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Fekal kalprotektin (FK) bağırsaq iltihabının qeyriinvaziv markeridir. Çox vaxt iltihabi bağırsaq xəstəliyindən əziyyət çəkən
xəstələrdə (IBX) terapevtik qərarlar qəbul etmək üçün istifadə olunur. FK ölçmələrinin hər bir addımı nəticələrə təsir edə bilər,
bu isə yanlış interpretasiyaya gətirib çıxara bilər və IBX olan xəstələrin idarə olunması üçün potensial təsir göstərə bilər. Bu
günə qədər istifadə olunan FK təyini üsulları olduqca fərqlidir və ümumiyyətlə mövcud olan üsulların heç biri standart olaraq
qəbul olunmamışdır. Məqsəd. Fekal kalprotektin (FK) ölçmənin analitik və preanalitik addımları ilə bağlı aydın mövqeləri
təmin etmək və səhv interpretasiya riskini minimuma endirmək. Materiallar və metodlar. Elmi ədəbiyyatın sistemli axtarışı
2021ci ilin iyun ayına qədər PubMed/MEDLINE, EMBASE və Cochrane verilənlər bazalarında FK ölçüsü haqqında məlumat
verən bütün araşdırmaların müəyyən edilməsi ("iltihabi fekal markerlər", "kalprotektin", "iltihabı bağırsaq xəstəlikləri" kimi
əsas ifadələrə görə) aparılmışdır. Nəticələr. Mövcud məlumatlara əsaslanaraq, FK ölçülməsi kəmiyyət testlərinə üstünlük ve ril 
mə lidir. FK ölçmələri həmişə eyni metodla həyata keçirilməlidir. Nəticələri interpretasiya edərkən FK səviyyəsinə təsir edən
amillər nəzərə alınmalıdır. Yekun. FK konsentrasiyası həkimlərin müalicə qərarlarını müəyyən edir. Baxmayaraq ki, FK IBX
idarə edilməsində getdikcə əhəmiyyətli rol oynayır, laborator ğöstəricilərdə artımın müəyyən edilməsi və mövcud FK testlərinin
diaqnostik dəqiqliyini təsdiq etmək üçün böyük çoxmərkəzli tədqiqatlar aparılmalıdır.
Açar sözlər: fekal kalprotektin, diagnostik dəqiqlik, fekal iltihabi markerlər, iltihabi bağırsaq xəstəlikləri

K ron xəstəliyi (KX) və xoralı kolit (XK)
mün təzəm nəzarət tələb edən davamlı
və/və ya residivli gedişata malik xroniki

iltihabi bağırsaq xəstəlikləridir (İBX) [13]. Endo 
sko piya İBX monitorinqi üçün qızıl standartdır,
çün ki iltihabın mövcudluğunu qiymətləndirmək
üçün selikli qişanın vəziyyətini birbaşa vizuallaşdır
mağa imkan verir. Lakin endoskopiya xəstələrdə
dis komfort yaradan və müayinəyə hazırlıq üçün
laksativ preparatlar tələb edən bahalı və vaxt aparan
prosedurdur [4, 5]. Bu məhdudiyyətləri aradan qal 
dır maq üçün bağırsağın selikli qişasının neytrofil
infiltratının surroqat qeyriinvaziv əlaməti olan nə 
cis də kalprotektin (FK) istifadə edilməsi təklif edil 
miş dir (FK səviyyəsinin artması bağırsaq iltihabı ilə
əlaqəlidir).

Kalprotektin İBX xəstələrinin idarə olunmasında
getdikcə daha əhəmiyyətli rol oynayır. Xəstəliyin
endoskopik və histoloji aktivliyi ilə sıx əlaqə yara 
dır və IBXni digər funksional zədələnmələrindən
fərqləndirməyə imkan verir, xəstəliyin aktivliyini
və əsas terapiyaya reaksiyasını qiymətləndirir və
xəs təliyin residivləşmə proqnozunu verir [6, 7]. Kli 
nik effektə baxmayaraq, FK ölçüləri arasında yük
sək dəyişkənlik var və bu markerin nəticələrini in 

ter pretasiya etmək üçün ümumi qəbul edilmiş hədd
dəyərinin müəyyən edilməsinin qarşısını alır [8].

FK ölçmə iki əsas mərhələdən ibarətdir: preanal
itik və analitik. Preanalitik mərhələ nəcisin toplan
ma vaxtının təyini, toplanması, saxlanması və FK
nin ekstraksiyası vaxtını müəyyən etməyi nəzərdə
tutur. İstifadə olunacaq test və nəticələrin interpre
tasiyasının həddi analitik mərhələdə müəyyən
edilməlidir, hər bir addım FK nəticələrinə təsir edə
bilər və FK ölçü vahidinin fərqli alınmasına səbəb
ola bilər [6, 9]. Bu prosesdə səhvlərin baş verməsi
xəstəliyin aktivliyinin qiymətləndirilməsində po 
zun tuya gətirib çıxara bilər, bu isə, tibbi qərar qəbul
etmə prosesinə təsir edir. Bu günə qədər FK
ölçmənin standartlaşdırması yoxdur.

Məqsəd. FK ölçmənin analitik və preanalitik
addımları ilə bağlı aydın mövqeləri təmin etmək və
səhv interpretasiya riskini minimuma endirmək. 

Material və metodlar. Elmi ədəbiyyat haqqında
sistemli axtarış 2021ci ilin iyun ayına qədər
PubMed/MEDLINE, EMBASE və Cochrane veri 
lən lər bazalarında aparılmışdırki, FK ölçmə ilə bağ 
lı məlumat verən bütün tədqiqatlar müəyyən edil sin.

Nəticələr. Preanalitik mərhələ. FKnin müəy 
yən edilməsi üçün fekal kütlələrin toplanmasının

İLTİHABİ BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ FEKAL KALPROTEKTİNİN
ÖLÇÜLMƏSİNİN STANDARTLAŞDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ

1Kərimova K.M.*, 1,2Əhmədzadə G.A., 2,3Babayeva G.H.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,

klinik laborator diaqnostika kafedrası1 və terapiya kafedrası3, Bakı, Azərbaycan;
2Memorial Klinik, Bakı, Azərbaycan
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xüsusiyyətləri. Fekal kütlələrin toplanmasının ən
geniş yayılmış üsulu qapaq üzərində qaşıq olan
xüsusi qabın istifadəsidir. Bu, xəstələrə nəcisin
gigiyenik cəhətdən təhlükəsiz və rahat şəkildə yığıl
masına imkanı verir. Adətən qaşıq 5qdan az nəcis
toplayır, qablarda isə adətən 60 qa qədər nəcis tutu
mu ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, analiz üçün
tələb olunan miqdar daha aşağıdır, 100 mqa yaxın
[10]. Bu mərhələdə nümunənin dilimlənməsinin
qar şısını almaq üçün nümunənin mayelərlə (mə sə 
lən, su və ya sidik) çirklənməsindən qaçınmaq la 
zım dır. Lakin xəstələri inandırmaq lazımdır ki, əgər
onlarda duru nəcis ifrazı varsa, onu o şəkildə də
toplamaq lazımdır. Lasson və həmm. aşkar etmişdir
ki, nəcəsin konsistensiyası FK səviyyələri ilə əhə 
miy yətli dərəcədə əlaqəlidir (median r=0,68, diapo
zon: 0,68dan 0,87yə qədər; p=0,01), və qeyd et 
miş dir ki, nəcis nə qədər durudursa, FKnin kon
sentrasiyası bir o qədər yüksəkdir [11].

Aktiv xoralı kolit və Kron xəstəliyi olan
xəstələrdə çox rast gəlinən vəziyyət duru nəcis
ifrazı FK təyini üçün əks göstəriş deyil. Lakin,
nəticələri interpretasiya edərkən nəcisin konsisten
siyası nəzərə alınmalıdır. Bu günə qədər duru
nəcisin FK dəyərlərinə təsirinin nəcis kütlələrin
toplanmasının çətiniyi ilə bağlı problemlər və ya
İBX olan xəstələrdə xəstəliyin aktivliyinin artması
ilə bağlı texniki problemlər nəticəsində olub olma
ması məlum deyil.

Bir neçə araşdırmada fekal kütlələrinin toplan
masının ən münasib zamanı araşdırılmışdır. Calafat
və həmm. gün ərzində FK dəyərlərindəki vari
asiyaları qiymətləndirmək üçün ağır residivli xoralı
koliti olan 18 xəstəni müayinə ediblər [12, 13].
Bütün xəstələrdən 24 saat ərzində dörd fekal
nümunəyə qədər toplamaları alınıb; əksər hallarda
ən yüksək FK dəyərinə ikinci fekal nümunədə rast
gəlinib (44%), müxtəlif nümunələr arasında
əhəmiyyətli fərqlər izlənilməyib (variasiyanın
əmsalı=40%) [12]). Kristensen və həmm. IBX
xəstəsi olan 50 xəstədən üç fekal nümunənin (səhər,
axşam və növbəti səhər) FK ğöstəricilərini araş dı ra 
raq, yüksək dəyişkənlik dərəcəsinin (39,4%, 95%
CI 31,1 – 47,7%) olduğunu bildirib [13]. Digər iki
tədqiqat (təkrarlanan xəstələr) gün boyu FK kon
sentrasiyalarında dəyişkənliyi qiymətləndirərək,
ölçmələr arasında 52% və 61% dəyişkənlik oldu ğu 
nu bildiriblər [8, 11]. Qeyd olunub ki, bağırsaq

motorikası arasındakı müddət nə qədər uzun olsa,
FK dəyərləri də bir o qədər yüksək olur. Belə ki,
səhər saatlarında toplanmış ilk nümunə xəstələrdə
ən uzun intervala zəmanət verdiyi üçün üstünlük
təşkil edə bilər [11]. IBX (onlardan 21i klinik
təkrarlama ilə) olan 45 xəstənin iştirak etdiyi per
spektiv müşahidə koqortası araşdırması göstərdiki,
FK konsentratlarında dəyişkənlik zaman və yığım
dan asılı olaraq 64%dən 77%ə qədər (səhər, gü 
nor ta, axşam) təşkil edir [14]. Maraqlıdır ki, nümu 
nələr yığma vaxtı və FK dəyərləri ilə stratifika si 
yalaş dırdıqda, nisbətən az dəyişkənlik (7%) səhər
250 mq/q həddi ilə ilk nəcis analizində aşkar edil 
miş dir [14]. Mövcud məlumatlar FKnin ölçülməsi
üçün daha dəqiq vaxt tövsiyə etmək üçün kifayət
deyil və bu mövzuya aid daha böyük qruplarda
araş dırmalara ehtiyac var. Gün ərzində dəyişkənlik
baxımından xəstəliyin aktivliyini təyin etmək daha
az əhəmiyyət kəsb edir. Klinik praktikada geniş isti
fadə olunan dəyərlərdən əhəmiyyətli dərəcədə yük
sək hədd dəyəridir (>300 mq/q). Nəcisin toplama
vaxtını müəyyən etmək xəstənin rahatlığı baxımın
dan təyin etmək lazımdır, FKnin ardıcıl ölçülərində
variabelliyi nəzərə alaraq xəstələrin fekal nümu nə 
lə ri eyni zamanda toplanması tövsiyə edilməlidir. 

FK analizinin təkrar edilməsi zərurəti aktiv mü 
za kirə olunur. Klinik remissiya zamanı Kron xəs tə li 
yi olan 98 xəstənin iştirak etdiyi tək mərkəzli pers 
pek tiv araşdırmada FK dəyişkənliyi üç gün ardıcıl
olaraq qiymətləndirilib [10]. FK səviyyələri arasında
uyğunluq yüksək idi, bunu intraqrup korrelya si ya sı 
nın (ICC) göstəriciləri sübut edir (0,84, 95% CI:
0,79 – 0,89). Digər tərəfdən, müvafiq gündəlik dəy
işkənlik xoralı koliti olan xəstələrdə ardıcıl iki
müşahidə arasında 40,8% variasiyanın orta əmsalı
ilə təsvir edilmişdir [11]. Kremer və həmm. (residiv
və remissiyada olan xəstələr) tərə fin dən aparılan
müşahidəli hadisəkontrol araşdır ma sı 16 gün
ərzində iki müxtəlif bağırsaq ifrazatı arasında FK
konsentrasiyasının dəyişkənliyini təsdiq etdi və 36%
variasiyanın gündəlik əmsalı [1] qeyd edildi. Eyni
zamanda, eyni fekal kütlənin müx təlif nümu nə lə rin 
də FKnin miqdarı analiz edi lə rək aşağı median də 
yiş kənliyi aşkar edilmişdir (17%).

Aktiv xoralı koliti olan 63 xəstədə aparılan digər
bir araşdırmada iki gün ardıcıl olaraq toplanan
nümunələr arasında yüksək dəyişkənlik aşkar
edilmişdir (kappa 0.355; p<0,0002) [1]. Ölçmələr
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arasında variabellik FK səviyyəsinin artması ilə
daha çox olmuşdur; yalnız 6 halda (9%) birinci və
ikinci ölçülər arasında kontrast dəyəri (remissiya və
residiv, 200 mq/l həddi dəyərindən istifadə etməklə)
tapıldı. Bu məlumatlar olduqca vacibdir, çünki
onlar onu göstərir ki, dəyişkənlik nadir hallarda ter
apevtik qərarlara təsir edir. Buna görə də, FK
ölçüləri arasındakı fərdi dəyişkənliyə baxmayaraq,
FK dəyərini ardıcıl iki gün ərzində təkrarlamaq
məsləhət görülmür. Əksinə, müalicə qərarına təsir
edə biləcək və ya ölçmənin qeyridəqiq olduğundan
şübhə yarandığı halda bir neçə həftə ərzində bu
proseduru təkrarlamaq olar.

Ekstraksiya mərhələsi kalprotektini fekal küt lə 
dən ayırmağa imkan verir [6]. Bu prosedura zülal
ekstraktını əldə etmək üçün nəcis kütləsini əvvəlcə
çəkisini təyin etmək, sonra isə buferə yerləşdirmək
lazımdır. Kommersiya baxımından mövcud olan
ekstraktorlar arasında böyük fərqlər var. Belə ki,
Whitehead və həmm. manual çıxarılma metodu ilə
müqayisədə üç müxtəlif ekstraktor (Roche çıxarıcı
qurğu, Schebo cihazı, immunodiagnostik cihaz) ilə
müxtəlif FK nəticələri alınmışdır. Ən aşağı FK
dəyərləri duru nəcis analizində təyin olunmuşdur.
Bu, nəcisin konsistensiyasının test nəticələrinə necə
təsir edə bildiyini göstərilmişdir [15]. Eynilə, başqa
bir araşdırmada iki eksklyator ("EliA" cihazı
™Calprotectin EliA SEK və fCAL®Turbo
Calex®Cap"N"), stul konteqrantlarından asılı
olaraq FK dəyərlərində əhəmiyyətli fərqlər tapıl
ması (27,0, 77,0 və 277,0 mq/kq ilə müqayisədə
103,5, 249,0 mq/kq) və bərk, normal və duru nəcis
də 203,5 mq/kq, müvafiq olaraq, p<0,001) [16].

Duru nəcis həm artım, həm də FK səviyyəsinin
azalması ilə əlaqəlidir. Buna görə də bu tip nümunə
ilə işlədikdə ölçmə xətalarından qaçınmaq lazımdır.
Bu texniki problemi həll etmək üçün nəcis ekstrak
siya üçün buferdə dilut edilməli və sonra sentri
fuqadan keçirilməlidir. Bu, həll edilmiş hissəcik
lərin aşkar edilməsinə imkan verəcək. Bundan baş 
qa, eyni fekal nümunədən dörd çıxıntı qarışığının
istifadəsi onu göstərdi ki, o, bir puansonun standart
çıxarılması ilə əlaqəlidir (r2=0,8517), bu metodun
analizin aparılması üçün nümunəni homogenləşdirə
və daxilifərdi dəyişkənliyi necə azalda biləcəyini
göstərir [17].

Nəcisin saxlanması FK ölçməsində vacib addım 
dır, belə ki, fekal nümunənin alınması ilə analiz

arasındakı gecikmə nümunənin keyfiyyətinin pis
ləşməsinə və FK nəticələrinin qüvvədən düşməsinə
gətirib çıxara bilər. Røseth və həmm. 111 xəstədə
(33 sağlam subyekt, kontrol qrup 40 nəfər, 21 Kron
və 17 xoralı kolit) temperaturun nəcisin saxlan
masına təsirini araşdırmışdır. 7 gün ərzində otaq
temperaturasında (+20°C) saxlanılan nümunələr və
təzə nümunələr arasında FK konsentrasiyasında
əhəmiyyətli fərq aşkarlanmadı, FKnin bir həftəyə
qədər bağırsaq proteolizinə qarşı müqavimətli
olduğunu iddia edir. Digər tərəfdən, aktiv xoralı
koliti olan xəstələrdə aparılan bir araşdırma FK
səviyyəsinin 3 günə qədər otaq temperaturunda sa 
bit qaldığını, 7 gündən sonra isə orta hesabla 28%
azal masının (p <0,01; 95% CI 0,10 – 0,47) olduğu 
nu göstərmişdir [1, 11]. Padoan və həmm. otaq tem
peraturunda saxlanılan nümunələrin sabitliyini 4°C
də saxlanılanlarla müqayisə etmişdir. Bir həftədən
sonra, otaq temperaturunda saxlanılan nümunələrdə
daha güclü dəyişiklik (p=0,004) aşkarlanmışdır. Bu
da onu göstərir ki, temperatur FK konsentrasiyasını
dəyişə bilər [1, 18].

Nümunənin keyfiyyətinin tədricən pisləşməsini
məhdudlaşdırmaq üçün nəcis nümunəsinin mənfi
20°Cdə dondurulması təklif edildi. Oyaert və
həmm. altı ekstraksiya analizində donma effektini
qiymətləndirmişdir. Məlum oldu ki, əksər hallarda
(4/6, 66,6%) mənfi 20°Cdə donmadan sonra FK
təyini zamanı azalma baş verməyib [1]. Pelkmans
və həmm. FKnin nəticələrini nəcisdə təzə ekstrak
tların da müqayisə etdi, eyni nümunənin mənfi
20°Cdə donduruldu, əldə edilmiş dəyərlərin sta
billiyini təsdiq etdi [19]. Bu məlumatlara əsasla
naraq, nəcisi dərhal işlənib analiz edilməsi daha
üstün olduğunu iddia etmək olar. Kalprotektin fizi
ki xü su siyyətləri optimal şərtlər altında 3 gün otaq
temperaturunda və onun konsentrasiyasının mini
mal azalması ilə bir həftəyə qədər otaq temperatu
runda sabit qalmağa imkan verir. Toplama və anal
iz arasında müddətin çox keçəcəyi halda, nəcis
nümunəsi dondurulmalıdır, və ya nümunə təkrar
lanmalıdır.

Analitik mərhələ. Artan sübutlar göstərir ki,
müxtəlif FK dəyərləri IBX olan xəstələrdə müxtəlif
nəticələrlə, o cümlədən endoskopik və histoloji
aktiv lik və ya remissiya ilə əlaqələndirilə bilər [6, 7,
20, 21]. Beləliklə, FK konsentratlarının qiymətlən 
di rilməsi klinisistlər üçün son dərəcə vacibdir. Bu
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səbəbdən kəmiyyət analizləri keyfiyyət üsullarının
əvəzinə məsləhət görülür. ELİSA testi FKnin
ölçülməsi üçün ən çox istifadə olunan kəmiyyət
üsuludur və təxminən 30 ildir ki, istifadə olunur;
dəqiq analitik xarakteristikalara malik olsa da, lakin
icrasına çox zaman tələb edilir [1, 6].

Hazırda avtomatlaşdırılmış ELİSA testləri
mövcuddur. Bu testlər nümunələrin istənilən vaxt,
hətta ayrıayrılıqda analiz edilməsinə imkan verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu testlərin diaqnostik
dəqiqliyi ənənəvi ELISA metoduna bərabərdir [22
28]. Son illər ekspress testlər və ev şəraitində icra
oluna biləcək testlər hazırlanmışdır [2938]. 

FKyə nəzarət etmək üçün bir neçə test mövcud
dur. Bir neçə tədqiqat onların xüsusiyyətlərini
müqayisə edərək klinik praktikada istifadə üçün
optimal metodu müəyyən etmişdir [3943].
MirsepasiLauridsen və həmm. IBX diaqnostikasın
da 3 ELISA testinin (EKCAL®,CALPRO TM və
HK325®) dəqiqliyini müqayisə etmişdir [44].
CALPRO TM ELISA testi digər testlərlə müqay
isədə daha yüksək spesifiklik nəticələri göstərdi,
lakin araşdırma digərlərinə nisbətən bir metodun
üstünlüyünü nümayiş etdirmək üçün nə işlənib
hazırlanmadı, nə də təsdiq olundu. Birbaşa müqay
isəli araşdırma 3 ev FK testlərinin xüsusiyyətlərini
qiymətləndirdi [40]. ELISA testləri ilə razılaşma
baxımından heç bir fərq tapılmadı, lakin daha az
oxunma səhvləri aşkarlanmışdır [45].

50 μg/qlıq FK həddini nəzərə alaraq analizlər
7583% həssaslıq və IBX diaqnozu üçün 6895%
spesifiklik göstərmişdir. Yüksək həssaslıq və spesi
fiklik, həm xoralı koliti olan xəstələrdə, həm də
Kron xəstəliyi olan xəstələrdə orta ağır endoskopik
xəstəlik aktivliyinin proqnozlaşdırılmasında da
tapıldı. Orta dərəcəli xəstəlik aktivliyinə gəlincə,
XK olan xəstələrdə qəbul edilə bilən effektivlik
dərəcəsi müəyyən edildi, eyni zamanda, aşağı həs
saslıq dəyərləri Kron xəstəliyi olan xəstələrdə
qeydə alındı. Ümumiyyətlə, bütün analizlər
əhəmiyyətli dərəcədə korrelyasiya olundu (p<0,05)
və hər hansı bir üsulun digərləri üzərində üstünlüyü
aşkar edilmədi. Müəyyən bir testin digərlərinə nis
bətən daha yaxşı diaqnostik dəqiqliyə malik olub
olmadığını müəyyən etmək üçün IBXnin böyük
populyasiyalarında daha çox müqayisəli tədqiqatlar
aparmaq lazımdır. 

Birbaşa sınaq zamanı iki ELISA testinin

(CalproTM və Calprest®) effektivliyi ilə müqai sə 
də xoralı koliti olan 116 xəstədə xəstəlik aktiv 
liyinin qiymətləndirilməsi üçün aparılmışdır [46].
Hər iki test dəqiq xəstəliyin endoskopik aktivliyi, 2
dən 3ə qədər (AUC=Calpro TM üçün 0,79 və
Calprest üçün AUC=0.80®) xəstəliyin endoskopik
aktivliyi kimi müəyyən etmişdir. Lakin, müxtəlif
FK həddləri aşkar edilmişdir (Calprest®üçün 148
mg/kq, CalproTM üçünisə 208 mg/kq), FK 200
1000 mg/kqdır səviyyələrində isə alətlər arasında
30%ə qədər fərq tapılmışdır. Digər bir araşdırmada
bağırsaqların funksional və üzvü pozğunluqlarını
ayırd etmək üçün 6 avtomatlaşdırılmış ELISA tes
tinin dəqiqliyi araşdırılmışdır [47]. IBX xəstə 
liyindən əziyyət çəkən və eləcə də digər qastroen
teroloji və revmatoloji xəstəlikləri olan 105 xəstə
qeydə alınmışdır; istehsalçının göstərdiyi 50 mq/q
hüdud səviyyəsində testlər 58%dən 78%ə qədər
olan diapazonda spesifiklik və 100% həssaslıq
göstərilmişdir. Testlərin ümumi qeyridəqiqlik
dəyərləri 1,5%dən 23,3%ə qədər olması və FK
konsentrasiyasının artması ilə testlər arasındakı fərq
artır. Bu səbəbdən FKnin ölçülməsi üçün hazırda
mövcud olan testlər birbirini əvəz edə bilməz.
Xəstəni izləmək üçün eyni tip analizdən isti fadə
etmək daha üstündür. Yeni müalicənin əvvə lində
FK üçün etalon nəcis nümunəsinin olma sı yaxşı
olardı. Bu nümunə endoskopik qiymətlən dir mə ilə
müqayisə etməyə imkan yaradardı ki, bu da
biokimyəvi nəticələrin etibarlılığını təmin edir. Bu,
FK dəyişmə tendensiyasını və bununla da xəstənin
vəziyyətinə nəzarət etmək imkanı yaradır. Bununla
yanaşı, xəstəliyin residivinin proqnozunu vermək
və nəticələrin interpretasiyasını asanlaşdırmaq üçün
istifadə oluna bilər. 

FK bağırsaq iltihabının markeridir, lakin IBX
üçün spesifik deyil, belə ki, bəzi mədəbağırsaq
xəstəlikləri, dərman və həyat tərzi onun konsen
trasiyasını dəyişdirə bilər [1, 6]. Yüksək FK dəyər
ləri kolon polipləri, yoğun bağırsağın divertikulyar
xəstəliyi, yoğun bağırsaq xərçəngi, mədəbağırsaq
qanaxmaları, mədəbağırsaq infeksiyaları, mikros 
ko pik kolit, şüasonrası proktit, revmatoloji xəstəlik
lər, qaraciyərin sirrozu olan xəstələrdə aşkar edilir
(Cəd.) [1, 48]. Bundan başqa, qeyristeroid iltihab
əleyhinə dərmanlar və proton pompa inhibitorları
(PPI) kimi bəzi dərmanlar daha yüksək FK
səviyyəsi ilə əlaqələndirilir [4951].
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Cədvəl
Fekal kalprotektin səviyyəsinin artması ilə müşayiət olunan amillər [1, 4851]
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Eynilə, dərmanın kifayət qədər qəbulunu təmin
etmək və hər hansı bir ölçmə xətasının qarşısını
almaq üçün FK ölçülərindən 4 həftə əvvəl PPI
dayandırılmalıdır [50]. Bundan başqa, xəstələrin, o
cümlədən cavan (<9 yaş) və yaşlı xəstələrin yaşı
(>65 il), bədən çəkisi (piylənmə), fiziki hərəkətsiz
lik, perianal xəstəlik, stoma və bağırsağın hazırlan
ması da yuxarıda göstərilən FK yüksək dəyərləri ilə
əlaqələndirilmişdir [5254]. İBX olan hamilə qadın
larda FK səviyyəsi xəstəlik aktivliyi ilə sıx əlaqəlidir
və çox vaxt bu xəstələrə nəzarət etmək üçün istifadə
olunur, lakin, hamiləlik zamanı FK səviyyəsinin
tədricən aşağı düşməsinə meyl müşahidə olunub
[55]. Belə ki, hamilə qadınlarda baş verən immun
dəyişikliklər xəstəlik aktivliyinə müsbət təsir
göstərə bilər [56]. FK dəyərlərini interpretasiya
edərkən, FKnin nəticələrinə təsir edə biləcək bütün
faktorların nəzərə alınması vacibdir. Gündəlik klinik
praktikada həkimlər FKnin sonu ilə endoskopik və
histoloji məlumatlar arasındakı yazışmaları
qiymətləndirməlidirlər. Bu nəticələr arasındakı kor
relyasiya fekal analizin etibarlılığını təsdiq edə bilər.

Digər tərəfdən, əgər heç bir korrelyasiya tapılmazsa
və ya FK səviyyəsinə təsir edən amillər varsa, FK
ölçüləri bir neçə həftədən sonra təkrarlanmalıdır.

Yekun. FK səviyyələri xəstələrin idarə edil mə 
sin də getdikcə daha əhəmiyyətli rol oynasa da, bəzi
tədqiqat məsələləri daha dərindən nəzərdən keçir
ilməli olur. FK ölçülərinin standartlaşdırılması təd 
qi qatların heterogenliyini azalda və daha etibarlı
məlumatlar əldə edə bilər: fekal nümunənin yığı mı 
nın vaxtının ölçü nəticələrinə təsir edibetməyəcəyi
ni müəyyən etmək, FK ölçmənin təkrarı faydalı
olubolmadığını aydınlaşdırmaq üçün zəruridir;
otaq temperaturunda nümunənin saxlanılması üçün
daha yaxşı strategiya araşdırılmalı və bu məsələnin
həlli üçün 3 və ya 7 gün ərzində təhlil edilən nəcis
nümunələrində FK konsentrasiyasının qiymət lən di 
ril məsi üçün müqayisəli araşdırma aparılmalıdır;
du ru nəcislə nə etmək lazım olduğunu müəyyən
etmək lazımdır, belə ki, IBX olan xəstələrdə ən çox
rast gəlinən vəziyyət budur; nəcisin toplanması və
homogenizasiyası üçün ən yaxşı üsulu müəyyən
etmək; reproduktivliyi müəyyənləşdirmək və



mövcud FK testlərinin diaqnostik dəqiqliyini təsdiq
etmək üçün böyük mərkəzləşdirilmiş tədqiqatlar
aparmaq lazımdır; bu günə qədər xəstəlik
aktivliyinin və ya remissiyanın müəyyən edilməsi
üçün ümumi qəbul edilmiş FK həddi yoxdur. FK

analizinin homogenizasiyası, klinikada xəstəlik
aktivliyini proqnozlaşdıran, terapevtik həll yollarını
müəyyən edən həddi müəyyən etməyə və təsdiq
etməyə imkan verə bilər və İBX olan xəstələr üçün
yeni bir müalicə məqsədini təmsil edir.
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РЕЗЮМЕ

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ ФЕКАЛЬНОГО
КАЛЬПРОТЕКТИНА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА

1Керимова К.М., 1,2Ахмедзаде Г.А., 2,3Бабаева Г.Г.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,
кафедра клинической лабораторной диагностики1 и кафедра терапии3, Баку, Азербайджан;

Мемориал Клиника2, Баку, Азербайджан

Фекальный кальпротектин (ФК) является неинвазивным маркером воспаления кишечника, который часто
используется для принятия терапевтических решений у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника (ВЗК). Каждый шаг измерения ФК может влиять на результаты, приводя к неправильной интер
претации и потенциально влияя на ведение пациентов с ВЗК. На сегодняшний день измерения ФК отли
чаются высокой степенью неоднородности, и ни один из существующих методов не является общепринятым
в качестве стандарта. Цель: предоставить четкие позиции относительно преаналитических и аналитических
этапов измерения ФК и минимизации риска неверной интерпретации. Материалы и методы.
Систематический поиск научной литературы проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, EMBASE и
Cochrane до июня 2021 года для выявления всех исследований, сообщающих данные по измерению ФК (по
ключевым фразам «фекальные маркеры воспаления», «кальпротектин», «воспалительные заболевания
кишечника»). Результаты. Основываясь на имеющихся данных, для измерения ФК следует отдавать пред
почтение количественным тестам; измерение ФК всегда следует выполнять одним и тем же методом, а при
интерпретации результатов следует принимать во внимание факторы, влияющие на его уровни.
Заключение. Концентрации ФК определяют решения врачей о лечении. Несмотря на то, что ФК играет все
более важную роль в ведении пациентов с ВЗК, следует провести большие многоцентровые исследования
для определения воспроизводимости и подтверждения диагностической точности доступных тестов ФК.
Ключевые слова: фекальный кальпротектин, диагностическая точность, фекальные маркеры воспаления,
воспалительные заболевания кишечника

SUMMARY

STANDARDIZATION ISSUES FOR FECAL CALPROTECTIN
MEASUREMENT IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

1Kerimova K.M., 1,2Ahmedzade G.A., 2,3Babayeva G.H.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Clinical laboratory diagnostics1 and Department of Therapy3, Baku, Azerbaijan;
Memorial Clinic2, Baku, Azerbaijan

Fecal calprotectin (FC) is a noninvasive marker of intestinal inflammation that is often used to guide therapeutic
decisions in patients with inflammatory bowel disease (IBD). Each step in FC measurement can influence the
results, leading to misinterpretation and potentially affecting the management of patients with IBD. To date, FC
measurements are highly heterogeneous, and none of the existing methods is generally accepted as a standard. Aim:



to provide a clear position on the preanalytical and analytical steps of FC measurement and to minimize the risk of
misinterpretation. Materials and methods. A systematic search of the scientific literature was carried out in the
PubMed/MEDLINE, EMBASE and Cochrane databases until June 2021 to identify all studies reporting data on FC
measurement (for the key phrases "fecal markers of inflammation", "calprotectin", "inflammatory bowel diseases").
Results. Based on available data, quantitative tests should be preferred to measure FC; FC measurements should
always be performed using the same method, and factors affecting his levels should be taken into account when
interpreting results. Conclusion. FC concentrations determine treatment decisions by physicians. Although FC is
playing an increasingly important role in the management of IBD patients, large multicenter studies should be con
ducted to determine the reproducibility and to confirm the diagnostic accuracy of the available FC tests.
Keywords: fecal calprotectin, diagnostic accuracy, fecal markers of inflammation, inflammatory bowel diseases
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Tədqim olunmuş ədəbiyyat icmalında Ramazan orucu dövründə ürəkdamar xəstəliklərinin idarə olunması, pasiyentlərdə risk stra 
ti fikasiyası, istifadə olunan preparatların mümkün riskləri və bu risklərin aradan qaldırılması yolları barədə məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: oruc, ürəkdamar xəstəlikləri, kardiovaskulyar risk.

RAMAZAN ORUCLUĞU VƏ ÜRƏKDAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ

Mustafayev İ.İ.*, İsmayılova N.R.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

M üqəddəs Ramazan ayında oruc tutmaq
İslamın 5 vacib şərtindən birdir. Ra ma 
zan orucunu dünyada 1,8 milyard müsəl

manın əksəriyyəti tutur. Başqa dinldərdə də aclıqla
müşayiət olunan ayələr vardır, lakin ramazan orucu
daha uzun müddət və ciddiliyi ilə onlardan
fərqlənir. Orucluq, Qəməri təqvim ilində 1 ay
davam edir və səhərdən gün batana qədər hər hansı
yemək və içkilərdən imtina edilir. Şəkərli diabet
kimi bəzi xronik xəstəlikləri olan pasiyentlər üçün
“təhlükəsiz” oruc tutma ilə bağlı tövsiyələr olsa da,
ürəkdamar xəstəlikləri (ÜDX) olan xəstələr üçün
ümumi qəbul olunmuş təlimat yoxdur. Lakin, əksər
ÜDX olan pasiyentlər oruc tutmaq istəyir və onun
təhlükəsizliyinə dair teztez həkimlərə müraciət
edirlər. Biz, tibb işçilərinə oruc tutmağı düşünən
ürəkdamar xəstəlikləri olan xəstələri təlimatlandır
maq, onlarla orucluq zamanı səhhətlərində ola
biləcək bəzi dəyişiklikləri müzakirə etmək və idarə
etməkdə kömək etmək üçün bu mövzuya həsr olun
muş tibbi ədəbiyyatı nəzərdən keçirdik. 

ÜDX olan xəstələrdə Ramazan orucunun təh
lükəsizliyinə dair araşdırmalar seyrək, müşahidə
xarakterli, kiçik saylı tədqiqat iştirakçıları və qısa
təqibə malik olması və və müxtəlif coğrafı məkan
larda aparılması ilə səciyyələnir və ona görə də bir
sıra hallarda təzadlıdırlar. Əldə olunan məlumatlara
əsaslanaraq ÜDX olan pasiyentləri ən çox maraq
landıran aşağıdakı suallara cavab verməyə çalışa
cağıq:

 hansı hallarda oruc tutmaq təhlükəsiz və ya az
təhlükəlidir?

 hansı hallar orucluğa mütləq əks gostərişdir?
 Ramazan müddətində dərman qəbulu qaydası

necə olmalıdır?
 Ramazan müddətində xəstələr nədən çəkin

məli və ya nələrə riayət etməlidirlər?
Orucluq zamanı orqanizmdə baş verən kardio 

me tabolok dəyişikliklərin dinamikası
Səudiyyə Ərəbistanı, Tailand, İraqda aparılan

tədqiqatlarda oruc tutan qadın və kişilərdə orucluq

dan əvvəl və onun sonunda təyin olunan bədən çə 
ki si, lipid spektri, sidik turşusu, elektrolitlər və qa 
ra ciyər sınaqlarının göstəricilərində statistik səhih
dəyişikliklər aşkar olunmamışdır. Əksər digər
müsəlman ölkələrində (İran, Birləşmiş Ərəb Əmir 
liyi, Malayziya, Pakistan, Əlcəzair və s.) bədən çək
isində statisitk səhih azalma müşahidə olunmuşdur
[15]. Ən azı bir kardiovaskulyar (KV) risk faktoru
(RF) olan (son 10 ildə sənədləşdirilmiş koronar
arteriya xəstəliyi (KAX), metabolik sindrom, sere
brovaskulyar xəstəliklər daxil olmaqla) bir qrup
pasiyentin daxil edildiyi prospektiv müşahidəli
tədqiqatda orucluğun sonunda lipid spektrinin
bütün parametrləri yaxşılaşmışdır: ümumi XS
(ÜXS), aşağı sıxlıqlı lipoproteid XS (ASLXS), çox
aşağı sıxlıqlı lipoprotein XS (ÇASLXS), və triqlis
eridlərin (TQ) səviyyələri yüksək statistik səhihlikə
azalmış, yüksək sıxlıqlı lipoproteid xolesterinin
(YSLXS) səviyyəsi isə artmışdır [6]. Metodik
cəhətdən daha mükəmməl görünən Türkiyədə
aparılmış tədqiqatda antiaterogen YSLXS oru
cluğun sonunda artdığı aşkarlanmışdır [7]. Orucluq
zamanı aclıq qlükozasının miqdarı adətən azalmış
olur [8] 

Beləliklə Oruc tutmaq KV risk faktorlarına əsa 
sən müsbət təsir göstərir: antiaterogen YSLPXS
səviyyəsi yüksəlir, aterogen ASLPXS nadir istis
nalarla azalır, ÜXS, TQ səviyyələri ya azalır, ya da
ciddi dəyişmir, bədən çəkisi və bel çevrəsi azalır,
tütünçəkm azalır, sistolik arterial təzyiq (SAT) və
diastolik arterial təzyiq (DAT) səviyyələri azalır.
Nəticədə 10 illik hesablanan KV riski statistik səhih
azalmış olur.

