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Müasir təbabət invaziv metodların minimal invaziv və ya qeyri-invaziv metodlarla əvəz 

olunması istiqamətində inkişaf edir. Həzm sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün ənənəvi 

olaraq nəcisin müayinəsi (koproloji) istifadə edilir. Son zamanlarda kliniki laboratoriyaların 

arsenalında nəcisin öyrənilməsinə əsaslanan yeni həssas və informativ metodlar ortaya çıxmışdır. 

Məqalədə kalprotektin, hemoqlobin və transferrin kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və yüksək 

spesifikli qeyri-invaziv laborator-diaqnostik markerlərin üstünlüyü müəyyənləşdirilir və onların 

mədə-bağırsaq sisteminin iltihabi xəstəliklərinin və infeksion agentlərin diaqnostikasında istifadə 

edilməsinin səmərəliliyi təsdiq olunmuşdur.  

Açar sözlər: qeyri-invaziv diaqnostika, fekal markerlər, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri, nəcisdə 

hemoqlobin, kalprotektin. 

 

Həzm sisteminin müxtəlif genezli xəstəliklərinin artması ilə əlaqədar olaraq 

(iltihab, infeksion, autoimmun, şiş mənşəli) bağırsağın selikli qişasının daha 

yüksək informativliyə malik zədədlənmə və iltihab biomarkerlərinin axtarışı 

davam edir. Böyüklərdə və uşaqlarda müxtəlif patologiyaların laborator 

diaqnostikası məqsədilə nəcis müayinəsinin aparılması biomaterialın qeyri invaziv 

alınması və imkanları baxımından daha əlverişlidir. Diaqnostik platformanın 

genişlənməsi praktikaya yeni texnologiyaların daxil edilməsi ilə əlaqədardır; 

immun ferment analiz (İFA) və prosesin avtomatlaşdırılması ilə immun kimyəvi 

analiz (iFOBT). İlk növbədə bu analizin kəmiyyətini təyin etməyə imkan verir ki, 

bu da monitorinq və xəstəliyin erkən diaqnostikasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 



Digər tərəfdən isə həm analizin tez yerinə yetirilməsini, həm də preanalitik və 

analitik mərhələdə səhvlərin inkar edilməsini təmin edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, iFOBT yüksək həssaslıq və spesifikliyə malikdir ki, 

bu da yalnış-mənfi və yalnış-müsbət cavabları inkar etməyə imkan verir. Effektiv 

diaqnostika üçün “gizli qana” keyfiyyət testini kəmiyyət testi ilə əvəz etmək 

vacibdir. Kalprotektin, transferrin və hemoqlobinin miqdarının təyin edilməsi həm 

erkən (o cümlədən, nozologiyaya qədər) və xəstəliklərin diferensial 

diaqnostikasına, həm də müxtəlif bağırsaq patologiyası olan xəstələrdə (iltihab, 

autoimmun və şiş genezli) effektiv monitorinqin həyata keçirilməsinə şərait 

yaradır. Bu müayinələrin digər nəzərəçarpan xüsusiyyəti Kron xəstəliyi, 

nekrozlaşan enterokolit, nekrozlaşan xoralı kolit, hemokolitə şübhəli xəstələrin 

müayinəsi və müalicənin effektivliyinin monitorinqidir [1-4]. 

Əsas problemlərdən biri xərçəngönü vəziyyətlərin və bağırsaq xərçənginin 

erkən mərhələdə aşkarlanmasıdır. Kolorektal xərçənglə xəstələnmə tezliyi ən çox 

50 yaşdan sonra rast gəlinir. Çənbər bağırsağın xərçəngi kişilərdə qadınlara 

nisbətən 1,5-2 dəfə az, düz bağırsaq xərçəngi isə əksinə 1,5 dəfə çox rast gəlinir. 

Rentgen və endoskopik müayinələrin təkmilləşməsinə baxmayaraq, hal-hazırda 

ölkəmizdə kolorektal xərçəngin erkən aşkarlanmasını hələ də kifayət qədər 

mükəmməlləşdirmək mümkün olmayıb. Hal-hazırda kolorektal xərçəngin yaranma 

və letallıq tezliyinin artması, çətin və bahalı müalicə, qeyri qənaətbəxş erkən və 

gecikmiş ağırlaşmalar, bu xəstəliyin vaxtında diaqnostika olunma strategiyasında 

dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir. iFOBT metodunun əhalinin kolorektal 

xərçəngə skrininq proqramında istifadəsi mümkündür [6-10]. 

