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Redaksiyadan

“Bioloji təbabət” jurnalında elmi-nəzəri, 

tətbiqi məqalələr və praktik nümunələr   

dərc edilir. Redaksiyaya təqdim olunan 

məqalələr eyni zamanda digər dərgilərə 

verilə bilməz və başqa kitab və jurnallarda 

çap olunmamalıdır. Mətnin məzmununa 

görə redaksiya məsuliyyət daşımır. 

Redaksiyanın mövqeyi müəlliflərin 

mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər. 

Materiallar redaksiya heyətinin rəyi ilə 

seçilir. Redaksiya həmin materialların 

təkrar nəşri, müxtəlif informasiya 

daşıyıcıları vasitəsilə yayılması və başqa 

dillərə tərcümə edilməsi hüququnu 

özündə saxlayır.

Müəlliflər üçün

Material ciddi ardıcıllıqla 

yazılmalıdır:

1.    Adı, soyadı, atasının adı,

2.    İşlədiyi müəssisənin tam adı,

3.    Tədqiqatın (məqalənin) adı,
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6.    Elmi-nəzəri məqalələr, praktik nümu- 
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Mətn "Times New Roman" şrifti ilə 
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və sxemlərin adları olmalıdır; şəkil və 
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uyğun sıralanmalıdır.
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Redaksiya müəlliflərlə razılaşdırılmadan, 

məqalənin məzmununa toxunmadan 

mətndə stilistik dəyişikliklər etmək 

səlahiyyətini özündə saxlayır.

Yazıları aşağıdakı ünvana göndərmək 

lazımdır: 

Bakı şəhəri, 3 mkr. 

S.C.Pişəvəri küçəsi, 110 

Bioloji Təbabət Klinikası

E-mail: jurnal@biolojitababat.az

Redaksiya heyəti:

Layihənin rəhbəri
Elxan YAQUBOV

Baş redaktor 
Professor 
Fikriyyə İBRAHİMLİ

Redaktor
Röyanə QULUZADƏ

Redaksiya heyətinin üzvləri :

N.V. Ağazadə  - tibb elmləri doktoru, professor

F.K.Balakişiyeva - tibb elmləri doktoru

F.İ.İbrahimli - tibb elmləri doktoru, professor

S.Ş.Həsənov - tibb elmləri doktoru, professor

M.S.Salihov - professor

N.E.Axundova - tibb üzrə fəlsəfə doktoru

N.İ.İbrahimova - tibb üzrə fəlsəfə doktoru

N.M.Xudaverdiyeva - tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

     Jurnal 21.05.2014-cü ildə 

     Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. 

     Qeydiyyat nömrəsi: 3888

     Redaksiyanın ünvanı: Bakı şəhəri, 3 mkr. 

     S.C.Pişəvari küçəsi, 110 

     Bioloji Təbabət Klinikası

     E-mail: jurnal@biolojitababat.az

BTvəATC



2017 №1Bioloji təbabət

Baş redaktordan

əbabət – təbiət elmidir. İnsan orqanizmi – Tbioloji kompleks sistemdir, bu sistemin 

əsasında özünütənzimləmə, özünüsa-

ğaltma prinsipi durur. 

Bioloji təbabətdə müalicə üsulu xəstəliyin 

səbəbinin detoksikasiya proseslərinin stimulə edilməsi 

yolu ilə aradan qaldırılmasına, sağalmaya, orqanizmin 

b io lo j i  s i s temindək i  pozu lma la r ın  a radan 

qaldırılmasına yönəldilmişdir. Sağalmanın təbii 

proseslərini stimulə etmək və pasiyentin müalicəsinə 

fərdi yanaşmaq – bu, bioloji təbabət üsullarının əsas 

fərqləndirici cəhətidir. 

Hər bir insan yalnız özunəxas individual reaksion 

potensiala malikdir, və bioloji təbabətdə  istifadə 

olunan preparatlar onun bərpasına yönəldilmişdir. 

