyun yaxud şəkərsiz mayenin istifadəsi
ağız quruluğunun simptomlarını yüngülləşdirir;
Ağız boşluğunun gigiyenası;
Terapevtik kontakt linzaların istifadəsi [26, 27].
Şeqren xəstəliyinin vəzi təzahürlərinin müali
cəsi [2629]:
Quru sindromunun lokal terapiyası (tüpürcək və
göz yaşı vəzilərinin endogen sekresiyasının stim
ulyatorları);
Quru keratokonyuktivitin terapiyası və sali
vasiyanın yaxşılaşması üçün sistem təsirli preparat
ların istifadəsi mümkündür (kiçik dozalı qlükokor
tikoidlər və xlorambusilleykeran);
Gün ərzində pasiyentlər 34 dəfə, bəzən daha
çox suni göz yaşı istifadə etməlidirlər. Suni göz yaşı
tərkibi: 0,10,4% natrium qialuronat; 0,51% hid
roksipropilmetilsellülyoza; 0,51% karboksimetil
sellüloza; 0,10,3% dekstran;
Süni göz yaşına qarşı hiperhəssaslıq göstərən,
ağır müalicəyə rezistent olan quru konyuktivitli
xəstələrdə qan zərdabı əsasında hazırlanan göz
damcılarından istifadə olunur;
Tüpürcək əvəzi dərmanlar musin və karbok
simetilselluloza əsasında hazırlanırlar (oral balance
geli, Biotene, Salivart, Xialine preparatları);
Quru sindromu zamanı kandidoz infeksiyasını
nəzərə alaraq, lokal və göbələk əleyhinə müalicə
göstərişdir (nistatin, klotrimazol, flukonazol);
Quru keratokonyuktivitin müalicəsi üçün oftal
moloji emulsiya Restasis məsləhət görünür.
Optimal sayılır. 0,05%li göz damcısı gündə 2 dəfə
612 ay ərzində istifadə etmək;
Quru keratokonyuktivitin kəskinləşməsi zamanı
qlükokortikoidlərin qısa kurslarla lokal istifadəsi də
məsləhət görülür. Gözdaxili təzyiqin artması,
kataraktanın inkişafı qlükokortikoidlərin istifadəsi
ni məhdudlaşdırır. Lokal istifadə üçün təyin olunur:
Loteprednol (lotemaks) və rimeksolon (veksol),

tipik yanaşı təsiri olmayan preparatlar;
Tüpürcək və gözyaşı vəzilərinin sekresiyasını
stumlyasiya etmək üçün M1 və M3 muskarin resep
torların aqonistləri ilə istifadə edirlər: pilokarpin
(Salacen) 5 mgx4 dəfə sutkada, yaxud sevimelin
(evoksak) 30 mgx3 dəfə sutkada;
Dikvafarol, P2Y2 purin reseptorların aqonisti
göz pərdəsinin musin və lipid komponentlərini
stimulyasiya edir. 2%li məhlul lokal istifadə
olunur;
Rebamipidinin oftalmoloji emulsiyası mus
inəbənzər maddələrin və göz suyunun miqdarını
artırır, buynuz qişanın və konyuktivanın zədələn
məsini azaldır. Rebamipid (mukogen) 100 mg 3
dəfə sutka ərzində ağızda quruluğu azaldır;
Yuxarı tənəffüs yollarının quruluğu zamanı
bromheksinin yaxud asetilsisteinin qəbulu xəstənin

vəziyyətinin yüngülləşməsinə səbəb olur;
Şeqren xəstəliyinin vəzdən kənar sistem təzahür
ləri zamanı qlükokortikoidlər, alkiləedici sitostatik
lər (xlorambusil – Leykeran, tsiklofosfan, bioloji
preparatlar – rituksimab) istifadə olunurlar;
Şeqren xəstəliyinin ağır və həyati təhlükəli təza
hürləri zamanı aşağıda qeyd olunan intensiv ter
apiya aparılır:
qlükokotikoitlərlə pulsterapiya;
qlükokortikoitlərlə və tsiklofosfomidlə kombinə
olunmuş pulsterapiya;
ekstrakorporal müalicə üsulları (plazmaferez və s.).
Sitostatik preparatların istifadəsi zamanı ən azı
ayda bir dəfə qanın ümumi analizi yoxlanılmalıdır,
kombinə olunmuş pulsterapiyada isə hər tsiklofos
famidin istifadəsindən 12 gün sonra (sümük iliyinin
ağır supressiyasının qabağını almaq üçün).
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В представленной статье рассмотрены определение, этиология, патогенез, диагностические критерии, кли
нические проявления и лечение болезни Шегрена. Данное системное аутоиммунное заболевание характери
зуется лимфоцитарной инфильтрацией экзокринных желез, приводящее к развитию ксерофтальмии, ксеро
стомии, сухости слизистых носа, гортани и др. органов. Основными диагностическими критериями болез
ни Шегрена является наличие антиSSA/Ro и/или антиSSB/La антиядерных антител и в биоптате слюнных
желез очаговую лимфоцитарную инфильтрацию. Лечение проводят в зависимости от наличия железистых и
внежелезистых проявлений и иммуновоспалительной активности заболевания.
Ключевые слова: болезнь Шегрена, ксерофтальмия, ксеростомия, анти  SSA/Ro, анти SSB/La, лимфоци
тарная инфильтрация.
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In this article presents the current the definition, etiology, pathogenesis, diagnostic criteria, clinical manifestations
and treatment of Sjogren's disease. This systemic autoimmune disease is characterized by lymphocytic infiltration
of exocrine glands, leading to the development of xerophthalmia, xerostomia, dryness of the nasal mucosa, larynx
and other organs. The main diagnostic criteria for Sjögren’s disease are the presence of antiSSA/Ro and/or anti
SSB/La antinuclear antibodies and focal lymphocytic infiltration in the salivary gland biopsy. Treatment is carried
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