Əsas biomarkerlər. Mədə-bağırsaq traktının (MBT) patologiyalarında 

yüksək informativli biomarkerlər kimi aşağıda qeyd olunanlar istifadə olunur: 

• Kalprotektin 

• Transferrin 

• Hemoqlobin 

Preanalitik (laboratoriyaya qədər) mərhələ doğru analizin alınmasında 

xüsusi yer tutur. Bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikası üçün nəcis istifadə olunur. 



Kalprotektin müayinəsi məqsədilə nəcis birdəfəlik sıx qapaqlı plastik konteynerə 

yığılır. Metodun yüksək spesifikliyi üçün xüsusi pəhriz, dərman preparatlarının 

qəbulunun dayandırılması tələb olunmur və istifadə olunan konteyner 

biomaterialın laboratoriyaya çatdırılmasına qədər saxlanma dövrünü uzadır və 

keyfiyyətin dəyişməməsinə şərait yaradır. Müayinəyə hazırlıq tələb olunmur. 

Nəcisin “gizli qana” görə müayinəsi zamanı olan məhdudiyyətlər iFOBT 

texnologiyası ilə tədqiqat zamanı öz əhəmiyyətini itirir. Analizator transferrin (Tf) 

və hemoqlobin (Hb) miqdarını təyin edir. Bu testlər məşhur “gizli qana” görə 

müayinədən kifayət qədər üstünlüklərə malikdir: 

• Həssaslıq və spesifikliyə görə çox üstündür 

• Zədələnmənin dərinliyi və dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verir 

• Transferrinin təyin olunmasına görə bağırsaq xəstəliklərinin (o cümlədən, 

erkən mərhələdə) diaqnostikası yaxşılaşır və kəmiyyət qiymətləndirilir 

• Hər hansı preparatın qəbulu nəticəyə təsir etmir 

• Metodun yüksək spesifikliyi ilə əlaqədar olaraq yalançı müsbət və yalançı 

mənfi nəticələr müşahidə olunmur. 

Müayinənin spektrini həkim yanaşı patologiya və risk faktorlarını nəzərə 

alaraq qoyulmuş məqsəddən (skrininq, diaqnostika, monitorinq) asılı olaraq təyin 

edir. Bununla yanaşı diaqnostik etapda xəstənin kompleks müayinəsi böyük 

əhəmiyyətə malikdir, belə ki, diaqnozun təyin olunma tezliyi daha effektiv müalicə 

(cərrahi və ya konservativ) taktikasının seçilməsinə imkan verir [11-16]. 

Hal-hazırda qvayakvə amidopirin sınağı daha həssas testlərlə əvəz olunur – 

iFOBT metodu ilə hemoqlobin və transferrin miqdarının təyin olunması. Bu 

müayinə zamanl alınan nəticə pəhriz və dərman preparatlarının qəbulundan asılı 

deyil. Bu xərçəngin inkar olunması üçün kütləvi profilaktik müayinələrdə tətbiq 

olunmasına imkan verir. Yüksək göstəricilər zamanı pasient sonrakı kolonoskopiya 

müayinəsinə göndərilir. Amerika tədqiqatlarına görə bu testlərin təyin olunması 

şişlərin erkən mərhələdə aşkarlanması və müalicənin effektliyinin artmasına səbəb 

olmuşdur. Bununla yanaşı əsassız kolonoskopiya müayinələrinin sayı da kifayət 

qədər azalmışdır [17-20]. 



 Nəcisin "gizli qana" görə standart müayinəsi (qvayak və ya amidopirin 

sınağı) mədə və ya bağırsağın hər hansı konkret xəstəliyi barəsində etibarlı nəticə 

göstərmir, düzgün hazırlanma olmadığı halda yalançı müsbət cavab müşahidə 

oluna bilər, aşağı həssaslığa malikdir və yalnız keyfiyyət variantında 

qiymətləndirilir ki (“vardır-yoxdur” prinsipi), bu da monitorinq üçün keyfiyyəti 

aşağı salır (Cəd. 1).  