Yalnız bu amilləri nəzərə almaqla, aparılan müalicə hər 

zaman individual olmalıdır. Təbiətdə iki eyni insan 

mövcud deyil, onlar yalnız bir-birlərinə bənzəyə bilər, 

lakin onların psixoemosional və sosial statusu, həyat 

şəraiti fərqli olduğu üçün onlarda orqanizmin reaksion 

potensialı müxtəlifdir. Məhz buna görə müalicə hər 

zaman individual olmaqla, bir standarta -  sağlamlığın 

əldə ediməsi və bərpasına yönəldiləcək.

Son 20 ildə xəstəliyin patogenezinin formalaşma 

mexanizmləri haqqında təsəvvürümüz dəyişilmişdir. 

Bir çox alimlərin tədqiqatları (N.Bexterev və 

həmmüəlliflər, S. Perşin və həmmüəlliflər, V. Frolkis, F. 

Meerson, Q. X. Rekkeveq, R. Fol və başqaları) müxtəlif 

növ patologiyaların yaranmasında dezintoksikasion, 

psixo-neyrorequlyator və informasion-dalğa 

proseslərinin rolu haqqında təsəvvürlərimizi xeyli 

genişləndirilmişdir.

Tibbin innovasion istiqaməti olan bioloji təbabətdə 

xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında bioloji, psixo-

neyroendokrin, immunokorreksiyaedici, dezintoksika-

sion, hüceyrə və orqanların  mübadilə prosesini 

revitalizasiya edən preparatlardan istifadə ideyası 

geniş yer tutmuşdur. Orqanizmə çoxşaxəl i , 

çoxistiqamətli təsir, kompleks homeopatik preparat-

ların köməyilə mümkündür. Bu preparatların əsas təsir 

xüsusiyyəti orqanizmdəki patologiyanın inkişafında və 

formalaşmasında ümumi və spesifik mexanizmin 

nəzərə alınmasından ibarətdir. Yalnız nozoloji diaqnoz 

deyil, müayinə zamanı orqanizmin ümumbioloji 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi nəzərə alınaraq, 

müxtəlif istiqamətli təsirə malik preparatlar təyin edilir. 

Müxtəlif istiqamətli preparatlar qrupu, orqanizmin 

adaptasion qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi imkanı və 

təsirə qarşı potensial reaksiyası orqanizmin müxtəlif 

patoloji vəziyyətlərində müalicənin ümumi terapevtik 

alqoritminin formalaşmasına imkan verir. 

Bioloji təbabətin əsas məqsədi - orqanizmin 

özünütənzimləmə mexanizmlər inin opt imal 

funksiyasını bərpa etməkdir. Orqanizmə ümumbioloji 

vəziyyətdən asılı olaraq, kompleks terapiyanın hər bir  

mərhələsində komponentlərinin tərkibinə görə bir-

birindən fərqlənən spesifik kompleks homeopatik 

preparatlar lazımdır.  Homeopatik preparatlardan bir 

qismi orqanizmin drenaj və detoksikasion funksiyasını, 

digər preparatlar isə regenerativ, mübadilə, 

requlyator, psixoneyroimmunoendokrin, immun, 

konstitusional və s. sistemləri bərpa edir.

               Fikriyyə İbrahim qızı İbrahimli,
                                          tibb elmləri doktoru, professor,                                                                                                  

                                    “Biololi təbabət və Antihomotoksik  Terapiya 

cəmiyyəti”nin prezidenti, “Biololi təbabət” jurnalının baş redaktoru    

                                                                                                                                  

                       

Bioloji təbabət: 

müalicənin ümumi 

alqoritmi və 

müalicənin 

individuallaşdırılması

Hörmətli oxucular!

«Xəstəlik nə qədər ki səthidir müalicə et,

Dərinləşərsə, xəstə üçün daha ağır olacaq.

Bizim təbabətin əsas prinsipi - səbəbləri 

müalicə etməkdir».  

