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Son illər dünyada vərəmin epidemioloji vəziyyəti gərginləşmişdir. Əsas səbəblərə vərəmin erkən 

aşkarlanma səviyyəsinin azalması, xəstələr arasında dərmana davamlı formaların xüsusi çəkisinin 

artmasıdır. İlkin tibbi yardım mərhələsində vərəmin aşkarlanması  passiv və aktiv müayinə metodları ilə 

həyata keçirilir. Xəstəlik ən çox vərəmə görə yüksək riskə malik olan insanlar  arasında aşkarlanır. Belə  

risk qruplarından ən önəmlisi şəkər xəstələridir. Onlar arasında vərəmin erkən aşkarı məqsədi ilə 

passiv-sadə mikroskopiyanın tətbiqi aşkarlanmanın effektivliyini yüksəltməklə yanaşı dərmana davamlı 

formalardan  mono-rifampisinə davamlı olan xəstələrin erkən müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Belə 

ki, vərəmlə xəstələnmiş şəkər xəstələrində 92,6% halda mikobakteriya tapılır. Bu xəstələr arasında  

mikobakteriya ifraz edənlərin dağılma mərhələsinə nisbət indeksi 1,6 olub optimal həddi  ötür. Xəstələr 

arasında mono-rifampisinə davamlılıq 17,6% təşkil edir. Müayinənin effektivliyi 8-10 gün qeyri-

spesifik müalicə nəticəsində 62,9% halda yüksəlir. Müayinənin effektivliyini artırmaq, gecikmiş 

hadisələrin qarşısının alınması üçün xəstələr, onlara xidmət edən orta tibb işçiləri və həkimlər arasında 

xüsusi proqramlarla səhiyyə maarifi işləri aparılmalıdır.  

Açar sözlər: şəkərli diabet, vərəm, erkən aşkarlanma, mikobakteriya, sanitar maarif işi. 
     

Son illər dünyada vərəm xəstəliyinin epidemioloji vəziyyəti kəskinləşir. Epidemik 

hal Şərqi Avropada, o cümlədən keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələrdə ciddi 

şəkildə özünü biruzə verir [1,2]. Bunun əsas səbəbi yeni iqtisadi ictimai formasiyaya 

keçid zamanı vərəm xəstəliyinin aşkarlanmasında, müalicəsində və profilaktikasında baş 

vermiş bir sıra problemlər sayılır. Ötən əsrin sonuna qədər Cənubi Qafqaz  

Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda vərəm xəstəliyi profilaktik səhiyyənin 

prinsipləri əsasında aşkar edilirdi və xəstələr effektli şəkildə müalicə olunurdular. 

Xəstəliyin aşkarlanmasında ənənəvi olaraq dörd kanal istifadə olunurdu ki, bunlara: 

profilaktik müayinələr zamanı aşkarlanma, ilkin tibbi yardım mərhələsinə müraciət 

zamanı aşkarlanma, somatik stasionarlarda müalicə olunan xəstələr arasında və təşrih 

zamanı aşkarlanma aid idi. Göstərilən aşkarlanma variantlarında profilaktik 

aşkarlanmanın payına 40-45% düşür. Sonralar dünyada olduğu kimi Avropa ölkələrində 

Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatının DOT strategiyasının (birbaşa nəzarət altında müalicə - 
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directly observed theatment course) tətbiqi və bu strategiyanın vərəmin aşkarlanması 

sahəsində təklif etdiyi və həyata keçirdiyi passiv aşkarlanma metodu (vərəmə aid 

şikayətlərlə müraciət edənlərin bəlğəminin və ya digər möhtəviyyatlarının sadə 

mikroskopiyası) bir sıra çətinliklərə səbəb olmuşdur. Nəticədə əhali arasında səhiyyə 

müəssisələrinə bəlli olmayan və ətrafı yoluxduran fəal vərəm xəstələri artmışdır. DOT 