 Cədvəl 1 

Mədə-bağırsaq qanaxmalarının müayinə metodlarının müqayisəli xarakteristikası 

Qvayak, amidopirin sınağı, “gizli qana” 

görə ekspress testlər 

iFOBT metodu ilə Tf və Hb eyni vaxtda 

konsentrasiya kəmiyyətinin təyini 

Xüsusi pəhriz tələb edir (3-4 gün əvvəl ət, 

balıq, yumurta və digər məhsulların qəbulu 

dayandırılır) 

Nəticə pəhrizdən asılı deyil və buna görə də 

tələb olunmur 

Hemoqlobinin keyfiyyət reaksiyasını təyin 

edir (“var-yox”) 
Hemoqlobinin kəmiyyət variantını təyin edir 

Transferrini təyin etmir Transferrini təyin edir (kəmiyyət reaksiyası) 

Avtomatlaşdırma yoxdur, nəticəyə “insan 

faktorunun” təsiri daha böyükdür 
Yüksək məhsuldarlıqla avtomatik rejimdə 

aparılır 

Yalançı mənfi cavablar ola bilər Praktik olaraq yalançı mənfi cavab olmur 

Daha aşağı həssaslığa malikdir Yüksək həssaslıq (89-90%) 

Mədə- bağırsaq traktının zədələnmə 

səviyyəsi və dərinliyini differensiasiya 

etməyə imkan vermir 

Zədələnmənin dərinliyi və dərəcəsini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir 

Monitorinq zamanı aşağı effektliyə malikdir Analitin səviyyəsinin dinamikada müqayisəsi 

hesabına monitorinq zamanı yüksək 

effektliyə malikdir 

 

Tf və Hb yüksəlməsi ilə müşayiət olunan mədə- bağırsaq qanaxmalarının ən 

çox rast gəlinən səbəbləri Cəd. 2-də göstərilmişdir. Qanaxmanın mənbəyinin 

xarakteri və lokalizasiyasını dəqiqləşdirmək məqsədilə əlavə müayinələrə müraciət 

olunur. 

Cədvəl 2 

Mədə-bağırsaq traktı qanaxmalarının ən çox rast gəlinən səbəbləri 

Qanaxmanın lokalizasiyası Mümkün səbəblər 

Çənbər və düz bağırsaq Poliplər 

Hemangioma 

Bədxassəli şişlər 

Divertikulit və divertikulyoz 

Qeyri spesifik xoralı kolit 

Yad cisimlər 

Hemorroy 



Çatlar 

Mədə Venaların varikoz genişlənməsi 

Divertikul 

Xərçəng 

Xoşxassəli şişlər 

Peptik xora 

Qastrit 

Eroziyalar 

Mədəaltı vəzi Pankreatit 

Oniki barmaq bağırsaq Eroziyalar 

Peptik xora 

Duodenit 

Divertikul 

Qaraciyər-mədəaltı vəz ampulasının şişləri 

Nazik və qalça bağırsaq Peptik xora 

Mekkel divertikulu 

Mezenterial damarların trombozu 

İnvaginasiya 

Xoşxassəli şişlər 

Kron xəstəliyi 

Tuberkulyoz 

Bədxassəli şişlər 

Qida borusu Xoşxassəli və bədxassəli şişlər 

Aortanın anevrizması 

Eroziyalar 

Ezofagit, qida borusu venalarının varikoz 

genəlməsi 

Peptik xora 

Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı 

Qaraciyər Sirroz (portal hipertenziyanın digər 

səbəbləri) 

 

  Uşaq və böyüklərin sağlamlığının diaqnostika və monitorinqi zamanı 

məqsəddən asılı olaraq daha əhəmiyyətli testlər-iltihab və mədə-bağırsaq traktı 

selikli qişa zədələnmə markerləri seçilir [21-26]. Məsələn, helikobakterioz 

(xüsusilə bağırsaq forması) zamanı əksər hallarda nəcisdə H.pylori antigeni və 

fekal kalprotektin (iltihab markeri), selikli qişanın tamlığını qiymətləndirmək üçün 

isə transferrin və hemoqlobinin miqdarını təyin edirlər. Transferrin və 

hemoqlobinin yüksəlməsi ilə müşahidə olunan bağırsağı infeksion zədələnməsi 

(xüsusilə hemokolit) olan pasientlərdə müalicənin nəzarəti üçün bu və ya digər 

göstəricinin təyini kifayətdir. Bununla yanaşı, bağırsağın yuxarı və ya aşağı 

şöbələrindən qanaxmalara şübhə olduqda və ya kolorektal xərçəng skrininqi 



zamanı hər iki parametrin (analitin miqdarı vacib əhəmiyyətə malikdir) təyini 

aparılmalıdır [27]. 