Ekosistem-insan münasibətlərində

vəhdət sağlamlığın əsasıdır.

- İbn Sina (Avisenna); 980 - 1037
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Biotənzimləyici terapiya
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Atopik dermatitin  
müalicəsinə 
biotənzimləyici
təbabətin yanaşması

topik dermatitə (atopik ekze-Amaya) çoxşaxəli və kompleks 
biotənzimləyici  yanaşma

Farmakoloji 

-Dərini yumşaltmaq üçün nəmləndirici məlhəm və 

kremlər

-Anormal immun reaksiyaları dəf etmək üçün xaricə 

istifadə olunan kortikosteroid preparatlar

-Daha ağır hallarda kalsinevrin inhibitorları, peroral 

tsiklosporin və antihistamin preparatlar 

-Antibiotiklər, peroral, göbələkəleyhinə, virusəleyhinə 

vasitələr (superinfeksiya    olduqda)

Qeyri-farmakoloji

-Dərinin qabıqlardan azad edilməsi və yumşaldılması 

üçün təmizlənməsi

-Psixoloji yanaşma 

-Ultrabənövşəyi işıq ilə terapiya

-Qida və hava allergenlərinin təsiri zamanı 

desensibilizasiya və qida vərdişlərinin dəyişilməsi.

Hazırda ist i fadə olunan terapiya 
növlərinin potensial optimizasiyası

- Kortikosteroidlərin mühüm potensial yan təsirləri, 

o cümlədən, dəridə atopik dermatit, böyrəküstü vəzin 

çatışmazlığı, preparatın kəsilməsi zamanı kəskinləşmə, 

dərinin baryer funksiyasının ağır pozulması.

- Ağır, müalicəyə davamlı dermatitdə kalsinevrin 

inhibitorlarının (məs., tsiklosporin) istifadəsi bir sıra yan 

təsirlərlə, o cümlədən, nefrotoksiklik və hipertenziya 

ilə əlaqəlidir ki, bu da arterial təzyiq və böyrək 

funksiyasının monitorinqini zəruri edir.

- Etil spirti tərkibli nəmləndirici vasitələr və əlləri 

dezinfeksiya etmək üçün vasitələr əlavə olaraq 

epidermal baryeri zədələyib, quruluğu artıra bilər.

- Atopik dermatiti olan pasiyentlərin ən azı 5%-i 

müasir müalicəyə reaksiya vermir.

- Müalicə üsullarına dair konsensusun olmaması: 

xəstələndikdə müalicə etmək və ya profilaktik müalicə. 

Atopik dermatit zamanı pozulmuş şəbəkələrə çoxməqsədli yanaşma
- Dəri və onun lokal toxuma şəbəkələrinin dəstəklənməsi

- Epidermal baryerin bərpası

- Hüceyrə mikromühitinin dəstəklənməsi

- Eksposom effektlərinin, o cümlədən, qaraciyərin toksiki maddələrlə yüklənməsinin tənzimlənməsi

- Selikli qişa şəbəkələrinin , o cümlədən, mikrobiomun sağlamlığının dəstəklənməsi

- İmmun hiperhəssaslığın əsasında duran reaksiyaların müalicəsi

- Ehtiyac olduqda PNEİ şəbəkələrində disfunksiyaya təsir.

Eyni zamanda bir neçə dərman preparatı təyin olunduqda, onlar:

-kompleks təsir göstərməli

-yaxşı dözümlülük nümayiş etdirməli

-tək əlamət və simptomları deyil, həmçinin, xəstəliyin əsasında duran şəbəkə pozulmalarını müalicə etməli

-ənənəvi dərmanlara olan ehtiyacı azaltmalı

-kəskinləşmə arası məsafəni qısaltmalı, hətta, residivlərin qarşısını almalı.



џ Atopik dermatiti aktivləşdirən, inkişafına töhfə 

verən amillər tam aydın deyil, lakin bura genetik 

faktorlar, ətraf mühitin təsiri (hava və qida 

allergenləri), stress, ətraf mühit toksinləri, habelə, 

müxtəlif şəbəkə pozulmalarına səbəb olan 

bakterial və virus infeksiyaları aiddir.