strategiyasının tətbiqindəki çətinliklərin əsasını ölkədə şüa diaqnostikasına önəmli yerin 

verilməsidir [3,4,7]. Belə ki, xəstələr əsasən şüa diaqnostikası vasitəsi ilə aşkar edilirlər 

və sonrakı mərhələdə onların bəlğəmində mikobakteriya axtarılır. Bu isə aktiv və passiv 

aşkarlanmanın tətbiqi zamanı aktiv aşkarlanmanın üstünlüyü deməkdir. Passiv 

aşkarlanmada məqsəd ilkin tibbi yardım mərhələsinə bronx ağ ciyər aparatının müəyyən 

şikayətləri ilə müraciət edənlər arasında vərəmin yoluxucu formalarının ilk mərhələdə 

tapılması və zərərsizləşdirilməsidir. Bu prosedur qayda DOT strategiyasının əsas 

mərhələsi sayılır [5,6]. Lakin, müəyyən səbəblərdən bu gün respublikada ilkin tibbi 

yardım mərhələsində göstərilən müayinə metodu çox aşağı səviyyədə və effektsiz həyata 

keçirilir. Belə ki, ilkin tibbi yardım mərhələsində vərəmin ilkin fəal formasının passiv 

yolla  aşkar edilməsi 1-3% ötmür. Bu baxımdan passiv aşkarlanmasının effektivliyini 

yüksəltmək üçün vərəm xəstəliyi daha çox aşkar olunan əhali qrupları arasında bu 

metodun tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu qruplara ambulator poliklinika 

xidmətinin risk qrupları da aiddir. Risk qruplarının  içərisində yanaşı xəstəliklər mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan şəkərli diabet xəstələrində orqanizmanın 

immunobioloji qabiliyyətinin zəifləməsi vərəm xəstəliyinin baş verməsi üçün şərait 

yaradır. Belə xəstələrdə  ürək-damar, sidik-tənasül və tənəffüs sistemi üzvlərində baş 

vermiş ağırlaşmalar vərəm xəstəliyinin gedişinə mənfi təsir göstərərək ağır formaların 

xüsusi çəkisini yüksəldir. Adətən şəkərli diabet xəstələri arasında vərəmin xroniki 

formaları çox müşahidə olunur. Ona görə də şəkərli diabet xəstələri arasında vərəmin 

aşkarı üçün tətbiq olunan passiv aşkarlanma metodunun təkmilləşdirilməsi ftiziatriyada 

aktual problem olaraq qalmaqdadır.   

Elmi işin məqsədi. İlkin tibbi yardım mərhələsində şəkərli diabetlə müşahidə 

olunan xəstələr arasında vərəmin passiv metodla aşkarlanmasının effektliyinin 

yüksəldilməsi  yollarını təkmilləşdirilməsi.   
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Göstərilən məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur: 1) 

son üç ildə (2014-2016-ci illər) Bakı şəhərinin iki rayonunun (Nəsimi və Yasamal) 

ambulator poliklinika xidmətində ilkin vərəm hadisələri arasında şəkərli diabet 

xəstələrinin xüsusi çəkisinin və kliniki xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 2) şəkərli 

diabet xəstələri arasında passiv metodla vərəmin aşkarlanmasının təkmilləşdirilməsi və  

müayinənin  effektliliyinin yüksəldilməsi.   

Material və metodlar. Bakı şəhərinin iki rayonunda 451400 (Nəsimi və Yasamal 

rayonları 2016-cı ilin sonları Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi 

məlumatlarına görə) əhali yaşayır. Onlar arasında 9590 şəkərli diabet xəstəsi 

qeydiyyatda durur. Son üç ildə bu xəstələr arasında aşkar edilmiş vərəm xəstələrinin  

ilkin tibbi sənədləri  təhlil edilmişdir. Aşkar olunmuş xəstələr vərəmin klinik formalarına 

və aşkarlanma yollarına görə qruplaşdırılmışdır. Ümumi aşkarlanma metodları arasında 

passiv müayinə metodunun xüsusi çəkisi təyin edilmiş və onun effektliyinin 

yüksəldilməsi yolları göstərilmişdir. Əldə olunan nəticələr arasında dürüstlük əmsalı 

Styudentin  variosion statistikası metodu ilə müəyyənləşdirilir.  