 Kalprotektin - aktiv faza zülalı olub, həmçinin, MRP 8/14 və ya S 100 

A8/A9 adlanır. Kalprotektin – sitozolun əsas zülalı olub, Ca və Zn-lə birləşir və 

molekulyar kütləsi 36 kDa-dur. O, dəri epitelisindən başqa yastı epiteli, monosit və 

polimorfnüvəli neytrofillər tərəfindən sintez olunur. Ca-la birləşdikdən sonra 

leykositar və mikrob fermentlərinə qarşı davamlı olur. Məhdud miqdarda sink 

uğrunda müxtəlif fermentlərlə rəqabət apararaq kalprotektin bir çox sink asılı 

fermentləri inhibisiya edərək müxtəlif mikroorqanizmləri və ya insan hüceyrələrini 

məhv etmək qabiliyyətinə malikdir [28,29,30]. 

 Hal-hazırda kalprotektindən MBT-nin iltihabi xəstəlikləri zamanı neytrofil 

iltihabın biomarkeri və bağırsaqda prosesin intensivliyinin göstəricisi kimi istifadə 

olunur. Kalprotektinin uşaqlar və böyüklərdə təyini zamanı müşahidə olunan 

dəyişiklik bağırsaq iltihabi xəstəliklərinin klinik aktivliyi ilə sıx əlaqədardır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, kalprotektinin konsentrasiyası yoğun və qalça bağırsağın 

müştərək və mədə-bağırsaq traktının total zədələnməsi zamanı daha yüksək 

göstəricilərə qalxır. 

 Müxtəlif növ xəstəliklər (bakterial infeksiyalar, revmatoid artrit və xərçəng) 

bioloji substratlarda kalprotektinin artmasına səbəb olur. Test nazik və yoğun 

bağırsaq xəstəliklərinin kompleks diaqnostikası, monitorinq, həmçinin, xoralı kolit 

və ya Kron xəstəliyi zamanı müalicənin effektivliyini müəyyənləşdirmək üçün 

istifadə olunur. 

 Kalprotektin bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi və bağırsaq traktında 

iltihab zamanı, o cümlədən bağırsaq selikli qişasının tamlığının pozulması ilə 

gedən helmintozlar (kalprotektinin səviyyəsi ilə invaziyanın intensivliyi arasında 

korrelyasiya mövcuddur) zamanı çox miqdarda ifraz olunur. O, mədə- bağırsaq 

traktında iltihab və leykositlərin markeridir və lap az miqdar (1 qr-dan az) nəcisdə 

aşkar oluna bilər. Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri göstəricinin anidən çox 

yüksəlməsinə (kalprotektinin sağlam insanla müqayisədə səviyyəsi 5-dən bir neçə 

min dəfəyə qədər arta bilər) səbəb ola bilər ki, bu da bağırsağın iltihabının 



göstəricisidir. Göstəricinin normallaşması selikli qişanın bərpa olunmasına dəlalət 

edir.  

 Klinik əhəmiyyəti: Müxtəlif patologiyalar bağırsaq divarı selikli qişasının 

keçiriciliyinin artmasından, iltihab və xoraların əmələ gəlməsi nəticəsində bağırsaq 

divarı zədələnə bilər. Bağırsaqda yerləşən müxtəlif mikroorqanizmlər xüsusi 

toksiki maddələr ifraz edirlər ki, bunlar da leykositlər, xüsusilə neytrofillərin 

iltihab ocağına xemotaksisinə səbəb olur və nəticədə tərkibinin, kalprotektin daxil 

olmaqla ifrazı baş verir. Kalprotektin neytrofil sitoplazmasında ümumi zülalların 

60%-ni təşkil edir və nəcis nümunəsində otaq temperaturunda 7 sutkaya qədər qala 

bilər. Qarın boşluğunun üzvi və funksional xəstəliyi olan pasientlərdə oxşar 

simptomlar ola bilər, bu səbəbdən onlarda bahalı, invaziv müayinələr 

(endoskopiya, kolonoskopiya) aparılır. Alternativ yol isə sadə, daha ucuz və qeyri- 

invaziv müayinə olan fekal kalprotektin testidir ki, əlavə müayinədən 

(kolonoskopiya) uzaqlaşdıra bilər [5]. 