џ Atopik dermatitin müasir modellərinə əsasən, “bu 

xəstəlik sitokin, xemokin, T-hüceyrə, antigen-

prezentasiyaedici və digər i lt ihabtörədici  

hüceyrələrin təsirindən başlanır, dəstəklənir və 

möhkəmləni r ;  həmçin in ,  dər in in bar yer 

funksiyasının və angiogenezin pozulmasının 

əlamətidir.”

Biotənzimləyici terapiya

Atopik dermatit (atopik ekzema)
џ Bu, immun pozulmalar və/və ya dəri baryerinin 

pozulması ilə törədilmiş, keratoz/lixenizasiya, 

ekzematoz ocaqların yaranması ilə xarakterizə 

olunan  çoxfaktorlu xəstəlikdir.

џ Daha çox uşaqlıq dövründə yaranıb, müxtəlif 

gedişata malikdir ; özbaşına keçib gedə və ya 

xroniki hala keçə bilər.

џ Bu, derma və epidermisin qeyri-yoluxucu 

xəstəliyidir, intensiv qaşınma və xroniki residivlərlə 

xarakterizə olunur.

џ Tez-tez digər atopik xəstəliklər, o cümlədən, 

bronxial astma və/və ya allergik rinokonyuktivit 

olan ailələrdə rast gəlinir.

Biotənzimləyici yanaşma-xəstəliyin əsasında duran pozulmuş 
mühüm şəbəkələrə təsir
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Cutis compositum 

џ Dəri ilə əlaqəli 4 əsas lokal şəbəkə pozulmalarının 

hədəf-komponentləri:

  - epidermal baryer

  - hüceyrə mikromühiti

 - PNEİ-nin pozulmuş şəbəkələri

 - eksposoma, xüsusən də toksiki maddələrin təsiri  

    və qaraciyərin yüklənməsi

џ Dərmanlarla qarşılıqlı təsiri məlum deyil.

џ Yaxşı dözümlülük nümayiş etdirir.

Cutis compositum – bazisdir. 

Cutis
compositum

          

   
 

         

Buynuz qat

Derma

Epidermis

Lokallaş-

mış ödem

Ekzema-

toz və 

ekssuda-

tiv pozul- 

malar

Lixenizasiya Qabıqlanma

Qaşınma

Dərinin

soyulması

Quruluq
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Biotənzimləyici terapiya

Dişli çarx prinsipi
џ Müalicəyə yeni, çoxməqsədli, 

     kompleks yanaşma

Yaxşı effektlilik
џ Əsas preparat olan Cutis compositum atopik dermatitin əsasında duran açar şəbəkələrə təsir edir ki, bu 

şəbəkələrin pozulması əlamət və simptomlar yaradır.

џ Əlavə Heel preparatları kompleks şəkildə digər əlaqəli şəbəkə pozulmalarına təsir edir.

џ Bəzi pasiyentlərdə mikroblar xəstəliyi modifikasiya etdiyindən onları Echinacea compositum preparatı ilə 

müalicə etmək olar.

џ Beləliklə, dişli çarx prinsipinə əsasən təsir edən preparatlar atopik dermatitin (atopik ekzemanın) 

simptomlarının yaxşılaşmasına səbəb olur və residivlərin qarşısının alınmasına  kömək edir.

џ Atopik dermatitin daha ağır hallarında biotənzimləyici müalicə başladıqdan sonra bir neçə həftə ərzində 

köməkçi terapiyanı davam etmək məqsədəuyğun ola bilər.