Nəticə. Bakı şəhərinin Yasamal və Nəsimi rayonlarında yaşayan əhalisi arasında 

şəkər xəstəliyi ilə xəstəliyin intensiv göstəricisi (100 min əhaliyə) 2016-cı ildə  2124,5 

təşkil edir. Bu xəstələr arasında ilkin vərəmlə xəstələnmənin intensivlik səviyyəsi (100 

min əhaliyə) 83,4 təşkil edir. Ümumilikdə götürdükdə hər iki rayon əhalisi arasında 

vərəmlə xəstələnmənin intensivlik səviyyəsi 2016-ci ilin sonuna 23 olmuşdur. Bu 

göstəricilər şəkərli diabet xəstələri arasında vərəmlə xəstələnmə hadisələrinin əhalinin 

digər qruplarına nisbətən 3-6 dəfə çox xəstələndiyini göstərir.  

Təhlil göstərir ki, son üç ildə (2014-2016-ci illər)  göstərilən iki rayonda 232 ilkin 

fəal vərəm xəstələri aşkar edilmişdir ki, onlar arasında şəkərli diabet xəstələri 27 ilkin 

vərəm xəstəsi təşkil edir. Bu xəstələrdə (2014-cü ildə 10, 2015-ci ildə 9, 2016-cı ildə 8) 

ilkin tibbi yardım mərhələsində mikroskopik müayinəyə DOT strategiyasına uyğun cəlb 

edilməsinə baxmayaraq mikobakteriya ifrazı tapılmamışdır. Rentgenoloji vərəmə şübhə 

diaqnozu ilə onlar ərazi vərəm müəssisələrinə göndərilmişdir. Göndərilmiş xəstələr 

arasında ocaqlı vərəm 2 hadisə (7,4%), infiltrativ vərəm 24 xəstədə (88,9%), ekssudativ 

plevrit bir xəstədə (3,7%) təşkil etmişdir. Xəstələr arasında mikobakteriya ifraz edənlər 
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25 hadisə (92,6%) təşkil edir. Dağılma mərhələsində aşkar olunanların xüsusi çəkisi 

59,3% təşkil edərək 15 hadisədən ibarətdir. İlkin şəkərli diabetli vərəm xəstələrində 

mikobakteriya ifraz edənlərin dağılma mərhələsində aşkar edilənlərə nisbət indeksi 1,6 

təşkil edir (optimal hədd 1,2-1,5). Göründüyü kimi bu xəstələr arasında rentgenoloji 

hipodiaqnostikaya meyillilik yüksəkdir. Aparılan ixtisaslı kliniki, rentgenoloji və 

mikroskopik müayinələr nəticəsində ilkin olaraq 27 xəstədən yalnız 9-da (33,3%) 3 sadə 

mikroskopiya zamanı mikobakteriya  tapılmışdır. Lakin, xəstələrə qeyri spesifik 8-10 

günlük müalicə aparılmış və sonra mikroskopik müayinələr üçün bəlğəm materialı 

sutkalıq yığılmış və flotasiya üsulu ilə müayinə edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, birinci 

sutkalıq müayinədə yalnız 9 halda (33,3%), ikinci sutkalıq müayinədə isə 8 halda 

(29,6%) mikobakteriya tapılmışdır.  