Ramazan orucu və hipertenziya. Orucluq
zamanı hemodinamikaya təsir edən bir sıra faktor
ları ayrıd etmək olar:

 həyat tərzinin dəyişməsi (heç bir əvvəlcədən
hazırlıq olmadan müddətli aclıq və susuzluq);

 enerji məhdudiyyəti avtonom sinir sisteminə
ciddi təsir göstərir və bu vaqal tonusun art
masına, simpatik tonusunun azalmasına

*e-mail: terapiya_adhti@mail.ru

Тибб вя Елм Журналы, №4 (30) 2022, 17-27



gətirib çıxarır;
 kardiak baroreseptor həssaslığı artır, plazma

həcmi və ürəyə qayıdan venoz qanın həcmi
azalır;

 qəbul olunan dərmanların( xususi ilə uzun
təsirli) farmakodinamikası və farma ko ki ne ti 
ka sında dəyişikliklərin ola bilməsi antihi per 
ten ziv dərmanların (AHD) effektivliyinə təsir
göstərə bilməsi.

Ramazanda fasiləli aclığın ATnin səviyyəsinə
dair tədqiqatların nəticələri təzadldır. Belə ki, əksər
tədqiqatlardan alınan nəticələr SAT və DATın həm
normotenziv [9], həm də hipertenziv xəstələrdə [6,
10] orucluq zamanı statistik dürüst azalmasını
göstərdiyi halda, digər tədqiqatçılar bu göstəri
cilərin dəyişmədiyini [11] və hətta bir tədqiqatda
[12] SAT qalxmasını aşkar edildiyini göstərmişlər.
Ramazan orucunu tutan pasiyentlərdə nəbz təzy
iqinin və oksidativ stressin azalması [13] çox yaxşı
proqnostik əlamət sayılmalıdır. Eldeeb və b., [14]
böyrək funksiyasından asılı olmayaraq hipertenziv
xəstələrdə qan təzyiqinə nəzarətin yaxşılaşdığını və
Ramazan orucunu tutan xəstələrdə XBX olmayan
larda arterial sərtliyin yaxşılaşdığını qeyd etmişlər.

Aktürk İ. və b. [7] tərəfindən aparılan ATnin 24
saatlıq monitorinqi oruc tutan xəstələrdə SAT və
DATın əsasən gündüz saatlarında azalması müəy 
yən olunmuşdur. Digər bir araşdırmada isə Ra ma 
zan ayında və ondan sonra ATnin 24 saatlıq moni
torinqində 2 monitorinq dövründə AT dinamikasın
da ciddi dəyişiklik aşkar olunmamışdır, yalnız səhər
yeməyinə durarkən AT azacıq qalxmışdır. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatların nəticələri belə
bir yəqinliyə gəlməyə imkan verir ki, ramazan oru
cluğu hipertenziyalı xəstələrdə AT enməsi ilə yanaşı
ona yaxşı nəzarət olunmasına da imkan verir.
Nəzarət olunan və antihipertenziv dərmanlarını
vaxtıvaxtında qəbul edən mülayim və orta dərəcəli
hipertenziyalı xəstələrdə müqəddəs ayda günün kri
tik saatlarında AT səviyyəsində ciddi dəyişikliklər
müşahidə olunmadığından, Ramazan ayı zamanı
xəstələr orucluğu rahat keçirə bilər, lakin bir sıra
vacib tövsiyələrə riayət etmək oruc tutmanın təh
lükəsizliyini təmin edə bilər:

 həkim tövsiyələri və müalicə fərdiliəşdirilmə
lidir. Xəstələr təlimatlandırılarkən farmakolo
ji və qeyrifarmakoloji müalicəyə ciddi əməl
oluması vurğulanmalıdır;

 xəstələrin orucluqdan öncə tibbi məsləhətlərə
ciddi əməl etmələri təşviq edilməlidir ki, dər
man rejimi orucluğa uyğunlaşdırılsın;

 hipertenziyalı xəstələrə xörək duzu və hey
vani yağları məhdudlaşdırmaq tövsiyə olun
malıdır; 

 qanın dəqiqəlik həcmini azaldığından (hemo
konsentrasiya) diuretiklərin təyinindən,
xüsusi ilə isti aylarda, mümkün qədər qaçmaq
lazımdır. Əgər bu mümkün deyildirsə erkən
axşam saatlarında (iftar zamanı) təyin etmək
tövsiyə olunur;

 gündə bir dəfə qəbul olunan uzun təsirli anti
hipertenziv preparatlar və ya fiksə dozalı
kombinasiyalar təyin olunmalıdır.

Orucluğun hipertenziyalı xəstələrdə yuxarıda
göstərilən faydalı təsirlərinə baxmayaraq bir sıra
hallarda ona əməl olunması məslət görülmür: 

 AT səviyyəsinə çətin nəzarət olunan xəstələrə
AT adekvat nəzarət olunanacan oruc tutma
maq məsləhətdir;

 hipertonik krizlər zamanı aclığın müddə tin 
dən asılı olmadan yardım olunmalıdır (vena 
da xili antihipertenziv vasitələr də daxil
olmaq la) və orucluq dayandırılmalıldır;

 zəif və qoca hipertenziyalı xəstələrə (xüsusi
ilə ortostatik hipotenziyaya meyilli olan)
oruc luq məsləhət görülmür.

Hamilə və süd əmizdirən hipertenziyalı qadın
xəstələr ciddi tibbi nəzarətlə oruc tuta bilərlər.

Xronik koronar sindrom və orucluq. Xronik
koronar sindromu (XKS) olan xəstələrin müşahidəli
tədqiqatında, Khafaji və b. [15] Ramazan orucunun
ürək ölümünün və ya xəstələnmənin artması ilə
əlaqəli olmadığını bildirmişlər. Xəstələr ürək simp
tomlarının yaxşılaşdığını bildirirlər. Angioqrafiya,
stresstest, tək foton emission kompyuter tomo
qrafiya ilə sənədləşdirilmiş sabit KAX olan
xəstələrdə orucluq zamanı döş qəfəsində ağrılar və
təngnəfəslik kimi kombinə olunmuş son nöqtələrdə
statistik səhih dəyişikliklər olmamışdır [16].
Tədqiqata cəlb olunanadək 3 ay stabil KAX olan 21
ŞDT2 olan yüksək KV riskli xəstədə orucluq arzu
olunmaz KV effektlərlə müşayiət olunmamışdır
[17]. Oruc tutan 424 müxtəlif KVX olan pasiyentdə
orucluğun ortasında aparılan sağlamlığa aid sorğu
nun nəticələrinə əsasən 66,3% heç bir fərq hiss
etməmiş, 27,6% özünu yaxşı hiss etmiş, yalnız
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6,7% pisləşmə hiss etmiş, 81,3% dərmanlara ria yət 
kar olmuş, 68,6% kardioloji pəhrizlərə riayətkar
olmuş dur [18]. Son zamanlar aparılan bir tədqiqatın
[19] nəticələri sübut etmişdir ki, tədqiqata cəlb
olun muş 21 KVX olan pasiyentdə Ramazan oruc lu 
ğu zamanı qanda azot oksidin səviyyəsi statistik sə 
hih liklə qalxır. Bundan belə bir nəticəyə gəlinmişdir
ki, Ramazan aclığı endotelial funk si ya ya əlverişli
təsir göstərməklə KV riski yaxşılaşdıra bilər.

Kəskin koronar sindrom. Temizhan və digər
ləri [20], 1655 xəstədə Ramazandan bir ay əvvəl,
Ramazan zamanı və sonra, 6 il ərzində, kəskin
koronar sindromun (KKS) tezliyini müqayisə
etmişlər. Əvvəlki və ya sonrakı ayla müqayisədə
Ramazan ayında KKSin tezliyində əhəmiyyətli
fərqlər olmadığını qeyd etmişlər. Digər oxşar
tədqiqatlarda orucluq zamanı kəskin miokard
infarktının (KMİ) artmaması ilə yanaşı [21], Mİ
sonra xəstəxanada qalma müddəti qısa olur [22],
əksinə, oruc tutmayanlarda Mİ daha çox olması
göstərilsə də bunun əksini göstərən tədqiqatlara da
rast gəlinir [23]. Amin və Alaarag [24] tərəfindən
aparılan çoxmərkəzli araşdırma göstərdi ki, perku
tan koronar müdaxilədən sonra 3 ay ərzində
Ramazan orucunu tutan xəstələrdə Ramazan oru
cunu tutmayanlara nisbətən əhəmiyyətli ürək hadis
ələri daha çox olur. 

Oruc tutan və tutmayanlarda KKS simptom
larının başlamasınanın sirkad mənzərəsinə ğörə
müqayisəsi [25] oruc tutanlarda bu göstəricinin 3
pik həddinin (saat 09:0010:00, 17:0018:00, 01:00
02:00) olduğu halda oruc tutmayanlarda iki pik
qeydə alınmışdır (09:0010:00 və 01:002:00).
Maraqlıdır ki, oruc tutan xəstələr KKS baş verdiyi
halda xəstəxanaya daha erkən saatlarda çatdırlır
[26], bu da həmin saatlarda oruc tutan pasiyentlərin
və tibb işçilərinin oyaq olması ilə izah olunur.
Beləliklə, aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir
ki, Ramazan orucluğu kəskin kardioloji xəstəlik
lərin baş vermə tezliyində heç bir dəyişikliklə
assosiasiya olunmur və əksər kardioloji xəstələr heç
bir çətinlik çəkmədən oruc tuta bilər. Bəzi tədqiqat
ların məlumatlarında göstərilən lipid profilinin
yaxşılaşması, xüsusi ilə yüksək sıxlıqlı lipoprotein
lərin 3040% artması ümidvericidir.

Ürək çatışmazlığı. Abazid və b. [27] tərəfindən
aparılan müşahidəli tədqiqatında göstərilmişdir ki,
sol mədəciyin atım fraksiyası azalmış (SMAF

≤40%) ürək çatışmazlığı (AFaÜÇ) olan xəstələr
“yaxşı monitorinq” olunarsa, 92%ində ÜÇ simp
tomlarının pisləşməsi müşahidə edilmir. Qeyri
işemik kardiomiopatiyası və/və yaxud maye məh
dudiyyətlərinə, və/və yaxud dərman qəbulunda
problemlər olan xəstələrdə ÜÇ simptomlarının pis
ləşməsi ehtimalı daha yüksək olmuşdur. 10 il
ərzində AFaÜÇ ilə xəstəxanaya yerləşdirilən 2000
dən çox xəstənin retrospektiv analizi ilin digər
ayları ilə müqayisədə Ramazan ayında ÜÇ ilə
xəstəxanaya yerləşdirilmələrin sayında artım
olmadığını aşkar etmişdir [21]. Bu tədqiqatda 3
müşahidə dövründə təyin olunan dərmanların reji
mində, hansılara ki, diuretiklər, angiotenzinçevirici
ferment inhibitorları, βblokatorlar daxil olmuşdur,
əsaslı bir dəyişiklik olmamışdır.

Təəssüf ki, Ramazan orucunun AF qorunmuş
(AfqÜÇ) təsiri haqqında tədqiqatlar mövcud deyil.
Güman etmək olar ki, klinik statusu sabit olan
“aşağıorta” riskli AFqÜÇ olan pasiyentlər təhlükə
siz oruc tuta bilər, lakin onlar heterogen qrup xəstə
liklər olduğundan, onlarda riski artıra biləcək şərait
və komorbidlik ciddi araşdırılmalıdır [28]. 

Mütəxəssislər qrupu Ramazan orucu tutan
xəstələrdə natriumqlükoza kotransporter2
inhibitorlarının (SGLT2i) təhlükəsizliyini araşdır
mış və aşağıdakılar barədə razılığa gəlinmişdir [29]:
SGLT2i aşağı dozada, axşam və Ramazandan ən azı
1 ay əvvəl başlanmalıdır; oruc olmayan saatlarda
maye qəbulu artırılmalıdır; şəkərli diabet tip 2
pasiyentlər üçün hər hansı eyni vaxtda qəbul edilən
antidiabetik dərmanları nəzərdən keçirməklə hipoq
likemiyanın qarşısını almaq lazım və yaşlılarda,
xronik böyrək xəstəliyi (XBX) olan xəstələrdə və
ya ilgək diuretikləri qəbul edənlərdə SGTL2idən
çəkinmək lazımdır [29]. 

Aritmiyalar. Hüceyrə mübadiləsinin və ion
kanallarının funksiyasının pozulması ürək arit
miyasına səbəb ola bilər [30]. Ramazan orucu tutan
bir xəstədə erkən mədəcik komplekslərinin asimp
tomatik yüksək yükü olduğu, yalnız Ramazan oru
cuna sonrakı cəhdlərdə təkrarlamaların monitorinq
zamanı daha çox müşahidə edildiyi bildirilir [31].
Avropa kardiologiya cəmiyyətnin 2020ci il idman
kardiologiyasına dair tövsiyədə qeyd edilir ki, uzun
QT sindromu olan xəstələr susuzlaşdırmadan ciddi
çəkinməlidirlər [32]. Amerika Ürək Assosiasiyası
tövsiyəsi bildirir ki, Ramazan orucunda rast gəlinən
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yuxu dövrü və qidalanma pozğunluqları qulaqcıq
fibrilasiyasının (QF) artmasına səbəb ola bilər [33].
Lakin Qətərda aparılmış bir tədqiqatın (Salam AM)
nəticələrinə əsasən Mİ keçirtmiş, KMİ, ÜÇ, qapaq
patologiyası olan pasiyentlərdə QF görə hospital
izasiya halları artmır. Batarfi və b. [34] tərəfindən
Ramazan orucunu tutan və oral antikoaqulyant
qəbul edən 809 xəstə kohortunda müşahidə aparıl 
mış dır: xəstələrin 68,4%i varfarin, qalanları yeni
oral antikoaqulyantlar (YOAK) qəbul etmişdir.
Onla rın 50%i həkimləri ilə əvvəlcədən məs
ləhətləşmədən antikoaqulyasiya rejimini dəyiş dir di 
yi (qəbul vaxtı, atlanan dozalar, gündə iki dəfə eyni
vaxtda qəbul edilən dərmanlar) aşkarlanmışdır.
Gündə iki dəfə YOAK qəbul edən xəstələrin anti ko 
aqulyant qəbulunun dəyişdirmə ehtimalının daha
yük sək olduğu və bu dəyişikliklər nəticəsində, mə 
sə lən, qanaxma və ya insult ilə xəstəxanaya yerləş 
di rilmə ehtimalının daha yüksək olduğu qeyd
edilmişdir.

Digər ürəkdamar xəstəlikləri. Hipertrofik
obstruktiv kardiyomiyopatiya (HOKM) üçün 2014
Avropa kardiologiya cəmiyyəti və 2020 Amerika
Kardioloju Kollecinin rəhbər tövsiyələrində bu
qəbildən olan xəstələrin huşunu itirmə kimi
(sinkope) potensial həyati təhlükəsi olan simptom
ların baş verməsini azaltmaq üçün onlar yaxşı
hidratasiya rejimində qalmalıdırlar [35].

Eyni şəkildə, böyüklərdə anadangəlmə ürək
qüsuru xəstəliyi (AÜQX) olan pasiyentlər üçün
2020 Avropa kardiologiya cəmiyyəti təlimatlarında
da belə qüsuru olan xəstələrdə, xüsusən də sianotik
AÜQX olanlarda dehiratasiyadan qaçınmaq tövsiyə
edilir [36]. Dehidratasiya həmçinin ortostatik
dözümsüzlük sindromlarının, o cümlədən neyrogen
və qeyrineyrogen ortostatik hipotenziya və postur
al ortostatik taxikardiyaya səbəb ola bilər.

Həyat tərzinin dəyişdirilməsinə dair töv si yə 
lər. Həyat tərzinin dəyişdirilməsinə (HTD) dair bi 
la vasitə orucluğa aid rəhbər tövsiyə olmasa da,
ÜDX dair beynəlxalq standartları nəzərə almaqla
aşa ğıdakı minimal tövsiyələri təklif etmək olar:

1. Tütün çəkməni tərgitmək;
2. Dehiratasiyadan qaçmaq üçün iftar zamanı

çoxlu maye qəbul etmək;
3. Təzə meyvə və tərəvəzdən çox istifadə etmək;
4. Təzə balıqdan istifadə etmək;
5. Çox yağlı olmayan qırmızı və ağ ətlərdən isti

fadə etmək;
6. Yağsız və ya az yağlı süd məhsullarından isti

fadə etmək;
7. İftar və imsak zamanı dərhal çoxlu miqdarda

(xususi ilə də yağlı və yüksək kalorili)
yeməkdən çəkinmək;

8. Fiziki aktivliyi artırmaq;
9. Yemək qəbulu saatlarında (iftar və imsak)

KKS əlamətlərinin artması mümkünlüyü
haqqında xəstələri təlimatlandırmaq;

10. İsti günlərdə qızmar günəş altında çox qal
maq və fiziki işlə məşğul olmaq məsləhət
deyil.

Sübutların xülasəsi. Mövcud tədqiqatlar gös tə 
rir ki, "cidd monitorinq" ilə əksər hipertenziyalı,
XKS və ya AFaÜÇ olan xəstələrdə oruc təhlükəsiz
şəkildə həyata keçirilə bilər. Kardiomiyopatiyalar,
aritmiyalar və ya ürək qapaqlarının xəstəlikləri də
daxil olmaqla, ürəkdamar xəstəliklərinin digər for
malarında Ramazan orucu ilə bağlı dərc edilmiş
məlumat yoxdur və ya çox azdır. Ramazan orucu ilə
bağlı dərc edilmiş məlumatlar zəifdir, müşahidə
xarakteri daşıyır, kifayət qədər sübut gücünə malik
böyük bir xəstə sayına, Ramazan ayından sonra
uzunmüddətli təqibə malik deyil, və alınan nəticələr
çox təzadlı və ziddiyyətlidir. Sonuncuya səbəblər
sırasında aşağıdakıları göstərmək olar:

 müxtəlif klimatik və coğrafi məkanlarda
aparılması;

 iqtisadi səviyyəsi fərqli öıkələrdə aparılması;
 məhdud etnik qrupların cəlb olunması;
 metodik yanaşmalarda olan fərqlər; 
 Ramazan ayının ilin müxtəlif fəsillərinə

təsadüf etməsi;
 orucluq zamanı aclığın davam müddətinin

fərqli olması (818 saat).
Eyni zamanda “yaxın monitorinq”in nə demək

olduğunu aydın şəkildə müəyyənləşdirmir və ya
aclıqdan kənar dövrlərdə (iftar, imsak) qidalanma
haqqında ətraflı məlumata malik deyildir. Orucluq
kəskin koronar hadisələrin artması ilə müşayiət
olunmadığından əksər stabil kardioloji xəstələr
sağlamlıqlarına xələl gəlmədən oruc tuta bilərlər.
Orucluqdan öncə, onun davam müddətində və
ondan sonra həkim müayinələrində olmaq orucluğu
daha təhlükəsiz edə bilər. İlk dəfə oruc tutmaq
niyətində olan ÜDX olan pasiyentlər Ramazandan
əvvəl həkim nəzarəti altında sınaq orucu tutması
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onların Ramazanda oruc tutmağa orqanizmin dözə
biləcəyini müəyyən etməyə imkan verə bilər.
Orucluq zamanı medikamentoz və həyat tərzinin
dəyişdirilməsinə dair tibbi tövsiyələrə daha ciddi
əməl olunmalıdır.

Beləliklə, Ramazan orucu tutmaq istəyən ÜDX
olan müsəlmanlar üçün universal rəhbər tövsi yə 
lərin hazırlanması üçün çox saylı pasiyentlərin cəlb
olunduğu çox mərkəzli randomizə olunmuş, uzun
müddətli – Ramazan ayından əvvəlki və sonrakı
ayları əhatə edən yüksək metodik səviyyəli təd qi 
qat ların aparılmasına ehtiyac vardır.

Mövcud sübutlara əsaslanan ümumi töv si yə 
lər. Ramazan ayında oruc tutmaq istəyən ürək xəs 
tə likləri olan xəstələr, Ramazandan əvvəl gündəlik
məsləhətləşmə zamanı peşəkar həkimlər tərəfindən

fərdi olaraq qiymətləndirilməlidir. Bu zaman
həkimlər bir qism ekspertlərin də [28] razılaşdığı
kimi şəkərli diabetli xəstələr üçün, Ramazan ayında
oruc tutan müsəlman xəstələrin idarə edilməsi üzrə
yaxşı hazırlanmış və təstiqlənmiş Beynəlxalq
Diabet Federasiyasından və Diabet və Ramazan
Beynəlxalq Alyansının (International Diabetes Fe 
de ration and the Diabetes and Ramadan Inter na 
tional Alliance) (IDFDAR) risk kateqoriyalarını
ayırd etmək üçün təbəqələşməsi modelindən [37]
istifadə etməklə (Cəd. 1) təhlükəsiz oruc tutmaq
üçün zəmin yaratmaq olar. Baxmayaraq ki, oruc tut
maq üçün “aşağıorta” risk hesab edilən bəzi xəs 
tələr, vəziyyətlərinin spesifik xüsusiyyətlərinə və ya
əlavə xəstəliklərə görə daha yüksək risk altında ola
bilərlər.

Şək. 1də ürək xəstəliyi olan oruc tutan xəstəni
idarə edən peşəkar həkimlər üçün təklif olunan yolu
[28] təqdim edirik. Halhazırda göstərilən yol kom
binə olunmuş aşağıorta risk şəraitlərini istər sırf

ürəkdamar halları olsun, istərsə də teztez olduğu
kimi qeyrikardiak şəraitlərlə birgə rast gəlinən hal
larla bağlı təlimat verə bilməsə də praktik istifadə
üçün əlverişli sayılır.

Cədvəl 1
İDFDAR risk kateqoriyaları əsasında ürəkdamar xəstəlikləri olan xəstələrdə

oruc tutmaq üçün risk stratifikasiyası
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Şək. 1. Təklif olunan risk strafikasiyası və ÜÇ olan xəstənin oruc tutmaqla bağlı qərar vermə sxemi.



Şək. 2də Ramazan ayında oruc tutmaq istəyən
ürəkdamar xəstəlikləri olan xəstələri idarə edən

həkimlər üçün tövsiyə olunan məsləhət [28, 38]
siyahısı təqdim edilir.

Orucu asanlaşdırmaq strategiyaları üçün dərman
seçimi edildiyi hallarda, gündə bir dəfə qəbul edilən
və ya uzun təsirli dərmanların seçiminə üstünlük

verilməlidir [38]. Cəd. 2də Ramazan ayında oruc
tutarkən müxtəlif kardioloji dərmanlar və onların
istifadəsi ilə bağlı risklər ümumiləşdirilmişdir [39].

23

Şək. 2. Ürəkdamar problemləri olan xəstələrə baxış üçün Ramazan öncəsi və sonrası
tövsiyə olunan yoxlama siyahısı.



Cədvəl 2
Ramazan ayında oruc tutarkən müxtəlif kardioloji dərmanlar və onların istifadəsi ilə bağlı risklər
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Oruc tutmaq istəyən xəstələrdə yeni dərman təyi
ni qərarı verərkən təhlükəsizliyi və effektivliyi daha
teztez gündəlik dozası olan dərmanlara bərabər
olan, lakin gündə bir dəfə qəbul olunan dərmanlar
nəzərdə tutulmalıdır. Müəyyən edilmiş müal
icələrdə olan xəstələr üçün mümkün olduqda dər
man dəyişikliklərindən qaçınmaq təklif olunur.

Yekun. Ürəkdamar xəstəlikləri olan xəstələrdə

Ramazan orucu ilə bağlı ədəbiyyat məhdud olmasına
daxmayaraq, inanırıq ki təqdim edilmiş icmalın
həkimlələrə oruc tutmaq istəyən xəstələrdə risklərin
qiymətləndirilməsində, məsləhət və maariflən dir mə 
də, dərmanlara uyğunluğun təşviqində və moni to 
rinqdə faydalı rolu olacaqdır ki, nəticədə xəstələr daha
təhlükəsiz və potensial zərəri minimuma en dir məklə
öz dini öhdəliklərini yerinə yetirə biləcəklər. Ürək



damar xəstəlikləri olan xəstələrdə bir çox hallarda
qeyriürək xəstəlikləri olduğundan, təklif olunan töv si 
yələrimiz yanaşı xəstəliklərə dair tövsiyələri də nəzərə
almaqla istifadə olunması daha məqsədə uy ğundur.
Xəstələrin, peşəkar həkimlərin və dini/ic ma liderlə ri 

nin birbiri ilə sıx əlaqə saxlamasına və Ramazan oru
cunun təhlükəsizliyinə dair tibbi problemləri müzakirə
etməsinə güclü ehtiyac vardır. Orucla bağlı bilik
boşluqlarını araşdırmaq və mövcud tövsiyələri təkmil
ləşdirmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
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Определение предиабета. Предиабет
(ПД) – это состояние, при котором уро
вень глюкозы плазмы крови не достига

ет критериев диабета, но слишком высок, чтобы
считаться нормальным [1]. ПД представляет
собой определённую стадию нарушения углевод
ного обмена, предшествующую возникновению
сахарного диабета (СД). Однако, в Меж ду на 
родной классификации болезней 10 пересмотра
(МКБ10) отмечается код R.73 – «По вы шен ное
содержание глюкозы в крови» [2]. Таким обра 
зом, ПД как бы приравнивается к заболеванию.

Виды предиабета. Существенным отличием
ПД от СД является возможность его обратного
развития, т.е. возврата в нормальное состояние
углеводного обмена [3, 4]. 

Различают следующие виды ПД: 
 изолированное нарушение гликемии нато

щак (НГН), определяемого по результатам
анализа гликемии натощак;

 изолированное нарушение толерантности
к глюкозе (НТГ), определяемого по резуль
татам орального глюкозотолерантного
теста с нагрузкой в 75 г глюкозы;

 сочетание НГН и НТГ;
 изолированное повышение уровня глико

гемоглобина (A1C);
 сочетание НГН и A1C;
 сочетание НТГ и A1C;
 сочетание НГН, НТГ и A1C.
Следует также указать, что в условиях рутин

ной практики далеко не всегда применяются все
3 метода обследования. Так, если проведены
исследования гликемии натощак и A1C, которые
дали однозначный результат, указав на наличие

ПД, как правило, глюкозотолерантный тест уже
не проводится [5]. 

Распространённость предиабета. По дан
ным National Diabetes Statistics Report 2022 в
2019 году в США у 96 миллионов (38,0%) взрос
лых в возрасте 18 лет и старше был диагности
рован ПД. Это означает, что каждый третий
человек имеет ПД, но 8 из 10 человек не знают о
нарушении углеводного обмена у них. Причём
ПД имеют 26,4 миллиона (48,8%) человек в воз
расте 65 лет и старше. У 10,8% взрослых амери
канцев был выявлен ПД, основываясь как на
повышенном уровне глюкозы в плазме натощак,
так и на уровне A1C. Исходя из уровня глюкозы
натощак или уровня A1C, у мужчин ПД встре
чался чаще (41,0%), чем у женщин (32,0%).
Таким образом, в США 1 из 3х человек имеют
ПД, тогда как СД имеет 1 из 10 людей, т.е. рас
пространённость ПД в несколько раз больше,
чем СД [6]. 

По данным 10го издания (2021) атласа
International Diabetes Federation (IDF) 541 мил
лион взрослых от 20 до 79 лет имеют НТГ, т.е. у
одного из 9 человек есть хотя бы один вариант
ПД, а НГН встречается у 319 миллион людей,
т.е. 1 из 18 человек имеет этот вид ПД [7].

Диагностика предиабета. В мире до сих пор
организациям не удалось полностью согласо
вать диагностические критерии ПД. 

Согласно рекомендациям World Health
Organization (WHO) и IDF уровень глюкозы в
крови натощак при ПД составляет 110125 мг/дл
(6,16,9 ммоль/л) [8, 9]. Эти показатели также
были приняты Diabetes Canada, Australian Diabetes
Society, Diabetes UK [1012]. Согласно стандартам

ПРЕДИАБЕТ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Султанова С.С.*
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

В статье представлен обзор по предиабету, который предшествует сахарному диабету. Именно на этой стадии развивают
ся макро  и микрососудистые осложнения диабета. Но не всегда удаётся выявить это состояние, ввиду отсутствия кли
нических симптомов у лиц с предиабетом. В то же время заподозрить предиабет возможно. В статье представлены диаг
ностические критерии и методы лечения раннего нарушения углеводного обмена. Своевременное выявление этой пато
логии может предотвратить развитие сахарного диабета и его осложнений. 
Ключевые слова: предиабет, нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе, диагностические кри
терии.

*e-mail: sekasultanova@gmail.com

Тибб вя Елм Журналы, №4 (30) 2022, 28-31

28



American Diabetes Association (ADA) 2003–2022
гг. уровень глюкозы натощак при ПД составляет
100–125 мг/дл (5,6–6,9 ммоль/л) [13, 14]. 

Анализ показателей глюкозы плазмы натощак
должен проводиться после 812 часового голода
ния. Для проведения анализа должна использо
ваться венозная кровь. Использование капил
лярной крови с диагностическими целями неце
лесообразно. Единственным общепринятым
критерием является уровень глюкозы 140199
мг/дл (7,8–11,0 ммоль/л) через 2 часа после
теста на толерантность к глюкозе [5, 810].

Согласно стандартам ADA, A1C является
диагностическим критерием ПД и определяется
как 5,76,4% (3947 ммоль/моль) [14]. По реко
мендациям Diabetes Canada, Australian Diabetes

Society, Diabetes UK характерными для ПД счи
таются значения A1C 6,06,4% (4247
ммоль/моль) [1012]. A1C не был принят WHO и
IDF в качестве независимого критерия диагно
стики ПД [8, 9]. 

Азербайджанская Ассоциация Эндокри но ло 
гии, Диабетологии и Терапевтического Обу че 
ния (ААЭДТО) с целью выявления ПД провела
научноисследовательскую работу по определе
нию диагностических критериев СД и ПД.
Полученные результаты были отображены в
приглашении к обсуждению стандартов по диаг
ностике СД и ПД [15]. 

В таблице представлены диагностические
кри терии ПД в соответствии с международными
и национальными рекомендациями [812, 14, 15].

Таким образом, диагностические критерии
ПД, предлагаемые различными рекомендациями
не вполне согласуются. Имеющиеся противоре
чия не могут не сказаться на определении типов
ПД и выявлении частоты встречаемости этой
патологии. 

Клиническая картина предиабета. ПД не
имеет какихлибо ярко выраженных симптомов,
что и создает опасность для пациентов, так как
выявить его прежде, чем он перейдет в диабет,
удается далеко не всем. Однако, он все же не
протекает совсем бессимптомно. Могут наблю

даться следующие симптомы: слабость, вялость,
головокружение, усиление жажды и полидип
сия, прогрессивное изменение массы тела
(набор веса или резкое похудение), зуд кожи
(особенно, волосистой части головы), потемне
ние кожи в подмышечной впадине или на задней
и боковых сторонах шеи, называемое черным
акантозом, ухудшение зрения, хроническая
усталость, депрессия, молочница (частый харак
терный симптом для женщин) [16]. 

Лечение предиабета. Модификация образа
жизни – это первая линия в лечении ПД, но её

Таблица
Сравнительная характеристика диагностических критериев предиабета на основе

рекомендаций разных обществ

Примечание: ADA – American Diabetes Association, WHO – World Health Organization, IDF – International Diabetes
Federation, Canada – The Canadian Diabetes Association, UK – The British Diabetic Association, Australia – Diabetes
Australia, ААЭДТО – Азербайджанская Ассоциация Эндокринологии, Диабетологии и Терапевтического Обучения, ГН
– глюкоза натощак, ГТТ – глюкозотолерантный тест, A1C – гликогемоглобин.

29



часто трудно поддерживать на практике. ADA
рекомендует направлять пациентов с ПД в про
грамму интенсивного изменения образа жизни,
основанную на Программе профилактики диабе
та для достижения 7% потери исходной массы
тела и увеличения физической активности уме
ренной интенсивности как минимум до 150
минут в неделю [17]. Поскольку изменение обра
за жизни с помощью диеты и физической актив
ности трудно поддерживать длительное время,
необходимо применение фармакологических
средств. Метформин имеет самую убедительную
доказательную базу и продемонстрировал долго
срочную безопасность в качестве фармакологиче
ской терапии для профилактики диабета [18].
Ингибиторы альфаглюкозидазы оценивались в
исследовании STOPNIDDM. Полученные
результаты показали, что акарбозу в дозе 100 мг 3
раза в сутки можно использовать либо в качестве
альтернативы, либо в дополнение к изменению
образа жизни, чтобы отсрочить развитие диабета

типа 2 у пациентов с НТГ. Но наиболее частыми
побочными эффектами лечения акарбозой были
метеоризм и диарея [19]. В исследовании
DREAM розиглитазон в дозе 8 мг в день в тече
ние 3 лет существенно снижал частоту случаев
диабета типа 2 и увеличивал вероятность регрес
са до нормогликемии у взрослых с НГН или НТГ
[20]. В исследовании SCALE лираглютид в дозе
3,0 мг снизил риск диабета у людей с ожирением
и ПД на 79% в течение 3 лет по сравнению с пла
цебо. Было показано, что лираглютид снижает
массу тела и улучшает метаболизм глюкозы
после 56недельного его использования [21].

Таким образом, ПД – это серьёзная проблема
общественного здравоохранения во всем мире.
Люди с ПД имеют высокий риск развития диа
бета и его осложнений. Своевременное выявле
ние ПД и воздействие на него могут предотвра
тить такое тяжёлое заболевание, как сахарный
диабет, и не дать развиться грозным осложне
ниям диабета.
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XÜLASƏ

PREDİABET: DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏ
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Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Məqalədə şəkərli diabetdən əvvəl olan prediabet haqqında ümumi məlumat verilir. Məhz bu mərhələdə diabetin makro
və mikrovaskulyar ağırlaşmaları inkişaf edir. Lakin bu vəziyyəti müəyyən etmək həmişə mümkün deyil, çünki predi
abetli şəxslərdə klinik simptomlar demək olar ki, olmur. Eyni zamanda, prediabetdən şübhələnmək mümkündür.
Məqalədə karbohidrat mübadiləsinin erkən pozulmalarının diaqnostik meyarları və müalicə üsulları təqdim olunur. Bu
patologiyanın vaxtında aşkarlanması şəkərli diabetin və onun ağırlaşmalarının inkişafının qarşısını ala bilər.
Açar sözlər: prediabet, acqarına qlükozanın pozulması, qlükozaya qarşı tolerantlığın pozulması, diaqnostik meyarlar.
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The article provides an overview of prediabetes, which precedes diabetes mellitus. It is at this stage that macro and
microvascular complications of diabetes develop. However, it is not always possible to identify this condition, since
people with prediabetes have almost no clinical symptoms. At the same time, it is possible to suspect prediabetes. The
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detection of this pathology can prevent the development of diabetes mellitus and its complications.
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H amiləlik normal fizioloji vəziyyətdir və
hamiləlik zamanı meydana çıxan bəzi xəs 
tə liklər həm ana və həm də döl üçün

arzuolunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Məsələn,
hamiləliyin hipertenziv pozğunluqları dünya üzrə
ana və perinatal ölümlərin əsas səbəblərindən bi ri 
dir. Preeklampsiya hamilələrin 28%də müşahidə
olunur və dünyada hər il 70000 ana və 500000
dölün ölümünə səbəb olur [1]. 

Preeklampsiyanın yaranmasına səbəb olan risk
faktorları ətraflı öyrənilmişdir. Risk faktorlarına
anam nezində preeklampsiyanın olması, xroniki hi 
per tenziya, hamiləlik öncəsi şəkərli diabetin olması,
trombofiliya, sistemli qırmızı qurd eşənəyi (sys
temic lupus erythematosus), hamiləlikdən öncə
bədən kütlə indeksinin 30dan yuxarı olması,
antifosfolipid sindromu, ananın yaşının 35dən çox
olması, xroniki böyrək xəstəliyi, döldə 13cü xro
mosomun trisomiyasının olması aiddir [2, 3]. Buna
baxmayaraq, aşkar risk faktoru olmayan sağlam
qadınlarda da preeklampsiyanın yarana biləcəyi
müşahidə olunmuşdur. Genetik amillər və ətraf mü 
hit amillərinin qarşılıqlı təsirinin preeklampsiya
riski və insidentliyi üzərində dəqiq rolu tam aydın
laşdırılmasa da, bir çox tədqiqatların nəticələri
preek lampsiyanın inkişafında genetik kompo
nentlərin rolu olduğunu təsdiq edir. 

Amerika Mamalıq və Ginekologiya Kolleci
(AMGK) preeklampsiyanı klassik olaraq hamilə
likdən öncə normotenziv olan anada hamiləliyin 20ci
həftəsindən sonra hipertenziya (en azı 4 saat fasilə ilə
sistolik qan təzyiqinin 140 mm Hg və ya daha çox
olması və ya diastolik təzyiqin 90 mm Hg və ya daha
çox olması) və proteinuriya (300 mg və ya daha

çox/24 saatlıq sidik müayinəsində və ya protein/krea
tinin 0,3 və daha çox) olması kimi təs vir edir.
Hipertenziya adətən proteinuriya ilə müştə rək rast
gəlinsə də, bəzi qadınlarda hipertenziya və preeklamp
siyanın digər simptomları proteinuriya olmadan təza
hür edir. Belə hallarda preeklampsiya diaqnozu
hipertenziya ilə yanaşı olaraq aşağıdakı əlamətlərdən
hər hansı biri müşahidə olunduqda qoyulur: trombosi
topeniya, qaraciyərin zədələnməsi ilə fermentlərinin
konsentrasiyasının qanda artması (normal konsen
trasiyanın yuxarı həddindən 2 dəfə çox olduqda); sağ
yuxarı və ya epiqastral nahiyədə davamlı güclü ağrının
olması; böyrək çatışmazlığı (serumda kreatinin kon
sentrasiyasının 1,1 mg/dL –dən çox və ya başqa
böyrək xəstəlikləri olmadan serum kreatininin konsen
trasiyasının ikiqat artması); ağciyər ödemi; dərman
müalicəsinə tabe olmayan davamlı baş ağrıları [4]. 