Dişli çarx prinsipinə uyğun təsir edən preparatlar:
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Mucosa compositum

Tonsilla compositum

Coenzyme compositum

Hepeel→
Lymphomyosot

Cutis compositum

Dəri pozulmalarını 
və onun lokal 
toxuma 
şəbəkələrini 
tənzimləyir; 
toxuma dəstəyi

Selikli qişa 
şəbəkələri 
pozulmalarını 
tənzimləyir; 
toxuma dəstəyi

PNEİ şəbəkələrini 
tənzimləyir; 
toxuma dəstəyi

Hüceyrədə enerji 
istehsal olunan 
şəbəkə 
pozulmasını 
tənzimləyir;

Eksposoma 
effektlərini, o 
cümlədən, 
qaraciyərin toksiki 
maddələrlə 
yüklənməsini 
tənzimləyir

   
  

istifadəsi ilə

DƏRİNİN DƏSTƏKLƏNMƏSİ 

Mucosa
compositum

Tonsilla
compositum

Coenzyme
compositum

Lymphomyosot

Hepeel

Cutis
compositum
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Ürəyin işemik 
xəstəliyi və 
aterosklerozun 
inkişafında sistemli 
iltihabın rolu 

rək-damar xəstəlikləri yüksək ölüm 

Ügöstəricisinin və əmək qabiliyyətli əhalinin 

əlilliyinin əsas səbəbi kimi cəmiyyətə külli 

miqdarda ziyan vurur. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına 

əsasən, ürək-damar xəstəlikləri (ÜDX), ilk növbədə 

miokard infarktı (Mİ) dünyada ölüm halları arasında 

birinci yeri tutur və ÜDX-dən hər il 16 milyondan çox 

insan dünyasını dəyişir [81].  Ümumdünya səhiyyə 

təşkilatının proqnozuna əsasən, ÜDX dünyada 

ölümün əsas səbəbi kimi qalaraq, böyük iqtisadi 

itkilərə gətirib çıxaracaq. Ateroskleroz, ürəyin işemik 

xəs tə l i y i  (Ü İX )   və  onun ağ ı r l a şma la r ın ın 

proqnozlaşdırılma və  profilaktika üsullarının 

yaradılması, yeni patogenetik mexanizmlərin və 

patoloji proseslərin inkişafının xüsusi markerlərinin 

aşkar edilməsi müasir tibbdə aktual məsələ olaraq 

qalır. Məlumdur ki, ÜİX-nin əsas patogenetik faktoru 

koronar arteriyaların stenozlaşdırıcı aterosklerozudur 

ki, bu da öz növbəsində ÜİX olan pasiyentlərin kliniki 

ağırlıq dərəcəsi və proqnozunu təyin edən  kəskin 

aterotrombotik hal lar ın inkişaf ının müstəqi l 

prediktorudur [11, 22, 73].

Kliniki, həmçinin, eksperimental tədqiqatların 

çoxsaylı nəticələri aterosklerozun polietioloji təbiətli 

olduğunu təsdiq edir. İrimiqyaslı kliniki tədqiqatlara 

əsasən,  lipid mübadiləsinin pozulması ÜİX, xüsusilə 

də Mİ kimi kardiovaskulyar halların prediktoru hesab 

edilir. Mİ-də, kəskin koronar sindromda (KKS), xroniki 

koronar çatışmazlıqda   bu göstəricilərin dərəcə və 

əhəmiyyəti ətraflı tədqiq olunsa da, digər patogenetik 

faktorların əhəmiyyəti  öyrənilməmişdir.

Son zamanlar, müvafiq olaraq, ateroskleroz və 

ÜİX-nin immunopatogenezi [13, 14] aktiv şəkildə 

öyrənilir. Hələ XIX əsrdə irəli sürülmüş aterosklerozun 

iltihab nəzəriyyəsi, habelə, ÜİX-nin müxtəlif kliniki 

formalarının, o cümlədən, stenokardiya, kəskin 

koronar sindrom, miokard infarktı, postinfarkt 

kardioskleroz və xroniki ürək çatışmazlığının  

inkişafında iltihabın rolu geniş müzakirə olunur [3, 29, 

30, 31, 55, 58, 80]. 