Göründüyü kimi şəkərli diabeti olan vərəm xəstələrində ikincili infeksiya 

bronxdaxili  selikli qişaları zədələdiyi üçün dağılma boşluğundan mikobakteriyaların 

evakuasiyası çətinləşir, sonralar  qeyri-spesifik müalicənin nəticəsində bu xəstələrdə 

mikobakteriya tapılmağa başlayır. İki təkrari sutkalıq müayinənin nəticəsi demək olar ki, 

eyni olur (p≤0,05). Sözsüz mikobakteriya ifraz edənlərin dağılma mərhələsində  olanlara 

nisbət indeksinin optimal həddən bir qədər yüksək olmasının da əsas səbəblərindən birini 

bu təşkil edir. Digər tərəfdən xəstələrdə olan  ftiziofobiya, eləcə də tibb işçilərinin vərəm 

sahəsindəki sanitar maarifləndirici təhsilinin səviyyəsinin həddindən artıq aşağı olması 

xəstələrin yarıdan çox hissəsinin (15 hadisə) yalnız dağılma mərhələsi baş verdikdə  

yoluxucu formaların spesifik dərmanlara davamlı formaları mövcud olduqdan sonra 

aşkarlanmasına səbəb olmuşdur. Ərazi vərəm dispanserlərində immunogenetik 

Genexpert MBT/Rif müayinə metodu (2 saat ərzində spesifik dərmanlara 

monodavamlılığı yalnız Rifampisin üçün təyin edir) yalnız  2015-ci ildən tətbiq edildiyi 

üçün  belə bir müayinə 27 xəstədən yalnız 17 nəfərinə aparılmışdır (2015-ci ildə 9, 2016-

cı ildə 8). Nəticədə  2015-ci ildə xəstələrin  22.2% (2 xəstə), 2016-cı ildə  12.5%  (1 

xəstədə) hissəsində rifampisinə davamlı mikobakteriyalar tapılmışdır və onlar kliniki 

protokola uyğun olaraq multirezistent xəstə kimi müalicə olunmuşlar. Sözsüz, bu 

müayinələr ilkin tibbi yardım  mərhələsində yox, ərazi vərəm dispanserlərində 

xəstələnmədən xeyli müddət ötdükdən sonra mümkün olmuşdur. Bu müddətdə xəstələr 
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ilkin tibbi yardım mərhələsində ətrafı yoluxdurmaq imkanına malik olmuşlar. Bu gün hər 

bir gecikmiş hadisə, o cümlədən tədqiqatda göstərilən 15 hadisə vərəmlə mübarizə 

qərargahında müzakirə olunmuş  müvafiq cəza tədbirlərini həyata keçirilmişdir. Lakin, 

istər tibb işçilərinin istərsə də, şəkər xəstələrinin vərəmin aşkarı, profilaktikası, 

müalicəsinə aid sanitar maarifləndirməsi bu məsələlərin həllində önəmli bir vasitədir. 

Belə ki, aşkar edilmiş 27 xəstənin  yalnız 2-si (7,4% hissəsi) vərəm haqqında minimum 

məlumata malik olmuşlar. Onlar yalnız vərəm xəstəliyin olduğunu, onun yoluxucu 

xəstəliklər qrupuna aid edildiyini bilirlər.  Digər 24 xəstə (88,9%) xəstəlik haqqında hər 

bir məlumata malik deyillər. Bir xəstə (3,7%) vərəm olduğunu  bilərək gizli, ara 

həkimlərində müayinə və müalicə olmuşdur.  Təhlil göstərir ki, göstərilən qrup xəstələr 

arasında və onlara xidmət edən tibb personalı arasında geniş səhiyyə maarifi işləri 

aparılmalıdır.  

Yekun. Beləliklə aparılan  müzakirələrdən belə bir nəticə əldə olunur ki, yanaşı 

xəstəliklər içərisində vərəmə görə yüksək risk şəkər xəstələrində mövcuddur. 