 Xoralı kolit və Kron xəstələrində (uşaqlar və böyüklərdə) kalprotektin testi 

yüksək klinik əhəmiyyətə malikdir. Qeyd olunan patologiyanın erkən diaqnostikası 

üçün böyük əhəmiyyətə malikdir, eyni zamanda xəstəliyin gedişinin intensivliyini, 

müalicəyə reaksiyanı təyin edir, kəskinləşməni proqnozlaşdıra, remissiyanı isə 

sübut edə bilir. Fekal kalprotektinin yüksəlməsi (zəif iltihabı təsdiqləyir) klinik 

residiv ehtimalını göstərir, hətta bu test C-reaktiv zülalın (CRZ) normal 

göstəriciləri fonunda da arta bilər. İltihabın intensivliyi xəstəliyin ağırlığı ilə 

əlaqəlidir. Kalprotektinin normallaşması selikli qişanın bərpasını göstərir 

[13,14,31,32]. 

 Kalprotektin konsentrasiyasının təyini uşaqlarda müştərək yoğun və qalça 

bağırsaq və total MBT zədələnməsi zamanı yüksək klinik əhəmiyyətə malikdir. 

Kalprotektinin təyin olunması xəstəliyin gedişinin aktivlik meyarı hesab olunur. 

Uşaqlarda aparılan müayinələr aşağıdakı nəticələri göstərmişdir: 

• Uşaqlarda xoralı kolit aşağı klinik (39%) və endoskopik aktivlik (46%) göstərir 

və xüsusilə yoğun bağırsağın distal şöbələrinin zədələnməsi baş verir (65%). 



• Kron xəstəliyi zamanı orta (46%) və yüksək (33%) klinik aktivlik, adətən, 

qalça bağırsaq selikli qişasının müştərək (61%) və total mədə-bağırsaq 

traktının zədələnməsi (9%) ilə təyin olunur [14]. Uşaqların infeksion bağırsaq 

xəstəliklərində (İBX) klinik və endoskopik aktivliyin yüksəlməsi zamanı 

nəcisdə kalprotektin xoralı kolitdə 4,5 dəfə və Kron xəstəliyində 5,8 dəfə artır, 

bu da zülalın iltihabi prosesdə birbaşa iştirakını göstərir. 

• Uşaqlarda İBX zamanı yoğun bağırsağın zədələnmə həcmi kalprotektinin 

bağırsaqda artması ilə mütənasibdir. Maksimal miqdar Kron xəstəliyində total 

mədə-bağırsaq traktının (245,9; 22,36 mkq/q) və xoralı kolitdə qalça və yoğun 

bağırsağın müştərək zədələnməsi (252; 25,3 mkq/q) zamanı müşahidə olunur. 

• Uşaqlarda kompleks iltihabəleyhinə müalicə fonunda klinik-endoskopik 

remissiya zamanı nəcis nümunələrində kalprotektinin normallaşması müşahidə 

olunur. 

• İltihabi bağırsaq xəstəliyi olan uşaqlarda iltihab sitokinlərinin [interleykinlər və 

şiş nekrozu amili-α (α-TNF)] qanda artması həm kəskinləşmə, həm də 

remissiya mərhələsində artır, yoğun bağırsağın zədələnmə dərəcəsi və klinik 

aktivliyindən asılı olmur, bu da xroniki iltihabın persistensiyasını göstərir. 

 Nəcisdə kalprotektinin təyini uşaqlarda İBX zamanı klinik və endoskopik 

aktivliyin qeyri invaziv meyarı kimi qiymətləndirilir, həmçinin, bu xəstələrdə 

bağırsağın zədələnmə həcmi və gediş xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. əks 

göstərişlərin olmaması bu müayinənin həm kəskinləşmə, həm də remissiya 

dövründə aparılmasına imkan verir. 