Preeklampsiyanın etiologiyası tam aydın olmasa
da əsasən 2 mərhələdə inkişaf etdiyi güman olunur:
1) birinci trimestrdə normal plasentasiyanın pozul
ması; 2) ikinci və üçüncü trimestrlərdə antiangio
genik faktorların artıqlığı ilə xarakterizə olunan
“ana sindromu”. 

Birinci mərhələ. Normal plasental implantasiya
zamanı sitotrofoblatlar ananın uşaqlığındakı spiral
arteriyalara miqrasiya edərək və dölana sərhəddin 
də damar sinusları yaradaraq dölün qidalanmasını
təmin edirlər. Normal hamiləlikdə bu invaziya spi
ral arteriya və miometrium səviyyəsinə kimi dərin
inkişaf edir, nəticədə ananın spiral arteriollarının
remodelləşməsi ilə yüksək tutumlu, yüksək qan
axın lı damarlar yaranır [5]. Nəticədə bu arteriyalar
ananın vazomotor dəyişikliklərindən asılı olma
yaraq yüksək qan axını ilə inkişaf etməkdə olan
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İNKİŞAFINDA ROLU
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dölü qidalandırır. Remodelləşmə birinci trimestrin
sonlarında başlayır və hamiləliyin 1820ci həftə lə 
rin də tamamlanmış olur. Əgər bu proses natamam
gedərsə, ciftin oksigen təchizatı azalmış olar, nisbi
işemiya və oksidləşdirici stressin artması baş verər.
Preeklampsiya inkişaf edəcəyi halda isə sitotro
foblastların proliferativ epiteldən invaziv endotelə
çevrilməsi pozulur ki, bu da spiral arteriyaların
natamam remodelləşməsinə səbəb olur. Natamam
remodelləşmə nəticəsində nazik damarlar yaranır,
ciftin oksigen təchizatı azalmış olur, nisbi plasental
işemiya və oksidləşdirici stressin artması baş verir
[6]. Nazik spiral arteriyaların aterozisə (boşluğunda
lipid yüklü makrofaqların mövcudluğu, arterial
damarın fibrinoid nekrozu, mononuklear peri vas 
kul yar infiltrasiya) meyilli olması cifdə qan axınını
daha da azaldır [7]. İnsanlarda ciftin işemiyası
qeyriinvaziv olaraq uşaqlıq arteriyasının Doppler
müayinəsi ilə aşkar oluna bilər. 

Preeklampsiya zamanı desidual qişanı qidalan dı 
ran radial arteriyalarda da aterosklerotik dəyişikliklər
müşahidə olunur. Desidual vaskulopatiyanın (DV)
olması preeklampsiyanın yüksək diastolik təz yiq,
böyrək funksiyasının pisləşməsi və perinatal ölüm
kimi klinik ağırlaşmalarına gətirib çıxara bilər [8].
Histoloji olaraq normal halda 3cü trimestrdə de 
sidual damarlar hamar endotelə malik olması və orta
saya əzələ qatının olmaması ilə xarakterizə olu nur lar.
Halbuki, preeklamptik desiduada boş, ödemli endotel
qatı, damarın media təbəqəsinin hipertro fi yası
müşahidə olunur ki, bu da DVni xarakterizə edir [9]. 

İkinci mərhələ işemik ciftdən antiangiogen fak
torların ayrılması və ananın qan dövranına daxil
ola raq endotel zədələnməsinə səbəb olması ilə xa 
rak terizə olunur. Mexanizm dəqiq məlum olmasa
da, bir neçə faktorun disfunksiyaya səbəb olduğu
güman edilir: antiangiogen faktorların artması, ilti
haba cavab reaksiyasının artması və müəyyən im 
mu noloji faktorların mövcudluğu. Sistemli endotel
disfunksiyanın baş verməsi nəticəsində, preeklamp
siya ananın çoxsaylı orqan zədələnmələri kimi
simptomları ilə təzahür edir [10].

Birinci mərhələdə plasental disfunksiyanın baş
verməsini müxtəlif amillərlə əlaqələndirirlər, məsə 
lən, oksidləşdirici stress, anadöl sərhədində qeyri
normal təbii killer hüceyrələri (NK), genetik və
mühit faktorları və s. Bu faktorlardan biri hiper 
koaqul yasiya, yəni laxtalanmanın artmasıdır ki, bu

da plasentanın qan damarlarında mikrotrombların
yaranması ilə qan perfuziyasını azaltmış olur. Qanın
bəzi laxtalanma faktorlarını kodlayan genlərdə baş
verən mutasiyalar venoz və arterial tromboz üçün
risk faktorları olduğu müəyyən edilmişdir [11]. 

Trombofilik genlər və onların müxtəlif vari
asiyaları. Metilentetrahidrofolat reduktaza
(MTHFR) fol turşusu (vitamin B9 da adlandırılır)
daxil olan kimyəvi reaksiyalarda önəmli rol
oynayan sitoplazmatik fermentdir. Spesifik olaraq
bu ferment fol turşusunun 5,10 metilentetrahidro
folat formasını 5metiltetrahidrofolat formaya
çevirir. 5metiltetrahidrofolat fol turşusunun ilkin
forması olub qanda rast gəlinir və homosistein amin
turşusunun metioninə çevrilməsini təmin edən
çoxmərhələli prosesdə vacib rol oynayır [12].

MTHFR fermentini kodlayan MTHFR geni 11
ekzondan ibarətdir və sitogenetik lokalizasiyası 1ci
xromosomun qısa çiynində (p) 36.3 pozisiyasındadır
(1p36.3). MTHFR geninin müxtəlif variasiyaları
məlumdur. MTHFR ferment aktivliyinə ən çox təsir
göstərən C677T və A1298C gen variasiyalarıdır. Bu
variasiyalar nəticəsində MTHFR fermentinin aktiv li 
yin də azalma və buna bağlı olaraq plazma homosistein
miqdarında artım müşahidə olunur. MTHFR C677T
gen variasiyası Nterminal katalitik bölgəyə təsir
etməsi və 4cü ekzonda 677ci pozisiyada T/C əsas la 
rı nın dəyişilməsi ilə xarakterizə olunur. Proteində 222
ci alanin amin turşusunun valin amin tur şusu ilə əvəz
olunmasına səbəb olur (ALA222VAL). Nəticədə fer
mentin aktivliyi zəifləyir, termolabilliyi isə artır, plaz
ma homosisteinin səviyyəsi artmış olur. MTHFR
C677T mutasiyası vaskulyar xəstəliklərdə vacib
genetik risk faktoru ola bilər [13]. 

MTHFR A1298C gen variasiyası isə Cterminal
hissəsində 7ci ekzonda 1298ci pozisiyada A/C
əsas dəyişilməsi ilə xarakterizə olunur. Proteində
müvafiq bölgədə qlutamin turşusu alaninə çevrilir.
Bu variasiya da fermentin katalitik aktivliyini
azaldır [13]. 

MTHFR genində olan variasiyaların bir çox
kompleks xəstəliklərdə rola malik olduğu müəyyən
ləşdirilmişdir. Məsələn, MTHFR C677T gen vari
asiyasında mutant TT genotipi və T allelini sağlam
kontrol qrupu ilə müqayisədə preeklampsiyalı
xəstələrdə daha çox rast gəlindiyini göstərən
tədqiqat işləri var [13]. Başqa bir tədqiqat işində
preeklampsiyalı və sağlam qadınlardan alınan
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nəticələr MTHFR C677T gen variasiyasının ge no 
tip paylanması baxımından əhəmiyyətli olmadığını
göstərmişdir [14]. 

Müəyyən olunmuşdur ki, MTHFR C677T gen
variasiyası ağır preeklampsiya üçün genetik risk
faktoru olduğu halda, MTHFR A1298C gen vari
asiyası nullipar preeklampsiyalı qadınlar üçün daha
böyük risk faktorudur [15, 16].

F5 geni V laxtalanma faktoru adlanan protein
haqqında məlumatı kodlayır. Sitogenetik lokaliza
siyası 1ci xromosomun uzun çiynində 24.2
pozisiyasındadır (1q24.2). 25 ekzondan təşkil olun
muşdur. Faktor V proteini qaraciyər hüceyrələrində
sintez olunur, qan damarları zədələnərək laxtalanma
sistemini aktivləşdirənə kimi qanda inaktiv formada
sirkulyasiya edir. Faktor V aktivləşdikdə X laxtalan
ma faktoru ilə əlaqə yaradır. Bu iki laxtalanma fak
torlarının aktiv formaları (müvafiq olaraq, Va və Xa
kimi göstərilir) kompleks əmələ gətirir ki, bu da va 
cib laxtalanma faktorlarından olan protrombini aktiv
trom bin formaya çevrilməsini həyata keçirir. Trom 
bin isə fibrinogen adlanan proteini fibrinə çevirir. 

V laxtalanma faktoru eyni zamanda aktivləşmiş
protein C ilə (APC) qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla lax
talanma sisteminin tənzimlənməsində də rol
oynayır. APC normalda V laxtalanma faktorunu
spe sifik sahədən kəsərək onu inaktivasiya edir. Bu
inaktivasiya laxtalanma prosesini yavaşladaraq qan
laxtasının çox böyüməsinin qarşısını alır. Laxta lan 
ma faktoru V müvafiq sahədən kəsildikdə (pro
teində yeri 506), APC ilə birgə VIIIa laxtalanma
faktorunu inaktivasiya edə bilir [17]. 

Faktor V Leiden (FVL) mutasiyası missense mu 
tasiyası olub quanin (G) əsasının adeninlə (A) əvəz
olunması səbəbindən yaranır və proteinin quru
luşunda mutasiya baş verən gen bölgəsinə müvafiq
sahədə arginin (R) amin turşusunun yerinə qlutamin
(Q) amin turşusunun sintezi baş verir. Nukleotid
variantının mövqeyi 1691dir, proteində müvafiq
olaraq 506cı amin turşusunun dəyişilməsinə gətirib
çıxarır. Belə ki, bu tək nukleotid polimorfizmini
(single nucleotide polymorphism – SNP) belə for
mada ifadə etmək olar: c.1691G>A, Arg506Gln,
R506Q. Amin turşusunun dəyişikliyə məruz qaldığı
sahə APC üçün kəsilmə yerinə uyğun gəldiyi üçün
mutasiya nəticəsində V laxtalanma faktorunun
düzgün inaktivasiya prosesi pozulur. Nəticədə fak
tor V uzun müddət aktiv qaldığı üçün trombinin sin

tezi artır, artıq miqdarda fibrin əmələ gəlir, laxtalan
ma artır və beləliklə, tromboz riski yüksəlir [18]. 

Faktor V gen variasiyaları ilə preeklamsiayaya
genetik meyillilik arasında əlaqə olduğunu sübut
edən tədqiqat işləri var [1921]. 

F2 geni protrombin və ya II laxtalanma faktoru
da adlandırılan protein haqqında məlumatı kodlaş 
dırır. Sitogenetik lokalizasiyası 11 ci xromosomun
qısa çiynində (p) 11.2 pozisiyasındadır (11p11.2).
14 ekzondan təşkil olunub. Protrombin fosfoli pid 
lər, kalsium və Va faktorunun iştirakı ilə Xa (F10)
faktoru tərəfindən aktivləşərək serin proteazası
trombini əmələ gətirir. Aktivləşmiş trombin fermen
ti qan laxtalanması zamanı fibrinogeni fibrinə çevir
məklə, trombositlərin aqreqasiyasını stimulyasiya
etməklə və V, VIII (F8) və XIII (F13A1) laxtalanma
faktorlarını aktivləşdirməklə tromboz və hemostaz
da vacib rol oynayır. Trombin həmçinin protein C
ni aktivləşdirməklə koaqulyasiyanı inhibisiya edir. 

F2 genində rast gəlinən G20210A mutasiyası pro
trombini kodlaşdıran sahədən kənarda, 3’ translya siya
olunmayan (3’ untranslated region3’UTR) sahədə yer
ləşir, protrombin molekulunun əsas quruluşunu dəy
işmir və həmçinin, aktiv trombin formaya çevrildikdə
güclü laxtalanma faktoru kimi fəaliyyətinə təsir göstər
mir. Lakin Protrombin G20210A mutasiyasının qanda
protrombinin səviyyəsinin qalxmasına səbəb olduğu
müəyyən olunmuşdur. Bundan əlavə, tədqiqatlar
göstərir ki, G20210A mutasiyası zamanı protrombin
üçün mRNA və protein exspressiyası artır. 

Protrombin səviyyəsinin artması trombinlə ak 
tiv ləşdirilə bilən fibrinoliz inhibitorunun (thrombin
activatable fibrinolysis inhibitor TAFI) da artması
na səbəb olur. Fibrinoliz qandan laxtanın kənar laş 
dı rılması prosesidir. Deməli, TAFInin artması fib
rinoliz prosesinin zəifləməsinə və qan laxtasının
damarlarda toplanmasına gətirib çıxarır [22]. 

Müxtəlif populyasiyalarda preeklampsiya diaq 
noz lu qadınların periferik qan nümunələrindən
DNT materialı ekstraksiya olunaraq protrombin
G20210A mutasiyası araşdırılmış və bu variasiya
ilə preeklampsiya arasındakı əlaqə müəyyənləşdi ril 
miş dir. Bu variasiyanın preeklampsiyanın etiopato
genezində önəmli rola malik olduğunu sübut edən
nəticələr əldə olunmuşdur [2325].

Göründüyü kimi preeklampsiyanın etiopato
genezində trombofilik genlərin rolu böyükdür.
Lakin daha dəqiq nəticələr əldə etmək üçün
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tədqiqatlar geniş miqyasda aparılmalı və digər müx
təlif populyasiyalarda da gen variasiyaları araşdırıl
malıdır. Müsbət nəticələr trombofilik gen vari

asiyalarının gələcəkdə xəstəliyin diaqnostik meyarı
və ya proqnostik markeri kimi istifadə olunmasına
gətirib çıxara bilər.
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ВАРИАЦИЙ ТРОМБОФИЛЬНОГО ГЕНА В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

1Гурбанова Д.Ф., 2,3Гараева Н.Ю., 4АкбароваБенЦви Г.Х.
1Научноисследовательский Институт Акушерства и Гинекологии, Баку, Азербайджан;

2Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра Цитологии, эмбриологии и гистологии,
Баку, Азербайджан;
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Азербайджан

Преэклампсия относится к гипертензивным состояниям, наблюдаемым во время беременности, которая
является одной из наиболее частых причин болезни и смерти матери и плода. Хотя этиология и патогенез
заболевания до конца не известны, считается, что основную роль в развитии преэклампсии играют иммуно
дефицит, нарушение образования плаценты и инвазия трофобласта, оксидативный стресс и тромбоз.
Генетические факторы этих компонентов приводят к патологическим изменениям. В данной статье пред
ставлена информация о механизме развития преэклампсии и роли вариаций тромбофильных генов в этом
процессе. 
Ключевые слова: преэклампсия, плацента, тромбоз, ген, полиморфизм

SUMMARY

THE ROLE OF THROMBOPHILIC GENE VARIATIONS
IN THE DEVELOPMENT OF PREECLAMPSIA
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Preeclampsia is a hypertensive disorder of pregnancy and is one of the common causes of maternal and fetal mor
bidity and mortality. Although the etiology and pathogenesis of the disease are not fully known, it is believed that
immune deficiency, abnormal placentation and failure of trophoblast invasion, oxidative stress and thrombosis have
a major role in the development of preeclampsia. Genetic factors of these components lead to pathological changes.
This article provides information on the mechanism of development of preeclampsia and the role of thrombophilic
gene variations in this process. 
Keywords: preeclampsia, placenta, thrombosis, gene, polymorphism.
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S on illər təxirəsalınmaz cərrahi xəstəliklər
arasında kəskin pankreatit (KP) halları xeyli
artmışdır və hazırda KP rastgəlmə tezliyinə

görə kəskin appendisitdən sonra ikinci yer tutur.
“Kəskin qarın” kimi qiymətləndirilən xəstəliklər
arasında isə KPnin tezliyi 2535% təşkil edir. Bu
xəstəliyin ən çox rast gələn səbəblərinə alkohollu
içkilərin suiistifadəsi və öddaşı xəstəliyidir.
Bununla belə, 1030% hallarda KPnin etioloji
səbəbini ayırd etmək mümkün olmur [17].

Ədəbiyyat məlumatlarına görə KPnin yayılma
tezliyi 1 mln. əhali arasında 33390 nəfər təşkil edir,
bu xəstəlikdən ölüm halları isə 1 mln. əhali arasında
613 nəfərdir. Son illər KP zamanı ümumi letallıq
azalsa belə (4,5%dən 2,5%3,5%ə qədər),
operasiyadan sonrakı, xüsusən də ağciyərlərin kəskin
distress sindromu (AKDS) ilə əlaqədar letallıq halları
yenə də yüksək səviyyədə qalmaqdadır [89].

Kəskin pankreatit 1015% halda destruktiv xa 
rak ter daşıyır, sonradan bu xəstələrin 4070%də
nek rotik destruksiya ocaqları infeksiyalaşır; 80%
hal da isə proses ölümlə nəticələnir. Məhz bu qəbil 
dən olan xəstələr arasında, yəni kəskin destruktiv
pankreatiti (KDP) olanlarda prosesin diaqnostikası

və müalicəsi xeyli çətinliklər törədir [1012].
Kəskin destruktiv pankreatit (KDP) mədəaltı

vəzinin birincili aseptik iltihabı olub autofermenta
tiv nekrobioz, ətraf toxumaların, peritonarxası bir
ləşdirici toxumanın, qarın boşluğu və qarın
boşluğundan kənar orqan və sistemlərin endogen
infeksiya və nekroz prosesinə cəlb olunması ilə
səciyyələnir [13, 14].

Ağır KDP zamanı letallıq hallarının analizi gös 
tər mişdir ki, son 2030 il ərzində xəstəliyin xüsu siy 
yət lərinin öyrənilməsində və yeni müalicə metod
larının tətbiqində müəyyən addımlar atılmışdır [13,
14]. Lakin aparılan tədqiqatlar eyni zamanda gös 
tər mişdir ki, bu illər ərzində KDPnin müalicəsində
və xəstələrin yaşama müddətində əsaslı dəyişiklik
lər baş verməmişdir – sadəcə olaraq letallıq halları
orqanların disfunksiyası nəticəsində baş verən
“erkən ölümdən” irinliseptik ağırlaşmalar olan
“gec ölümlə” yerini dəyişmişdir.

Tədqiqatın məqsədi. Kəskin destruktiv pan 
krea titi olan xəstələrin müalicə nəticələrinin analizi,
fəsadların və letallığın azaldılması və eyni zamanda
müalicə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına yönəl dil 
miş müxtəlif drenajlayıcı operasiyaların effektiv

KƏSKİN DESTRUKTİV PANKREATİTİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ 
NƏTİCƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

1Qasımov N.A., 1Həsənova S.Y.*, 2Abdullayev O.M., 3Fərəcova S.Ə.
1Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

ümumi və plastik cərrahiyyə kafedrası, Bakı, Azərbaycan;
2Azərbaycan Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan;

3Azərbaycan Tibb Universiteti, ağciyər xəstəlikləri kafedrası, Bakı Azərbaycan
Son illər təxirəsalınmaz cərrahi xəstəliklər arasında kəskin pankreatit (KP) halları xeyli artmışdır və hazırda KP rastgəlmə
tezliyinə görə kəskin appendisitdən sonra ikinci yer tutur. Bu xəstəliyin ən çox rast gələn səbəblərinə alkohollu içkilərin sui
istifadəsi və öddaşı xəstəliyidir. Bununla belə, 1030% hallarda KPnin etioloji səbəbini ayırd etmək mümkün olmur. Tədqiqatın
əsasını kəskin pankreatitin destruktiv forması olan 300 xəstənin müayinə və müalicəsinin nəticələri təşkil edib. Xəstələrin
vəziyyətini, xəstəliyin şiddətini və gedişatını, xəstələrin vəziyyətinin dinamik monitorinqini qiymətləndirmək üçün APACHE II
və III, Balthazar, SOFA, Ranson, GlasgowImrie, CTSI, SAPS kimi inteqrasiya olunmuş qiymətləndirmə metodlarından isti
fadə edilmişdir. Pankreasın ilkin zədələnməsinin miqyasından asılı olaraq, pankreonekrozlu xəstələrin müalicəsində cərrahi tak
tikaya diferensial yanaşma, orta hesabla, hər xəstəyə irinli ağırlaşmaların sayını 4 dəfə (9,7%dən) azaltmağa imkan verdi.
2,3%ə, irinli ağırlaşmalardan ölümü 3 dəfə (16,3%dən 5,7%ə) azaltmaq və nəticədə ümumi ölümü 2,7 dəfə (26,0%dən
9,9%ə) azaltmaq mümkün oldu. Xəstəliyin başlanğıcından ilk 7 gün ərzində trombositlərin sayı azaldı, sonralar pankreas
nekrozu əlamətləri azaldıqca trombositlərin sayıda artdı. Kəskin respirator distress sindrom təngnəfəslik, quru öskürək, döş
sümüyünün arxasında ağrı, xəstənin qeyriadekvat vəziyyəti, siyanoz, kobud krepitasiyalı xırıltı ilə xarakterizə olunurdu.
Açar sözlər: kəskin destruktiv pankreatit, diaqnostika, inteqral qiymətləndirmə sistemləri, trombositlər, kəskin respirator dis
tress sindrom.
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metodlarının inteqral proqnostik şkalalar əsasında
qiymətləndirilməsi.

Tədqiqatın material və metodları. Tədqi qat la rı 
mız zamanı 20172025 illərdə Ə.M.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsti 
tu tunun ümumi və plastik cərrahiyyə və Respublika
Xəstəxanasının ümumi cərrahiyyə şöbələrində KDP
ilə müayinə və müalicə olunmuş 300 xəstə müşahidə
edilmişdir. Tədqiqata patogenezi və klinik gedişinin
xüsusiyyətləri fərqli olan biliar və operasiyasonrası
pankeonekrozlu xəstələr daxil edilməmişdir.

Kəskin destruktiv pankreatit diaqnozu qoyu
larkən Atlanta təsnifatının “Classification of acute
pancreatitis – 2012” alqoritmindən istifadə edilmiş 
dir [15]. Klinikaya daxil olarkən xəstəliyin ağırlıq
dərəcəsinın ilkin obyektiv göstəriciləri və xəstəliyin
proqnozu J.H.Ranson və APACHE II, xəstəliyin
ağırlığının dinamik xüsusiyyətləri isə APACHE II,
SOFA və MODS meyarları əsasında qiymətlən diril 
miş dir [16]. Atlanta təsnifatına əsasən KDPnin
növ ləri mədəaltı vəzidə, ətraf toxumalarda, qarın
boş luğunda və peritonarxası sahədə solid vəya
maye komponentinin üstünlüyü əsasında müəyyən
edilmişdir. J.H.Ranson meyarlarına əsasən massiv
pankreonekroz xəstəliyin orta ağır gedişini və 20%
ə qədər proqnozlaşdırılan letallığı, subtotaltotal
pankreonekroz isə pankreonekrozun ağır gedişini
və letallığın 60%dən yüksək göstəricilərini nəzərdə
tutur. Imrie şkalası xüsusi olaraq kəskin pankrea ti 
tin ağırlığının proqnozlaşdırılması üçün işlənib ha 
zır lanmışdır – onun dəqiqliyi 7080% təşkil edir
[16]. Glasgow meyarları xəstəliyin massiv və sub 
totaltotal klinik gedişini bir qrupda birləşdirir.
Kom püter tomoqrafiya (KT) müayinəsi göstəri
cilərindən istifadə edərək Balthazar (1985) şkalası
əsasında mədəaltı vəzi və ətraf toxumaların zədə 
lən məsi dərəcəsi təyin edilmişdir [13]. Mədəaltı

vəzi nekrozunun həcminə əsaslanaraq Balthazar
şka lası və mədəaltı vəzinin nekrozu dərəcəsi göstə 
ri cisi toplanaraq zədələnmə dərəcəsinin KT indeksi
(CTSI – Computed Tomography Severity Index
(1990)) – KT əsasında ağırlıq indeksi hesablan
mışdır. Kəskin destruktiv pankreatitin ekstra
pankreatik təzahürləri Schroder et al. (1985) meyar 
la rı əsasında qiymətləndirilmişdir – bu müəlliflərə
görə ekstrapankreatik dəyişikliklər daha çox hemor
ragik pankreatit zamanı baş verir [13, 16]. Balthazar
şkalasına əlavə olaraq SAPS II meyarından istifadə
edilmişdir (Simplified Acute Physiology Score II –
sadələşdirilmiş kəsin fizioloji şkala II) – bu inteqral
sistemin ölüm hallarının qabaqlayıcı qiymət lən di 
ril məsində həssaslığı 87,5%, spesifikliyi – 77,8%
təşkil edir.

Kəskin destruktiv pankreatiti olan xəstələrin ha 
mı sına qarın boşluğu orqanlarının USMi keçiril 
miş dir – bu zaman mədəaltı vəzinin ölçüləri, orqan
da və parapankreatik toxumada destruksiya proses
ləri, piylik kisəciyində, qarın və plevral boşluqlarda
maye, pankreas, xarici və daxili öd axcaqlarının
keçiriciliyi, piloroduodenal stenoz, limfatik düyün
lərdəki dəyişikliklər, iltihab markerləri qismində
trombositlərin sayı, eyni zamanda AKDS qiy mət 
lən dirilmişdir. Statistik analiz variasiya (orta gös 
təricilər) və diskriminant (χ2Pirson) üsullarının tət
biqi ilə aparılmışdır. Bütün hesablamalar EXCEL
2013 elektron cədvəlində həyata keçirilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Xəstələrin
yaşı 2775 arasında olmuşdur; orta yaş 46±14,1 il
təşkil etmişdir. Kəskin destruktiv pankreatiti olan
xəstələrin əksəriyyəti əmək qabiliyyətli şəxslər
olmuşlar, belə ki, 300 xəstədən 232si 60 yaşında,
yerdə qalan 68 xəstə isə 60 yaşdan yuxarı idi.
Xəstələrin yaş və cinsiyyətə görə paylanması
haqqında məlumat cəd. 1də verilmişdir.
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Kəskin destruktiv pankreatit diaqnozu ilə daxil ol 
muş və xəstəliyi instrumental, laborator tədqiqat me 
todları ilə təsdiq edilmiş bütün xəstələrə prosesin
yayılmasından asılı olmayaraq mədəaltı vəzi pro yek 
siyasında, piylik və peritonarxası sahələrdə mayeli
ocaqların punksiyası və “qapalı” drenajı keçirilmişdir. 

Bu metodlar mədəaltı vəzinin destruksiyası
30%ə qədər olduqda əsas müalicə metodu kimi
seçilmişdir. Digər hallarda, yəni mədəaltı vəzinin
destruksiyası 30%dən çox olduqda yuxarıda
göstərilən metodlar yardımçı vasitə və “açıq” drenaj
keçirilməzdən əvvəl operasiyaönü hazırlıq mərhə lə 
si kimi tətbiq edilmişdir.

Müşahidəmizdə olan 300 xəstədən 147nin
(49,0%) vəziyyəti yüngül, 157 (51,0%) – ağır kimi
qiymətləndirilmişdir. Ağır xəstələr arasında ən çox
steril destruktiv pankreatit, steril və irinli peri
pankreatik infiltrat rast gəlinirdi – müvafiq olaraq
18,4%, 10,8% və 8,2%. Bir sıra hallarda arroziv
qanaxmalı destruktiv pankreatit müşahidə edil miş 
dir (1,9%). İnstrumental müayinə metodları əsasın
da mədəaltı vəzinin destruksiyası prosesinin həcmi
müəyyənləşdirilmişdir (cəd. 2). Belə ki, xəstələrin
əksəriyyətində (149 (50%)) destruksiya prosesinin
həcmi 40%dən çox olmamışdır, 27 (9%) xəstədə
isə destriktiv proses 70%dən çox idi.

Tədqiqata cəlb edilmiş xəstələrin klinik və mor
foloji göstəricilərini, müayinə və müalicə nəticələri
ni ümumiləşdirib analiz etdikdə müəyyən
edilmişdir ki, patoloji prosesin inkişafı və fəsadların
xüsusiyyətləri məhz mədəaltı vəzidə baş verən
zədələnmənin ilkin həcmindən asılı olmuşdur.

Azinvaziv metodların effektivliyi 213 xəstənin müa 
li cəsi prosesində öyrənilmişdir. Bu xəstələr qrupunda –
mədəaltı vəzinin 30%dən çox zədələnməsi olan ocaqlı
pankreonekroz – cərrahi müalicənin tamamlayıcı mər 
hə ləsi kimi destruksiya ocaqlarının “qapalı” drenləş di 
ril məsi keçirilmişdir. Bu qrupdan olan xəstələrdə ta xi 
kar diya, taxipnoe, leykositoz, amilazanın qanda və si 
dik də artması, transaminazaların xeyli yüksəlməsi qeyd
olunurdu; qanın oksigenlə doyması xeyli azalmışdır.

Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi meyarları aşağıdakı kimi
olmuşdur: APACHE II – 38 bal, APACHE III – 412
bal, SOFA üzrə orqan disfunksiyası dərəcəsi – 14 bal,
MODS üzrə – 03 bal, kəskin pankreatitin Ranson üzrə
ağırlıq dərəcəsi – 24 bal, Imrie üzrə – 23 bal. Glasgow
Imrie üzrə sistem iltihab reaksiyası vəya pankreatitin
ağırlıq dərəcəsi əsasında 23 əlamət aşkar edilmişdir.

USM və KT müayinələri zamanı mədəaltı vəzi
toxumasında onun həcminin 30%dən çox olmayan
qeyrihəmcins destruksiya ocaqları ayırd edilirdi.
Mədəaltı vəzinin CTSI üzrə zədələnməsi dərəcəsi
34, ətraf toxumaların Schroder üzrə zədələnmə

dərəcəsi 04 bal təşkil etmişdir.
Əsas fizioloji göstəricilərin inteqral meyarlar

(APACHE II, III; Ranson) şəklində təsvir edilməsi müal
icənin gedişinin dinamik şəkildə qiymətlən di ril məsinə
imkan yaratmışdır. Məsələn, piylik kisəciyində toksik
möhtəviyyatın kənar edilməsi APACHE II meyarlarının
pozitiv dəyişməsinə uyğun olmuşdur. Punksiya və dren
ləşdirmədən sonra fizioloji göstəricilərin dəyişməsi sta
tistik cəhətdən dürüst olmuşdur (p<0,05).

Mədəaltı vəzinin 50%dən çox destruksiyası və
prosesin fulminant gedişi hallarında dren
ləşdirmənin “açıq” metodu icra olunur və operasiya
omentobursostomiya ilə tamamlanırdı. Bu metod
eyni zamanda əvvəlcə azinvaziv metodlarla müalicə
olunmuş, lakin mədəaltı vəzidə destruksiya pros
esinin qarşısının alınması mümkün olmayan hallar
da da həyata keçirilmişdir. 

Müalicəvidiaqnostik punksiya və drenləşdir mə 
dən 2 gün sonra prosesin ağırlığı dərəcəsi göstərici 
lə rinin yaxşılaşması statistik dürüst olmuşdur
(p<0,05). Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, 1
ci həftə ərzində yalnız konservativ terapiya keçiril 
ən hallarda xəstələrin əksəriyyətinin vəziy yəti da ha
da ağırlaşmışdır. Kontrol qrupda azinvaziv metod
ların istifadəsi yalnız 23,6% halda sonradan irinli
fəsadların əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.

Ocaqlı pankreonekrozun irinli fəsadlarının
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əmələ gəlməsinin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan
ibarət olmuşdur ki, onlar əksər hallarda lokal və
məhdud sahəni əhatə edirdilər. İrinli fəsadlar adətən
prosesin 1719cu günlərində əmələ gəlir və
xəstələrin ümumi vəziyyətinin pisləşməsi, temper
aturun artması, titrətmə, zəiflik, ürəkbulanma kimi
simptomlar, eyni zamanda laborator göstəricilərin
pisləşməsi ilə səciyyələnirdi – anemiya, leykositoz
və limfopeniya, EÇS artması, disproteinemiya,
prokalsitoninin artması. Bu dəyişikliklər eyni
zamanda USM və KT göstəricilərində də öz əksini
tapırdı – belə ki, mədəaltı vəzi, peritonarxası bir
ləşdirici toxuma və qarın boşluğunda maye tərkibli
məhdud törəmələrin əmələ gəlməsi qeyd olunurdu.

Məhdud lokal fəsadların müalicəsində ənənəvi
cərrahi müdaxilələrin keçirilməsinə göstəriş olma 
mış dır. Mayeli ocaqların və abseslərin sanasiyası
azinvaziv metodlarla həyata keçirilirdi – yəni USM
və KT vasitəsilə punksiya və drenləşdirmə icra
olunurdu. Drenləşdirmənin daha keyfiyyətli aparıl
ması üçün “axarlı aspirasiya” effekti yaradan
ikikanallı borulardan istifadə edilirdi. Drenləşdirmə
müddəti adətən 1118 gün təşkil etmişdir. Bu müd
dət ərzində irinli intoksikasiyanın klinik əlamətləri
geriləyir, laborator göstəricilər normallaşırdı.

Beləliklə, KDP zamanı azinvaziv cərrahiyyə
metodları ilə aparılan konservativ terapiya 90,5%
halda effektiv olmuşdur. 9,5% halda irinli lokal
ocaqların drenləşdirilməsi üçün əlavə azinvaziv
“qapalı” metodlardan istifadə edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mədəaltı vəzidə nek ro 
zun həcmi 3060% olduqda bütün hallarda mü rək 
kəb tərkibli qapalı boşluqlarda yerləşən və ağır to 
xu ma intiksikasiyasına səbəb olan böyük sekvestr
lər əmələ gəlir. Belə hallarda ağır irinli fəsadların
təzahürü kimi pankreatik sepsis, arroziv profuz
qanaxmalar təhlükəsi yaranır.

Bu qrupdan olan xəstələrin müalicəsi prosesində
laparatomiya icra olunaraq ənənəvi cərrahi metod
lar əsasında yayılmış irinlinekrotik ocaqların sana 
siyası keçirilirdi – konservativ müalicə üsullarının
istifadəsi, azinvaziv drenləşdirmə metodlarının tət
biqi nəticəsində intoksikasiyanın azaldılmasına nail
olmaq mümkün olmuş və bu qrupdan olan xəstə 
lərin vəziyyətinin yaxşılaşması inteqral göstəri
cilərdə də öz əksini tapmışdır. Bu kimi müalicə tak
tikasının seçilməsi nəticəsində mədəaltı vəzidə 30
60% nekrotik proses olan xəstəlrdə operasiyason

rası fəsadlar və letallıq xeyli azalmışdır.
Mədəaltı vəzi destruksiyası 60%dən çox olan

xəstələrdə KDPnin ağır gedişi peritoneal simptomatika
ilə müşayiət olunduğundan xəstələrin 72,5%də erkən
operativ müdaxilənin keçirilməsini tələb olunurdu. Bu
qrupdan olan xəstələrdə kompleks konservativ müalicə
ilə birgə laparoskopik sanasiya və qarın boşluğunun
drenləşdirilməsi vəya piylik kisəciyinin və destruksiya
ocaqlarının USM nəzarəti ilə drenləşdirilməsi keçirilir
di; 14% halda qarın boşluğunun laparoskopik
sanasiyası “qapalı” omentobursopankreatoskopiya ilə
birgə icra olunmuşdur, bunlardan 9,9% halda miniğir
işdən omentobursostoma formalaşdırmış və sonradan
mərhələli şəkildə endoskopik sanasiya keçirilmişdir.

Bunula belə göstərilən azinvaziv tədbirlər bütün
hallarda pozitiv nəticə verməmişdir və buna görə də
özüözlüyündə onlar erkən operativ müdaxilələrin
keçirilməsi üçün kompleks müalicə tədbirlərinin
hazırlıq mərhələsi qismində icra olunmuşdur.

Konservativ müalicənin qeyrieffektiv olmasının
əsas əlamətləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
sürəkli ağrı sindromu, mədəbağırsaq traktının pa re 
zi, hipotoniya və taxikardiya, təngnəfəslik, ümu mi
sianoz və ətrafların solğunluğu, temperaturun yük 
səlməsi, oliquriya, anemiya, leykositoz və ley ko sitar
formulun sola meyli; USM əlamətləri: qeyrihəm
cins parenxim, piylik kisəciyi və qarın boşluğunda
maye yığılması əlamətləri; MRT və KT əlamətləri:
mədəaltı vəzi ölçülərinin böyüməsi, konturlarının
qarışıqlığı, ətraf toxumaların maye sıxlığına oxşar
möhtəviyyatla infiltrasiyası və qeyrihəmcins struk
turu, piylik kisəciyi və peritonarxası sahədə mayenin
toplanması; laparoskopik əlamətlər: nekroz ocaqları,
bulanıq ekssudat, qaraciyərçənbər bağırsaq bağının
(lig. hepatocolicum) infiltrasiyası və gərginliyi.

KDPnin bir sıra ağır gedişi hallarında (xəstə 
lərin 65%də), o cümlədən edogen intoksikasiya,
erkən septik və aseptik fəsadlar zamanı operasiyalar
aşağıdakı səbəblərdən təxirə salınmışdır (adətən 56
gün müddətində): epiqastral nahiyədə bərkimənin
əmələ gəlməsi, bədən temperaturunun 38°C və daha
yuxarı olması, taxikardiya, neytrofil leykositoz,
mədəbağırsaq traktinin parezi və peritoneal simp
tomatikanın əmələ gəlməsi, anemiya, hipoproteine
miya; USM əlamətlər: mədəaltı vəzi konturlarının
pozulması, parenximin qeyrihomogenliyi, piylik
kisə ciyi və qarın boşluğunda maye həcminin art
ması, USMlə punksiyada prosesin infeksiyalaş
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masının bakterioloji təsdiqi; MRT və KT əlamətlər:
mədəaltı vəzi ölçülərinin böyüməsi, vəzi kontur 
larının tamamilə itməsi və strukturunun pozulması,
ətraf toxumaların maye sıxlığına oxşar möhtəviy 
yatla infiltrasiyası; laparoskopik əlamətlər: nekroz
ocaqları, qaraciyərçənbər bağırsaq bağının (lig.
hepa tocolicum) infiltrasiyası və gərginliyi.