Baxmayaraq ki, bu xəstələrə ilkin tibbi yardım mərhələsində diqqət çox yüksəkdir, onlar 

arasında yoluxucu formalar 92,6%, dağılma mərhələsi isə 59,3% təşkil edir. Bu 

göstəricinin nisbət indeksi optimal həddən bir qədər yüksək olub 1,6 təşkil edir. Spesifik 

dərmanlardan rifampisinə monodavamlılıq 3 xəstədə (17,6%) təyin edilmişdir ki, bu 

göstərici çox  təhlükəli sayılır. Passiv aşkarlanma metodunun vərəmin aşkarlanmasında 

ilkin tibbi yardım mərhələsində tətbiqi zamanı yalnız birinci 3 sadə mikroskopiyada 

33,3% halda turşuya davamlı mikobakteriyalar aşkarlanır. Qeyri-spesifik dərmanlarla 8-

10 günlük  müalicə müayinənin effektliliyini 62,9% artırır. 

Təhlil göstərir ki, şəkər xəstələri arasında vərəm  çox gecikmiş formada aşkarlanır. 

Bunun qarşısını almaq üçün  xəstələr, xəstələrə xidmət edən orta tibb işçiləri və həkimlər 

arasında sanitar maarifi işlərini  xüsusi proqramlarla təşkil olunmalıdır.  
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SUMMARY 

 

A MODERN ASPECT OF DETECTION OF EARLY TUBERCULOSIS AMONG 

PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT THE LEVEL OF THE FIRST 

MEDICAL AID 

 
1,2Shikhaliyev Y.Sh, 1Kazimova L.H, 2Huseynaliyeva V.N, 1Ismayilov J.J. 

 
1Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev 

Department of tuberculosis, Baku, Azerbaijan; 
2Tuberculosis dispensary №1, Baku, Azerbaijan 

 

Nowadays the epidemiological condition of tuberculosis has been more tense. The main reason of the 

disease includes reduction of the early detection of the tuberculosis and taking regular medications 

among patients. The detection of tuberculosis the level of the first medical aid is implemented by the 

method of active or passive medical checkup or examination. This disease is commonly detected among 

the people belonging to the highest group of risk. The patients belonging to this risk group are mainly 

the patients with diabetes. The implementation of the simple positive microscopy in order to detect the 

early level of infection of tuberculosis does not only raises the sufficiency of detection of the infection 

but also creates the ground for the patients to stand for taking mono-rifampicin regularly. Thus, the 
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patients with diabetes are infected by mycobacteria 92.6%. In the process of destruction of excretion, 

mycobacterium among these patients ratio index is over 1.6%, which have optimal limits.   

Sustainability against mono-rifampicin includes 17.6%. The sufficiency of examination raises up within 

8-10 days as the result of nonspecific examination and rises 62.9%. To increase the percent of 

recovering among the patients with late coming symptoms is better to lead educational medicinal work 

among the patients, medical stuff and almost doctors.  

Keywords: diabetes mellitus, tuberculosis, early detection, mycobacteria, sanitary educational work. 
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В последние годы эпидемиологическая ситуация, связанная с туберкулезом, стала более 

напряженной. Основной причиной такого состояния связано с уменьшением раннего выявления 

заболевания, а также нерегулярный прием препаратов больными туберкулезом. Выявление 

туберкулеза на начальном уровне проводится методом активного и пассивного обследования. 

Это особенно важно для больных с высоким риском заболевания, к которым относится больные 

сахарным диабетом. Применение простой микроскопии и иммуногенетический метод GenеExp 

MBT/RIF не только увеличивает эффективность ранней диагностики заболевания, но и 

способствует выявлению больных с моно-рифампицино устойчивыми формами туберкулеза. У 

больных сахарном диабетом микобактерии туберкулеза были выявлены в 92,6% случаев. Среди 

них индекс выявления микобактерий к распаду составил 1,6, моно-рифампициноустойчивые 

формы туберкулеза - 17,6%. Эффективность обследования у больных, получавших 

неспецифическую терапию в течении 8-10-ти дней увеличилась до 62,9%. Для увеличение 

раннего выявления туберкулеза необходима санитарно-просветительская работа среди больных 

и медицинского персонала по специальным программам.  
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