 Bununla yanaşı müəyyən olunmuşdur ki, kalprotektin bağırsaq infeksiyaları 

məsələn, EHEC - Escherihia coli 0157 və digərləri hemolitik-uremik sindroma 

qarşı verotoksin ifrazı nəticəsində və ya C.difficile tərəfindən A və B toksinlərinin 

ifraz olunması ilə əlaqəli (adətən bağırsaqda, antibiotiklə müalicədən sonra 

aktivləşir, disbakteriozla müqayisədə daha çox rast gəlinir və ağır xəstələrdə 

letallıqla nəticələnə bilər) bağırsaq divarı zədələnməsi zamanı selikli qişanın 

vəziyyəti haqqında məlumat verə bilər. 



 Iltihabi bağırsaq xəstəliklərinin aktivliyinin müəyyənləşdirilməsində 111-İn 

nişanlanmış izotopların neytrofillərlə ekskresiyasının müayinəsi qızıl standartdır, 

lakin bu prosedur çox bahalıdır, xəstənin hospitalizasiyasını tələb edir, uşaqlarda 

və hamilələrdə radioaktiv maddə istifadəsinə görə əks göstərişdir [33,34]. 

Üstünlükləri 

• Metod yüksək diaqnostik əhəmiyyətə malikdir; nəcisdə aşağı konsentrasiyada 

olması bağırsağın üzvi xəstəliyini inkar edir. Kron xəstəliyi üçün həssaslığı 

100%, spesifikliyi isə 97%-dir.   

• Bir neçə gün ərzində nəcisdə kalprotektinin yüksək stabilliyi 

• Ucuz, qeyri-invaziv olması (ağrılı müayinələrin sayını azaldır), nəticənin tez 

alınması. 

 Kalprotektinin təyini üçün göstərişlər 

• Bağırsaq iltihabını qıcıqlanmış bağırsaq sindromundan differensiasiya etmək 

üçün 

• İltihabın aktivliyini müəyyən etmək üçün monitorinqlər (Kron xəstəliyi, xoralı 

kolit və ya bağırsaq polipləri götürüldükdən sonra) 

• Yenitörəmələr zamanı əlavə diaqnostik test kimi (transferrin və hemoqlobin 

kəmiyyət testindən sonra II yerdə dayanır) 

• İltihabi bağırsaq xəstəliklərində  erkən residivin  meyarı kimi 

• Bakterial və funksional dispepsiyanın differensiasiyası zamanı 

• H.pylori infeksiyası müalicəsinə qədər və terapiyanın monitorinqi məqsədilə 

(xüsusi hallarda həm böyüklər, həm uşaqlarda kəskin artma müşahidə oluna 

bilər!!) 

• Yenidoğulmuş və uşaqların diareyası zamanı 

• Yenidoğulmuşlarda nekrozlaşan enterokolitə şübhə olduqda və gedişatının 

monitorinqi zamanı 

• Helmintozlara şübhə zamanı (xüsusilə, təkrar yoluxma və ya effektiv müalicə 

olmadıqda) 



• Helmintozlu xəstələrdə, xüsusilə göbələk, eşerixioz (0157), dizenteriya, virus 

mənşəli bağırsaq infeksiyaları ilə müştərək gedişat zamanı müalicənin 

effektliyini qiymətləndirmək məqsədilə 

 Transferrin (Tf) və hemoqlobin (Hb) nəcisdə təyini. İki testin kompleks 

şəkildə istifadəsi (transferrin və hemoqlobin) həssaslığı və spesifikliyinə görə geniş 

istifadə olunan “gizli qan” müayinəsindən dəfələrlə üstündür, zədələnmənin 

dərinliyi və dərəcəsini aşkar etməyə imkan verir, transferrinin təyin olunması 

hesabına diaqnostikanı (o cümlədən, patologiyanın erkən mərhələdə aşkarlanması) 

yaxşılaşdırır. Dərman preparatlarının qəbulu nəticəyə təsir etmir, yüksək 

spesifikliyinə görə yalançı müsbət və yalançı mənfi cavablar qeyd olunmur. 

 Bir çox ölkələrdə qeyd olunan testlərdən kolo-rektal xəstəliklərin (KRX) 

milli skrininq proqramında istifadə olunur [35,36]. 