Operasiylar xəstələrin 15%də aşağıdakı göstə riş lə rə
görə ümumiyyətlə təxirə salınmışdır: hektik qızdırma,
titrətmə, şiddətli tərləmə, selikli qişaların və dilin qu 
ruluğu, taxikardiya, epiqastral nahiyədə infiltrar, mə də
bağırsaq traktının davam edən pare zi, proqressivləşən
anemiya və leykositozun daha da artması; USM
əlamətlər: piylik kisəciyi, qarın boş luğu və peritonarxası
sahədə hüdudları görün mə  yən maye tərkibli ocaqlar;
MRT əlamətlər: destruk siya ocağı ətrafında ayırıcı səd
din yaranması və maye tərkibli ocaq, prosesin ətraf
toxu malara və peritonarxası sahəyə sirayət etməsi.

KDPnin ağır gedişi zamanı həm erkən aseptik,
həm də gec postnekrotik septik ağırlaşmalarda ge 
niş operativ müdaxilələrin ümumi mərhələləri aşa 
ğı dakılardan ibarət olmuşdur: qaraciyərçənbər ba 
ğır saq bağının (lig. hepatocolicum) geniş yarılması;
köndələn çənbər bağırsağın mobilizasiyası; proses
mədəaltı vəzi başında olduqda onikibarmaq bağır
sağın VautrinKocherə görə mobilizasiyası; mə 
dəal tı vəzinin yuxarı və aşağı kənarları üzrə mobili 
za siyası; mədəaltı vəzi toxumasının, parapankreatik
və peritonarxası birləşdirici toxumanın nekre
tomiyası; prosesin yerləşməsindən asılı olaraq sağ,
sol vəya ikitərəfli lümbotomiya; parapankreatik
bir ləşdirici toxumanın izolə edilmiş aseptik vəya
infeksiyalaşmış nekrozunda omentobursostomiya;
köndələn çənbər bağırsaq müsariqəsinin nekrozu,
parapankreatik və peritonarxası birləşdirici toxu
manın geniş nekrozları şəklində yayılmış proses
lərdə laparostomiya; qarın boşluğu, peritonarxası
sahə, piylik kisəciyinin silikon drenaj borularla
dren ləşdirilməsi; qarın boşluğu, piylik kisəciyinin
operasiyadan sonra mərhələli sanasiyası.

Prosesin ağırlıq dərəcəsi göstəricilərini АРАСНЕ
II və АРАСНЕIII şkalaları əsasında qiy mət lən di 
rərkən ocaqlı, ağır və subtotaltotal gedişli pan keo 
nekrozu olan xəstələr qrupunda statistik fərqlər müəy 
yən edilməmişdir (р<0,01). Xəstəliyin ağırlıq də rə 
cəsi göstəriciləri üzrə daha mühüm fərqlər АРАСНЕ
III şkalası əsasında müvafiq olaraq ocaqlı, ağır və
subtotaltotal gedişli pankeonekroz üçün müəy yən

edilmişdir: müvafiq olaraq 8,4±3,2, 11,5±2,1 və
25,5±6,7 bal. SАРS şkalası üzrə qiymətləndirmə
informativ olmamışdır (0,01<р<0,05).

Prosesin ağırlıq dərəcəsi göstəricilərinə əsasla nan
müxtəliflik АРАСНЕ şkalasının klinik prakti ka da
istifadəsini xeyli çətinləşdirir və bir sıra kon kret hal
larda yalnız xəstəliyin ağırlığını təsdiq etmək müm 
kün olur. Bununla belə, АРАСНЕII > 11 və АРАС
НЕIII>17 olduğu hallarda subtotaltotal pankre
onekroz haqqında mülahizə yürütmək imkanı yara 
nır. Orqan disfunksiyasının МОDS və SОFA şka la 
ları üzrə qiymətləndirilməsi statistik dü rüst olmuşdur
(p<0,05); bu şkalalar əsasında alınan nəticələrdə sub 
to taltotal pankreonekroz zamanı orqan funksi ya la 
rının daha çox zədələnməsi aşkar edilmişdir.

Müalicə başlandıqdan 48 saat sonra Ranson və
Glasgow meyarları əsasında xəstə qrupları arasında
müqayisə aparıldıqda proqnostik qiymətləndirmə
göstəriciləri statistik etibarlı olmuşdur (р<0,01).

Xəstəlik başlandıqdan ilk 7 gün ərzində trom
bositlərin sayı orta hesabla 120X109/lə qədər
azalmışdır (ən aşağı göstərici 30X109/l olmuşdur).
Sonradan, pankreonekroz əlamətləri azaldıqca
trombositlərin sayı artmağa başlamış, bir sıra hal
larda isə hətta trombositoz baş vermişdir.

Ağır xəstələrin əksəriyyətində AKDS ilk növ bə 
də kəskin respirator distress sindromla əlaqədar ol 
muş dur: təngnəfəslik, quru öskürək, döş sümüyü
arxasında ağrılar, xəstənin qeyri adekvatlığı, sonra
da sianoz və kobud krepitasiyalı xırıltılar əsas simp
tomlar olmuşdur.

Yekun. Beləliklə, KDP 46% halda mədəaltı vəzi və
parapankreatik birləşdirici toxuma hüdudlarında əmələ
gəlir və ocaqlı xarakter daşıyır. Xəstələrin 38.7%də
proses xeyli ağır olub peritonarxası birləşdirici toxumaya
keçir. 18,3% halda xəstəlik fulminant şəkildə inkişaf edir
və bu zaman mədəaltı vəzinin total destruksiyası ilə
əlaqədar bütün orqan və sistemlər prosesə cəlb olunur.
Müalicəvidiaqnostik laparoskopiya və azinvaziv müay
inə metodlarından sonra destruksiya ocaqlarının “qa pa 
lı” drenləşdirilməsi KDP olan xəstələrdə endogen intok
sikasiya əlamətlərini xeyli azaldır. Ocaqlı pan kreonekroz
zamanı tətbiq edilən müalicəvidiaqnostik laparoskopiya
və azinvaziv drenləşdirmə metodları operasiyanın
tamamlayıcı mər hələsi olub irinli fəsadların 11,1%,
somatik – 6,6% azalmasına səbəb olmuşdur. Letallıq
1,1% azalmışdır. Mədəaltı və zi nin zədələnmə həcmi
35%dən çox olduqda irinli fə sadların sayı artır – bu
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zaman müalicə və opera siya önü hazırlıq məqsədi ilə
laparotomiya və destruksiya ocaqlarının “açıq” dren
ləşdirilməsi göstərişdir. Ocaqlı pankreonekroz zamanı
müalicəvidiaqnostik laparoskopiya və azinvaziv dren
ləşdirmə metodları operativ müali cənin tamamlayıcı
mərhələsi olub irinli fəsadları 12,2%, ümumsomatik –
7,6%, letallığı 1,9% azaltmağa imkan ve rir. Ağır pankre
onekroz zamanı 1314cü sutkalarda aparılmış laparo
tomiya və mərhələli sanasiya tədbirləri nəticəsində irinli
fəsadların sayı 38,6%, letallıq isə 11,9% azalmışdır.
Subtotaltotal pankreonekrozlarda erkən laparotomiya
(23cü günlər), destruksiya ocaqlarının geniş açılması

və sonradan “axınlıaspirasiyalı” yuyulma və mərhələli
sanasiya kimi cərrahi taktika endogen intoksikasiyadan
baş verən letallığı 14,1%, irinli fəsadlardan baş verən –
35,1% azaltmağa imkan verir.

Ümumilikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, KDP
olan xəstələrin müalicəsində mədəaltı vəzinin ilkin
zədələnməsinin ağırlığından asılı olaraq differensial
yanaşmanın tətbiq edilməsi irinli fəsadları orta
hesabla 4 (9,7%dən 2,3%ə qədər) dəfə, irinli fə 
sad lardan baş verən letallığı 3 (16,3%dən 5,7%ə
qədər) dəfə və ümumi letallığı 2,7 (26,0%dən
9,9%ə qədər) dəfə azaltmağa imkan vermişdir.
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В течение последних нескольких лет острый панкреатит стабильно занимает второе, а по некоторым регио
нам первое место в структуре неотложной хирургической патологии, опережая острый аппендицит и острый
холецистит. Наиболее часто причинами заболевания являются злоупотребление алкоголем и желчнокаменная
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болезнь, у 1030% больных этиология острого панкреатита остается невыясненной. Основу исследования
составили результаты обследования и лечения 300 больных деструктивными формами острого панкреатита.
Для оценки состояния больных, тяжести и течения заболевания, динамического наблюдения за состоянием
пациентов использовали такие методы интегральной оценки как APACHE II и III, Balthazar, SOFA, Ranson,
GlasgowImrie, CTSI, SАРS. Дифференцированный подход к хирургической тактике лечения больных
деструктивным панкреатитом, в зависимости от масштаба первоначального поражения поджелудочной желе
зы, позволил в среднем уменьшить число гнойных осложнений на одного больного в 4 раза (от 9,7% до 2,3%),
снизить летальность от гнойных осложнений в 3 раза (от 16,3% до 5,7%) и, как следствие, снизить общую
летальность в 2,7 раза (от 26,0% до 9,9%). В течение первых 7 дней от начала заболевания количество тром
боцитов снижалось, в дальнейшем, по мере стихания симптомов панкреонекроза, количество тромбоцитов
увеличивалось. Острый респираторный дистресссиндром характеризовался одышкой, сухим кашлем, боля
ми за грудиной, неадекватным состоянием больного, цианозом, грубыми крепитирующими хрипами.
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, диагностика, системы интегральной оценки, тромбо
циты, острый респираторный дистресссиндром.

SUMMARY

EVALUATION OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT
OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

1Gasımov N.A., 1Hasanova S.Y., 2Abdullayev O.M., 3Farajova S.A.
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Acute destructive pancreatitis during several years still ranks second, and in some regions the first place in the struc
ture of the urgent surgical pathology, ahead of acute appendicitis and acute cholecystitis. The most common cause of
the disease is excessive alcohol usage and gallstone disease, but in 1030% of patients, the etiology of acute pancre
atitis remains uncertain. The study was based on the assessment and treatment of 300 patients with acute destructive
pancreatitis. To assess the condition of patients the severity and progression of the disease, dynamic monitoring of
the patients' state we were used such integral methods as APACHE II and III, Balthazar, SOFA, Ranson, Glasgow
Imrie, CTSI, SARS. Differentiated approach to surgical treatment in patients with destructive pancreatitis depending
on the scale of the initial lesion of the pancreas has allowed an average reduction in the number of purulent compli
cations per patient in 4 times (from 9.7% to 2.3%), lower lethality of purulent complications 3 times (from 16.3% to
5.7%), and consequently reduce the overall mortality in 2.7 times (from 26.0% to 9.9%). During the first 7 days from
the onset of the disease, the number of platelets decreased, later, as the symptoms of pancreonecrosis subsided the
number of platelets increased. Acute respiratory distress syndrome was characterized by shortness of breath, dry
cough, and pain behind the sternum, inadequate condition of the patient, cyanosis, and rough crepitations.
Keywords: acute destructive pancreatitis, diagnosis, integral scaling systems, platelets, acute respiratory distress syn
drome.
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Giriş. Hamiləliyin 20ci həftəsindən əvvəl
və 500 qramdan daha az olan embrion və
ya fetusun ya tamamilə hamısının, ya da

bir qisminin uşaqlıq boşluğundan xaricə atılmasına
spontan düşük (abortus) deyilir. Hamiləlik zamanı
hamiləliyin 20ci həftəsindən tez, ən az 2 və daha
çox sayda baş vermiş düşüklər təkrari düşüklər
(habituel abortus) adlanır. Klinik olaraq aparılan
araşdırmalar zamanı hamiləliyi ardarda 3 təkrari
düşüklə sonlanmış qadınların növbəti hamiləliyində
düşüyün baş vermə ehtimalının 3050%ə qədər art
dığı müəyyən olunmuşdur.

Hamiləlik zamanı xüsusilə ovulyasiya, implan
tasiya və plasentasiya mərhələsində hemostatik sis
tem çox əhəmiyyətlidir. Fetoplasentar qan dövra nı 
nın sağlam olması hamiləliyin davam etməsi üçün
təməl ünsürlərdən biridir. Hamiləlik zamanı hemo
statik sistemdə baş verən dəyişikliklər fetoplasentar
qan dövranının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına
gətirib çıxarır [1].

Aparılan araşdırmalar zamanı təkrarlanan düşük
lərin səbəbləri arasında 7% xromosom anomali ya la 
rı, 10% anatomik problemlər, 1720% hormonal
poz ğunluqlar, 6% açıqlana bilməyən səbəb lər və
5560% laxtalanma amillərizülal/trombosit qüsur 
la rı göstərilmişdir [2].

Normal hamiləlikdə laxtalanmaya meyillilik bir
qədər artır. Trombofiliya trombozlara meyilliliyi
artıran sonradan qazanılmış və ya irsi yolla
ötürülən qanın laxtalanma sistemində baş verən
pozğunluqlardır. Müalicə oluna bilən təkrarlanan
düşüklə rin səbəbi irsi trombofiliyalardır. Son
illərdə araş dı rı laraq tədqiq edilən irsi trombofil
iyaların sayı artmış və təkrarlanan düşüklərlə

əlaqəsi arasında fərqli nəticələri olan elmi
məqalələr dərc edilmişdir [3].

Təkrari düşüklərdə rolu olan irsi trombofiliya
faktorlarından ən geniş tədqiq edilən protrombin
G20210A (factor II), faktor V G1691A (factor V
Leyden), MTHFR C677T, MTHFR A1298C və
PAI1 4G/5G genləridir [4].

Factor V Leyden1ci xromosomda (q23q25)
yerləşən faktor V geninin 10cu ekzonunda yerləşən
1691ci nukleotid pozisiyasında G→A əvəzlənməsi
zamanı yaranan nöqtə mutasiyasıdır. Bu mutasiya
gen məhsulunun funksiya itirilməsinə deyil, əksinə
qazanmasına səbəb olur, bunun nəticəsində FVin
təbii antikoaqulyant olan protein C və protein Sə
qarşı həssalığı azalır və aktiv factor V aktivləşmiş
protein Cyə (APC) qarşı rezistentlik göstərir ki, bu
isə venoz trombozlara və təkrarlanan düşüklərə
gətirib çıxarır [5]. Hələ 1994cü ildə APC rezis
tentliyinin ən mühüm səbəbi factor V Leyden
mutasiyası olduğu bildirilmişdir. Həmçinin APC
rezistentliyinin irsi trombozlarda ən çox rast gəlinən
ünsür olduğu bir çox tədqiqatçı tərəfindən qeyd
edilmişdir. APC rezistentliyinin yaranma səbəb lə 
rindən 9095%i autosom dominant yolla ötürülən
FV Leyden mutasiyasının payına düşür [6].

İrsi trombofiliyalar arasında ikinci sırada yer
ləşən protrombin G20210A gen mutasiyası ilk dəfə
1996cı ildə Poort tərəfindən aşkar edilmişdir [7].
11ci xromoosomun p11q12 bölgəsində yerləşən
protrombin geninin 3'UTR hissəsində 20210cu
pozisiyada yerləşən guanin nukleotidinin adeninlə
əvəzlənməsi ilə nəticələnən nöqtə mutasiyası
hesabına qaraciyərdə protrombin istehsalı və eyni
zamanda plazmada protrombin miqdarı artır. Artmış

HAMİLƏLİKDƏ TƏKRARLANAN DÜŞÜKLƏRLƏ MATERNAL
TROMBOFİLİYA MUTASİYALARI ARASINDA ƏLAQƏ

Əliyeva J.T*
Respublika Perinatal Mərkəz, laboratoriya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan

İrsi trombofiliyası olan hamilə qadınlarda təkrarlanan hamiləlik itkisi riski artır. Təkrarlanan hamiləlik itkiləri olan qadınlarda
genetik trombofiliyaların rolu qiymətləndirilmiş, həmçinin təkrari düşüklər və reproduktiv ağırlaşmalara səbəb olan amil kimi
Faktor V Leiden mutasiyası, Protrombin, MTHFR və PAİ 4G/5G mutasiyasının varlığı irəli sürülmüşdür. Bu tədqiqatda bizim
məqsədimiz təkrari düşük yaşamış qadınlarda bu molekulyar qüsurların yayılma tezliyini araşdırmaqdır. Bir və ya daha çox
səbəbi izah edilə bilməyən, ardıcıl düşükləri olan 35 qadın tədqiqata cəlb edilmişdir. Bu mutasiyaların mövcudluğu polimeraza
zəncirvari reaksiya analizi ilə qiymətləndirilmişdir. 33 qadında bir və ya daha çox genin müştərək mutasiyasını aşkar etdik, 7
qadında (20%) ən az 1 homoziqot mutasiya aşkarlandı, yalnız 2 qadında (5,7%) heç bir trombofilik mutasiya aşkar olunmadı.
Bu nəticələr trombofilik mutasiyaların təkrarlanan hamiləlik itkilərinin etiologiyasında mühüm rol oynadığını göstərir.
Açar sözlər: trombofiliya, təkrarlanan hamiləlik itkiləri, preklampsiya, antikoaqulyant müalicə.
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trombin isə tromboza meyilliliyi 26 dəfəyə qədər
artırır [8].

MTHFRmetilentetrahidrofolat reduktaza geni
1ci xromosomun p36.23p34.3 bölgəsində yerləşir.
4cü ekzonda 677ci pozisiyada sitozin əvəzinə
timinin birləşməsi 222ci sırada yerləşən alanin
amin turşusunun valinlə əvəzlənməsinə gətirib
çıxarır. Bu gen folat metabolimində əhəmiyyətli
funksiyaya sahib olan sitoplazmatik bir protein olan
MTHFR fermentini kodlayır. MTHFR genində
meydana gələn C677T mutasiyası nəticəsində fer
mentin aktivliyi azalır, bu da 5metiltetrahidrofo
latın azalmasına, eyni zamanda isə homosisteinin
metioninə çevrilə bilməməsi və bunun nəticəsində
plazma homosistein səviyyəsinin yüksəlməsinə
gətirib çıxarır [9]. 

Homosistinuriyaya səbəb olan 40dan çox
MTHFR mutasiyası tədqiq edilsə də populyasiyada
ən çox rast gəlinən polimorfizmlər MTHFR C677T
və A1298C mutasiyalarıdır [10]. MTHFR A1298C
eyniadlı genin 7ci ekzonunda1298ci pozisiyada
yerləşən adenin nukleotidinin sitozinlə əvəz olun
ması nəticəsində yaranan nöqtə mutasiyasıdır. Bu
zaman MTHFR fermentində 429cu pozisiyada qlu
tamin amin turşusu alaninlə əvəzlənir ki, bu da onun
aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Avropa
populyasiyasında 412%ə qədər bu genin homoz
iqot mutasiyasına rast gəlinməsinə baxmayaraq,
təkbaşına plazma homosistein miqdarını artırdığı
sübut olunmamışdır. Lakin MTHFR A1298C və
C677T kompaund heteroziqotluq vəziyyətində fer
mentin aktivlik dərəcəsi MTHFR C677T homoziqot
mutasiya formasındakı aktivliyi ilə təxmini eyni
dərəcədə azalır və plazmada homosisteinin miqdarı
artır [11, 12].

Fibrin stabilizasiyası və fibrinoliz təkrarlanan
düşüklər zamanı trombozlar üçün digər risk fak
torudur. PAİ1 (Serpin1) toxuma plasminogen akti
vatorunun inhibitoru olub, fibrinolizinin yaran
masında vacib rol oynayır. PAİ1 genində (7q21.3
q22) 675ci nukleotidin delesiya/insersiyası
nəticəsində artmış PAİ1 plazminogenin plazminə
çevrilməsini blok edərək fibrinolizi inhibisiya edir.
Populyasiyada 5G/5G normal, 4G/5G heteroziqot
mutant və 4G/4G homoziqot mutant genotip for
malarına rast gəlinir [13].

Tədqiqatın məqsədi. Azərbaycan Respublikası
ərazisində yaşayan populyasiyada, anamnezində

problemli və riskli hamiləliyi olan, preklampsiya,
plasentanın vaxtından əvvəl qopması, ardarda 2 və
ya daha çox spontan aborta məruz qalmış, bətndax
ili inkişaf geriliyi, preterm(vaxtından əvvəl doğuş)
və hamiləlik zamanı venoz tromboz əmələ gələn
qadınlarda trombofiliyaya görə genetik mey
illilikdən şübhə edərək real time PCR üsulu ilə
FVL, PTM, MTHFR C677T və 1298A və
PAİ4G/5G mutasiyalarını və gen polimorfizmlərini
təsbit etməkdir.

Material və metodlar. Tədqiqat materialı olaraq
Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnsti tu 
tun da müayinə və müalicə olunan hamilə və hamilə
olmayan qadınların venoz qanından istifadə edil 
miş dir. Institutun ambulatorpoliklinika şöbəsinə 3
il ərzində (20172020) hamiləliyi bir və ya iki spon
tan düşüklə nəticələnmiş 35 qadın müraciət etmiş 
dir. 1944 yaş aralığında (orta yaş 31,5) olan bu
qadınlardan anamnez toplanaraq venoz qan alınmış
və venoz qan limfositlərindən genom DNTsi
ayrılaraq Real Time PCR cihazında işlənmişdir. 

Nəticə və müzakirələr. Aparılan sorğuya əsasən
müəyyən olunmuşdur ki, 30 qadından sadəcə 5i
qohum nigahına girib. Bu qadınlarda ortalama
düşük sayı 4dür (min 1max 7 düşük etmiş qadın).
2 qadında FV (Leyden) heteroziqot mutasiya, 1
qadında isə FV heteroziqot +FII (protrombin) het
eroziqot +MTHFR C677T heteroziqot (kompaund)
mutasiya, 1 qadında isə FV heteroziqot+FII (pro
trombin) heteroziqot+ MTHFR A1298C heteroz
iqot+PAİ 4G/5G heteroziqot müştərək mutasiyaları,
1 qadında FII (protrombin) heteroziqot+ MTHFR
C677T heteroziqot (kompaund) mutasiya, 1 qadın
da FII (protrombin) heteroziqot+MTHFR A1298C
heteroziqot (müstərək) mutasiya, 2 qadında
MTHFR C677T homoziqot mutasiya, 1 qadında
MTHFR C677T homoziqot+MTHFR A1298C
homoziqot mutasiya, 1 qadında MTHFR C677T
homoziqot+MTHFR A1298C heteroziqot mutasiya,
9 qadında MTHFR C677T heteroziqot mutasiya, 1
qadında MTHFR A1298C homoziqot mutasiya, 2
qadında MTHFR A1298C heteroziqot mutasiya, 4
qadında MTHFR C677T heteroziqot+MTHFR
A1298C heteroziqot mutasiya, 1 qadında PAİ
4G/5G homoziqot mutasiya, 6 qadında isə yalnız
PAİ 4G/5G heteroziqot mutasiya aşkar edildi. 2
qadında isə heç bir trombofilik mutasiya tapılmadı
(Cəd.).
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Bizim araşdırmamız təkrarlanan düşükləri olan
Azərbaycan qadınlarında irsi trombofiliyaların rast
gəlmə tezliyini öyrənir. 35 qadından 33də mono və
ya kompaund heteroziqot mutasiya aşkar edildi.
Sadəcə 2 qadında (5,7%) heç bir trombofilik mu ta 
siya aşkarlanmadı, bu da təkrarlanan düşüklərdə
digər amillərin iştirakını (mühit, psixoloji, epidemi
oloji və immunoloji) inkar etmir. Araşdırılan bütün
polimorfizmlər içərisində ən az 1 homoziqot mu ta si 
yaya sahib olan xəstə faizinin 20% (7 qadın), bütün
polimorfizmlər üçün normal allel tipinin rastgəlmə
tezliyinin isə yalnız 5,7% (2 qadın) olması Kujovich
və həmkarları tərəfindən araşdırılan çalışmada da
bəhs edildiyi kimi kombinə olunmuş trombofiliya
mövhumunun əhəmiyyətini göstərir. Bu araşdırmada
kombinə trombofiliya anla yışının təkrarlanan ha mi 
ləlik itkilərini 514 dəfə artırdığı göstərilmişdir [14]. 

Bizim araşdırmamızın nəticəsinə əsasən deyə
bilərik ki, təkrarlanan hamiləlik itkisi olan qadınlar
da maternal trombofiliyaların genetik olaraq
araşdırılması həmişə həkim tərəfindən atılan ilkin
addımlardan biri olmalıdır. 

Yekun. Hemostaz və laxtalanma probleminin
genetik olduğunu tədqiq etdikdən sonra bütün
anam nezlər toplanaraq xəstələrin demoqrafik xü su 
siy yətləri, tromboz bölgələri, genetik mutasiyanın
ağırlıq dərəcəsi də nəzərə alınaraq antikoaqulyant
və ya antiaqreqant müalicə zamanı istifadə olunan
dərmanların dozası düzgün seçilməli və bu müal
icənin effektivliyi nəticəsində aşağıdakılara nail
olunmalıdır:

1. Problemli və riskli hamiləliyi doğuşa qədər
sağlam şəkildə davam etdirə bilmək;

2. Preklampsiya zamanı ana və dölün təhlükəsi
zliyini təmin etmək;

3. Ardarda 2 və ya daha çox spontan aborta
məruz qalmış xanımlarda növbəti hamiləliyin
antikoaqulyant və ya antiaqreqant müalicə
vasitəsilə sona qədər davam etdirilməsi və
ailəyə yeni uşaq bəxş etmək;

4. USM və digər noninvaziv metodlarla bətn da 
xi li inkişaf geriliyi təsbit edilmiş hamiləlik
lərdə xüsusi müalicə metodları ilə hamiləliyi
davam etdirmək və dölün çəkisini qismən də
olsa hamiləlik həftəsinə uyğunlaşdırmaq;

5. Hamiləlik müddətində venoz trombozlar
zamanı, həm hamiləlik dövründə, həmçinin
doğuşdan və qeysəriyyə əməliyyatından sonra
tromboemboliyanın qarşısını profilaktik
olaraq almaq üçün antikoaqulyant və ya anti
aqreqant müalicədən istifadə etməyə həkim
ginekoloqlara yaxından kömək etmək;

Bu analizlər nəticəsində genomunda trombofilik
mutasiya aşkar etdiyimiz xanımlara antikoaqulyant
və ya antiaqreqant müalicənin nəinki yalnız hamilə
lik zamanı, həmçinin həyatlarının növbəti illərində,
xüsusilə də 40 yaşından sonra ürəyin koronar və
işemik xəstəliklərinin, miokard infarktının qarşının
alınması məqsədilə profilaktik olaraq davam
etdirilməsi üçün həkim genetik tərəfindən konsul
tasiya edilməsi trombofiliyaların genetik cəhətdən
araşdırılmasının vacib olduğunu bir daha sübut edir.

Cədvəl
Aşkarlanan mutasiyaların genotipik tezliyi
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РЕЗЮМЕ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
И МАТЕРИНСКИМИ МУТАЦИЯМИ ТРОМБОФИЛИИ

Алиева Ж.Т.
Республиканский Перинатальный Центp, Лабораторный отдел, Баку, Азербайджан

Беременные женщины с наследственной тромбофилией имеют повышенный риск привычного невынаши
вания беременности (ПНБ). Была оценена роль генетической тромбофилии у женщин с ПНБ и высказано
предположение, что она является фактором, вызывающим это состояние и другие репродуктивные ослож
нения, включающие мутацию фактора V Лейдена, протромбина, MTHFR и PAİ 4G/5G. В этом исследовании
мы изучили распространенность этих молекулярных дефектов у субъектов с ранней ПНБ в анамнезе.
Выявлено 35 женщин с одним или несколькими последовательными необъяснимыми выкидышами в первом
триместре. Наличие этих мутаций оценивали с помощью анализа полимеразной цепной реакции. Мы обна
ружили комбинированную мутацию одного или нескольких генов у 33 женщин, 20% пациентов с хотя бы 1
гомозиготной мутацией (7 женщин) и только у 2 женщин (5,7%) тромбофильная мутация отсутствовала.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что тромбофильные мутации играют важную роль в этио
логии ПНБ.
Ключевые слова: тромбофилия, привычные потери беременности, преэклампсия, антикоагулянтная тера
пия.
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SUMMARY

ASSOCIATION BETWEEN RECURRENT PREGNANCY LOSS
AND MATERNAL THROMBOPHILIA MUTATIONS

Aliyeva J.T.
Republican Perinatal Center, Laboratory department, Baku, Azerbaijan

Pregnant women with hereditary thrombophilia have an increased risk of RPL. The role of genetic thrombophilia in
women with recurrent pregnancy loss have been evaluated and assumed it to be a causing factor for recurrent preg
nancy loss and other reproductive complications, which includes Factor V Leiden mutation, Prothrombin, MTHFR
and PAİ 4G/5G mutation. In this study we aimed to investigate the prevalence of these molecular defects in subjects
with a history of early RPL. 35 women with one or more consecutive unexplained first trimester miscarriages were
detected. The presence of these mutations was assessed by polymerase chain reaction analysis. We detected a com
bined mutation of one or more genes in 33 women, 20% of patients with at least one homozygous mutation (7
women), oonly two women (5.7%) did not have any thrombophilic mutation. These results suggest that thrombophilic
mutations have an important role in etiology of RPL.
Keywords: thrombophilia, recurrent pregnancy losses, preeclampsia, anticoagulant treatment.
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G iriş. Yumurtalıqların şişəbənzər törə mə lə 
ri nin vaxtında və dəqiq təyin edilməsi
mühüm praktik əhəmiyyət kəsb edir, belə

ki, səmərəli həkim taktikasını müəyyən etməyə
imkan verir. Hamiləlik vaxtı embrionun inkişafı
üçün vacib olan dəyişikliklər bəzən yumurtalıqların
bö yük həcmli törəmələrinin böyüməsinə təkan
verir. Bu törəmələr həm xoşxassəli, həm də bədxas
səli ola bilər, həmçinin hestasiyanın gedişində ma 
liq nizasiya edə bilər. 

Hazırkı gündə hamilə qadınlarda şişlərin və şişə 
bən zər törəmələrin xəstəlik hadisələrinin tezliyinin
artması meyli nəzərə çapır [13]. Hamiləlik vaxtı
orta hesabla 0,22% yumurtalıqların törmələri aşkar
edilir və onların təqribən 1%dən 6%i bədxassəli
xarakter daşıyır [1, 3]. Yumuralıqların törəmələrinin
qeyrispesifik simptomlarına qarında, kürəkdə ağrı,
qəbizlik, qarnın köpməsi və dizurik hallar aiddir
[4]. Kəskin ağrı artımların hissəvi və ya tam burul
ması ilə bağlı ola bilər. Onların burulması yumur
talıqların törəmələri olan təqribən 5% hamilə qadın
larda rast gəlir. Bimanual müayinə zamanı uşaqlığın
artımları nahiyəsində böyük həcmli törəmələrin
aşkar edilməsi diaqnostik baxımdan əhəmiyyət
daşıyır [4].

Yumurtalıqların hamiləlik vaxtı aşkar edilmiş
törəmələrinin çox böyük qismi xoşxassəli xarakter
daşıyır və əsas etibarilə follikulyar kistlər və ya sarı
cismin kisti ilə təmsil olunmuşlar. Birinci trimestrdə
aşkar edilmiş yumurtalıqların bütün kistoz törə mə 
lə rinin təqribən 70%i ikinci trimestrin başlanğıcına

qədər spontan şəkildə reqressiya edirlər [4]. Hamilə
qadınlarda bütün şiş proseslərinin arasında yumur
talıqların xərçəngi uşaqlıq boynunun, süd vəzisinin,
qalxanvari vəzin xərçəngindən və Xockin limfo
masından sonra beşinci yeri tutur [2]. Hamiləlik
vaxtı yumurtalıqların xərçənginin klinik əlamətləri,
bir qayda olaraq yoxdur.

Ultrasəs müayinəsi (USM) yumurtalıqların törə 
mə lərinin diaqnostikasında optimal skrininq meto
du kimi qəbul edilmişdir [6]. Əksər hallarda USM
xərçəngin və yumurtalıqların xoşxassəli böyük
həcm li törəmələrinin diferensial diaqnostikası
zamanı da ilkin diaqnozun qoyulması üçün lazım
olan məlumatı almağa imkan verir. 2018ci ildə
Amerika radioloqlar cəmiyyəti və yumurtalıqların
yenitörəmələrinin ginekologiyada vizualizasiyası
və müalicəsi üzrə beynəlxalq ekspertləri qrupu
yumurtalıqların törəmələrinin təsnifatını tamam
lamış, 2020ci ildə isə yeni təsnifatı ORADS
(OvarianAdnexal Imaging Reporting and Data
System) ilə genişləndirmişlər [8]. ORADS alqorit
mi USMnin protokolunu optimallaşdırmağa, vahid
terminologiya standartını istifadə etməyə və yumur
talıqların şişəbənzər törəmələrinin kateqoriyalarını
unifikasiya etməyə (onların maliqnizasiya riski
nəzərə alınmaqla) imkan verir.

Hamilə qadınlarda yumurtalıqların törəmələrinin
ultrasəs diaqnostikası çox mürəkkəbdir, nəinki ha 
mi lə olmayan qadınlarda. Bu, hestasiyanın müddəti
artdıqca uşaqlığın artımları nahiyəsində exoqrafik
vizuallaşmanın çətinləşməsi [9], həmçinin hamilə

HAMİLƏ QADINLARDA YUMURTALIQLARIN ŞİŞLƏRİNİN VƏ
ŞİŞƏBƏNZƏR TÖRƏMƏLƏRİNİN ULTRASƏS DİAQNOSTİKASI

İbadova Ş.T.*
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,
şüa terapiyası kursu ilə şüa diaqnostikası kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Məqalədə hamiləlik zamanı yumurtalıqların daha çox rast gələn şişlərinin və şişəbənzər törəmələrinin exoqrafik strukturunun
və qan axınının parametrlərinin xüsusiyyətləri təsvir edilmişdir. Tədqiqata 14 həftədən 22 həftəyə qədər müddətdə 41 hamilə
qadın daxil olmuşdur ki, onlardan 23 pasiyentdə yumurtalıqların şişəbənzər törəmələri, 11də – həqiqi xoşxassəli şişlər, 7də
yumurtalıqların bədxassəli yenitörəmələri vizullaşmışdır. Bütün pasiyentlərdə ultrasəs müayinə (USM) skrininq müddətində ilk
müraciət zamanı aparılmışdır. Exoqrafiya zamanı törəmənin lokalizasiyasına, onun formasına, konturlarına, sərhədlərinə, ətraf
toxumalarla nisbətinə, ölçülərinə, daxili strukturuna, divarının və arakəsmələrin qalınlığına, exogenliyinə diqqət verilmişdir.
Rəngli doppler xəritələnməsi və dopplerometriya zamanı törəmənin daxilində vaskulyarizasiya zonalarının olması, on ların
lokalizasiyası, qan axınının xarakteri qiymətləndirilmişdir. Aparılan USM nəticəsində biz hamilə qadınlarda hestasiyanın er kən
müddətlərində yumurtalıqların şişəbənzər törəmələrin və həqiqi xoşxassəli/bədxassəli şişlərin olması barəsində rəy vermişik.
Həyata keçirilən USM yumurtalıqların şişəbənzər törəmələrinin və şişlərin exoqrafik təsvirlərinin müxtəlif ol ma sı nı, onların
dopplerometriyasının və xüsusilə hamiləlik zamanı diaqnostikasının spesifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərdi. 
Açar sözlər: hamilə qadınlar, yumurtalıqların şişləri, yumurtalıqların şişəbənzər törəmələri, USM.
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lik vaxtı bəzi toxumaların exostrukturunun əhə miy 
yətli dərəcədə dəyişilməsi (bu, yalançı diaqnozların
tezliyinin artmasına gətirib çıxarır) ilə bağlıdır.

Dinamik ultrasəs müayinəsi nəinki şişləri lo ka li 
za siya etməyə, həm də onun ölçülərini, strukturunu,
böyümə templərini, qonşu orqanlara nisbətdə və ziy 
yə tini qiymətləndirməyə, onun bədxassəli potensia 
lını təyin etməyə imkan verir [10]. Ultrasəs müay
inəsinin başlıca vəzifəsi şişin strukturunun təyin
edilməsi sayılır ki, bu, müalicənin konservativ və ya
operativ müalicə taktikası barəsində qərarların
qəbul edilməsinə imkan verir. Ana və uşaq üçün
yüksək informativliyi və nisbətən təhlükəsiz olması
ilə əlaqədar hamilə qadınlarda yumurtalıqların şiş 
lə rinin və şişəbənzər törəmələrinin diaqnostikasın
da USM seçim metodu sayılır. Diaqnostikanın də 
qiqliyinin artırılması məqsədi ilə exoqrafik müayinə
dopplerometrik metodlarla – şişdaxili qan axınını
təyin etməyə imkan verən rəngli doppler xəritələn
məsi (RDX) və dopplerometriya ilə tamamlanır.

Tədqiqat işinin məqsədi – hamilə qadınlarda
hestasiyanın erkən müddətlərində yumurtalıqların
şişəbənzər törəmələrinin və həqiqi şişlərinin ultra
səs diaqnostikasının aparılmasıdır. 

Material və metodlar. Tədqiqata hamiləliyin 14
həftəsindən 22 həftəsinə (orta müddət 18 həftə) 21
yaşdan 45 yaşa qədər (orta yaş 31,2±1,4) qədər
müd dətdə olan 41 hamilə qadın daxil edilmişdir.
Onların hamısı akademik Mirqasımov adına Res 
pub lika klinik xəstəxanasında müayinə edilmişlər.
Birinci qrupu 23 hamilə qadın təşkil etmişdir –
onlarda yumurtalıqların şişəbənzər törəmələri
müəy yən edilmişdir ki, onlardan 15i (65,2%) sarı
cismin kisti, 1ü (4,3%) – follikulyar kist, 5i
(21,7%) – paraovarial kist və 2si (8,7%) qadında –
endometrioid kist aşkar edilmişdir. İkinci qrupu 11
hamilə qadın təşkil etmişdir ki, onlarda yumur
talıqların həqiqi xoşxassəli şişləri: 8 (72,7%) qadın
da – epitelial şişlər, 3 (27,3%) – yetkin teratomalar
aşkar edilmişdir. Üçüncü qrupa yumurtalıqların
bədxassəli yenitörəmələri olan 7 pasiyent daxil
olunmuşdur, onlardan 3 (42,8%) – seroz sistade
nokarsinoma, 3 (42,8%) – musinoz sistadenokarsi
noma və 1 (14,3%) – disherminoma aşkar
edilmişdir.