Aterogenez prosesinə endotel və saya əzələ 

hüceyrələrinin iştirak etməsi, makrofaqların, eləcə də, 

sitokin və boy faktorlarının cəlb olunması, onların 

adheziv molekulların ekspressiyasını artırması, 

endotelinin prokoaqulyant aktivliyini stimulə etməsi, 

lipid metabolizmini pozaraq oksidləşmiş aşağı sıxlıqlı 

lipoproteinlərin miqdarını artırması aşkar olunmuşdur 

[43]. Hazırda aterosklerozun inisiasiyasında, 

proqressivləşmə və ağırlaşmalarının inkişafında iltihab 

faktorlarının rolu danılmazdır [8, 9, 1, 19, 21, 24, 35]. 

Eksperimental və kliniki tədqiqatlar birmənalı olaraq 

ÜİX-nin patogenezində iltihab prosesinin əsas rol 

oynadığını göstərir [15, 17, 59]. Ürək patologiyalarında 

qanda iltihab markerlərinin, o cümlədən, sitokinlərin 

öyrənilməsinə həsr olunmuş elmi işlərin sayının 

artması qeyd olunur.   Bir sıra kliniki tədqiqatlarda ÜİX 

zamanı qan zərdabında iltihabtörədici sitokinlərin (IL-

6, IL-8, TNF-α, γ-interferon), C-reaktiv zülalın (CRZ) və 

yağ turşularını birləşdirən zülalın  miqdarının artması 

aşkar edilmiş, onların koronar damarların zədələnmə 

dərəcəsi, xəstəlik gedişatının destabilizasiyası ilə 

əlaqəsi müəyyən olunmuşdur [8, 9, 12, 16, 23, 32, 69, 

78]. Bundan əlavə, iltihabtörədici sitokinlərin 

Villebrand faktorunun [38] istehsalına təsiri haqqında 

məlumatlar vardır ki, bu da öz növbəsində gərginlik 

stenokardiyasından əziyyət çəkən pasiyentlərdə 

Fikriyyə İbrahimli 

tibb elmləri doktoru, professor
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aterotrombotik halların dəqiq prediktoru hesab 

olunur. Müəyyən edilmişdir ki, iltihabtörədici sitokin IL-

6, auto- və parakrin xüsusiyyətlərə malik olub, insulinin 

resepsiyas ında və sərbəst yağ turşular ın ın 

metabolizminin tənzimlənməsində mühüm rol 

oynayır, həmçinin,  plazminogen-1-in aktivatorunun 

inhibitoruna induksiyaedici təsir göstərir ki, bunun 

ak t i v l i y in in  a r tmas ı  koronar  a r te r i ya la rda 

aterotrombozun və Mİ-nin inkişafının risk faktoru 

sayılır.

ÜİX-nin ağırlaşmasının səbəbləri damar divarının 

aterosklerotik zədələnmə nahiyəsində və infarkt 

zonasında lokal iltihabın aktivləşməsi, iltihabtörədici 

sitokinlərin, kəskin faza zülallarının (əsas nümayəndəsi 

CRZ-dir) ekspressiya və generasiyasının yüksəlməsi ilə 

əlaqəlidir [12, 16, 32, 33, 39, 48]. CRZ-nin səviyyəsinin 

artması Mİ-nin inkişafında müstəqil prediktor olması 

ilə yanaşı, həm də  ÜİX olan pasiyentlərdə xəstəliyin 

xoşagəlməz proqnostik markeri olduğu təyin 

edilmişdir.

Son tədqiqatların nəticələrinə əsasən, subklinik 

iltihab prosesinin aktivləşməsinin sistemli effekti nəinki 

aterosklerozun proqressivləşməsində, aterosklerotik 

düyünlərin destabilizasiya proseslərində, eləcə də qəfil 

ölüm riskinin, kəskin koronar çatışmazlıq və onun 

ağırlaşmalarının  qiymətləndirilməsində mühüm rol 

oynayır [4, 6, 7, 36, 41, 42]. 