 Məqsəd – mədə-bağırsaq traktı selikli qişasının müxtəlif xarakterli 

(infeksion, iltihab, autoimmun, şiş) zədələnmələrini aşkarlamaq və patologiya 

aşkar olunmuş xəstələrin monitorinqidir. 

 Müayinəyə hazırlıq tələb olunmur. Xüsusi pəhriz və dərman preparatlarının 

qəbulunu dayandırmağa ehtiyac yoxdur. 

 Materialın yığılması üçün dəst təqdim olunur. Bura daxildir; xüsusi işlənmiş 

konteyner, biomaterialın düzgün yığılması üçün kağız vərəq (yuduqdan sonra 

unitazda bir neçə dəqiqə ərzində həll olur) və rus dilində təlimat. Nəcis 4 nöqtədən 

götürülür, buferlə konteynerə qoyulur və sıx bağlanır. Buferin olması nəcisin 

laboratoriyaya çatdırılmasına qədər keyfiyyətinin itməməsini (7 günə qədər) təmin 

edir və müayinənin keyfiyyətini kifayət qədər yaxşılaşdırır. 

 Kolorektal xərçəng skrininqi və ilkin diaqnostika üçün iki günlük variant 

məsləhət olunur. Belə halda xəstəyə 2 müxtəlif rəngli qapağı olan konteyner dəsti 

verilir (nəcis 2 defekasiya aktı zamanı müxtəlif konteynerlərə qoyulur və üzərində 

ad, soyad, ata adı və yığılma tarixi qeyd olunur). Bir konteynerdəki biomaterial 

həkimin (pasientin) göstərişi ilə test oluna bilər və eyni vaxtda hər iki markerin 

(transferrin və hemoqlobin) təyini mümkündür. 



Nəcisdə transferrin və hemoqlobinin təyini testinin nəticələrinin 

interpretasiyası. Transferrinin miqdarının yüksəlməsi bağırsağın yuxarı, 

hemoqlobinin yüksəlməsi isə aşağı şöbələrinin zədələnməsini göstərir. Göstərici nə 

qədər yüksəkdirsə, zədələnmə bir o qədər dərindir. NS-plus (istehsal edən ölkə - 

Yaponiya) analizatorunun istehsalçısının tövsiyəsinə görə sərhəd göstərici hesab 

olunur: 

• Transferrin (Tf) – 50 nq/ml 

• Hemoqlobin (Hb) – 100nq/ml 

Həssaslığı yüksəltmək üçün markerlərin aşağıdakı normativ göstəriciləri təqdim 

olunub: 

• Transferrin (Tf) - <25nq/ml 

• Hemoqlobin (Hb) - <50nq/ml 

 KRX-in skrininqi və MBT xəstəliyinin ilkin diaqnostikası zamanı Tf və Hb 

müayinəsi 2 günlük metodla aparılır (patologiya 5% çox aşkarlanır) [37]. Paientin 

sağlamlıq vəziyyətinin monitorinqi zamanı da 2 günlük metod məsləhət olunur 

(əvvəlki göstəriciləri nəzərə almaq şərtilə). 

 Bir günlük metod maddi vəsaitin çatmadığı halda istifadə olunur. Həmçinin, 

ilkin müayinədə yüksək göstərici aşkarlanıbsa bir günlük metodla kifayətlənmək 

mümkündür. 

 İnterpretasiya 

• Klinik əlamətlər olmayan və hər iki göstəricinin norma daxilində olması 

hallarında təkrar müayinə 40 yaşdan sonra ildə 1 dəfə aparılmalıdır. Daha 

cavan yaşlarda isə 2 ildə 1 dəfə kifayətdir. 

• Yüksək riskli qruplarda normal göstəricilər zamanı hər 6 aydan bir müayinə 

aparılmalıdır. 