Bütün pasiyentlərə USM birinci müraciət za ma 
nı skrininq müddətində aparılmışdır. Hamiləliyin
bi rinci trimestrində və ikinci trimestrin əvvəlində

1618ci həftədə şişlərin aşkar edilməsi zamanı
kontrol USM həyata keçirilmişdir. Əgər USMnin
məlumatlarına əsasən ölçüləri 6 smdən çox olan şiş
törəmələrinin persistensiyası müşahidə edilmiş dir 
sə, onda cərrahi müalicə aparılmışdır. Hamiləliyin
24 həftəsindən sonra şiş aşkar edildikdə maliqniza
siya əlamətləri olmadıqda dinamik müşahidənin
aparılmasına göstəriş vardır.

Exoqrafiya zamanı törəmənin lokalizasiyasına,
onun formasına, konturlarına, sərhədlərinə, ətraf to 
xu malarla nisbətinə, ölçülərinə, daxili strukturuna,
divarının və arakəsmələrin qalınlığına, exogenliyi 
nə diqqət veilmişdir. RDX və dopplerometriya za 
ma nı törəmənin daxilində vaskulyarizasiya zonala 
rı nın olması, onların lokalizasiyası, qan axınının xa 
rak teri qiymətləndirilmişdir. Qan axınının sürət əy 
ri lərinin ölçülməsi şişin bir neçə sahələrində
dəfələrlə aparılmışdır. 

Exoqrafik müayinə SonoScape 6 aparatında (Çin
Xalq Respublikası) 3,56,0 tezliyə malik konveks
ötürücüləri və 6,09,0 MHs tezliyə malik boşluq
daxili ötürücülərlə transabdominal və transvaginal
üsulla aparılmışdır. Hamiləliyin 12 həftəsinə qədər
uşaqlıq yolu ötürücüsündən, 12 həftədən 24 həftəyə
qədər – uşaqlıq yolu və abdominal, 24 həftədən
sonra – yalnız abdominal ötürücüdən istifadə edil 
miş dir. Bu aparat real zamanda skanlama, rəngli xə 
ri tələnmə rejiminin və impulsdalğalı doplerin
funk siyasının istifadə edilməsini təmin edir ki,
qurğunun ekranında 3ölçülü müayinə rejimində
(3D) ultrasəs təsvirini almağa imkan verir.

Nəticələr və onların müzakirəsi. Yumurta lıq la 
rın törəmələri (xüsusilə hamilə qadınlarda) olduqda
təkcə onların vaxtında aşkar edilməsi deyil, həm də
sonuncuların xarakterinin təyin edilməsi mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Exoqrafik müayinənin məlumat
larına əsasən yumurtalıqların həqiqi şişləri və
şişəbənzər törəmələri hamiləliyin baş verməsinə
qədər – 25 halda (60,9%), birinci trimestrdə 9
(21,9%), ikinci trimestrdə – 7 (17,1%) halda aşkar
edilmişdir. Müşahidə altında olan pasiyentlərdə
hamiləliyə qədər yumurtalıqların törəmələrinin
ölçüsü 33,7 smdən böyük deyildir və onların
hamısı dinamik müşahidə altında olmuşlar. 

Hamiləlik vaxtı aşkar edilən yumurtalıqların
şişəbənzər törəmələrinin ən böyük miqdarı xoşxas
səli xarakter daşıyır və əsas etibarilə sarı cismin
kisti ilə təmsil olunur [2]. Bizim tədqiqat işində
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yumurtalıqların şişəbənzər törəmələri arasında sarı
cisim 15 (65,2%) pasiyentdə aşkar edilmişdir. Sarı
cismin kistləri exoqrafik mənzərənin geniş polimor
fizmi ilə səciyyələnmişdir: o, polimorf quruluşa
malikdir, əksər hallarda xarakterik torlu strukturu
vardır; bəzən ölçüsü 5 smə qədər daha kəskin
kistoz komponentə malikdir. Həmçinin qeyri
düzgün formalı çoxlu sayda arakəsmələr, yüksək
exogenliyə malik qeyridüzgün formalı bərk
əlavələrin olması nəzərə çarpmışdır. RDX zamanı
aktiv koronar qan cərəyanı vizuallaşmışdır.
Periferik vaskulyarizasiya lokuslarının sayı 56
ədəd təşkil etmişdir. Yumurtlıqların bu şişəbənzər
törəməsi hormonal fəaldır və əksər hallarda bir neçə
həftə, bəzən isə aylar ərzində spontan şəkildə reduk
siya olunurlar. 

Follikulyar kist birinci qrupda olan 1 (4,3%)
pasiyentin skanoqrammasında qeydə alınmışdır. Bu
kist onu bürüyən epiteldən məhrumdur, hamar xari
ci və daxili səthi olan, divarının qalınlığı 0,1 sm,

qan cərəyanı təyin edilməyən birkameralı sulu
anexogen törəmələr sayılırlar.

5 (21,7%) pasiyentdə duru anexogen törəmələr,
birkameralı, hamar divarı olan, şişin divarının
qalınlığı 0,1 sm və ölçüsü 4,58,5 smə malik parao
varial kistlər viuzallaşmışdır. Törəmənin yaxın
lığında yumurtalığın dəyişilməmiş toxuması təyin
edilmişdir ki, bu, patoqnomik ultrasəs əlamət kimi
xidmət edir [4]. RDX zamanı törəmələrin daxilində
qan cərəyanı vizuallaşmamışdır və paraovarial
kistlər avaskulyar kistlər kimi qiymətləndirilmişlər.

Yumurtalıqların şişəbənzər törəmələri 2 (8,7%)
müşahidədə endometrioid kistlərlə təmsil olunmuş
dur – onlar ikiqat hamar dəqiq konturları olan,
uşaqlığın yanında və ya arxasında yerləşmiş maye
törəmələr (xırdadispersli qarışığın olması ilə) kimi
vizuallaşmışlar. Bu törəmələrin ölçüləri 311 sm,
divarının qalınlığı – 0,2 smə qədər təşkil etmişdir.
RDX zamanı qan cərəyanının sürətinin azalması
aşkar edilmişdir (şək. 1).

Aparılan müayinələrin məlumatları göstərmişdir
ki, onları bürüyən epiteldən məhrum olan follikul
yar və paraovarial kistlər eyni exoqrafik struktura
malik olub, mahiyyət etibarilə divarının qalınlığı
0,1 sm olan, həmcins anexogen möhtəviyyata malik
maye, anexogen törəmələrdir. Yumurtalıqların bu
şişəbənzər törəmələrinin diferensiasiyası hamilə li 
yin daha gec müddətlərində onların transvaginal

ötü rücü vasitəsilə vizuallaşdırılmasının mümkün
olma ması səbəbindən müəyyən çətinliklər yaradır.

Yumurtalıqların xoşxassəli epitelial şişləri ha mi 
lə qadınlarda bütün şişlərin praktik olaraq 50%ni
təşkil edirlər. Yumurtalıqların hamiləlik vaxtı aşkar
edilən yarıya qədər epitelial şişləri aşağı bədxassəli
potensiala malikdir. Lakin hamiləliyin fonunda bu
şişlər öz ultrastrukturunu dəyişə bilər və morfoloji

Şək. 1. Yumurtalığın endometrioid kisti (30 həftəlik hamiləlik).

51



müayinə zamanı onlarda invaziv xərçəngə xas olan
atipik əlamətlər aşkar edilə bilər [1].

İkinci qrupdla olan 11 pasiyentdə USM vasi tə si lə
yumurtalıqların həqiqi xoşxassəli şişləri aşkar edil 
mişdir. Xoşxassəli epitelial şişlər 8 (72,7%) ha mi lə
qadınlarda vizuallaşmış və seroz hamardivarlı sis 

tadenomalar (5 pasiyentdə) və seroz papillyar sis 
tadenomalar (3 pasiyentdə) ilə təmsil olunmuşdur.

Skanoqrammalarda seroz hamardivarlı sistade
nomalar dairəvi formaya malik, hamar səthi və
dəqiq konturları olan törəmələr kimi təyin
edilmişlər (şək. 2).

Şişlər uşaqlığın yan tərəfində və ya onun di bin dən
yuxarıda yerləşmişlər. Onların ölçüləri 4 smdən 16
smə qədər təşkil etmişdir, divarının qalınlığı 0,1 sm
dən yüksək deyildir. Daxili möhtəviyyatı həmcins,
anexogendir. 3 halda təktək düzxəttli arakəsmələrin
olması qeydə alınmışdır, zəif exogen xırda dispers
qarışıq təyin edilmişdir. Birkameralı seroz hamardi
varlı sistadenomaların xüsusiyyətlə ri nə yumur
talıqların follikulyar kistləri ilə onların exoqrafik iden
tik olması aiddir. RDX zamanı seroz hamardivarlı sis
tadenomalar şişin divarında təktək qan axını lokus
larının olması ilə səciyyələnmişdir. Qan axını həm
cins, biristiqamətli və aşağı sürətə malik olmuşdur.

Seroz papilyar sistadenomalar skanoqrammalar
da mahiyyət etibarilə dairəvi formaya malik, dəqiq
hamar konturları olan, uşaqlığın yan tərəfində və ya
arxasında yerləşmiş törəmələrdir (şək. 3).

Birkameralı şişin ölçüsü 213 sm, divarların
qalınlığı – 0,1 sm təşkil etmişdir. Şişin boşluğunda
orta exoen xırdadispersli qarışıq təyin edilmişdir,
onun daxili səthi boyunca məsaməli strukturu olan
malik yüksək exogenliyə malik təktək və ya çox 

say lı papilyar törəmələr aşkar edilmişdir. Şişin
struk turunda, arakəsmələrdə və papilyar törə mə lər 
də qan axınının olması seroz papilyar sistadenom
alar üçün səciyyəvi olmuşdur.

İkinci qrupda 3 (27,3%) hamilə qadında yumur
talığın yetkin teratomaları vizuallaşmışdır ki, onlar
yüksək exoqrafik polimorfizm ilə səciyyələnmişdir.
Yetkin teratomalar dəqiq konturlara və ölçüsü 4,5 sm
dən 10,5 smə qədər dairəvi və ya qeyridüzgün for
maya malik olmuşlar. Teratomaların daxili quruluşun
da maye anexogen törəmə təyin edilmişdir ki, onlar
seroz maye və ya aşağı sıxlıqlı piy toxuması ilə təm
sil olunmuşdur. Şişin daxilində zərif hiperexogen xətti
əlavələr aşkar edilmişdir. Bütün şişlər avaskulyar
olmuşlar. Qan axını təkcə törəməyə yaxın yerləşmiş
yumurtalığın sağlam toxumasında vizuallaşmışdır,
halbuki bu şişlərin strukturunda damarlar yoxdur.

USM zamanı yenitörəmələrin olmasını ehtimal
etməyə imkan verən bədxassəli prosesin əlamətləri
bunlardır: qeyrihəmcins struktura malik və
divaryanı komponenti olan (bəzi hallarda dəqiq
kapsulu olmayan) birkameralı və ya çoxkameralı
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3 (42,8%) hallarda yumurtalıqların bədxassəli
şişləri musinoz adenokarsinoma ilə təmsil olunmuş
dur ki, o, exoqrammalarda əsas etibarilə hamar
divarları, çoxlu sayda, 2,5 mmə qədər qalın nazik

arakəsmələri olan çoxkameralı törəmə kimi vizual
laşmışdır. Şişin ölçülərinin diametri 12 smə çat
mışdır. Kameraların möhtəviyyatı exopozitiv xarak
ter daşımışdır. RDX zamanı arakəsmələrin struktur 

həcmli törəmələrin aşkar edilməsi [11]. 
Seroz sistadenokarsinoma hamiləliyin birinci tri 

mes trində və ikinci trimestrin əvvəlində üçüncü mü 
şahidə qrupundan olan 7 pasiyentdən 3də (42,8%)
vizuallaşmış və mahiyyət etibarilə ikitərəf li çox ka 

me ralı maye törəmələrlə (fraqmentar şəkildə qalın
laşmış və dişcikli arakəsmələri və yüksək exogen
liyə malik bərk komponentlə birgə) təmsil olunurlar.
RDX və dopplerometriya zamanı qan axını bütün
müşahidə hallarında qeydə alınmışdır (şək. 4).
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Şək. 3. Yumurtalığın seroz papilyar sistadenoması (18 həftəlik hamiləlik).

Şək. 4. Yumurtalığın seroz sistadenokarsinoması (31 həftəlik hamiləlik).



la rında qan axınının lokuslarının lokalizasiyası həm
periferik, həm də mərkəzi olmaqla vizuallaşmışdır.

USM zamanı bədxassəli disherminoma 1 (14,3%)
hamilə qadında vizuallaşmışdır. Ska no qram malarda

disherminoma oval formanın yaran ma sı ilə birgə,
qeyrihamar kələkötür konturları, əsasən aşağı exo
genliyə malik daxili strukturu ol maq la oval formanın
yaranması ilə təmsil olunur (şək. 5).

Şişin aşağı exogenliyi ilə yanaşı yüksək exogen
liyə, müxtəlif forma və ölçülərə malik sahələr təyin
edilir. Musinoz adenokarsinoma hallarında, RDX
zamanı qan axınının lokuslarının lokalizasiyası ara 
kəs mələrin strukturlarında həm periferik, həm də
mərkəzi lokalizasiya kimi vizuallaşmışdır.

Beləliklə, mamaginekoloqun gündəlik iş təc rü bə 
sində ultrasəs müayinə metodlarının tam tətbiq olun 
masına baxmayaraq, hamiləlik vaxtı yumurta lıq ların şi 
şə bənzər törəmələrin tipinin təyin edil mə si funksional
diaq nostikanın ən mühüm böl mə lə rin dən biri olaraq qa 

lır. Aparılan USM nəticəsində biz hamilə qadınlarda hes 
tasiyanın erkən müddət lə rində yumurtalıqların şişə bən 
zər törəmələrin və həqiqi xoşxassəli/bədxassəli şiş lə rin
olması barə sində rəy vermişik. Hamilə qadınlarda yu 
murtalığın törəməsinin xarakterinin təyin edilməsi tez 
liyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə USM və RDXnin isti 
fa  də edilməsi məqsədəuyğunur. Həyata keçirilən USM
yumurtalıqların şişəbənzər törəmələrinin və şiş lə rin exo
qrafik təsvirlərinin müxtəlif olmasını, onların dopple ro 
met riyasının və xüsusilə hamiləlik zamanı diaq nos ti ka sı 
nın spesifik xüsusiyyətlərə malik oldu ğunu göstərdi.
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РЕЗЮМЕ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ

Ибадова Ш.Т.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей имени А.Алиева, 

кафедра лучевой диагностики с курсом лучевой терапии, Баку, Азербайджан

В статье описаны особенности эхографической структуры и параметры кровотока наиболее часто встречающих
ся при беременности опухолей и опухолевидных образований яичников. В исследование вошли 41 беременная 
женщина на сроке от 14 до 22 недель, из которых у 23 пациенток были визуализированы опухолевидные образо
вания яичников, у 11 – истинные доброкачественные опухоли, у 7 – злокачественные новообразования яичников. 
Всем пациенткам ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось при первом обращении в сроки скрининга. 
При эхографии обращали внимание на локализацию образования, его форму, контуры, границы, отношение к 
окружающим тканям, размеры, внутреннюю структуру, толщину стенки и перегородок, эхогенность. При цвето
вом допплеровском картирование и допплерометрии оценивали наличие зон васкуляризации внутри образования, 
их локализацию, характер кровотока. В результате проведенных УЗИ, нами было дано заключение о наличии 
опухолевидных образований и истинных доброкачественных/злокачественных опухолях яичников у беременных 
на ранних сроках гестации. Выполненные УЗИ показали многообразие эхографических описаний опухолевидных 
образований и опухолей яичников, их особенности при допплерометрии и диагностики при беременности.
Ключевые слова: беременные, опухоли яичников, опухолевидные образования яичников, УЗИ.

SUMMARY

ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF TUMORS AND TUMOLIKE
FORMATIONS OF THE OVARIAN IN PREGNANT WOMEN

Ibadova Sh.T.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Radiation Diagnostics with a Course of Radiation Therapy, Baku, Azerbaijan

The artice describes the features of the echographic structure and blood flow parameters of the most common ovarian 
tumors and tumorlike derivatives during pregnancy. 41 pregnant women were included in the research from 14 weeks 
to 22 weeks that, in 23 patients of them ovarian tumorlike derivatives, in 11 patients of them true benign tumor, in 7 
patients new malignant tumors of ovaries were visualized. In all patients, ultrasound (US) investigation was performed 
at the first time of application during the screening period. During echography, attention was paid to the localization of 
the tumor, its shape, contours, boundaries, ratio with surrounding tissues, dimensions, internal structure, thickness of the 
wall and partitions, echogenicity. During color flow mapping and dopplerometry, the presence of vascularization zones 
inside the derivative, their localization and the nature of blood flow were evaluated. As a result of US, we have given an 
opi nion about the presence of ovarian tumorlike derivatives and true benign/malignant tumors in pregnant women in the 
early stages of gestation. The performed US showed that ovarian tumorlike derivatives and echographic images of 
tumors are different, their dopplerometry and diagnosis, especially during pregnancy, have specific characteristics. 
Keywords: pregnant women, ovarian tumors, ovarian tumorlike derivatives, US.
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Giriş. Dental implantatların istifadəsinin
biotibbi və laborator mərhələlərinin birbi 
rin dən asılı və mürəkkəb bir kompleks

olduğu məlumdur. Ona görə də dental implanta si ya 
ya qərar verməzdən əvvəl bu metodun digər müali 
cə metodları ilə müqayisədə göstəriciləri və üstün
cəhətləri ətraflı şəkildə müəyyənləşdirilməlidir.

Diaqnozun qoyulması və müvafiq müalicə pla nı 
nın seçilməsi zamanı yol verilən səhvlər dental
implantasiya prosesində müəyyən mənfi nəticələrə
gətirib çıxara bilər. Onlar yerləşdirilmiş implantatın
qeyrisabitliyinə, hərəkətliliyinə və digər fəsadlara
səbəb olaraq nəticədə implantatın çıxarılmasına yol
açar.

Müasir kompyuter texnologiyalarını virtual
modelləşdirmə şəklində özündə cəmləşdirən klinik
instrumental müayinə metodlarının və implantasiya
önü müayinə alqoritminin istifadəsi ilə plan
laşdırılan müalicə olduqca yüksək göstəricilər əldə
etməyə imkan verdi [10]. Kompyuter tomoqrafiyası
çənənin alveolyar çıxıntısının qalınlığını, mailliyi
ni, antaqonist dişlərin nisbətini müəyyənləşdir mə 
yə, suprastrukturunu seçməyə, sümük toxumasının
quruluşunun növünü təyin etməyə [1, 9], bundan
asılı olan implantasiya protokolunu müəyyən
ləşdirməyə, implantatın növünü və səthini seçməyə,
eləcə də Haunsfield şkalasına görə sümüyün obyek
tiv sıxlığını təyin etməyə imkan verdi. Kompyuter
tomoqramlarında çənələrin hər birinin en kəsiyinin
koronal və ox təsvirləri əldə edilmişdir. çənələrin en
kəsiyinin təsvirinin köməyilə planlaşdırılan əmə liy 
ya tın hər bir sahəsi üçün uyğun implantat seçil miş 
dir [5]. Sümük sıxlığının ölçüləri Haunsfield vahid 
lə ri ilə (HU) qeyd edilmişdir [2]. Kompyuter tomo
qrafiyası implantasiyanın nəzərdə tutulan nahiyə 
sin də sümük sıxlığını təyin edən dəqiq müayinədir

[4]. Sümük lə rin lokal sıxlığı implantatın ilkin sta
billiyinə təsir göstərir və bu da müalicənin uğurlu
nəticəsi üçün mühüm amil hesab olunur (şək. 1). 

Sümüyün dinamikasının və fərqlərinin
xüsusiyyətləri alveolyar hissənin hündürlüyü (mm),
alveolyar hissənin eni (mm), Haunsfield şkalasına
(HU vahidləri) görə sümük toxumasının absorbsiya
(zəifləmə) əmsalı parametrlərinin ölçülməsi nəzərə
alınmaqla həyata keçirilmişdir. Görüntüdə sümük
strukturunun sıxlıq indeksi mütləq kəmiyyətdir,
implantasiya nahiyəsindəki toxumaları
fərqləndirmək üçün istifadə edilir və sümüyün key
fiyyətini xarakterizə edir (D1 sümüyü> 1250 HU,
D2 sümüyü, 8501250 HU; D3 sümüyü, 350850
HU; D4 sümüyü 150350 HU [7, 8]. Kompyuter
tomoqrafiyası nəzərdə tutulan implantasiya
nahiyələrinin öyrənilməsi imkanını yaradır və
diaqnostik məlumatlar verir (şək. 2).

Tədqiqatın məqsədi. İkili enerjili rentgen
absor bsiometriyasının göstəricilərinə əsasən skelet
sisteminin vəziyyətinin çənələrin sıxlığının absorb
siya əmsalı indeksi – Haunsfield şkalası göstəri
ciləri ilə mütənasibətini öyrənilməsi. 

Material və metodlar. Bu məqsədlə ikili enerjili
rentgen absorbsiometriyası üsulu ilə [3, 4, 6] dental
implantasiya göstəriciləri olan müxtəlif yaş qru
plarından olan pasiyentlərin skelet sisteminin
vəziyyəti öyrənilmiş, normal sümük kütləli,
osteopeniyalı və osteoporozlu pasiyentlərin bölgüsü
müqayisəli aparılmışdır (cədvəl).

Tədqiqat zamanı dental implantasiyası plan
laşdırılmış 690 pasiyent (143 kişi – 20,7%, 547
qadın – 79,3%) iki enerjili rentgen osteodensito
metriya metodu ilə müayinə edilmişdir.

547 nəfər qadın üzərində aparılan müayinələr
normal sümük kütləsi olan qrupda 330 nəfərin
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Şək. 1. 65 yaşlı osteoporozlu pasiyent B.T.nin (əsas qrup) analizi. Kompyuter tomoqrafiyası
məlumatlarına əsasən çənələrin üçölçülü kompyuter modelləşdirilməsi və dental implantatların

virtual yerləşdirilməsinin planlaşdırılması üçün proqram təminatının tətbiqi.
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(60,3±2,1%), osteopeniyalı qrupda 142 nəfərin
(26,0±1,9%), osteoporozlu qrupda 75 nəfərin
(13,7±1,5%) olduğunu göstərdi.

143 nəfər (20,7±1,5%) kişi pasiyent üzərində
apa rılan müayinələr normal sümük kütləli qrupda
91 nəfərin (63,6±4,0%), osteopeniyalı qrupda 33
nə fərin (23,1±3,5%), osteoporozlu qrupda isə 19
nəfərin (13,3±2,8%) olduğunu göstərdi.

Rəqəmsal göstəricilərin statistik işlənmə metod

ları. Alınan rəqəmsal göstəricilər müasir tələblər nə 
zə rə alınmaqla tibbi statistik metodlarla müəyyən 
ləş dirilmişdir. Alınmış seçmələrin orta qiyməti (M),
onların standart xətaları (m), sıraların minimal
(min) və maksimal (max) qiymətləri hesablanmış,
elə cə də sıralarda tədqiq olunan keyfiyyət əla mət lə 
ri nin aşkar olunma tezliyi müəyyənləşdirilmişdir.

Variasiyalı sıralar arasındakı fərqlərin ilkin qiy 
mət ləndirilməsi üçün tStyudent parametrik me yar la 

Şək. 2. Haunsfield şkalası, sümük sıxlığının uyğunluğu.

Cədvəl
Xəstələrin yaş qruplarına və diaqnoza görə bölgüsü
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rı və müxtəlif hissələr arasındakı fərq qiymətləri isti
fadə olunmuşdur. Alınan nəticələrin yoxlanılması və
dəqiqləşdirilməsi üçün qeyriparametrik meyarlar –
Uilkoksonun Umeyarı (MannaUitni), Uilkoksonun
cüt Tmeyarı, meyarların tezlikli analizi üçün isə Pir 
son – χ2 uyğunluğu istifadə olunmuşdur. Tədqiq olu
nan göstəricilər arasındakı əlaqələri müəyyənləş dir 
mək məqsədilə korrelyasiyalı təhlil aparılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri və müzakirəsi. Araş dır 
ma ların nəticələri göstərdi ki, qruplar arasında pa 

siyentlərin yaş aspektinə görə bölgüsündə statistik
fərqlər vardır. 2130 arası yaş qrupunda müayinə
olunanlardan yalnız 6sı (7,2±2,8%) osteoporoz
xəstəsi olduğu halda, yuxarı yaş qruplarında bu
göstərici 23,3±4,2% təşkil etmişdir (χ2=25,0;
p<0,01) Nəticələr göstərdi ki, sümük toxuması pa 
to logiyasının əmələ gəlməsində cinsi aspektdə
xüsusi bir fərq aşkarlanmamışdır, yəni osteopeni ya 
nın və osteoporozun qadınlar və kişilər arasında
yayılma tezliyi eynidir (şək. 3.)

Densitometriya məlumatlarının çənələrin
Haunsfield göstəriciləri ilə müqayisəsi və müayinə

olunan xəstələrin yaş qruplarına görə bölgüsü şək.
4də verilmişdi.

Şək. 3. Pasiyentlərin cinsə və diaqnoza görə bölgüsü.

Şək. 4. Ox skeletinin densitometriyası göstəricilərinin kompyuter tomoqrafiyasının
çənə sümüyü sıxlığının göstəriciləri ilə müqayisəsi.
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Diaqramdan göründüyü kimi sümük toxu
masının mineral sıxlığının göstəriciləri yaşla əlaqə
dar olaraq azalır. çənələrin alveolyar çıxıntısının
sümük keyfiyyətinin öyrənilməsi analitik qru
plaşdırma metodu ilə apardığımız tədqiqatda skelet
sisteminin mineral sıxlığından asılı olaraq yerinə
yetirilmişdir. Əsas əlamət kimi üç tədqiqat zonası
üzrə skelet sümüyünün mineral göstəricilərindən
istifadə edilmişdir. Alt çənənin alveolyar darağının
sümük vəziyyətinin göstəriciləri isə tamamlayıcı
əlamət kimi istifadə olunmuşdur. Bel nahiyəsində
fəqərənin mineral sıxlığı arasındakı asılılıq r=0,88
olmuşdur ki, bu da bu parametrlər arasındakı əks
əlaqəni göstərir.

Alt çənənin sıxlığının öyrənilməsi iki nöqtədə –
alt alveolyar sinirin çıxış sahəsində və çənə bu ca 
ğında aparılmışdır. Tədqiqatın nəticələri mandibul
yar sümüyün sıxlığının bel nahiyəsində fəqərədən
asılılığının yüksək dərəcədə olduğunu göstərdi.
Asılılıq dərəcəsi r=0,95 olmuşdur. Nəticələr göstər
di ki, kontrol qrupda osteoporozlu qadınlarda man 
di buylar sümük bölgəsindəki sıxlıq 424,2±89,8 HU
təşkil etmişdir. Mandibulyar qonion nahiyəsində
Haunsfield indeksi 921,8±101,3 təşkil etmişdir. Bu
nəticələr əsas qrupun 630,9±112,3 HU və
1078,7±101,3 HU göstəricilərindən daha aşağı
olmuşdur. Bu göstəricilər arasında əhəmiyyətli sta
tistik fərq aşkarlanmamışdır (p>0,05).

Osteoporozlu kişilərdə Haunsfield şkalasına
görə mental dəlik nahiyəsində toxumanın sümük

sıxlığı kontrol qrupun göstəricilərindən demək olar
ki fərqlənməmişdir. Sümük sıxlığı indeksləri əsas
qrupun osteoporozlu pasiyentlərinin mental dəlik
nahiyəsində 298,8±139,7 HU, kontrol qrupda
262,7±119,0 HU (p>0,05) təşkil etmişdir.

Kontrol qrupda osteoporozlu xəstələrdə alt çənə
qonionu nahiyəsində Haunsfield indeksinə görə
lokal sümük sıxlığı 698,3±96,2 HU təşkil etmiş,
əsas qrupun analoji göstəricilərindən 870,3±84,2
HU (p<0,5) fərqlənərək bir qədər aşağı olmuşdur.

5160 yaş qrupundan olan osteoporozlu qadın 
lar da mental dəlik nahiyəsində çənə sümüyünün
lokal sıxlığı 307,9±126,3 HU təşkil etmişdir ki, bu
da normal qrupda eyni yaşlı qadınlarda alınan
göstəricilərdən bir qədər aşağıdır: 377,7±122,4 HU.
Mandibulyar bucaq nahiyəsində normal sümük
kütləli qadınlarda Xaunsfildə görə lokal sıxlıq
indeksləri 852,9±143,7 HU olmuşdur. Bu göstərici
osteopeniyalı pasiyentlərdə 758,0±159,2 HU
(p<0,05) olan göstəricilərlə müqayisədə statistik
fərq təşkil etməmişdir. Əsas qrupda osteoprozlu
qadınlarda bu göstərici 767,8±146,9 HU (p<0,001)
təşkil edərək, kontrol qrupdan statistik olaraq
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir: 377,8±113,4
HU. Pasiyentlərin sümüklərinin mineral sıxlığına
və cinsinə görə aparılan kompyuter tomorafiyasının
nəticələri şək. 5 və 6da verilmişdir.

Iṁplantasiya zonasında Haunsfield vahidlərinin
göstəricilərinin fərdi xüsusiyyətləri böyük əhəmiy 
yət kəsb edir. üst çənənin dişsiz bölgələrinin kom 
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Şək. 5. Kompyuter tomoqrafiyası göstəricilərinə əsasən sümük sıxlığına görə müayinə olunan
pasiyentlərin bölgüsü.



pyuter tomoqrafiyası müayinəsinə əsasən Hauns 
field şkalasına görə sümük sıxlığının 360770 vahid
arasında dəyişdiyi müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da
sümük toxumasının üçüncü tipinə (D 3) uyğun gəlir.

Haunsfield şkalasına görə sümük sıxlığının 890
1250 vahid arasında dəyişməsi alveolyar çıxıntının
sümük sıxlığının sümük toxumasının ikinci tipinə (D
2) uyğun gəldiyini göstərir. çənə sümüyünün alveol 
yar çıxıntısının Haunsfield şkalasının vahid göstəri
ciləri yerləşdirilmiş dental implantatların funksional
istiqamətli bütün sahələrində müəyyən edilmişdir.

Çənə sümüklərinin alveolyar çıxıntısının müx

təlif nahiyələrinin tədqiq olunan nöqtələrində
Haunsfield vahidi göstəricilərinin çox kəskin şək
ildə dəyişdiyi müəyyən edilmişdir. şək. 7də funk
sional istiqamətli diş qrupları üçün xüsusi seçilmiş
nöqtələrdə kompyuter tomoqrafiyası zamanı densit
ometriyanın müqayisəli nəticələri göstərilmişdir.

Yekun. Ox skeletinin densitometriyasının məlu 
mat ları ilə çənələrin sıxlığının göstəriciləri düz mü 
tə nasibdir, yəni ox skeletinin sümük toxumasının
mi neral sıxlığı nə qədər aşağı olarsa, çənənin
absorbsiya əmsalı indeksi – Haunsfield şkalası bir o
qədər aşağı olar.
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şək. 6. Kompyuter tomoqrafiyası göstəricilərinə əsasən pasiyentlərin sümük sıxlığına və cinsə görə
bölgüsü.

Şək. 7. çənələrin müxtəlif hissələrində sümük sıxlığından asılı olaraq Haunsfield vahidlərinin
göstəricilərinin dinamikası.
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РЕЗЮМЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АДЕНТИЕЙ

Агазаде А.Р.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра стоматологии и челюстнолицевой хирургии, Баку, Азербайджан
Компьютерная томография является точным исследованием определения плотности кости в участке пред
полагаемой имплантации. Локальная плотность костей имеет преобладающее влияние на первичную ста
бильность имплантата, который является важным фактором для успеха результативности лечения. На осно
вании показателей двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии изучена взаимосвязь состояния
костной системы с показателем коэффициента поглощения плотности челюстей  показателями по шкале
Хаунсфилда. Имеется прямо пропорциональная зависимость между данными денситометрии двойной рент
геновской абсорбциометрии осевого скелета и показателями плотности челюстей.
Ключевые слова: дентальная имплантация, конуснолучевая компьютерная томография, плотность кости,
двухэнергетическая рентгеновская адсорбциометрия, единицы Хаунсфилда.

SUMMARY

RESULTS OF STUDIES OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN PLANNING DENTAL
IMPLANTATION IN PATIENTS WITH ADENTIA

Aghazada А.R.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev,

Department of Stomatology and Maxillofacial, Baku, Azerbaijan
Computed tomography is an accurate study of determining bone density at the site of the proposed implantation.
Local bone density has a predominant influence on the primary stability of the implant, which is an important fac
tor for the success of the treatment. On the basis of indicators of dualenergy Xray absorptiometry, the relationship
between the state of the skeletal system and the coefficient of absorption of jaw density  indicators on the
Hounsfield scale was studied. There is a directly proportional relationship between the data of densitometry of dou
ble Xray absorptiometry of the axial skeleton and the density of the jaws.
Keywords: dental implants, CBCT, bone density, dual energy radiographic Xray, Hounsfield index.
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Introduction. According to the World Health
Organization, heel pain occurs in 42.1% of the
population and is an urgent problem in modern

traumatology and orthopedics [1]. Various pathologi
cal changes in the heel region can be provoked by fac
tors such as mechanical overload, impaired biome
chanics of the joints, and occupational features [2].

One of the most common causes of heel pain is
Haglund's deformity, an acquired deformity of the heel
tubercle, which can lead to the development of inflam
matory changes in the soft tissues of the retrocalcaneal
region, chronic pain syndrome, and, as a result, rup
tures of the Achilles tendon [3]. Haglund's syndrome
includes a triad of retrocalcaneal bursitis (inflamma
tion of bursa tendinis calcanei according to
Terminologia anatomica), calcaneal deformities, and
impingement tenopathy of the Achilles tendon. The
disease is more common in women over 40 with bilat
eral lesions. The underlying cause is idiopathic; how
ever, the condition is influenced by certain contribut
ing factors [4]. C.N. Dijk et al., divide Achillodenia
into Achilles tendonitis, acute and chronic paraten
dopathy, insertion achilles tendonopathy (insertional),
posterior calcaneal bursitis, and superficial calcaneal
bursitis [5, 6]. The pathogenesis of Haglund's defor
mity and Achilles bursitis is dominated by the bone
component, which is characterized by mild inflamma
tion of the bursa, the deformity is hard when palpated,
and the soft tissue component, the inflammation of the
bursa is predominant, while the deformity will be soft
to the touch [1, 5]. The main and most reliable method
for diagnosing Haglund's deformity today is the stan
dard lateral radiography of the calcaneus. An MRI of
the ankle joint is recommended to determine the con
dition of the posterior bursa lesion. Diagnostic
endoscopy makes it possible to visualize both the
exostosis of the calcaneal tuber itself and degenerative

changes in the posterior Achilles bursa, which can be
considered the most effective method for diagnosing
and treating Haglund's deformity and Achilles bursitis
[5, 9]. During endoscopy, the location, size of the
exostosis itself, the degree of change in the posterior
Achilles bursa, the state of the Achilles tendon enten
sis, and the presence of impingement syndrome are
checked. In the absence of these changes, endoscopic
resection of exostosis of the calcaneal tuberosity and
bursectomy of the Achilles tendon is meaningless,
since it should be performed only in the case of a true
impingement syndrome [2, 68].

The aim of this study is to analyze the results of
endoscopic treatment of patients with Haglund's
deformity and Achilles bursitis.

Material and methods. The present study is
based on the experience of treating 40 patients with
Haglund's deformity and Achilles bursitis, who were
admitted to the Arthroscopy Department of the State
Institution of the RSSPMCTandO from February to
September 2022. The age of the patients ranged
from 30 to 67 years. 28 of them are women, the
remaining 12 are men. In 90.3% of cases, bilateral
lesions of the feet occurred, pain syndrome was
observed on the left in 78.4% of patients. There have
been clinical cases with the simultaneous presence
of plantar fasciitis. Patients generally associate the
appearance of pain with wearing uncomfortable
shoes and excessive load. All patients underwent the
following research methods: clinical examination,
standard lateral radiography and MRI examination
of the ankle joint; endoscopic diagnostic method. 

We consider the Xray examination of both feet in
two standard projections, anteroposterior and lateral,
to be the fundamental method of radiodiagnosis.
Radiographs can determine the shape of the cal
caneal tuberosity, the presence of primary signs of

ENDOSCOPIC SURGERY FOR THE TREATMENT AND DIAGNOSIS OF
HAGLUND'S DEFORMITY AND ACHILLES BURSITIS
Irismetov M.E., Ni G.V.*, Usmonov F.M., Kadirov S.S., Soliev S.M.

State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology
and Orthopedics", Tashkent, Uzbekistan

In presented article the history of terminology, the mechanism of occurrence of impingement syndrome with the appearance of
bone exostosis and Achilles bursitis, and the first steps in the diagnosis and treatment of Haglund's deformity and Achilles bur
sitis are considered. The results of endoscopic treatment of 40 patients with Haglund's deformity and achilobursitis are
described. Clinical methods and methods of radiation diagnostics were used to examine patients.
Keywords: Haglund's deformity, achillodenitis, achillobursitis, endoscopy, calcaneus, calcaneal tendon.
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calcaneal tendon calcification, the presence of
Haglund's exostosis, differential diagnosis of os
trigonum and other degenerative changes in the ankle
and foot joints. In many works, the determination of
the osteotomy angle of the osteophyte is confirmed
by calculations after radiography. A. Fowler and J.F.
Philip, but not always the presence of deformity was
combined with the clinic. The FowlerPhillip angle,
which is formed by lines, one of which connects the
anterior tuberosity of the heel and the medial edge of
the plantar tuberosity of the heel and the second line
passes through the calcaneal tuberosity and the place
of attachment of the Achilles tendon. It is known that
at an angle above 750 there is a clear correlation with
a painful heel, and there is also Achilles bursitis and
a pronounced calcaneal tuberosity. The heel angle, as
well as the FowlerPhilip angle, are of primary
importance in the development of Achilles bursitis,
as well as compensatory varus of the hindfoot, com
pensatory valgus of the forefoot, and rigid first ray in
the state of plantar flexion [4, 8, 9].