Bu tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, ateroskleroz, 

ÜİX və onun kəskin formalarının əsasında xroniki 

i l t ihab durur. Göstəri l i r  ki ,  hətta, subkl iniki 

endotoksemiya   aterosklerozun, ÜİX və kəskin 

koronar vəziyyətin inkişaf riskinin üçqat artması ilə 

müşayiət olunur.  Kəskin s istemli  i l t ihab i lə 

kardiovaskulyar vəziyyətdə ölüm hallarının artması 

arasındakı asılılıq ilk dəfə 1900-cü ildə Avropa və ABŞ-

da  baş vermiş qrip pandemiyası zamanı qeyd 

olunmuşdur.  Sonralar kəskin respirator infeksiya ilə Mİ 

arasında sıx əlaqənin olduğu müəyyən olunmuşdur: 

ən böyük risk yoluxmadan ilk 3 gün sonra müşahidə 

olunmuş və 3,75-ə çatmışdır. Bundan sonra azalaraq, 

növbəti 4 gün ərzində 2,10 təşkil etmiş və praktiki 

olaraq 2 həftədən sonra yox olmuşdur. Analoji asılılıq 

yoluxma və insultun inkişaf riski arasında da qeyd 

olunmuşdur: 7 gündən sonra 1,92,  3 ay müddətində -

1,08 təşkil etmişdir [46]. 

Bir sıra tədqiqatların retrospektiv metaanalizlərinin 

nəticəsi və epidemioloji müşahidələr göstərir ki, qripə 

qarşı vaksinasiya olunmuş koronar patologiyalı 

insanlarda Mİ, insult və kardial ölüm hallarının 

tezliyinin azalması arasında uyğunluq vardır [44].

Belə ki, ÜİX olan 658 pasiyent retrospektiv 

randomizə olunmuş ikiqat kor tədqiqatda iştirak 

etmiş, bunlardan 525-i qripə qarşı vaksinasiya 

olunmuş, 33 pasiyent isə plasebo qrupa daxil 

edilmişdir. Orta hesabla 298 gün davam edən 

müşahidə dövründə  kəskin koronar vəziyyətlərin 

yaranma tezliyi vaksinasiya olunmuş qrupda 0,63%, 

plasebo qrupunda isə 0,76% təşkil etmişdir. Buna 

əsaslanaraq Amerika Kardiologiya Assosiasiyası ÜİX 

olan bütün pasiyentlərə və digər aterosklerotik damar 

zədələnmələrində qripə qarşı vaksinasiya olunmağı 

tövsiyə edir.  

ÜİX-nin proqressivləşməsində iltihabın əhəmiyyəti 

5360 kişi pasiyent (orta yaş-77) üzərində aparılan 

prospektiv tədqiqatlarda aydın şəkildə göstərilmişdir. 7 

illik müşahidə ərzində 853 kardial ölüm halı qeyd 

olunmuşdur ki, onun inkişaf riski aterosklerozun 

ənənəvi lipid faktorundan daha çox sistemli iltihabın 

aktivliyi və CRZ-nin səviyyəsi ilə korrelyasiya edir (risk 

səviyyəsi 2,09 və 1,45-ə   uyğundur) [45,66].  Lakin çox 

zaman nəzərə alınmır ki, artrit üçün oynaqlarda 

iltihab, ürək üçün miokardit, böyrək toxuması üçün 

nefrit xarakterik olduğu kimi,  ateroskleroz üçün 

bilavasitə, damar divarında baş verən iltihab eyni 

dərəcədə spesifikdir. Bu zaman qan hüceyrələrinin 

aktivasiyası, qanda sitokin və xemokinlərin, adheziya 

molekullarının toplanması kimi iltihabın sistemli 

əlamətləri həm damar divarında lokal iltihabın 

aktivliyini, həmçinin, iltihabın  müstəqil təbiətli 

olmasını əks etdirir [10, 11]. 