• Yüksək göstəricilər (Tf - 25nq/ml- 250 nq/ml və Hb 50 nq/ml – 500 nq/ml) 

zamanı 3 aydan sonra təkrar müayinə məsləhətdir. Bağırsaq selikli qişasının 

zədələnməsi səbəbini (iltihab, infeksiya, helmintoz, xərçəngönü vəziyyət, 

xərçəngin erkən mərhələsi) və adekvat müalicəni dəyərləndirmək üçün həkim 

(terapevt, qastroenteroloq, infeksionist, proktoloq, onkoloq) konsultasiyası 



məsləhətdir (onkopatologiyada ailə anamnezi və ya autoimmun xəstəliklərin 

müəyyənləşdirilməsi). Kolonoskopiyanın aparılmasına dair sualı həkim həll 

edir. Adətən belə vəziyyət uşaqlar və böyüklərdə infeksiyalar zamanı (rotavirus 

infeksiyası, salmonelloz, dizenteriya, eşerixiozlar, stafilokokk infeksiyası), 

helmintozlarda antibiotik, vərəm əleyhinə müalicə və ya kimya terapiyasından 

sonra müşahidə olunur. Əvvəlki Tf və Hb miqdarını nəzərəvalmaqla təkrar 

müayinə müvafiq müalicədən 1- 1,5 ay sonra aparılır. 

• Yüksək göstəricilər zamanı (Tf 250-500 nq/ml və Hb 500-5000 nq/ml), onkoloq 

və qastroenteroloqun konsultasiyası və kolonoskopiya məsləhət olunur. Belə hal 

xərçəng, bağırsaq polipləri, İBX, infeksiyalarda rast gəlinə bilər. 

• Çox yüksək göstəricilər zamanı (Tf 500 nq/ml-dən çox və/və ya Hb 5000 

nq/ml-dən çox), ilk növbədə, kolonoskopiya, onkoloq (proktoloq) 

konsultasiyası xərçəngi inkar (təsdiq) etmək üçün və iltihabi bağırsaq 

xəstəliklərini inkar (təsdiq) etmək üçün qastroenteroloqun konsultasiyası 

tövsiyə olunur [38].  
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Современная медицина имеет тенденцию развиваться в направлении замены инвазивных 

методов на малоинвазивные или неинвазивные. Для оценки состояния пищеварения 

традиционно используется метод анализа кала (копрология). В последнее время в 

арсенале лаборатории появились новые чувствительные и информативные методы, 

основанные на исследовании кала. В данной статье рассмотрены преимущества в 

специфичности и высокой степени надежности определения некоторых маркеров 

неинвазивной лабораторной диагностики, таких как кальпротектин, гемоглобин и 

трансферрин. Было подтверждено, что использование современных чувствительных 

методов позволяет по анализу кала неинвазивным, доступным и необременительным для 

любого пациента способом, выявить ряд заболеваний или инфекционных агентов, 

вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Ключевые слова: неинвазивная диагностика, фекальные маркеры, воспалительные 

заболевания кишечника, фекальный гемоглобин, кальпротектин. 

 

SUMMARY 

 

MODERN ASPECTS OF NONINVASIVE LABORATORY DIAGNOSTICS 

IN GASTROINTESTINAL DISEASES 

 
1Babayeva G.H., 2Karimova К.М., 3Ismayilova K.М., 4Babayev Z.M., 

5Ahmadzadeh Q.A. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 
1Department of Therapy (with the course of physiotherapy) and 2Laboratory work, 

Baku, Azerbaijan; 
3Republican Clinical Hospital named after Acad. M. Mirgasimov, Department of 

Gastroenterology, Baku, Azerbaijan; 
4Department of inflammatory bowel diseases, MedEra clinic, Baku, Azerbaijan; 

5"Memorial" clinic, Baku, Azerbaijan 

 
Modern medicine tends to develop in the direction of changing the invasive methods to 

minimally invasive or non-invasive.  The method of stool analysis (coprology) is traditionally 

used for assessment of condition of digestion. Recently in the arsenal of the laboratory, have 

emerged the new sensitive and informative methods, based on the study of feces. This article 

discusses the advantages of the specificity and high degree of reliability of the determination of 

some markers of non-invasive laboratory diagnostics, such as calprotectin, hemoglobin and 

transferrin. It was confirmed that using of modern sensitive methods allows to identify a number 

of diseases or infectious agents that cause diseases of the gastrointestinal tract for the analysis of 

stool non-invasive, affordable and easy for any patient. 

Keywords: noninvasive diagnostic, fecal markers, inflammatory diseases of the intestine, fecal 

hemoglobin, calprotectin. 
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