MRI studies in coronal and sagittal sections deter
mine the shape of the area of attachment of the cal
caneal tendon, the measurement of linear dimensions.
According to the results of measurements on coronal
sections, the area of enthesis is calculated, the condition
of the calcaneal tendon is assessed, including in the
area of its attachment, violations of its structure, edema
of the surrounding soft tissues, inflammation of the
posterior heel bursa, Haglund exostosis were revealed.
After a thorough history taking, an objective examina
tion of patients, a study of Xray data, MRI and the
ineffectiveness of conservative therapy, in order to
make a final diagnosis and conduct surgical treatment,
patients underwent endoscopic resection of the defor
mity and bursectomy according to the standard tech
nique using Karl Storz equipment using 30° optics and
a set of instruments. The choice of anesthesia was made
jointly with the anesthesiologists. Surgical interven
tions were performed under spinal anesthesia.

The patient in the prone position, without a tourni
quet, incisions were made 23 cm below the attachment
of the Achilles tendon along the posterolateral surface of
the ankle joint. The posterolateral and posteromedial
approaches were used, while the second approach was
made with a trocar by stretching the skin, which mini
mized vascular trauma and improved the endoscopic
picture. An endoscope is inserted through the posterior

lateral access, while the posteriormedial access is used
to introduce endoscopic instruments (probe, various
nippers, endoscopic scissors, shaver, coagulator and
other necessary tools) into the joint. In order to deter
mine the localization of exostosis of the calcaneal tuber,
an injection needle was used, and the condition of the
retrocalcaneal bursa and Achilles tendon was assessed
under endoscopic control. With the help of a shaver, the
hyperplastic shell of the bag is removed, the inflamed
exudate is evacuated with the help of suction, and the
excised area is ablated with a coagulator. Excision of
degenerative elements of the bag must be performed
completely to healthy tissue, with the goal of preventing
pain and recurrence. Next, the boundaries of exostosis
are distinguished, the size and shape of the deformity
are determined, and the presence of impingement syn
drome is assessed due to flexionextension movements.
In the equinus position of the foot, the deformity is
resected using a drillshaver, and all bone chips are
removed, followed by hemostasis of the site of the
removed exostosis, which prevents complications in the
early postoperative period. Intraoperatively, under the
control of an image intensifier tube, the absence or pres
ence of residual deformity is assessed, with the latter, a
drillshaver is additionally performed. In order to
smooth the removed area, a rasp is used. The criterion
for the sufficiency of the resection volume was the
absence of impact between the calcaneal tendon and the
calcaneal tuberosity.

In the postoperative period, the patient is put on
an elastic bandage on the ankle joint in the equinus
position. Local application of cooling agents.
Verticalization of the patient is allowed the next
day, antiedematous, antibacterial and antiinflam
matory therapy is recommended.

Results and its discussion. In the postoperative
period, all patients noted a decrease and disappear
ance of pain and an improvement in the function of
the ankle joint.

The assessment of joint function was determined
by the AOFAS midfoot system, so an excellent result
(81.8%) included patients who had no pain syndrome,
no need for supportive devices and special require
ments for shoes and surfaces, with a maximum walk
ing distance and without gait disturbance. A good
result was (18.2%). Many authors note the high effi
ciency of endoscopic resection with the complete
elimination of the impingement syndrome, but cos



metically, the deformity does not disappear immedi
ately, due to the presence of effusion with the predom
inance of the soft tissue component before surgery.

None of the patients had degenerative changes or
ruptures of the Achilles tendon, highlighting the need
for preoperative MRI examination and exercise test
ing. It is very important to note that there was no
iatrogenic disruption of the Achilles tendon. To date,
in such cases, the SpeedBridge technique is used,
which consists in transplanting the Achilles tendon.
All patients had hyperplasia and hypertrophy of the
posterior bursa, as a result of the impingement syn
drome and a persistent inflammatory process. One
patient underwent an open marginal resection, due to
the high BMI, intraoperatively lying on the stomach
increased blood pressure. Purulentinflammatory

complication was also observed in this patient. The
pain syndrome disappeared after 2 months, which
means that the open correction shows good results,
but there is a risk of an inflammatory process, due to
the location and size of the postoperative wound.

Clinical example 1. Patient P., born in 1979.
Diagnosis: Haglund's deformity of both heel bones,
Achilles bursitis on the left. He complained of aching
pain behind the calcaneus, increased pain when bend
ing the ankle joint, the presence of a bump. When
examining a bump on the posterior surface of the ankle
joint, palpation is painful, there is hypotonicity of the
muscles of the lower leg, signs of damage to the cal
caneal tendon were not detected. From the anamnesis,
complaints have been disturbing for about 6 months,
associated with wearing shoes with a hard tongue. On

Fig. 1. Haglund's deformity and Achilles bursitis. A) Xray and B) MRI picture. C and D) Clinical view.
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the lateral radiographs, there is a bone outgrowth in the
area of the calcaneal tuberosity; on the MRI picture, the
presence of inflammatory exudate, Achilles bursitis,
and rupture of the Achilles tendon is not noted.

Based on the anamnesis, complaints, clinical
data of radiography and MRI, the patient underwent
endoscopic resection of the deformity and bursecto

my of the Achilles tendon. Under spinal anesthesia
produced posterolateral and posteromedial access.
With the help of a needletap, the localization of
exostosis is determined. Shaving of the inflamed
posterior bursa, bursectomy and ablation with a
coagulator. Then endoscopic resection of the defor
mity with a drillshaver. (Fig. 2).

On the first day after the operation, there is no
pain syndrome, edema due to filling the space
behind the heel with saline. (Fig. 3).

The patient was discharged 3 days after surgery
in a satisfactory condition. With repeated treatment
of the patient, an improvement in the quality of life
was noted. The average time for patients to return to
their previous level of activity after surgery aver
aged 2 months (from 4 to 11 weeks), taking into

account the period of rehabilitation after surgery
and the therapy, which included physiotherapy
exercises and antiinflammatory drugs. The effec
tiveness of endoscopic treatment was evaluated
clinically for a period of 8 weeks to 3 months after
surgery (immediate result). Patients who had no
complaints, had negative symptoms, and were able
to return to daily life were classified as positive
clinical outcomes.

Fig. 2. Steps of surgical procedure. A) access, B) needle tap, C) ablation, D) shaving.
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Fig. 3. Haglund's deformity after resection. A) Endoscopic view of deformity,
B) Endoscopic view after resection, C) Xray image after resection.
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XÜLASƏ

HAQLUND DEFORMASİYASI VƏ AXİLLOBURSİTİN DİAQNOSTİKASI
VƏ MÜALİCƏSİNDƏ ENDOSKOPİK CƏRRAHİYYƏNİN TƏTBİQİ

İrismetov M.E., Ni Q.V., Usmonov F.M., Kadırov S.S., Soliev S.M.
Respublika İxtisaslaşdırılmış ElmiPraktik Travmatologiya və Ortopediya Tibb Mərkəzi, Daşkənd, Özbəkistan

Təqdim edilmiş məqalədə terminologiyanın tarixi, sümük ekzostozu və axillobursitin yaranması ilə impincment sin
dromun inkişaf mexanizmi, Haqlund deformasiyası və axillobursitin diaqnostika və müalicəsində ilkin addımlar
nəzərdən keçirilir. Haqlund deformasiyası və axillobursit ilə 40 pasiyentin endoskopik müalicəsinin nəticələri təsvir
edilir. Pasiyentlərin müayinəsi üçün klinik metodlar və şüa diaqnostikası metodları tətbiq edilmişdir.
Açar sözlər: Haqlund deformasiyası, axillodenit, axillobursit, endoskopiya, daban sümüyü, daban vətəri.

РЕЗЮМЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И
ДИАГНОСТИКИ ДЕФОРМАЦИИ ХАГЛУНДА И АХИЛЛОБУРСИТА

Ирисметов М.Э., Ни Г.В., Усмонов Ф.М., Кадыров С.С., Солиев С.М.,
Республиканский Специализированный НаучноПрактический Медицинский

Центр Травматологии и Ортопедии, Ташкент, Узбекистан

В представленной статье рассматривается история терминологии, механизм возникновения импинджмент
синдрома с появлением костного экзостоза и ахиллобурсита и первые шаги в диагностике и лечении дефор
мации Хаглунда и ахиллобурсита. Описываются результаты эндоскопического лечения 40 пациентов с
деформацией Хаглунда и ахилобурситом. Для обследования пациентов применены клинические методы
исследования и методы лучевой диагностики. 
Ключевые слова: деформация Хаглунда, ахиллоденит, ахиллобурсит, эндоскопия, пяточная кость, пяточное
сухожилие.
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Ş əkərli diabet (ŞD) xəstəliyində diabet retino 
pa tiyası (DR) diabetin törətdiyi ağır fəsad
larından biri olub, görmə qabiliyyətinin

kifayət qədər zəifləməsi və ya görmə funksiyasının
tam itirilməsinə gətirib çıxarır. Beynəlxalq Diabet
Federasiyasının (İDF) məlumatlarına görə əmək
qabiliyyəti saxlanılan yaşlarda olan əhali arasında
ŞD xəstələrin üçdən birində görmə funksiyasının
pozulması və ya itirilməsi rast gəlinir [1, 2].

Xəstələnmə müddəti 20 il və daha artıq olan ŞD1
xəstələrin 85%də, bütün ŞD2 xəstələrin 40%də,
eləcə də ilk dəfə ŞD2 aşkar olunan xəstələrin 20%də
diabetlə yanaşı DR diaqnozu da müəyyən edilir [3, 4].

Son illərin tədqiqatı (2015) göstərir ki, DRin
yayılması heterogendir. ABŞda ŞD1 xəstələrdə
DRin yayılması (36,5%dən 93,6%ə qədər) ilə
diabet retinopatiyasında görmə təhlükəsi (DRGT)
olanlar (6,7%dən 34,9%ə qədər); ŞD2 xəstələrdə
DRin yayılması ilə (28,5%dən 40,3%ə qədər)
DRGT (4,4%dən 8,2%ə qədər) aşkarlanması
arasında fərqlər müşahidə olunmuşdur [5].

Diabetin törətdiyi bütün fəsadların, eləcə də DR
in inkişafının qarşısının alınmasında əsas şərt risk
amillərinin (hiperqlikemiya, arterial hipertenziya,
dislipidemiya) erkən aşkarlanması və müalicənin
vaxtında başlanmasıdır. DR qeyd edilən II tip dia
betli xəstələrin əksəriyyətində qlikemiyaya
nəzarətin olmaması, uzun müddətli hiperqlikemiya,
arterial hipertenziyanın möcvudluğu və komorbid
hallar qeyd olunur [5]. Müasir dövrdə yeni risk
amil lərinə (hipodinamiya, piylənmə, bədən kütlə si 
nin azlığı, yuxuda obstruktiv apnoe sindromu və s.)

diqqət verilir və göz dibində yaranan DRnin erkən
markerlərinin axtarışı davam etdirilir [6].

Tədqiqat işi diabetin tiplərinin, gedişinin, xəs tə 
lən mə müddətinin, eləcə də digər komorbid vəziy 
yət lərin DR və görmənin itirilmə təhlükəsini yara 
dan risk amillərinin rolunu öyrənmək məqsədilə
aparılmışdır.

Tədqiqatın material və metodları. Şəki RMXnın
stasionar endokrinologiya və poliklinika şöbə lə rin 
də 20152020ci illərdə müayinə və müalicə edilən
2537 ŞD1 və ŞD2 xəstələrin stasionar və ambulator
kartaları əsasında retrospektiv tədqiqat aparılmışdır.
Onlardan 264ü (10,4%) ŞD1, 2273ü (89,6%) ŞD2
xəstə, yaş həddi 1875, xəstələrin diabetlə xəstələn
mə müddəti 1 ildən 35 ilədək olmuşdur. Tədqiqata
daxil olan xəstələrin anamnezi ARİC sorğu kartası
üzrə yaş, sosial status, ailə vəziyyəti, təhsil, irsi
xəstəliklər, siqaretçəkmə, spirtli içki qəbulu, arteri
al hipertenziya həm əsas xəstəliyə görə, həm də
onun ağırlaşmalarına və yanaşı xəstəliklərinə görə
aparılan müalicələr barəsində məlumatlar daxil
edilmişdir. Bütün xəstələrin rutin müayinələri (qa 
nın və sidiyin ümumi klinik və biokimyəvi anali
zləri, qlikemik profil, qlikohemoqlobin, qanda lipid
spektri, albumin, kreatinin və s.nin analizləri) həy
ata keçirilmişdir. DRin inkişaf dərəcələrini qiymət 
ləndirmək üçün Kohner E. və Parta M tərəfindən
hazırlanan təsnifatdan və Oftalmologiya üzrə Bey 
nəlxalq Şuranın (İCO, 2017) [7] standartlarından
istifadə edilmişdir. DRin diaqnostikasında vizo 
met riya, perimetriya, tonometriya, biomikrosko 
miya, göz dibinin düz və ya əks oftalmoskopiyası

ŞƏKƏRLİ DİABETLİ XƏSTƏLƏRDƏ DİABET RETİNOPATİYASININ
İNKİŞAFINDA RİSK AMİLLƏRİNİN AŞKARLANMASI

1Mehdiyev T.V.*, 2Əhmədova Z.Q., 3Abdiyeva Y.C.
1“Alyans” klinikası, Şəki, Azərbaycan;

2Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, terapiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan;
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Məqalədə şəkərli diabetli (ŞD) xəstələrdə diabet retinopatiyasının (DR) inkişafında rol oynayan risk amillərinin aşkarlanması
ilə əlaqədar aparılan tədqiqat haqqında məlumat verilmişdir. Tədqiqat Şəki RMXda 20152020ci illərdə müalicə olunan 18
75 yaş həddində olan 2567 nəfər I tip və II tip ŞD xəstələr daxil edilmişdir. Diabetin tiplərinə, gedişinə və xəstələnmə müddət
inə görə, eləcə də komorbid vəziyyətlərlə əlaqədar proliferativ diabet retinopatiyası (PDR) və diabet retinopatiyasında görmə
təhlükəsi (DRGT) yaradan risk amillərinin aşkarlanma tezliyi öyrənilmişdir. Tədqiqat göstərmişdir ki, uzunmüddətli hiperq
likemiya ilə DRin aşkarlanması arasında düz mütənasiblik qeyd edilmiş və ŞD1 xəstələrdə (48,1%), ŞD2 xəstələrdə (31,2%)
DR müşahidə edilmişdir. Diabetlə xəstələnmə müddətinin artması ilə əlaqədar xəstələrdə PDR və DRGTnin rastgəlmə tezliyi
ŞD1 xəstələrdə (18,9%), ŞD2 xəstələrdən (8,3%) çox olmuşdur. Nefropatiya və neyropatiya istisna olmaqla, AT yüksək olması,
piylənmə, dislipidemiya və digər risk amilləri ŞD2 xəstələrdə ŞD1 xəstələrdən çox olduğu qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: 1ci və 2ci tip şəkərli diabet, diabet retinopatiyası, proliferativ diabet retinopatiyası, hiperqlikemiya, dislipidemiya.
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üsullarından istifadə edilmişdir. Billurun və
şüşəyəbənzər cismin bulanıqlaşmasında göz
almasının USMdən, göz dibinin müayinəsi üçün
fluoressent angioqrafiya, optik koherent tomo
qrafiya və göz dibinin fotoqrafiyası həyata keçir
ilmişdir [8].

Arterial hipertenziyanın nəticələri Avropa hiper
toniya cəmiyyətinin (ESH, 2018) qəbul etdiyi təsni
fat üzrə (IIII dərəcələrdə) qiymətləndirilmişdir [9].
Siqaretə münasibətə görə xəstələr 3 qrupa bölün
müşlər: heç vaxt çəkməyən, çəkib tərgidən və hal
hazırda siqaret çəkən. Xəstələrdə AT uzanmış, otu
raq və ayaqüstə ölçülmüş, EKQ, ExoKQ aparılmış,
avtonom diabet neyropatiyasını aşkar etmək üçün
testlərdən istifadə edilmişdir. Xəstələrdə sensor
nevropatiyalara görə müayinələr nevroloq, diabet

nefropatiyasına görə müayinələr endokronoloq və
nefroloq tərəfindən həyata keçirilmişdir. Tədqiqata
ürəkdamar sisteminin çatışmazlığının dekompen
sasiya vəziyyətləri kəskin böyrək və qaraciyər
xəstəlikləri, proqramlı dializ qəbul edən və onkolo
ji xəstəliklər olan xəstələr daxil edilməmişdir.
Statistik təhlil diskriminant (χ2Pirson) analiz
üsulları ilə (tetraxorik və polixorik) aparılmışdır.

Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqata daxil edilmiş
264 ŞD1li xəstədən 247də (93,6%) diabetin
dekompensasiya vəziyyəti, 17də (6,4%) kompen
sasiya vəziyyəti; ŞD2li 2273 xəstələrdən 1435də
(63,1%) diabetin dekompensasiya vəziyyəti, 838də
(36,9%) kompensasiya vəziyyəti qeyd edilmişdir
(cəd. 1). ŞD1 xəstələrdə diabetin dekompensasiya
vəziyyəti üstünlük təşkil etmişdir (p<0,001).

ŞD1 xəstələrin 264dən 127də (48,1%) müxtəlif
dərəcəli DR aşkar olunmuş və onlardan 5də (1,9%)
diabetin kompensasiya (HbA1c≤6,5%), 122də
(46,2%) dekompensasiya vəziyyəti (HbA1c>6,5%);
ŞD2 xəstələrin 2273dən 709da (31,2%) müxtəlif

dərəcəli DR qeyd edilmiş, onlardan 72də (3,2%)
diabetin kompensasiya vəziyyəti, 637də (28,0%)
dekompensasiya vəziyyəti müəyyən edilmişdir
(cəd. 2). DRin rastgəlmə tezliyi ŞD1 xəstələrdə
ŞD2 xəstələrdən çox olmuşdur (p<0,001).

DRin ağırlıq dərəcəsinə görə DR qeyd edilən
127 ŞD1 xəstədən 57də (44,9%) qeyriproliferativ
diabet retinopatiyası (QPDR), 46da (36,2%) pre
proliferativ diabet retinopatiyası (PPDR), 24də
(18,9%) proliferativ diabet retinopatiyası (PDR);
DR qeyd edilən 709 ŞD2 olan xəstədən 524də
(73,9%) QPDR, 126da (17,8%) PPDR, 59da

(8,3%) PDR akşar edilmişdir (cəd. 3). PDR qeyd
edilən xəstələrdə diabetik makulyar ödem (DMÖ)
əlamətləri müxtəlif intensivlikdə müşahidə edilmiş
və onlarda bu hal diabet retinopatiyasında görmə
təhlükəsi – DRGT kimi qiymətləndirilmişdir. ŞD1
xəstələrdə DMÖ fonunda DRGT əlamətləri ŞD2
xəstələrdən üstün olmuşdur (p<0,001).
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Diabetlə xəstələnmə müddəti artdıqca həm dia
betik retinopatiyanın aşkarlanması, həm də onun
ağırlıq dərəcəsi və görmə təhlükəsi çoxalır. Bu hal
ən çox diabetin uzunmüddətli dekompensasiya
vəziyyətləri, diabeti idarə etməyi bacarmayan və ya
bu sahədə təlimatlandırılmayan xəstələr arasında
daha çox müşahidə edilmişdir. 

ŞD1 fonunda PDR qeyd edilən 24 xəstədən 1də
(4,2%) diabetlə xəstələnmə müddəti 5 ilə qədər, 8də

(33,3%) 610 il, 15də (62,5%) 10 ildən çox olmuşdur.
PDR aşkar olunan 59 nəfər ŞD2 xəstədən 12də xəstə 
lən mə müddəti 5 ilə qədər, 26da (44,1%) xəstələnmə
müddəti 610 il, 21də (35,6%) xəstələnmə müddəti
10 ildən çox olmuşdur. ŞD2 qeyd edilən 59 xəstədən
5də (8,5%) PDR diaqnozu ilə qoyulana qədər onlarda
diabet əlamətləri olmamış və ya ona əhəmiyyət veril 
məmişdir. ŞD1 xəstələrdə PDR və DMÖ əlamətləri
ŞD2 xəstələrdən çox qeyd edilmişdir (cəd. 4). 

DR qeyd olunan 127 ŞD1 xəstələrdən 85də
(65,4%) və 709 ŞD2 xəstədən 559da (78,8%) arte
rial hipertenziya müxtəlif səviyyələrdə qeyd

edilmişdir. ŞD2li xəstələr arasında AH, xüsusilə
III° dərəcəli arterial hipertenziya daha çox müşa 
hidə edilmişdir (cəd. 5; p=0,007).

Digər risk amillərinin xüsusilə dislipidemiya,
piylənmə, bədən kütləsinin azlığı, yuxuda obstruk
tiv apnoe sindromu hər 2 diabet növü olan
xəstələrdə müəyyən qədər aşkar edilmişdir (cəd. 6).
Tədqiqata daxil olan ŞD1 xəstələrin 127dən 9da
(7,1%) dislipidemiya, 30da (23,6%) piylənmə (I
II°), 36da (28,3%) bədən kütləsində çatışmazlıq
qeyd edilmişdir. ŞD1 xəstələrdə III dərəcəli piylən
mə müşahidə edilməsə də ŞD2 xəstələrdə piylənmə
III° 709 xəstədən 116da (16,4%), dislipidemiya
147də (20,7%), bədən kütləsində çatışmazlıq 11də
(1,6%) aşkar edilmişdir. Yuxuda apnoe sindromu
ŞD2 xəstələrdə (20,2%) ŞD1 xəstələrdən (0,8%)
çox, kardiovaskulyar xəstəliklər ŞD2 xəstələrdə
(80,3%), ŞD1 xəstələrdən çox olması aşkar
edilmişdir. Diabet nefropatiyasının ŞD1li
xəstələrdə ŞD2li xəstələrdəkindən çox olduğu
qeyd edilmişdir. Eyni zamanda zərərli adətlərin –
tütün və spirtli içki qəbulu DRin inkişafında
müəyyən rol oynaması aparılan tədqiqatda öz əksi
ni tapmışdır (cəd. 6). 

Müzakirə. Tədqiqata daxil olan ŞD1li xəstə lə 
rin 93,6%də, ŞD2li xəstələrin 63,1%də diabetin
dekompensasiya vəziyyəti, diabetə nəzarətin düz 
gün olmaması, bu da DRin əsas risk amilinin yük
sək olması və onun daha çox aşkarlanması ilə nəti 
cə lənmişdir. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının
(BDF) rəsmi məlumatlarında DRin aşkarlanması
ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlarda müxtəlif fərqli
nəticələr alınmışdır. Walesdə 2015ci il tədqiqatın
da DR və DRGT olan ŞD1 xəstələrdə müvafiq
olaraq 56,0% və 11,2%, ŞD2 xəstələrdə bu göstəri
cilər müvafiq olaraq 30,3% və 2,9% olmuşdur (İDF,
2019). Bizim tədqiqatda ŞD1li xəstələrdə DR və
DRGT müvafiq olaraq 48,1% və 18,9%; ŞD2
xəstələrdə DR və DRGT müvafiq olaraq 31,2% və
8,3% aşkar edilmişdir. Avropa Kardio loq lar Cəmiy 
yə tinin (ESC, 2018) son tədqiqatlarının nəticələrinə
görə arterial hipertenziya dislipidemiya ilə və
insulinə rezistentliklə birgə orqan zədələnmələri ilə
müşayiət edilir [9]. Bizim tədqiqatda ürəkdamar
xəstəliklərinin, eləcə də DRin əsas risk amili olan
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arterial hipertenziya ŞD1li xəstələr arasında
15,4%, ŞD2li xəstələrdə 78,8% aşkar edilmişdir.
DR ilə diabet nefropatiyasının birgə aşkarlanması
hər 2 tip diabetdə baş versə də, onun rast gəlmə
tezliyi ŞD1 xəstələrdə ŞD2 xəstələrdən çox olmuş
dur. Digər risk amillərinin aşkarlanması, onların
DRin inkişafına bu və ya başqa formada təsir
etməsini göstərir. Bu hal ŞD2li xəstələrdə yaşın
artması ilə əlaqədar maddələr mübadiləsi pozul
masının və risk amillərinin çoxalması ilə
əlaqələndirilir.

Yekun. 1. Uzunmüddətli hiperqlikemiya ilə DR
in aşkarlanması arasında düzmütənasiblik qeyd
edilmiş və ŞD1li xəstələrdən 48,1%də, ŞD2
xəstələrdən 31,2%də DR müşahidə edilmişdir.
ŞD1li xəstələrdə DMO fonunda görmə hissinə təh
lükə yaradan diabet nefropatiyası əlamətləri ŞD2
xəstələrdən üstün olmuşdur. 

2. ATnin yüksək olması, piylənmə, dislipi
demiya və digər risk amilləri, nevropatiya və
nefropatiya istisna olmaqla, ŞD2 xəstələrdə ŞD1
xəstələrdən çox olduğu qeyd edilmişdir.
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РЕЗЮМЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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1Клиника «Альянс», Шеки, Азербайджан;
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кафедра терапии, Баку, Азербайджан;

3Национальный Центр Офтальмологии имени академика З.Алиевой, Баку, Азербайджан

В статье приведены сведения об исследованиях, проведенных в связи с выявлением факторов риска, играющих
роль в развитии диабетической ретинопатии (ДР) у больных сахарным диабетом (СД). В исследование включено
2567 больных СД I и II типов в возрасте от 18 до 75 лет, находившихся на лечении в ЦРБ г. Шеки в 20152020 гг.
Изучена частота выявления пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) и диабетической ретинопатии,
угрожающей зрению (ДРУЗ), в зависимости от типов, течения и длительности сахарного диабета, а также комор
бидных состояний. Исследование показало наличие прямой зависимости между длительной гипергликемией и
выявлением ДР, причем она наблюдалась у больных СД1 в 48,1% и СД2 в 31,2% случаев. В связи с увеличением
длительности диабета частота ПДР и ДРУЗ у больных СД1 (18,9%) была выше, чем у больных СД2 (8,3%). За
исключением нефропатии и невропатии, высокий уровень АТ, ожирение, дислипидемия и другие факторы риска
чаще встречались у больных СД2, чем у больных СД1.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 и 2 типа, диабетическая ретинопатия, диабетическая пролиферативная
ретинопатия, гипергликемия, дислипидемия.

SUMMARY

IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETIC
RETINOPATHY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
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The article provides information about the research conducted in connection with the detection of risk factors that
play a role in the development of diabetic retinopathy (DR) in patients with diabetes mellitus (DM). The study inclu 
ded 2567 DM type one and type two patients aged 1875 years who were treated at the Central Hospital of Sheki
Region 20152020. The frequency of detection of proliferative diabetic retinopathy (PDR) and visionthreatening dia
betic retinopathy (DRVT) in relation to the types, course and duration of diabetes, as well as comorbid conditions,
was studied. The study showed that there was a direct correlation between longterm hyperglycemia and the detec
tion of DR, and DR was observed in DM1 patients (48.1%) and DM2 patients (31.2%). Due to the increase in the
duration of diabetes, the frequency of PDR and DRVT in patients with diabetes mellitus type one (18.9%) was high
er than that of patients with diabetes mellitus type two (8.3%). Except for nephropathy and neuropathy, high AT, obe
sity, dyslipidemia, and other risk factors were noted to be more common in DM2 patients than DM1 patients were.
Keywords: diabetes mellitus type 1 and type 2, diabetic retinopathy, proliferative diabetic retinopathy, hyper
glycemia, dyslipidemia.

Redaksiyaya daxil olub: 16.09.2022
Çapa tövsiyə olunub: 07.10.2022
Rəyçi: Professor V.A.Mirzəzadə

73



Giriş. Son illər kəllənin və onun ayrıayrı
sümüklərinin qeyribərabər (allometriya)
inkişafı bir çox mütəxəssislər [1] tərəfind

ən qəbul olunub və bu prosesin müxtəlif yaş dövr
lərinə təsadüf etməsi müəyyən edilib. Qeyd olunur
ki, bu proses istər uzununa və istər eninə sümüyün
ölçülərinin dəyişkənliyinə, burada yerləşən dəlik və
kanalların morfometriyasına təsir göstərir və belə
liklə kəllənin fərdi xüsusiyyətlərini formalaşdırır
[2]. Adətən bu proseslər endogen və ekzogen
mənşəli olub [3, 4], kəllənin digər nahiyyələrinin də
formasına, dəyişkənliyinə səbəb olur. Belə asılılığın
öyrənilməsi (xüsusən canlı insanda), bir sıra mor
fometrik dəyişkinliklərin proqnozlaşdırılmasına
yardım edir. Hesab edirik ki, kəllənin, kəllə sümük
lərinin və onların topoqrafik elementlərinin (kanal,
dəlik və s.) kəllənin uzunluğundan və enindən ası lı 
lı ğının öyrənilməsi az əhəmiyyət kəsb etmir, və bu
asılılığın yaş xüsusiyyətləri demək olar ki,
qədərincə [5] öyrənilməmişdir. Daxili kəllə əsasının
orta və arxa çuxurunun formalaşmasında iştirak
edən gicgah sümüyünün dəyişkənliyi haqda elmi
ədəbiyyarda az sayda məlumatlar varsa da [6, 7],
onun daxilində yerləşən kanalların, o cümlədən üz
kanalının müxtəlif en indeksli kəllələrin uzunluğu
nun və eninin bu kanala və ya onun ayrıayrı seq
mentlərinə təsiri öyrənilməmişdir. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq təqdim olunan işin
məqsədi üz kanalının labirint seqmentinin uzun
luğunun müxtəlif en indeksi olan kəllələrin uzun

luğu və eninə nisbəti və bu nisbətin yaş xüsu siy yət 
lərini öyrənmək olmuşdur.

Material və metodlar. Tədqiqat üçün material
Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə
Klinikasının Radiologiya şöbəsinin və Şüa diaqnos
tikası və terapiyası kafedrasının arxivindən
götürülmüş 133 tomoqramları təşkil etmişdir.
Material seçərkən, gicgah sümüyü, üz sinirinin
patologiyaları, habelə sümüklərdə və beyində
həcmli prosesləri olmayan pasiyentlərin tomoqram
ları təhlil edilmişdir. 

Material yaş qruplarına bölünmüşdür: I qrup (7
12 yaş), II qrup (1316 yaş), III qrup (1721 yaş), IV
qrup (2235 yaş), V qrup (3660 yaş) və VI qrup
(6174 yaş). Kəllənin en indeksi aşağıdakı düstur
dan istifadə etməklə [810] müəyyən edilmişdir: 

Bütün kəllələr en indeksinə görə braxiokranlara
(80,0 və yuxarı), dolikokranlara (74,9 və aşağı) və
mezokranlara (75,079,9) bölünmüşdür. 

Kəllənin uzunluğu, eni və labirint seqmentin
uzun luğu tomoqram kəsikləriklərinin aksial (sagit
tal) və koronal proyeksiyalarında ölçülmüşdür (şək.
1 və 2). 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq biz
labirint seqmentin uzunluğunu kəllənin uzunluğuna
və eninə nisbəti hesablamışdır. Tədqiqatlar 128
kəsikli TOSHİBA tomoqrafında aparılmışdır.
Ölçülər kompüterdə istifadə üçün uyğunlaşdırılmış

MÜXTƏLİF KRANİOTİP FORMALI KƏLLƏLƏRDƏ LABİRİNT SEQMENTİ
UZUNLUĞUNUN KƏLLƏNİN UZUNLUĞUNA VƏ ENİNƏ NİSBƏTİ

Kərimzadə G.E.*
Azərbaycan Tibb Universiteti, insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi üz kanalının labirint seqmentinin uzunluğunun müxtəlif en indeksi olan kəllələrin uzunluğu və
eninə nisbəti və bu nisbətin yaş xüsusiyyətlərini öyrənmək olmuşdur. Material və metodlar. Tədqiqat üçün material Azərbaycan
Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Radiologiya şöbəsinin və Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasının arxivin
dən götürülmüş 133 tomoqramları təşkil etmişdir. Material yaş qruplarına bölünmüşdür. Bütün kəllələr en indeksinə görə brax
iokranlara (80,0 və yuxarı), dolixokranlara (74,9 və aşağı) və mezokranlara (75,079,9) bölünmüşdür. Kəllənin uzunluğu, eni və
labirint seqmentin uzunluğu tomoqram kəsikləriklərinin aksial (sagittal) və koronal proyeksiyalarında ölçülmüşdür. Tədqiqatın
nəticələri göstərdi ki, labirint seqmentin uzunluğunun kəllə uzunluğuna nisbətinin yaş qrupları arasında müqayisəsi fərq
dürüstlüyünü braxiokran tip kəllələrdə sağ tərəfdə (PH=0,024), dolixokran tip kəllələrdə isə sol tərəfdə (PH=0,008) göstərir.
Mezokran tip kəllələrdə bu nisbət fərq dürüstlüyünə malik deyil. Labirint seqmentin uzunluğunun kəllənin eninə nisbətində də fərq
dürüstlüyü braxiokran kəllələrdə sağ tərəfdə, dolixokran tip kəllələrdə sol tərəfdə qeyd olunur. Bu göstəricinin statistik analizi
mezokran kəllələrdə fərq dürüstlüyünü aşkar etmədi. Yekun. Beləliklə, labirint seqmentin uzunluğunun kəllənin uzunluğuna və
eninə nisbətinin fərq dürüstlüyü braxiokran tip kəllələrdə sağda, dolixokran tip kələlərdə solda olması asimmetriyanı aşkar etdi.
Mezokran tip kəllələrdə bu parametrlərin istər yaş qruplarında, istərsə də sağ və sol tərəfdə statistik fərq dürüstlüyü aşkar olunmadı.
Açar sözlər: üz kanalı, labirint seqment, braxiokran, mezokran, dolixokran.
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RadiAnt DICOM Viewer proqramından istifadə
edilərək aparılmışdır. 

Variasiya qrupları üzrə göstəriciləri təhlil edər 
kən orta hesab (M), standart xəta (±m), 95% etibar
lıq intervalı (95% Eİ), orta struktur – Me (median),
kvartillər (Q1, Q3), ən kiçik və ən böyük (min,

max) göstəricilər hesablanmışdır. Qruplar arasın
dakı fərq dürüstlüyü iki qrupun müqayisəsi zamanı
UMannWhitney, iki və ya daha çox qrup üçün isə
HKruskalWallis metodları ilə qiymət lən di ril miş 
dir. Statistik əhəmiyyəti p<0,050 ilə “0” hipotezi
rədd edilmişdir [11].

Tədqiqat nəticələri və onların müzakirəsi.
Şək. 3də sağ və sol labirint seqmentin uzunluğu
nun kəllə uzunluğuna nisbətinin statistik analizi
verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, labirint seq

mentin uzunluğunun kəllə uzunluğuna nisbətinin
yaş qrupları arasında müqayisəsi fərq dürüstlüyünü
braxiokran tip kəllələrdə sağ tərəfdə (PH=0,024),
dolixokran tip kəllələrdə isə sol tərəfdə (PH=0,008)
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A                                                                     B
Şək. 1. 58 yaşlı dolixokran tip kəllənin sagittal (A) və koronal (B) proyeksiyası.

Oxla kəllənin maksimal (176,87 mm) uzunluğu və eni (130,73 mm) göstərilmişdir. Kəllə indeksi = 73,9.

Şək. 2. 33 yaşlı pasientdə aksiyal proyeksiyada gicgah sümüyünün anatomiyası göstərilmişdir.
Üz kanalının labirint seqmenti oxla işarələnib.



göstərir. Braxiokranlarda bu nisbət I yaş qrupunda
0,78±0,06 (minmax – 0,660,94, Eİ ASYS – 0,59
0,98), II yaş qrupunda – 0,78±0,04 (minmax –
0,690,93, Eİ ASYS – 0,660,90), III yaş qrupunda
– 0,97±0,01 (minmax – 0,910,99, Eİ ASYS –
0,931,00), IV yaş qrupunda – 0,78±0,05 (minmax
– 0,631,09, Eİ ASYS – 0,660,90), V yaş qrupun
da – 0,80±0,03 (minmax – 0,700,95, Eİ ASYS –
0,740,86), VI yaş qrupunda – 0,74±0,03 (minmax
– 0,650,86, Eİ ASYS – 0,660,83) bərabərdir.
Dolixokran tip kəllələrdə bu nisbət aşağıdakı

kimidir: I yaş qrupunda 0,75±0,01 (minmax –
0,700,78, Eİ ASYS – 0,730,78), II yaş qrupunda
– 0,82±0,01 (minmax – 0,800,83, Eİ ASYS –
0,800,84 ), III yaş qrupunda – 0,76±0,03 (minmax
– 0,710,83, Eİ ASYS – 0,680,85), IV yaş qrupun
da – 0,79±0,01 (minmax – 0,760,83, Eİ ASYS –
0,760,81), V yaş qrupunda – 0,78±0,03 (minmax
– 0,630,96, Eİ ASYS – 0,700,85), VI yaş qrupun
da – 0,64±0,01 (minmax – 0,620,70, Eİ ASYS –
0,610,67). Mezokran tip kəllələrdə bu nisbət fərq
dürüstlüyünə malik deyil.
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Şək. 3. Sağ (A) və sol (B) labirint seqmentin uzunluğunun kəllə uzunluğuna nisbəti.
I, II, III, IV, V, VI – yaş qrupları.



Şək. 3dən göründüyü kimi sağda III yaş qrup
landa dolixokran (Me=0,97, Q1Q3=0,960,99) və
mezokran (Me=0,71, Q1Q3=0,710,71) tip kəl
lələrdə hər iki kvartil mediana çox sıx yerləşir.
Dolixokran tip kəllələrdə bu VI yaş qrupunda
müəyyən olundu (Me=0,60, Q1Q3=0,590,61). VI
yaş qrupunda kvartillərin sıxlığı sol tərəfdə də qeyd
olunur (Me=0,60, Q1Q3=0,590,61).

Labirint seqmentin uzunluğunun kəllənin eninə
nisbətində də (şək. 4) fərq dürüstlüyü braxiokran
kəllələrdə sağ tərəfdə (I yaş qrupunda 0,94±0,080,
minmax – 0,761,10, Eİ ASYS – 0,691,18, II yaş
qrupunda – 0,94±0,050, minmax – 0,811,07, Eİ
ASYS – 0,801,07, III yaş qrupunda – 1,19±0,02,
minmax – 1,111,21, Eİ ASYS – 1,141,23, IV yaş

qrupunda – 0,93±0,06, minmax – 0,771,34, Eİ
ASYS – 0,781,09, V yaş qrupunda – 0,96±0,04,
minmax – 0,821,18, Eİ ASYS – 0,881,04, VI yaş
qrupunda – 0,90±0,05, minmax – 0,751,06, Eİ
ASYS – 0,771,03; PH=0,021), dolixokran tip kəl
lələrdə sol tərəfdə (I yaş qrupunda 1,02±0,02, min
max – 0,941,05, Eİ ASYS – 0,981,05, II yaş
qrupunda – 1,11±0,01, minmax – 1,081,12, Eİ
ASYS – 1,081,14, III yaş qrupunda – 1,05±0,04,
minmax – 0,961,14, Eİ ASYS – 0,931,16, IV yaş
qrupunda – 1,06±0,02, minmax – 1,021,11, Eİ
ASYS – 1,031,10, V yaş qrupunda – 1,05±0,05,
minmax – 0,861,31, Eİ ASYS – 1,01,20 VI yaş
qrupunda – 0,87±0,02, minmax – 0,830,94, Eİ
ASYS – 0,830,90; PH=0,005) qeyd olunur.
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Şək. 4. Sağ (A) və sol (B) labirint seqmentin uzunluğunun kəllə eninə nisbəti.
I, II, III, IV, V, VI – yaş qrupları.



Enli (braxiokran) kəllələrdə bu rəqəm V yaş
qrupuna kimi artır, VI yaş qrupunda isə yenidən
kiçilir. Ən yüksək göstərici sağ tərəfdə III yaş qru 
pun da müşahidə olunur. Uzun (dolixokran) kəllə lər 
də dəyişikliklər kəskin deyil. Ən yüksək göstərici
sol tərəfdə II yaş qrupunda müəyyən edildi. 

Maryna AlFauri və həmmüəlliflər [7] öz təd qi 
qat larında göstərmişlər ki, kəllənin orta çuxurunun,
gicgah sümüyünün piramidinın və daxili qulaq ke 

çə cəyinin anatomik quruluşu kəllə formasından
asılı olaraq dəyişkənliyə məruz qalır və bu dəy
işkənliklər özünü əsasən braxiokran tip kəllələrdə
göstərir. Bizim tədqiqatlarımız da göstərdi ki,
labirint seqmentin uzunluğunun və eninin kəllənin
uzunluğuna nisbəti əsasən braxiokran tip kəllələrdə
özünü qabarıq göstərir və bu dəyişiklik 1721 yaş 
lar da müsbət korrelyasiya kimi qeyd olunur və son
rakı yaş dövrlərində kiçilir. Dolixokran tip kəl

Bu göstəricinin statistik analizi mezokran kəl
lələrdə fərq dürüstlüyünü aşkar etmədi.

Barxiokranlarda (Me=1,20, Q1Q3=1,201,20)
və mezokranlarda (Me=0,95, Q1Q3=0,950,95) III
yaş qrupunda hər iki kvartil sağ tərəfdə medianla bir
səviyyədə yerləşir. Dolixokranlarda kvartillərin
sıxlığı hər iki tərəfdə qeyd olunur (sağda –

Me=0,80, Q1Q3=0,800,82; solda  Me=0,85, Q1
Q3=0,850,86). 

Cədvəldə MannWhitneyU testinin nəticələri
göstərdi ki, hər üç kəllə formasında ikiiki qrupları
müqayisə etdikdə labirint seqmentin uzunluğunun
kəllənin uzunluğuna və eninə nisbəti III (yüksək) və
VI (aşağı) yaş qruplarında dürst fərqlərə malik olur. 

78

Cədvəl
Müxtəlif en indeksi (Kİ) olan kəllələrdə labirint seqmentin uzunluğunun (LU) kəllənin

uzunluğuna (KU) və eninə (KE) nisbətinin iki qrup arasında fərq dürüstlüyü (PU)
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lələrdə bu göstəricilərdə dəyişkənlik eyni dinami ka 
nı saxlayır yalnız fərq dürüstlüyü VI yaş qrupunda
daha artıq nəzərə çarpır. Fərz etmək olar ki, bu pros
esə ümumi ontogenetik qanunauyğunluğun nəticəsi
kimi baxmaq olar. Biz gicgah sümüyünün pirami
dinin dəyişkənliyinin kəllənin inkişafında – xüsusən
orta çuxurun formalaşmasında xüsusi rol oynadığını
[6] və bu dəyişkənliyə kəllənin formasının təsirini
qeyd edən müəlliflərin fikri ilə tam razılaşırıq [7].
Eyni zamanda biz apardığımız korrelyasiyanın asi
menrik olduğunu da aşkar etdik. Belə ki, braxiokran
tip kəllələrdə nisbət dəyişkənliyi sağda, dolixokran
tip kəllələrdə isə solda statistik fərq dürüslüyü
göstərir. Gicğah sümüyü piramidinin asimetryasını
öz tədqiqatlarında A.SaracHadzihalilović, F.Dilbe 
ro vić [6] qeyd etmişlər.  

Yekun. Beləliklə tədqiqatın nəticələrinin analizi
göstərdiki kəllənin uzunluğu və eni labirint seq
mentin uzunluğuna təsir göstərir və kəllənin en
indeksindən asılı olaraq labirint seqmentin uzun
luğu dəyişir. Labirint seqmentin uzunluğunun
böyüməsi özünü braxiokranlarda dolixokranlarda
daha çox en, isə bir qədər az biruzə verir. Tədqiq
etdiyimiz yaş dövrlərində bu dəyişkənlik əsasən III
(artır) və VI (azalır) yaş qruplarında dürüst fərqin
olduğunu aşkar etdi. Labirint seqmentin uzunluğu
nun kəllənin uzunluğuna və eninə nisbətinin fərq
dürüstlüyü braxiokran tip kəllələrdə sağda,
dolixokran tip kələlərdə solda olması asimmetriyanı
aşkar etdi. Mezokran tip kəllələrdə bu parametrlərin
istər yaş qruplarında, istərsə də sağ və sol tərəfdə
statistik fərq dürüstlüyü aşkar olunmadı.
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РЕЗЮМЕ

ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ЛАБИРИНТНОГО СЕГМЕНТА К ДЛИНЕ И ШИРИНЕ
ЧЕРЕПА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КРАНИОТИПИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЧЕРЕПА

Керимзаде Г.Э.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра анатомии человека

и медицинской терминологии, Баку, Азербайджан

Целью исследования явилось изучение соотношения длины лабиринтного отдела лицевого канала к длине
и ширине черепов с разными черепными индексами, а также разных возрастных групп. Материал и мето
ды. Материалом для исследования послужили 133 томограммы, взятые из архива радиологического отделе
ния и кафедры лучевой диагностики и терапии Учебнохирургической клиники Азербайджанского меди
цинского университета. Материал разделен соответственно на возрастные группы. Все черепа делятся на



брахиокраны (80,0 и выше), долихокраны (74,9 и ниже) и мезокраны (75,079,9) по показателю черепного
индекса. Длину лабиринтного сегмента лицевого канала измеряли в аксиальной (сагиттальной) и коронар
ной проекциях срезов томограммы. Результаты исследования. Сравнение отношения длины лабиринтного
сегмента к длине черепа между возрастными группами показывает, что разница достоверна на правой сто
роне (PH=0,024) у черепов брахиокраниального типа и на левой стороне (PH=0,008) в черепах долихокран
ного типа. У мезокранных черепов это соотношение не имеет достоверных отличий. Различие в отношении
длины лабиринтного сегмента к ширине черепа отмечается также справа у брахиокраниальных черепов и
слева у долихокраниальных черепов. Статистический анализ этого показателя не выявил достоверной раз
ницы у мезокраниальных черепов. Выводы. Таким образом, разница в отношении длины сегмента лаби
ринта к длине и ширине черепа выявила асимметрию, которая была справа у черепов брахиокраниального
типа и слева у долихокраниального типа. В черепах мезокранного типа статистических различий этих пара
метров не обнаружено ни в возрастных группах, ни на правой и левой сторонах.
Ключевые слова: лицевой канал, лабиринтный сегмент, брахиокран, мезокран, долихокран.

SUMMARY

THE RATIO OF THE LENGTH OF THE LABYRINTH SEGMENT TO THE LENGTH
AND WIDTH OF THE SKULL IN VARIOUS CRANIOTYPIC FORMS OF THE SKULL

Kerimzade G.E.
Azerbaijan Medical University, Department of Human Anatomy and Medical Terminology, Baku, Azerbaijan

The aim of the study was to study the ratio of the length of the labyrinthine part of the facial canal to the length and
width of skulls with different cranial indices, as well as different age groups. Material and methods. The material
for the study was 133 tomograms taken from the archives of the radiological department and the department of radi
ation diagnostics and therapy of the Educational and Surgical Clinic of the Azerbaijan Medical University. The
material is divided according to age groups. All skulls are divided into brachiocranes (80.0 and above),
dolichocranes (74.9 and below) and mesocranes (75.079.9) according to the cranial index. The length of the
labyrinth segment of the facial canal was measured in the axial (sagittal) and coronal projections of the tomogram
slices. Research results. Comparison of the ratio of the length of the labyrinth segment to the length of the skull
between age groups shows that the difference is significant on the right side (PH=0.024) in brachiocranial skulls and
on the left side (PH=0.008) in dolichocranial skulls. In mesocranial skulls, this ratio does not have significant dif
ferences. The difference in the ratio of the length of the labyrinth segment to the width of the skull is also noted on
the right in brachiocranial skulls and on the left in dolichocranial skulls. Statistical analysis of this indicator did not
reveal a significant difference in mesocranial skulls. Conclusions. Thus, the difference in the ratio of the length of
the labyrinth segment to the length and width of the skull revealed asymmetry, which was on the right side of the
skulls of the brachiocranial type and on the left side of the dolichocranial type. In mesocranialtype skulls, statisti
cal differences in these parameters were not found either in age groups or on the right and left sides.
Key words: facial canal, labyrinth segment, brachiocrane, mesocrane, dolichocrane.
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Avirus hepatiti (AVH) fekaloral mexanizmlə
ötü rülən, əsasən simptomsuz gedən və qısa
müd dətli sarılıqla müşahidə edilən, adətən sa 

ğal ma ilə nəticələnən kəskin infeksion xəstəlikdir [1].
Etiologiyası. A hepatit virusu Picarnoviridae ailə 

sinə, heparnovirus cinsinə aid 72ci tip ente ro vi rus 
dur. RNT tərkibli viruslar olub, 7 müxtəlif ge no tipə
malikdir. Virus xarici faktorların təsirinə ol duq ca
davamlıdır. Otaq temperaturunda bir neçə həf tə, müs
bət 40oC temperaturda isə bir neçə aya qə dər sağ qala
bilir. 100oC temperaturda 5 dəqiqə sonra məhv olur.
Ultrabənövşəyi şüaların və adi de zin feksiya edici
məhlulların təsirindən tez məhv olur. Virus qan zərd
abında və öddə aşkar edilir. İnku basion dövrünün
sonunda, sarılıq önü dövrdə və qızğın dövrün ilkin
günlərində xəstələr daha çox yoluxucu olur.

Epidemiologiyası. Antroponoz xəstəlikdir. İnfek 
siya mənbəyi xəstə insandır. Virusun orqanizimdən
xaric olması əsasən nəcis vasitəsi ilə baş verir. 1 qr
nəcisdə orta hesabla 108 qədər virus aşkar edilir.
İnkubasion dövrün sonunda, sarılıq önü, sarılıq və
sarılığın sönmə dövründə viruslar ətraf mühidə xaric
olur. İnnaparant və sarılıqsıq formalı xəstələr epidemi
oloji cəhətdən daha təhlükəli hesab edilirlər ki, onların
da sayı manifest formalı xəstələrin sayından daha çox
olur. İaşə, qida, uşaq, sanatoriya və başqa tipli müə
sisələrin işçiləri infeksiya mənbəyi hesab edilirlər ki,
bu da infeksiyanın yayılmasında böyük rol oynayır.
Əsas yoluxma mexanizmi fekaloral yoldur. Su, qida,
məişəttəmas və s. yol ilə infeksiya geniş yayıla bilir.
Həşaratlar infeksiyanın yayılmasında müəyyən rol

oynayırlar. Çox nadir hallarda inkubasion dövrdə olan
yoluxmuş şəxsin qanının köçürülməsi sağlam şəxs
lərin yoluxmasına səbəb olur.

İnsanların həssaslığı A hepatit virusuna yük
səkdir. Daha çox xəstəliyə yoluxanlar uşaq kollek
tivlərində olan 1 yaşından yuxarı olan uşaqlardır.
Xəstəlik yaypayız ayları daha çox 315 yaş qrupu
arasında rast gəlinir. Çox vaxt AVH yoluxma 40
yaşına qədər müşahidə edilir. Sporadik halda ilin
bütün fəsillərində rast gəlinir. Epidemiyalar kimi
yayılmaq xüsusiyyətinə də malikdir. Xəstəliyin
yayılmasında əhalinin miqrasiyası, şəxsi gigiyenik
qaydalara riayət edilməməsi və antisanitar şəraitin
olması böyük rol oynayır. Ailə daxili yoluxma çox
yüksəkdir. Yüksək risk qrupuna uşaqlarla işləyən
şəxslər və tibb işçiləri daxildir. Keçirilmiş xəstə
likdən sonra davamlı ömürlük immunitet formalaşır
ki, bu da təkrari xəstələnmədən qoruyur. 

Patogenezi. İnfeksiyanın giriş qapısı ağızudlaq və
nazik bağırsağın selikli qişası sayılır. Nazik bağırsağın
epiteliositlərində və limfoid hücey rə lə rin də virus ilkin
replikasiya mərhələsin keçdiyi za man yerli iltihabi
proses törədir. Daha sonra qana və limfa axarına
düşərək qaraciyərə daxil olur. Bi rin ci li replikasiya
mərhələsində hepatositlərin nəzərə çar pan zədələn
mələri aşkarlanır. İlkin olaraq Kup fer hüceyrələri pro
liferasiya uğrayır. Qaraciyər hü cey rələri sitopatik
təsirə məruz qalır. Hüceyrə metobolizmi pozulur,
membran keçiriciliyi artır, nə ti cə də lipidlərin
oksidləşməsi baş verir. Zədələnmiş he pa tositlərdən
virus öd yollarına, sonradan isə bağırsağa düşərək
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nəcis vastəsilə ətraf mühidə yayılır. Vi rus toksinləri
intoksikasiya sindromunun inkişa fı na səbəb olur.
Sarılıq önü dövrdə virusun yenidən hepatositlərə daxil
olması və onun replikasiyası hü cey rə membranlarının
zədələnməsinə, hüceyrəda xili metabolizmin pozul
masına və qaraciyər hücey rə lərinin distofiyasına səbəb
olur. Hepatositlərin zə də lənməsi virusun qaraciyər
hüceyrələrinə bir başa sitopatik təsiri ilə əlaqədardır.

Qaraciyər toxumasının morfoloji dəyişikliyi
özünü sitolitik, xolestatik və mezenximaliltihabi
sindromlarla göstərir. Sitolitik sindromun əsas
biokimyəvi göstəricilərinə qanda AlAT, AsAT fer
mentləri aktivliyinin artması, albumin, xolesterin və
protrombin faktorunun sintezinin azalması aiddir.
Me zenximaliltihabi sindromun göstəricilərinə he 
mo toloji dəyişiliklər və kalloid sınaqlarının (timol,
süleymani) müsbət olması aiddir. Xolestatik sindro
ma isə qanda qələvi fosfatazanın (QF), birləşmiş
billirubinin və öd turşularının artması aiddir [24]. 

Xəstəliyin inkubasion dövründə qanda spesifik İgM
aşkarlanır, bu dövrün müddəti immun cavabın fərdi
xüsusiyyətlərindən və virusun yoluxdurucu do zasından
asılıdır. Yaranan spesifik anticisimlər hesabına törə di ci 
nin eliminasiyası baş verir ki, bu da 23 həftə müddə 
tin də tam sağalma ilə nəticələnir. AVHnin virus gəz 
diriciliyi və xroniki forması mövcud deyil.

Klinikası. İnkubasion dövr orta hesabda 1520
gün, bəzən isə 30 gün davam edir. A virus hepatiti
inapparant və manifest gedişli olur. Çox vaxt xəstə
lik inapparant variantda gedir. Xəstəliyin manifest
forması inkubasion, sarılıqönü, sarılıq və rekonva
lessensiya dövürləri ilə gedir.

A virus hepatitinin aşağdakı klinik formaları
mövcuddur:

1. Subklinik forma: inapparant və latent variantlar;
2. Klinik formalar: silinmiş, sarılıqsıq və sarılıqlı;
3. Xəstəliyin davaetmə müddətinə görə: kəskin,

uzunsürən;
4. Ağırlıq dərəcəsinə görə: yüngül, orta ağır, ağır.
Prodromal dövr qızdırma, halsızlıq, sümük və

əzələ ağrıları ilə özünü göstərir. İlk gündən iştahsız 
lıq, ürəkbulanma və sağ qabırğa altında küt ağrılar
qeyd edilir. Prodromal dövr 315 gün davam edir,
sidiyin tündləşməsi, axoliya, sklera və dərinin saral
ması ilə yekunlaşır. Prodromal dövr özündə bir neçə
sindromları birləşdirir.

Kataral sindrom – yüksək (39oC) hərarət, əzgin
lik, öskürək və baş ağrıları ilə xarakterizə olunur.

Udlağın hiperemiyası da çox rast gəlinir. Hərarət 1
5 gün davam edir. Lakin hərarət və digər əlamətlər
tez bir zamanda keçir.

Dispeptik sindrom – iştahasızlıq, ürək bulanma,
qusma, ishal ya qəbizlik, epiqastral nahiyyədə ağrı
hissi ilə xarakterizə edilir. 

Astenovegetativ sindrom – ümumi zəiflik, iş qa 
bi liyyətinin itirilməsi, laqeyidlik, baş ağrısı, qıcıq 
lan ma, davamlı yuxusuzluq və ya əksinə yuxululuq
ilə xarakterizə edilir. 

Artralgiya sindromu – əzələ və oynaq ağrıları ilə
müşahidə edilir.

Qarışıq variant – iki və daha çox sindromun bir
likdə inkişafı ilə müşahidə edilir.

Sarılıq önü dövr 2 gündən 710 günə qədər
ümumi klinik əlamətlərlə davam edir və tədricən
sarılıq dövrünə keçir. 

Qızğın və ya sarılıq dövrü – dəri və selikli qi şa la 
rın, sidiyin rənginin tündləşməsi ilə başlayır. O cüm 
lədən nəcisin rənginin ağarması (axolik) baş verir.
Sarılıq dövrü başlayarkən xəstələrin vəziyyəti
yaxşılaşır, kataral əlamətlər itir. Bu zaman qaraciyər
böyümüş, konsistensiyası elastik, palpasiyada isə həs
sas olur. Bəzi hallarda dalaq böyüyür. Sarılıq dövrü
orta hesabla 23 həftə davam edir. Sarılığın artma,
maksimal və sönmə mərhələsi qeyd edilir. Sidikdə
dəyişiliklər baş verərkən, eyni zamanda sklerada,
dilçəkdə, yumşaq damağda sonradan isə dəridə sarılıq
əlamətləri meydana çıxır. Sarılıq tez bir zamanda,
adətən 34 gündən sonra proqressivləşərək maksi
mum dərəcəyə çatır. Onun intensivliyi xəstəliyin ağır
lıq dərəcəsi ilə eyni olur. Sarılıq zamanı intoksikasiya
və digər sindromlar da nəzərə çarpır. Xəstələrdə
brakardiya və hipotoniya müşahidə edilir. 

Sarılığın sönmə mərhələsi adətən, sarılığın
inkişaf mərhələsindən daha ləng gedir. Öncə dəri
örtüyünün sarılığı keçir, nəcisin, sidiyin rəngini
bərpa olur və skleraların rəngi açılır. İntoksikasiya
sindromu müşahidə edilmir və qaraciyər normal
ölçülərinə qayıdır. Rekonvalessensiya dövrü sarılıq
dövründən daha uzun müddətə davam edə bilər.
AVH əsasən yüngül və orta ağır gedişdə müşahidə
edilir. Bəzən ağır dərəcəli gediş və xəstəliyin
kəskinləşməsi rast gəlinə bilər. Xəstələrin az qis
mində xəstəlik daha uzun müddətli və dəri qaşın
ması ilə müşahidə edilə bilər. Belə hallarda zəif
klinik əlamətlər olur, bəzən isə intoksikasiya sin
dromu müşahidə edilmir. Biokimyəvi göstəri
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cilərdən bilirubinemiya və AlAT, AsAT aktivliyinin
az miqdarda yüksəlməsi qeyd edilir.

Sarılıqsız forma yalnız xəstəliyin başlanğıcında
müşahidə edilən ümumi əlamətlərlə müşahidə edilir.

Uzun sürən forma 810% xəstələrdə rast gəlir. 2
3 ay müddətində qaraciyər ölçülərinin böyük olması
və hiperfermentemiya ilə özünü göstərir.

Ağırlaşmaları. Çox nadir hallarda ağırlaşmalar
olur. Xolesistit və xolangit kimi iltihabi proseslər
inkişaf edir. Diskineziya rast gəlinir. Reaktiv
pankreatitin inkişafı mümkündür. Nadir hallarda
ikincili infeksiyaar qoşulması nəticəsində bronxit,
pnevmoniya və s. kimi ağırlaşmalar inkişaf edir.
Bəzən AVH kəskinləşməsi, çox nadir hallarda isə
fuliminat gediş fonunda kəskin qaraciyər ense
falopatiyası inkişaf edə bilər [57].

Proqnozu. Xoşdur, 9095% xəstələr tam sağal
ma ilə nəticələnir. Ciddi yanaşı xəstəliklər qoşul
duqda xəstəliyin proqnozu çətinləşir [8].

Diaqnozu. AVH diaqnozu klinik əlamətlərə, epi
demioloji məlumatlara və laborator müayinələrin
nəticələrinə əsasən qoyulur. AVH ağırlaşmamış
gedişində periferik qanda leykopeniya,
neytropeniya, nisbi limfositar və normal EÇS

müşahidə edilir. AlAT və AsAT aktivliyinin artması
əsas biokimyəvi göstəricilərdən hesab edilir. Qanda
bilirubin səviyyəsinin artması əsasən birləşmiş frak
siya hesabına xəstəliyin sarılıqlı formasında
müşahidə edilir. Bəzi xəstələrdə qələvi fosfataza
aktivliyinin artması aşkar edilir [9, 10].

Spesifik diaqnostika üçün Polimeraza Zəngirvari
Reaksiyadan (PZR) istifadə edilir.Virusun nəcisdə
tapilması ancaq sarılıq önü dövrdə çox qısa müd
dətdə mümkündür. Sarılıq əlaməti üzə çıxandan
sonra nəcisdə virus demək olar ki tapılmır.
Xəstəliyin birinci həftəsində PZR müsbət olur. Qan
zərdabında antiAHV İgM immun ferment analiz
(İFA) üsulu ilə aşkarlanır. AntiAHV titri bir neçə
ay ərzində maksimuma çatır, 26 ay müddətində
qanda qalır. Bəzi hallarda isə 1 il müddətində anti
cisimlər qanda az titrdə olur. AntiAHV İgG uzun
müddət (illərlə) qanda aşkar edilir. AntiAHV
humoral immunitetin ömürlük saxlanmasını təmin
edir və təkrar yoluxma baş vermir.

Müalicəsi. Xəstələrə yataq rejimi və pəhriz (N5)
təyin edilir. Virus hepatitlərinin müalicəsində məs
ləhət görülən və məsləhət görülməyən bir sıra qida
məhsulları vardır (cədvəl).

Xəstələrə müxtəlif qrup vitaminlər (C, B qrup)
təyin edilir. İntoksikasiyanı azaltmaq məksədilə
xəstəliyin ağırlıq dərəcəsini nəzərə alaraq bol maye
verilir, vena daxili məhlullar (0,9%li NaCl, 510%
li qlükoza) köçürülür. Mayenin həcmi 23 l/gün
təşkil etməlidir. Sarılığın azalması dövründə hepa 
to protektorlar (glutad – 600 mg, heptral – 400 mg),
öd qövucular (allaxol, liv52 və s) təyin edilməlidir.
Xəstələrdə dəri qaşınmaları müşahidə edilərsə anti
histamin preparatlar (suprastin – 10 mg, tavegil –
2,0 ml) verilə bilər. Ağır hallar inkişaf edərsə hor
monal preparatlar (deksametazon 8 mg/gün) vena
daxilinə təyin edilə bilər. 

Profilaktikası. Daha effektiv mübarizə yolu sa 

ni tar şəraitin yaxşılaşdırılması və vaksinasiyadır.
Ən effektli vaksin Havrix hesab edilir. Vaksin bir
də fə vurulduqda bir illik, 6 aydan sonra isə təkrar
vurulduqda isə davamlı immunitet formalaşır. Ki fa 
yət qədər cirkab suların utilizasiyası, şəxsi gigiyena
vərdişlərinin gözlənilməsi, su və ərzaq məhsulları
üzərində ciddi sanitar nəzarətin təşkil edilməsi
infek siyanın yayılmasının qarşısını alır. Yoluxmuş
insanlar mütləq təcrid edilməlidir. Xəstələr ilə kon
takta olanlar həkim nəzarətində olmalı, 35 gün
müddətində biokimyəvi müayinəyə cəlb edilmə
lidirlər. İnfeksiya ocağında tamamlayıcı və carı dez
infeksiya işləri aparılmalıdr. Rekonvalessentlər 6 ay
müddətində dispanser müşahidədə saxlanılır [11]. 

Cədvəl
Virus hepatitlərinin müalicəsində məsləhət görülən və məsləhət görülməyən bir sıra qida məhsulları
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РЕЗЮМЕ

О ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А

Джавадзаде В.Н.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных болезней, Баку, Азербайджан

В статье рассматриваются общие характерные особенности вирусного гепатита А, который широко распространен
среди детей и подростков. Вирусный гепатит А – острое инфекционное заболевание, передающееся фекальноораль
ным механизмом, протекающее преимущественно бессимптомно и, обычно заканчивающееся выздоровлением.
Возбудителем является энтеровирус 72го типа, относящийся к семейству Picarnoviridae, к роду heparnovirus. Является
антропонозным заболеванием. Распространяется через воду, продукты питания и бытовым – контактным путями.
Инкубационный период в среднем составляет 1520 дней. В продромальном периоде возникают катаральный, дис
пепсический, астеновегетативный, артралгический и смешанный синдромы. В период желтухи кожа и слизистые обо
лочки желтеют, моча темнеет, а кал обесцвечивается. В очень редких случаях возникают осложнения. Прогноз благо
приятный, у 9095% больных наступает полное выздоровление. Для специфической диагностики используется поли
меразноцепная реакция (ПЦР). Методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови выявляются Anti
AHV IgM. Лечение патогенетическое и симптоматическое. В целях профилактики используется вакцина Havrix.
Ключевые слова: вирусный гепатит А, этиология, клиника, лечение.

SUMMARY

ABOUT VIRAL HEPATITIS A

Javadzade V.N.
Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, Azerbaijan

The article discusses the general features of viral hepatitis A, which is widespread among children and adolescents. Viral
hepatitis A is an acute infectious disease transmitted by the fecaloral mechanism, which is mostly asymptomatic and usu
ally results in recovery. The causative agent is enterovirus of type 72 related to the family of Picarnoviridae, genus
heparnovirus. It is an Anthroponosis disease. It spreads through water, food, and household – contact ways. The incuba
tion period is in average 1520 days. Catarrhal, dyspeptic, asthenovegetative, arthralgic and mixed syndromes occur in the
prodormal period. In the period of jaundice, the skin and mucous membranes turn yellow, the color of urine darkens, and
the color of feces turns white. Complications are very rare. The prognosis is good, 9095% of patients result in complete
recovery. Polymerase Chain Reaction (PCR) is used for specific diagnostics. AntiAHV IgM is detected in blood serum
by enzyme immune analysis (IFA). Treatment is pathogenetic and symptomatic. Havrix vaccine is used for prevention.
Keywords: viral hepatitis A, etiology, clinical course, treatment.
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Sistem sklerodermiya (SSD) və ya proqres
sivləşən sistem skleroz – əsasında immun
pozğunluqlar və Reyno sindromu formasında

vazospastik damar reaksiyaları dayanan, fibrozlaşmanın
aktivləşməsi və toxuma və orqanlarda hüceyrəxarici
matriks (kollagen) komponentlərinin çoxlu toplanması
ilə müşayiət olunan poliorqan xəstəliyidir [1, 2]. 

Xəstəliyin əsasında dərinin, toxuma və daxili
orqanların ocaqlı və ya generalizəolunmuş fibrozu
ilə nəticələnən birləşdirici toxumanın xroniki ilti
habı dayanır. SSDnin etiologiyası naməlum olaraq
qalır. SSDnin patogenezi üç əsas hissədən təşkil
olunub: kiçik damarların vaskulopatiyası, humoral
və hüceyrə immun pozğunluqları, müəyyən hücey 
rə lər tərəfindən kollagen zülallarının artmış sintez
inə və toplanmasına gətirib çıxardan fibroblastların
disfunksiyası [3]. Kollagenin artıq miqdarı dəridə
və daxili orqanlarda toplanır, dərinin qalınlaşması
və sərtləşməsinə, zədələnmiş daxili orqanların
funksiyalarının pozulmasına səbəb olur [4]. 

Dərinin qalınlaşması ilə yanaşı, fibrozlaşma prosesi
oynaq və əzələlərdə, kiçik qan damarları və bəzi dax
ili orqanlarda: qida borusu, ağciyərlər, ürək, böyrək
lərdə də gedə bilər. Çox nadir hallarda dəri dəyişiklik
ləri olmadan yalnız daxili orqanların zədələnməsi də
rast gəlinir (sklerodermiyasız sklerodermiya). Xəstəlik
bütün yaş qruplarında inkişaf edə bilər, lakin daha çox
3050 yaş aralığında başlayır. Qadınlarda bu xəstəlik
kişilərə nisbətən 35 dəfə çox müşahidə olunur. Əgər
dəri örtüyü prosesə qısa, məhdud şəkildə məruz qalır
sa, bu sistem sklerodermiyanın limitlənmiş formasıdır.
Dərinin prosesə daha geniş cəlb olunması xəstəliyin
diffuz formasında rast gəlinir. 

Damarların zədələnməsi. Reyno fenomeni –
soyuq və ya emosional stressin təsirindən digital
arteriyalar, dəri arteriolları və arteriovenoz şuntlar

da yaranan simmetrik paroksizmal spazmıdır [5].
Reyno sindromu SSDnin ən teztez rast gəlinən və
erkən əlamətidir, 95% xəstədə aşkar olunur [6]. O,
əlin, ayağın IIIV barmaqları nahiyyəsində qəfil
paresteziya (keyləşmə hissi, qarışqa gəzişi), qəfil
avazıması ilə xarakterizə olunur və tutma zamanı
barmaqlar soyuq olur. Tutmanın sonunda barmaq 
lar da ağrı, istilik hissiyatı yaranır, dəri hipe re mi ya 
la şır. Zədələnmiş damarların epizodik spazmı dəri
rənginin üç fazalı dəyişikliklərinə səbəb olur: qan
axı nının dayanması zamanı – ağ rəng, ləng bərpa
olun ması zamanı – göy, sianotik, tam bərpası zama 
nı – reaktiv hiperemik olur. 

Sistem sklerodermiya zamanı Reyno sindromu
yalnız əl və ayaq barmaqlarını deyil, həm də do daq 
ları, dilin ucunu, üzün nahiyyələrinə də əhatə edir.

Teleangioektaziyalar – əlin barmaqları, ovucda,
üzdə, dodaqlarda (xəstəliyin gecikmiş əlaməti) loka li 
za siya olunan genişlənmiş kapilyar və venulalardır. 

Dəridə telengektasiyalar, xoralar, quru qanqrena,
kalsinatlar, qalınlaşma sahələri müşahidə olunur. 

Dərinin zədələnməsi. Skleroderma – həmişə əlin
barmaqlarından başlayır (sklerodaktiliya). Dərinin
mərhələli zədələnməsi qeyd olunur: ödem (qalınlaş
ma, ağarma), indurasiya (bərkimə), atrofiya (dəri
parlaq, gərginləşmişdir, mum rəngindədir) [7].

Kiset simptomu – ağız aperturasının kiçilməsi,
dodağın qırmızı hissəsinin nazilməsi, radial
büküşlər müşahidə olunur. 

Digital xoralar – əl barmaqlarının distal falan
qalarında inkişaf edir, residivli gedişlidir. 

Quru qanqrena – distal barmaq falanqalarının
dərisinin və dərialtı piy təbəqəsinin nekrozudur.
Özbaşına amputasiya mümkündür. 

Hiperpiqmentasiya – hipo və hiperpiqmentasiya
sahələri “duzla istiot” kimi müşahidə olunur. 
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Digital çapıqlar – əl barmaqlarının distal falan
qalarının dərisində nöqtəvi atrofiya sahələri
(“siçovul dişləmi”) qeyd olunur [7]. 

Kalsinatlar (TiberjVeyssenbax sindromu) – kal
sium duzlarının dərialtı toplanmasıdır (adətən əl
barmaqları nahiyyəsində) [8, 9].

Oynaqların və sümüklərin zədələnməsi. Oy naq
sindromu demək olar ki, SSD olan xəstələrinin ham
sında qeyd olunur və onların 1/3 ilkin təzahür kimi
özünü biruzə verir [10]. Poliartralgiya və səhər bux
ovlanması – SSDnin teztez müşahidə olunan əlamə
tidir, lakin eroziv artrit nadir hallarda əmələ gəlir [11].

Akroosteoliz – əlin distal falanqalarının uc
hissələrinin uzunmüddətli işemiyası nəticəsində
rezorbsiyasıdır. Özünü barmaqların qısalması və
deformasiyası şəklində göstərir [12].

Vətərlərin sürtünməsi simptomu – barmaqların
və əllərin bükücü və açıcı hərəkətləri zamanı krepi
tasiya müşahidə olunur. Bükücü kontrakturalar –
dərinin və vətərlərin lokal qalınlaşması. Əl “quş
pəncəsi” şəklini alır.

Mədəbağırsaq traktının zədələnməsi. SSD
dan əziyyət çkən xəstələrdə mədəbağırsaq traktının
aşağıdakı zədələnmələrinə rast gəlinir:

 qida borusunun hipotoniyası – disfagiya, ye 
mək dən sonra döş sümüyü arxasında yad ci 
sim hissiyatı, horizontal vəziyyətdə güclənən
yanma hissi şəklində müşahidə olunur;

 striktura – qida borusunun aşağı 1/3 his sə sin də
mənfəzi daralır, bərk qida qəbulu mümkün ol 
mur, yanma hissinin azalması müşahidə olunur;

 qida borusunun eroziya və xoraları – QER nə 
ti cəsində yaranır. Yanğı, döş sümüyü arxasın
da ağrı müşahidə edilir [13];

 mədənin hipotoniyası – epiqastral nahiyyədə
ağrı və mədə möhtəviyyatının evakuasiyası
pozulduğu üçün doyma hissinin tez baş ver
məsi müşahidə edilir [14];

 malabsorbsiya sindromu – meteorizm, stea to 
reya, qəbizlik və diareyanın növbələşməsi,
çəki itkisi müşahidə olunur;

 yoğun bağırsağın zədələnməsi – qəbizlik və
nəcis saxlanılmasının pozulmasına gətirir. 

Ağciyərlərin zədələnməsi. SSDdə ağciyərlərin pros
esə cəlb olunması xəstələrin 70%də rast gəlinir və bu
göstəriciyə görə yalnız qida borusundan geri qalır [15]. 

 Ağciyərlərin interstisial xəstəliyi – xəstəliyin
ilk 5 ilində inkişaf edir və Scl 70 anticisimləri

olan SSDnin diffuz formasında daha güclü
təzahür edir [13]. Təngnəfəslik, quru öskürək
və zəifliklə özünü göstərir. Xarakterik auskul
tativ əlaməti – ikitərəfli bazal krepitasiyadır
(“sellofan cırılması”) [9, 15];

 Ağciyər arteriyasının hipertenziyası (AAH) –
ağciyər arteriyasında təzyiqin sakit halda 25
mm c.süt.dən və ya fiziki yüklənmədən sonra
30 mm.c.süt.dən yuxarı qalxmasıdır. AAH
damarların zədələnməsi halında birincili,
inter stisial toxumanın zədələnməsi halında
ikin cilidir. Əsas klinik simptomları – bir neçə
aya proqressivləşən təngnəfəslik halıdır [15].

Ürəkdamar sisteminin zədələnməsi. Ürəyin
zə də lənməsi simptomları perikardial nahiyyədə dis 
kom fort hissi və ya uzunmüddətli küt ağrılar, ürək 
dö yünmə və aritmiyalar, təngnəfəslik ola bilər. Çox
hallarda SSDdə ürəyin zədələnməsi simptomsuz
ke çir və instrumental müayinələrdə aşkar edilir [11]. 

Mədəciklərin miokardının fibrozu – sol mədəciyin
sistolik və diastolik disfunksiyasının səbəbidir [7].

Aritmiya və keçiriciliyin pozulması. Ritmin tez
tez pozulmaları – supraventrikulyar taxikardiya,
politop və qrup ekstrasistoliyalar. Ürəyin keçiricilik
pozğunluğuna – PQ intervalının uzanması, mədə
cikdaxili keçiriciliyin defekti və sol His dəstəsinin
ön şaxəsinin blokadası aiddir.

Perikardın adheziv və ya eksudativ perikardit
şəklində zədələnməsi 7080% xəstələrdə rast
gəlinir, adətən simptomsuz keçir [16, 17]. 

Böyrəklərin zədələnməsi. Klinik tədqiqatlarda
50% xəstədə böyrək disfunksiyasının bu və ya digər
əlamətləri müəyyən edilir: proteinuriya, hematu ri 
ya, qanda kreatininin səviyyəsinin yüksəlməsi, arte
rial hipertenziya. 

Sklerodermik böyrək krizi və kəskin slerodermik
böyrəyi SSDnın ağırlaşmalardan biri hesab olunur.
Bu fəsadlar təqribən 510% xəstədə inkişaf edir [18].

Xarakterik təzahürlər: 
 heç bir ilkin əlamətlər olmadan kəskin inkişaf

edən və sürətli proressivləşən böyrək çatış maz lığı; 
 bədxassəli arterial hipertenziya (10% xəstədə

normotenziv böyrək krizi müşahidə edilir); 
 sidik çöküntüsünün az nəzərə çarpan dəyişik

likləri.
Sinir sisteminin zədələnməsi. Ən çox hallarda

pe riferik sinir sisteminin polineyropatiya şəklində
olan zədələnməsi rast gəlinir (əldə və ayaqda ağrı lar,
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sonradan distal tipdə hipesteziyanın inkişafına səbəb
olan hiperesteziya şəklində hissiyat pozğunluğu,
vətər reflekslərinin enməsi). Polinevropatik sin drom
– həm Reyno fenomeni ilə, həm də periferik sinir
lərin birincili zədələnməsi ilə əlaqədar ola bilər [7].

Polineyropatiya uzunmüddətli, davamlı gediş əldə
edir. Eyni zamanda davamlı, residivləşən tri ge mi nit
(üçlü sinirin iltihabı) xarakterikdir. Trige mi nal sensor
nevropatiya 10% xəstədə rast gəlinir, ağrı və
paresteziyalarla keçən üzün bir və ya ikitərəfli
keyləşməsi şəklində təzahür edir. Bilək kanalı sindromu
diffuz SSD forması olan xəstələrdə teztez rast gəlinir. 

MSSin zədələnməsi nadir hallarda rast gəlinir,
ensefalit, meninqoensefalit, işemik insult, beyinə
qansızmalar kimi hallar qeyd edilib [7].

Diaqnostikasında sklerodermiya təsnifat göstəri
cilərindən istifadə olunur. Bunlar müvafiq olaraq
proksimal sklerodermiya, barmaq dərilərinin bərk
ləşməsi və qalınlaşması, digital işemiya, telengek
taziyalar, kapilyaroskopik dəyişikliklər, ağ ciyər
hipertenziyası, Reyno fenomeni, sklerodermik
autoantitellərin mövcudluğudur. 

Laborator diaqnostika: Qanın umumi analizi,
sidiyin umumi analizi, sutkalıq proteinuriya, umumi
zülal və kreatinin, ALT, AST; 

İmmunoloji analizlər: ANA, antiScl70, anti
sentromer anticisimlər (ACA), antiPMScl, U1
RNP, AntiU3RNP (antifibrillarin), RNT polimer
aza3ə qarşı anticisimlər. 

İnstrumental müayinələr: döş qəfəsi orqanlarının
KT, MRT, qarın boşluğu USM, dırnaq yatağının kapil
yaroskopiyası, elektromioqrafiya, ezofaqoqastroduo

denoskopiya və digər müayinələr istifadə olunur [2, 7]. 
Müalicəsində istifadə olunan əsas derman qrupları: 
 antifibroz preparatlar;
 iltihab əleyhinə preparatlar; 
 immunosupressiv preparatlar; 
 angioprotektorlar və vazodilatatorlar [19, 20].
Müalicə vaxtında və düzgün aparılmazsa xəstədə

geridönməyən dəyişikliklər və ağır fəsadlar inkişaf
edə bilər. Buna nümunə olaraq nəzərinizə aşağıdaki
klinik halı təqdim etmək istərdik. 

Bizim klinik hal sistem sklerodermiyanın müali 
cə sinin düzgün getməməsinin fəsadlarını göstərir. 

Klinik hal. Əliyeva E., 45 yaş, rayon sakini,
2021 ci ilin dekabr ayında əl və ayaq barmaqlarının
keyləşməsi və iynə batma hissi, əllərin və ayaqları
soyuması, rənginin dəyişilməsi, oynaqlarda ağrı,
hərəkət məhdudluğu, udma aktının çətinləşməsi,
təngnəfəslik şikayətləri ilə Respublika Klinik
Xəstəxanasına daxil olmuşdur. 

Status preasans. Xəstənin vəziyyətı orta ağırlıqda.
Huşu aydındır, suallara adekvat cavab verir. Xəstənin
59 kq çəkisi, 160 sm boyu var. Dərialtı piy təbəqəsi
çox zəif inkişaf edib. Periferik limfa düyünlər əllən
mir. Aşağı ətraflarda ödem yoxdur. Dəri və görünən
selikli qişaları avazıyıb. Xəstədə əl barmaqların şişkin
liyi, dərinin bərkiməsi (sklerodaktiliya), dırnaq yatağı
ətrafında və barmaq uclarında digital xoralar müşahidə
olunur. Xəstədə ağız aperturasının kiçilməsi (“kiset”
sindromu), əl biləyi dərisində hiper  və hipopiqmen
tasiya sahələrinin birbirinin əvəz etməsi (“duzistiot”
simptomu, dəridə kalsinoz, teleangioektaziyalar
nəzərə çarpır (Şək. 16). 
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Şək. 1. Əl barmaqlarının ödemi (sklerodaktiliya), dərinin indurasiyası, yığılma kontrakturalar.
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Şək. 2. Əl və ayaq barmaqlarının uclarının nekrotikxoraları, digital xoralar.

Şək. 3. Əl biləyi dərisində teleangiektoziyalar.

Şək. 4. Dəridə kalsinoz və “duzistiot” simptomu.



Obyektiv olaraq. A/T110/70 mm Hg (D et S).
Ürək tonları karlaşıb, ritmikdir. Nəbz 82 v., THS
24dür. Ağciyərlər üzərində auskultasiya zamanı
sərt vezikulyar tənəffüs eşidilir. Qarnı palpasiyada
yumşaq, ağrısızdır. Qaraciyər və dalaq əllənmir.
Stul qəbizliyə meyillidir. Pasternatski simptomu hər
iki tərəfdə mənfidir. Diurez adekvatdır. 

Qanın ümumi analizi. Hb84 q/l, eritrosit
3,1x10x12, trombosit 220 x109, leykosit
9,8x109/l, EÇS48 mm/s. 

Qanın biokimyəvi analizi. Ümumi zülal63g/l,
kreatinin98 mmol/l, ümumi bilirubin – 14,6
mkmol/l, bilirubin sərbəst – 4,2 mkmol/l, bilirubin
birləşmiş – 10,9 mkmol/l, ALT34 U/l, AST28 U/l,
QF235 U/l, CRZ40 mq/l, sidik turşusuyoxlanıl

mayıb. Antisentromer antiteller – pozitiv, antiScl
70 – neqativ, nəcisdə gizli qanın təyini – neqativ,
Hepatit B ve Hepatit C (IFA) – neqativ.

Sidiyin ümumi analizi. şəffaf, açıq sarı, рН – 5,0,
zülal – 0,033, xüsusi çəkisi – 1010, yastı epitel – 20
25 g/s, leykositlər – 3540 g/s, eritrositlər – 01 g/s. 

Aparılan instrumental müayinələr. Diz oyna ğı nın
rentgenoqrafiyası: oynaq yarığının daralması, osteoporoz.

Qarın boşluğu USM – daxili orqanlarda ciddi
patoloji deyişiklik aşkar olunmadı. 

Döş qəfəsi orqanları KT – ağciyərlərdə «buzlu
şüşə» görünümü aşkar olundu.

Kapillaroskopiya – kapillyarların divarının
qalınlığı ayrıayrı yerlərdə azalmış və mülayım
dilatasiyası qeyd olunur (Şək. 7). 
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Şək. 5. Əl və ayaq barmaqlarının digital çapıqları.

Şək. 6. Ağız aperturasının kiçilməsi (“kiset” sindromu) və üzdə teleangioektaziyalar.



Aparılan müalicə aşağıdakı kimi olmuşdur:
1. Metipred 4 mg – 1 tab. gündə 2 dəfə səhər

yeməkdən sonra;
2. Pantoprazol 40 mg – 1 tab. gündə 1 dəfə səhər

yeməkdən əvvəl;
3. CellCept 500 mg – 2 tab. gündə 2 dəfə səhər

və axşam yeməkdən sonra;
4. Amlodipin 5 mg – 1 tab. gündə 1 dəfə

yeməkdən sonra;
5. Plaquenil 200 mg – 1 tab. gündə 2 dəfə səhər

və axşam yeməkdən sonra;
6. Osteohard – 1 tab. gündə 1 dəfə yeməkdən

sonra;
7. Kardiomaqnil 75 mg – 1 tab. gündə 1 dəfə

yeməkdən sonra axşam.
Təqdim olunan bu klinik hal sistem skleroder

miyanın proqressivləşən gedişatını nümayiş etdirir.
Xəstəyə adekvat müayinə və müalicə təyin etməy
imizə baxmayaraq xəstə uzun müddət müalicəsiz
qaldığı üçün artıq onda fəsadlar və geriyə dön
məyən dəyişikliklər əmələ gəlib. Sistem skleroder
miya zamanı vaxtında və məqsədyönlü aparılan
müayinə və müalicələr xəstəliyin gedişatını nəzarət
də saxlamağa imkan verir.
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РЕЗЮМЕ

СИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

Касумова Ф.Н., Мусаева А.В., Агаев А.Р., Meхдиева A.Р., Гафарлы С.Э., Магаммедалиева М.В.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра терапии, Баку, Азербайджан

В статье приведены результаты клинического наблюдения быстропрогрессирующего течения системной
склеродермии (ССД) у 45летней женщины. Представлен анамнез, клиническая картина заболевания,
результаты лабораторных, инструментальных исследований. Несмотря на назначенное пациентке адекват
ное обследование и лечение и исходя из того, что она долгое время не принимала лечение, у неё уже разви
лись осложнения и необратимые изменения. Своевременное и целенаправленное обследование и лечение
ССД позволяет контролировать течение заболевания.
Ключевые слова: системная склеродермия, внутренние органы, синдром Рейно, склеродактилия, интерсте
циальный фиброз легких.

SUMMARY

SYSTEMIC DAMAGES OF SYSTEMIC SCLERODERMA

Gasimova F.N., Musayeva A.V., Agayev A.R., Mehdiyeva A.R., Qafarli S.E., Mahammadaliyeva M.V.
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Therapy, Baku, Azerbaijan

The article presents the results of a clinical observation of a rapidly progressive course of systemic scleroderma (SSD)
in a 45yearold woman. The anamnesis, the clinical picture of the disease, the results of laboratory and instrumental
studies are presented. Despite the adequate examination and treatment prescribed to the patient and based on the fact
that she has not taken treatment for a long time, she has already developed complications and irreversible changes.
Timely and targeted examination and treatment of SSDs allows you to control the course of the disease.
Keywords: systemic scleroderma, internal organs, Raynaud's syndrome, sclerodactyly, interstitial pulmonary fibrosis.
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О страя мочекислая нефропатия (ОМН) –
одно из клинических проявлений нару
шения пуринового обмена. Наиболее

распространенными вариантами поражения
почек, индуцируемые гиперурикемией (ГУ) –
уратный нефролитиаз, хронический уратный
тубулоинтерстициальный нефрит, ОМН счита
ется одним из классических вариантов уратной
нефропатии [6]. В основе развития ОМН лежит
избыточная продукция мочевой кислоты (МК)
различной этиологии с компенсаторно разви
вающейся гиперурикозурией при сохраняющей
ся нормоурикемии [1, 2].

Считается, что данное нарушение является
ранним клиническим признаком уратного пора
жения почек [1, 2, 6]. 

Эпизоды ОМН могут инициироваться интер
куррентными заболеваниями с высокой лихорад
кой, значительной физической нагрузкой, тепло
выми процедурами, употреблением богатой
пуринами пищи, алкоголя, дегидратацией. ОМН
описывается преимущественно при химиотера
пии гематологических заболеваний и опухолей,
когда продукция МК резко увеличивается.
Вместе с тем известно, что ОМН характеризуется
повышением артериального давления, снижени
ем относительной плотности мочи, что может
привести к снижению функции почек, вплоть до
развития почечной недостаточности [2, 7].

ОМН регистрируется, как правило у мужчин в
период полового созревания [3]. Реже специфиче
ские уратные поражения почек выявляются у
женщин, и они скорее всего обусловлены защит

ной ролью эстрогенов, так как, по данным лите
ратуры ОМН проявляется, как правило у женщин
в начале климактерического периода [3, 5, 8].

Яркое клиническое описание повторяющихся
эпизодов ОМН и уратного нефролитиаза у жен
щины в климактерическом периоде сделал рус
ский терапевт в 1892 году известный терапевт
Г.А.Захарьин. Первые клинические проявления
пременопаузы – приливы, гипергидроз  совпа
ли с нарушением пуринового обмена – олигу
рия, кристаллы МК в моче, а через год после
наступления менопаузы впервые возникла
почечная колика при уменьшении диуреза.

Представляем собственное наблюдение
типичной клинической картины ОМН у женщи
ны в период перименопаузы.

Больная 45 лет, работает педагогом. Со слов
страдает избыточной массой тела с юности.
Индекс массы тела (ИМТ) 32,4 кг/м2. В 21 год
вышла замуж, имеет одного ребенка. В период
беременности и родов никаких патологических
изменений не отмечает. В возрасте 30 лет впер
вые обнаружила повышение артериального дав
ления (АД) до 140/90 мм рт. ст. с периодически
ми кризами до 170/100 мм рт.ст. Лечилась нере
гулярно сама народными средствами. Также
больная отметила, что 7 лет назад у нее был
диагностирован эндометриоз и она лечилась
гестагенными препаратами. В Республиканскую
Клиническую больницу им.Академика
М.А.Миркасимова впервые обратилась в возрас
те 40 лет. При амбулаторном обследовании обра
щало на себя внимание повышение уровня глю
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСТРОЙ МОЧЕКИСЛОЙ НЕФРОПАТИИ У ЖЕНЩИН
В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Сардарлы Ф.З.*, Гасанова М.Г., Бахтиярова Л.Б., Джаббаров Ш.М., Эминбейли Х.Р.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А.Алиева,

кафедра нефрологии, Баку, Азербайджан;
В представленной статье описан случай типичной клинической картины острой мочекислой нефропатии (ОМН) у
больной с избыточной массой тела (ИМТ 32,4 кг/м2), повышенным артериальным давлением с периодическими кри
зами, получающей длительное время лечение гестагенными препаратами по поводу эндометриоза и развитием острой
почечной недостаточности (ОПН) в период пременопаузы. Следует отметить, что возникновение тяжелых форм ОМН
сопровождающейся ОПН встречается редко. Следовательно, целесообразно выделение в группу риска формирования
уратного поражения почек женщин не только в пост, но и в период пременопаузы (особенно женщин с избыточной
массой тела, ожирением, артериальной гипертензий) и проведение в этой группе профилактических мероприятий для
коррекции метаболических нарушений.
Ключевые слова: мочевая кислота, гиперурикемия, острая мочекислая нефропатия, период перименопаузы, острая
почечная недостаточность.
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козы в крови 125 мг/дл и МК до 6,7мг/дл (экск 
ре ция МК не определялась), А/Д 140/90 мм
рт.ст., кризы 180/110 мм рт.ст. Со слов больной у
неё отмечалось постепенное нарастание массы
тела (ИМТ 37,9 кг/м2). В июле месяце больная
часто находилась под открытым солнцем, пила
мало жидкости и несколько раз была в сауне.
Через несколько дней отметила снижение диуре
за до 300400 мл, слабость, тошноту; затем боли
в поясничной области с иррадиацией в паховые
области. Была госпитализирована в клинику.
При обьективном обследовании А/Д 150/90 мм
рт.ст., кожные покровы бледны, суточный диу
рез менее 600 мл. В крови увеличение креатини
на – 3,84 мг/дл, гиперкалиемия – К 6,2 мэкв/л,
клубочковая фильтрация 28 мл/мин. При оценке
уровня МК выявлено значительное снижение
суточной экскреции МК до 200 мг при резком
повышении уровня в сыворотке до 15,4 мг/дл. В
анализе мочи: относительная плотность 1,010,
лейкоциты – 2030 в п/зр, эритроциты 4050 в
п/зр, бактериурия. На УЗИ отмечается повышен
ная кристаллизация, размеры почек увеличены.

Состояние больной расценено как проявле
ние внутриканальцевой уратной обструкции с
острой почечной недостаточностью (ОПН). В
клинике больной проводилась дезинтоксика
ционная, урикодепрессивная терапия. Состоя 
ние больной улучшилось, наступила полиуриче

ская стадия ОПН (диурез до 3л/сут.), прошли
тошнота, слабость, боли в поясничной области,
восстановился аппетит. Улучшились лаборатор
ные показатели: нормализовался уровень креа
тинина (1,3 мг/дл), электролитов в крови, сни
зился уровень МК до 7,0 мг/дл и увеличилась
экскреции МК до 510 мг/сут.; уровень А/Д –
120/80140/80 мм рт.ст.

Таким образом, у данной пациентки зареги
стрирована тяжелая форма ОМН, сопровождаю
щаяся ОПН. Провоцирующим фактором разви
тия ОМН у этой больной была дегидратация, а
также может обсуждаться роль дефицита эстро
генов в виду длительного приема гестагенных
препаратов по поводу эндометриоза, которые
блокируют эстрогеновые рецепторы. 

Заключение. Приведенный нами клинический
случай свидетельствует о том, что вступление
женщин в климактерический период сопровожда
ется увеличением риска развития эпизодов ОМН,
особенно у женщин с предшествующим наруше
нием обмена МК, избыточной массой тела, ожи
рением и/или повышенным АД. Следовательно,
целесообразно выделение группы высокого риска
уратного поражения почек у женщин в период не
только пост, но и пременопаузы, а также необхо
димо проведение в этой группе пациенток профи
лактических мероприятий, направленных на кор
рекцию метаболических нарушений.
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KLİMAKTERİK DÖVRDƏ OLAN QADINLARDA KƏSKİN SİDİK TURŞULU
NEFROPATİYANIN YARANMASI

Sərdarlı F.Z., Həsənova M.Q., Bəxtiyarova L.B., Cabbarov Ş.M., Eminbəyli X.R.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, nefrologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan

Təqdim olunmuş məqalədə artıq çəkidən əziyyət çəkən (bədən kütləsi indeksi – 32,4 kq/m2), yüksək arterial təz yiq
periodik olaraq krizlərlə müşahidə olunan, endometrioza görə uzun müddət hestogen preparatlarla müalicə olunmuş
və kəskin böyrək çatışmazlığı inkişaf etmiş kəskin sidik turşulu nefropatiyalı klimakterik dövründə xəstənin tipik
klinik hadisəsi təsvir olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,kəskin sidik turşulu nefropatiyanın ağır formalarının
yaranması və bu xəstəliyin kəskin böyrək çatışmazlığı ilə müşaiyət olunması nadir hallarda baş verir. Lakin, artiq
çəki, piylənmə və yüksək arterial təzyiqdən əziyyət çəkən nəinki post, premenopauza dövründə olan qadınları
böyrəklərinin uratlı zədələnməsinə görə risk qrupuna ayırmar və metabolik pozğunluqların korreksiyasına yönəlmiş
tədrirlərin aparılması məksədə uyğundur. 
Açar sözlər: sidik turşusu,hiperurikemiya, premenopauza dövründə ,kəskin sidik turşulu nefropatiya, kəskin böyrək
çatışmazlığı

SUMMARY

OCCURRENCE OF ACUTE URIC ACID NEPHROPATY IN CLIMACTERIC PERIOD OF WOMEN

Sardarli F.Z., Hasanova M.Q., Bakhtiyarova L.B., Jabbarov Sh.M., Eminbayli Kh.R.
Azerbaijan State Advanced Training İnstitute for Doctors named after A.Aliyev,

Department of Nephrology, Baku, Azerbaijan

The presented article describes a typical clinical case of an overweight (body mass index – 32.4 kg/m2) climacteric
patient, with periodic crises of high arterial blood pressure, treated with hestogenic drugs for a long time due to
endometriosis, with advanced acute renal failure.It should be noted that the emergence of severe forms of acute uric
acid nephropathy and the accompanying of this disease with acute renal failure rarely occur. However, it is appropri
ate to classify not only post, but also premenopausal women who suffer from overweight, obesity and high blood
pressure into the risk group due to urate damage to their kidneys and to take measures aimed at correcting metabo lic
disorders.
Keywords: uric acid, hiperuricemiya, acute uric acid nephropathy, premenopausal period, acute renal failure
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A zərbaycan səhiyyəsinə ağır itki üz vermiş 
dir. Ömrünü peşəkar həkimlik, kadr hazır
lanması və yetişdirilməsi, institutun yeni

kafedralarının yaradılmasına həsr etmiş Stomato lo 
giya və üzçənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri,
Əməkdar elm xadimi, Professor Oqtay Sadıx oğlu
Seyidbəyov 2022ci ilin oktyabrın 17də ömrünün
82ci ilində vəfat etmişdir.

Professor, əməkdar elm xadimi Seyidbəyov
Oktay Sadıx oğlu, 1940cı ildə Bakı şəhərində zi ya 
lı ailəsində anadan olmuşdur. 1959cu ildə 1 saylı
orta məktəbi bitirdikdən sonra N.Nərimanov adına
ATİnun stomatologiya fakültəsinə daxil olmuş və
1964ci ildə oranı bitirmişdir.

1965ci ildən etibarən tibb elminin ən vacib isti 
qa mətlərindən biri – Stomatologiya sahəsində ça lı 
şıb. 1965ci ildə praktik fəaliyyətini Semaşko adına
Şəhər Klinik Xəstəxanasının üzçənə çərrahiyyəsi
şöbəsinin ordinatoru kimi başlamışdır, sonradan isə

HərbiTibb Akademiyasında (Leninqrad şəhəri) və
SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin MərkəziElmiTədqiqat
Stomatologiya İnstitutunda (Moskva şəhəri) böyük
məktəb keçərək, 19661969ci illərdə həkimlik,
elmitədqiqatçılıq və pedaqoji fəaliyyəti təcrübəsini
vətəni olan Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə tətbiq
etdi.

Mərkəzi Lenin Ordenli Həkimləri Təkmil ləş dir 
mə İnstitutunun üzçənə cərrahiyyəsi kafedrasının
müdiri Professor V.S.Dmitriyevanın rəhbərliyi
altında 1970ci ildə tibb elmləri namizədi elmi də 
rə cəsini almaq üçün "Üzün orta zonasının sümük
lərinin sınıqları zamanı maksilyar sinusların zə də 
lən mələri" mövzusunda dissertasiya işini müdafiə
etmişdir.

Namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdikdən
sonra o, 1970ci ildə Ə.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Stomatologiya kafedrasının assistenti vəzifəsinə
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dəvət olunur, 1978ci ildə kafedranın dosenti, 1989
ci ildə isə Stomatologiya və üzçənə cərrahiyyəsi
kafedrasının müdiri seçilir. 1993cü ildə Professor
elmi adına layiq görülür.

Tibb təhsilinin ilk illərindən oxumağa və elmə
böyük maraq nümayiş etdirən və qarşılaşdığı çətin
liklərə baxmayaraq həkim kimi geniş tanınan
O.S.Seyidbəyov 1991ci ildə N.A.Semaşko adına
Moskva Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Tibbi Sto 
matologiya İnstitutunda Tibb elmləri doktoru alim 
lik dərəcəsi almaq üçün "Üzçənə nahiyyəsinin
vəzilərinin və adrenal korteksin funksional vəziy 
yəti" adlı doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə
etmişdir.

İlk dəfə olaraq "in vitro" radioimmun müayinə
üsulundan istifadə edərək üzçənə nahiyyəsində
olan kəskin iltihabi xəstəliklər zamanı tiroid, para 
tiroid, mədəaltı vəzin və adrenal korteksin funksio 
nal vəziyyətinı öyrənmişdir.

Onun apardığı tədqiqatların əsas məqsədi – spe
sifik irinliiltihablı proseslərlə əlaqədar üzün və
boy nun absess və fleqmonaları zamanı orqanizmin
hormonal statusunun öyrənilməsi, aşağı çənənin
kəs kin odontogen osteomieliti, iltihabi prosesin
kəs kinliyindən, ağırlığından və müddətindən asılı
ola raq hormonal homeostazın pozulmasının xüsu 
siy yətlərinin müəyyən edilməsi və bu çür pato lo gi 
yalar ilə olan xəstələr üçün terapevtik tədbirlər sis
teminin işlənib hazırlanması olmuşdur.

Kafedrada işlədiyi ilk günlərdən Oqtay Seyidbə 
yov öz ətrafına gənc və bacarıqlı həkimləri topla
yaraq, fəal şəkildə elmitədqiqat, pedaqoji, kadr
hazırlığı və elmi işçilərin hazırlığı məsələlərini yük
sək səviyyədə təşkil etmişdir. Yüksək təşkilatçılıq
qabiliyyəti, sadəliyi, təvazövkarlığı və eyni zaman
da da tələbkarlığı sayəsində Oqtay Seyidbəyov bir
sıra yüksək vəzifələrdə uzun illər səmərə ilə çalışdı,
çoxsaylı nailiyyətlərə imza atdı.

Onun təşəbbüsü ilə 1974cü ildə Akademik Mir 
qa sımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında
40 çarpayılıq Üzçənə cərrahiyyəsi şöbəsi yaradıldı.
Şöbənin təşkili həm stomatoloji cərrahitibbi yar dı 
mın keyfiyyətini, həmçinin də cərrahstomatoloq la 
rın diplomdansonrakı hazırlıq səviyyəsini yüksəltdi.

Professor O.S.Seyidbəyov geniş elmi bilikli, çox
savadlı həkim, yüksək səviyyəli pedaqoq olmuşdur.
O, stomatologiya fənnini tədris edərək yüksək ixti
saslı həkim kadrlarının hazırlnmasında böyük nai 

liy yətlər əldə etmişdir. O, müdavimlərin yaxşı sto 
ma toloq kimi hazırlanmasına çox böyük əmək sərf
etməklə, onlara ixtisasın incəliklərini öyrədərək,
bö yük stomatoloqlar məktəbi yaratmışdır.

Azərbaycanda stomatologiyanın tədrisi və yeni
nailiyyətlərlə zənginləşdirilməsində Professor
Oqtay Seyidbəyovun xüsusi əməyi vardır.

O.S.Seyidbəyovun stomatoloji xəstəliklərin
müalicəsində perspektiv müalicə üsullarının təc rü 
bə də tətbiqi sahəsinə verdiyi töhfəni qiymət lən dir 
mə mək çətindir. O.S.Seyidbəyovun rəhbərliyi altın
da aparılan elmi tədqiqatlar şübhəsiz ki, elmi və
təcrübi işçiləri onların gündəlik fəaliyyətində isti qa 
mət ləndirirdi. Yeni tədqiqatların nəticələri klinik
təcrübəyə tətbiq olunur və mətbuatda geniş işıqlan 
dı rılır, son nəticədə isə məlumatların ümumi ləş di ril 
məsi tibb üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru
dis sertasiyaları şəklində ortaya çıxır.

O.S.Seyidbəyov əməliyyatların dərindən və
bacarıqla aparılması texnikasını nənimsəyərək
daima onları təkmilləşdirir və yeni yanaşmalar
hazırlayırdı. Elmitibbi jurnallarda nəşrlərlə paralel
olaraq, onun fəaliyyəti sanitarmaarifi sahəsində
biliklərin artırılmasına, həmçinin də əhali arasında
tibb elminin nailiyyətlərinin yayılmasına yardımçı
olmuşdur.

Cəsarətlə demək olar ki, bu gün, Azərbaycan sə 
hiy yə sistemində çalışan həkimstomatoloqların
böyük əksəriyyəti Oqtay müəllimin tələbələridir.

Oqtay Sadıx oğlu Seyidbəyov səhiyyə sistemin 
də işlədiyi dövrdə aşağıdakı nailiyyətləri əldə etd
mişdir:

1989ci ildən bu günə qədər Ə.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutunun Stomatologiya və üzçənə cərrahiyyəsi
kafedrasının müdiri, 1970ci ildə Əməkdar həkim,
1993cü ildə Professor, 2000ci ildə Əməkdar elm
xadimi fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1999cu
ildən 2004cü ilədək Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
tibb üzrə ekspert şurasının üzvü, 2010cu ildən isə
sədr müavini və 2016cı ildən indiyə kimi Beynəl 
xalq Ekoenerji Akademiyasının bio təbabət sahəsi
üzrə həqiqi üzvü olmuşdur.

2007ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Res 
pub likası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurasının
sədri olmuşdur.

O.S.Seyidbəyovun geniş elmi tədqiqatları üz
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çənə nahiyyəsi xəstəliklərinin klinikası, diaqnos
tikası, müalicəsinə, bərpaedici plastik cərrahiyyəyə,
əsas stomatoloji xəstəliklərin profilaktikasına,
stomatologiyanın təşkilinə və s. həsr edilmişdir. Bu
tədqiqatlar orijinallığı və qoyulan məsələlərin
yeniliyi ilə fərqlənir. Çap edilmiş 335 elmi işin
müəllifidir, onların arasında 13 monoqrafiya, 15
səmərələşdirici təklif, 17 metodik tövsiyə, 10 dərs
vəsaiti, 5 metodik vəsait və 275 məqalə var. Onun
rəhbərliyi altında 21 tibb elmləri üzrə fəlsəfə dok
toru, 4 tibb elmləri doktoru dissertasiyası müdafiə
olunub. Professor, Əməkdar elm xadimi Seyidbə 
yov Oktay Sadıx oğlunun əziz xatirəsi onu tanıyan
ların qəlbində həmişə qalacaqdır.

Oqtay müəllim gözəl alim, yüksək dərəcəli
pedaqoq olmaqla yanaşı, çox sadə, təvəzövkar, həs
sas və saf insan, sədaqətli dost olub. İnsanlara
münasibətdə səmimiyyət, xeyirxahlıq, eyni zaman
da, yüksək mədəniyyət, alicənablıq – bütün bu
gözəl keyfiyyətlər onda birləşmişdir. Bütövlükdə bu

xarakterlər O.S.Seyidbəyova böyük hörmət və
kollektivin böyük rəğbətini qazandırmışdır.

Professor O.S.Seyidbəyovun qoyduğu ənənələr
bugün də davam etdirilir. Müəllimimiz Professor
O.S.Seyidbəyovla fəxr edərək əminliklə deyə
bilərik ki, onun keçdiyi zəhmətlə dolu şərəfli ömür
yolu bu günün gəncliyi üçün bir nümunədir.

Hər zaman təşəbbüskarlığı, fəallığı, səriştəli
idarəçilik qabiliyyəti ilə seçilmiş Professor
O.S.Seyidbəyovun yoxluğunu qəbul etmək olduqca
ağırdır, üzücüdür. Görkəmli alim, mahir pedaqoq,
savadlı həkim və səmimi insan Oqtay Sadıx oğlu
Seyidbəyovun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində
daim yaşayacaqdır.

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları bir daha
mərhumun doğmalarına, əzizlərinə, həmkarlarına
və dostlarına ağır itki münasibətilə başsağlığı verir,
səbr diləyirlər.

Allah rəhmət eləsin!
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A zərbaycan səhiyyəsinə ağır itki üz ver
mişdir, Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun

professoru, tibb üzrə elmlər doktoru Əliyev Nadir
Abbasəli oğlu 2022ci il dekabrın 6də ömrünün 76
cı ilində vəfat etmişdir. 

Nadir Abbasəli oğlu Əliyev Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunu 1970ci ildə bitirmişdir. Həkimlik
fəaliyyətini 1972ci ildən Bakı şəhəri 3 saylı
psixonevroloji xəstəxananın həkimordinator vəz
ifəsindən başlayıb. Qısa müddətdən sonra şöbə mü 
diri (1973) və xəstəxananın müalicə işlər üzrə baş
həkimin müavini vəzifələrində fəaliyyət göstərib
(19751983). Sonraki illərdə Bakı şəhəri 3 saylı
ruhi xəstəxananın baş həkimi (19831991), 2 saylı
vərəm sanatoriyasının baş həkimi (19921993),
Bakı şəhəri psixonevroloji dispanserin baş həkimi
(19931994), Bakı şəhəri 2 saylı ruhiəsəb xəstə 
xanasının baş həkimi (19941997), Bakı şəhəri
ruhiəsəb xəstəlikləri dispanserinin baş həkimi
(19972011) vəzifələrində çalışmışdır.

2012ci ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun psixiatriya
və narkoloqiya kafedrasının professoru vəzifəsində
fəaliyyətə başlayıb. Ötən illər ərzində professor
Nadir Abbasəli oğlu Əliyevin həkimpsixiatr və
həkimnarkoloqların diplomdan sonraki davamlı
tibb təhsillərində böyük xidmətləri olmuşdur. Eyni
zamanda kafedranın səmərəli elmitədqiqat işlərinin
aparılmasında xeyli əməyi var. Bununla yanaşı pro
fessor N.A.Əliyev kafedranın klinik bazalarında
geniş konsultativdiaqnostik fəaliyyət göstərirdi.

N.A.Əliyev 1983cü ildə Moskva şəhərində pro
fessor V.P.Serbski adına ümumi və məhkəmə psixia
triya ElmiTədqiqat İnstitutunda “Сравнительная
характеристика состояний нейромедиаторных
систем при различных формах и типах течения
шизофрении” mövzusunda tibb elmləri namizəd li yi
dissertasiyasını, 1989cu ildə Moskva şəhərində SSRİ
Səhiyyə Nazirliyinin Narkologiyanın tibbibioloji
problemləri üzrə Ümumittifaq elmi mərkəzində
“Клиника, патогенез и терапия алкоголизма, соче
танного с туберкулезом легких” mövzusunda dok
torluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
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Professor Nadir Abbasəli oğlu Əliyev 240dan
çox elmi işin, onlardan 3 dərs vəsaiti, 4 metodik
tövsiyə, 2 ixtiranın müəllifidir. O, 3 tibb elmləri
namizədliyi dissertasiyanın elmi rəhbəri və 1 tibb
elmləri doktorluq dissertasiyanın elmi məsləhətçisi
olmuşdur. Dəfələrlə müxtəlif ölkələrdə keçirilən
qurultay, konqres və konfranslarda iştirak etmiş,

əldə olunmuş yenilikləri müvəffəqiyyətlə səhiyyə
praktikasına tətbiq etmişdir.

Tanınmış psixiatr, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı
və pedaqoq, t.e.d., professor Nadir Abbasəli oğlu
Əliyevin xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim
yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

99

Ə.Əliyev adına AzDHTİnun
əməkdaşları adından, rektor,

professor Nazim Qasımov



Мцяллифлярин нязяриня!

“Тибб вя елм” Я.Ялийев адына елми-практик журнала тиббин бцтцн бюлмяляри барядя ориэинал

материаллар гябул олунур. Мягаляляр яввялляр щеч бир няшрлярдя дяръ едилмямяли вя онлара

тягдим олунмамалыдыр (истисна щаллар редаксийа щейяти тяряфиндян мцзакиря олунур).

Мягаляляр редаксийа щейяти тяряфиндян мцсбят ряй алдыьы щалда 1-6 ай ярзиндя дяръ олунур.

Мягаляляр азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя гябул едилир, азярбайъан дилиндя йазылан

мягаляляря цстцнлцк верилир. Мягаля иш йериня йетирилмиш мцяссисядян рясми мяктубла мцшаийят

олунмалыдыр. Мягаляйя имзаланмыш вя мющцрлянмиш рящбяр ряйи ялавя едилмялидир. Щяр бир

мягаля Миърософт Wорлд форматында ики нцсхядя чап олунмуш вя ЪД вариантларында тягдим

олунмалыдыр (редаксийа щейятинин ряйиндян асылы олмайараг тягдим едилмиш материаллар эери

гайтарылмыр). Бцтцн диллярдя Тимес Неw Роман шрифтиндян истифадя едилмялидир. Мягаля А4

юлчцлц каьызда чап олунур, шрифтин юлчцсц 14пт, сятирарасы мясафя 1,5 интервал олмалыдыр. Орижинал

мягалялярин щяъми шякил, ъядвял вя ядябиййат сийащысы иля бирликдя 8 сящифядян, ядябиййат

иъмаллары вя мцщазирялярин щяъми ися 12 сящифядян артыг олмамалыдыр. Щяр бир мягаля ашаьыдакы

бюлмялярдян ибарят олмалыдыр:

- эириш вя йа мцгяддимя;

- материал вя тядгигат методлары;

- тядгигатын нятиъяляри вя мцзакиря;

- истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы;

- хцлася вя ачар сюзляр (азярбайъан, рус вя инэилис дилиндя).

Ядябиййат сийащысы Ванкувер системиня ясасян ялифба сырасы иля верилир (яввялъя азярбайъан,

сонра рус, инэилис вя диэяр дилляр).

Редаксийа эюндярилян материаллары ихтисар етмяк вя дцзялишляр апармаг щцгугуна маликдир

вя чап едилмиш материаллара эюря мясулиййят дашымыр.

100



Ынформатион фор аутщорс!

“The Medicine and science” scientific-practical journal named by A.Aliyev publishes ori -

ginal articles in all sections of medicine. The articles must not been published or presented

for publication in other editions (except the cases of Editorial board's decision). After

Editorial Staff's approve articles will be published during 1-6 months. The article must be

written in Azerbaijani, Russian анд English languages, advantage will have an article on

Azerbaijani language. 

The official covering letter of Institution and teacher's stamped and signed comment must

be applied to the manuscript. The articles must be presented in Microsoft Word format in

duplicate printed versions and on CD (not depending on Editorial board's decision the man-

uscript is not sending back). For the articles in алл languageс must be used Times New Roman

and be printed on A4 format, symbols size 14pt, line-to-line spacing 1.5. The amount of the

original article including illustrations, tables and references must not be more than 8 pages,

literatures reviews and lectures - 12 pages. 

The articles must consist of the next sections:

- introduction

- investigation's material and methods

- results and discussions

- list of references

- abstract and key words (in Azerbaijani, Russian and English languages)

The references must be presented in alphabetical list according to the Vancouver's system

(first Azerbaijani, then Russian, English and other languages).

Editorial board has the rights to cancel or edit the presented articles and is not respon sible

for published information.
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