Kəskin koronar sindromun inkişafında iltihabın 

əhəmiyyəti, düyünlərdə iltihabın aktivliyi ilə onun 

qeyri-stabillik səviyyəsi arasındakı əlaqə  həm 

eksperimental, həm də kliniki tədqiqatlarda 

öyrənilmişdir. 

Təcrübə göstərir ki, qeyri-stabil düyündə 

temperatur stabil düyündən təqribən 1°С, stabil 

düyündə isə temperatur zədələnməmiş damar 

seqmentindən 1°С yüksək olur [75,76].  

Tədqiqatçılar təcrübə şəraitində qeyri-stabil 

düyünə makrofaqların və T-limfositlərin  invaziyasının 

əhəmiyyətli dərəcədə  yüksəlməsi, orada matriks 

metalloproteinazalarının, γ-interferonun aktivliyinin 

yüksəlməsini, CRZ-nin miqdarının ar tmasını 

göstərmişlər ki, bu da matriks zülallarının proteolizinə 

və aterosklerotik düyünlərin dağılmasına şərait yaradır. 

Alimentar hiperxolesterinemiya və manifestasiya 

etmiş aterosklerozlu heyvanlar normal pəhrizə 

keçirildikdə, düyündə temperaturun normallaşması, 

paralel olaraq lipid və makrofaqların miqdarının 

azalması müşahidə olunur (kollagenin sürətlə əmələ 

gəlməsi hesabına düyünün ölçüsü dəyişməsə də). 

Libby P et al. (2006) görə, qanda iltihab markerlərinin 

yüksək səviyyəsi həm aterosklerozun aktivliyini, 11
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həm də aterosklerotik proseslə bilavasitə əlaqəsi 

olmayan sistemli iltihabın intensivliyini əks etdirə bilər.  

Lokal və sistemli iltihab arasında birmənalı şəkildə 

asılılıq olsa da, o xətli xarakterə malik deyil [56, 60, 61]. 

Aterosklerozun yaranması hər zaman sistemli iltihabın 

aktivləşməsi ilə əlaqəli olmur və təqribən 50% hallarda 

kəskin koronar sindrom qanda CRZ –nin və digər 

iltihab markerlərinin çox artması ilə müşayiət olunmur. 

CRZ-nin bilavasitə düyündəki səviyyəsi qan 

zərdabındakı səviyyədən əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksək olur, bu da düyündəki iltihabın intensivliyinin 

etibarlı göstəricisi  ola bilməz.  Lakin, yüksək 

intensivlikli sistemli iltihab stabil fazada aterosklerotik 

zədələnmənin gedişatını həm sürətləndirə bilər, həm 

də qeyri-stabil vəziyyətdə düyünün dağılmasına 

gətirib çıxara bilər.

Aterogen pəhrizdə saxlanılan genetik meyilli 

siçanlarda lipid homeostazının pozulmasından asılı 

olmayaraq damar divarlarında iltihabın daha çox 

aktivləşməsi, monosit, makrofaq, CD4 T-hüceyrələrin 

cəlb olunması, modifikasiya olunmuş aşağı sıxlıqlı 

lipoproteinlərin anticisminin artması ilə yanaşı 

apoptoz detritin toplanması qeyd olunmuşdur [51]. 

Tədqiqatlar göstərir ki, CRZ-nin konsentrasiyasının 

qan zərdabında artması KKS-nin (kəskin koronar 

sindrom) ilk saatlarında qeyd olunur, miokardın 

zədələnmə markerləri ilə korrelyasiya etmir (troponin 

I, kreatinfosfokinaza), buna görə də ona aterosklerotik 

düyünlərin dağılmasının nəticəsi deyil, səbəbi kimi  

baxıla bilər [65].

Son tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, sistemli iltihab 

və aterosklerotik düyündəki iltihab arasında qarşılıqlı 

əlaqə düyünün destabilizasiyasında eritrositlərin 

iştirakı ilə bağlıdır [77].  

KKS olan pasiyentlərdə sirkulyasiya edən 

eritrositlərin membranında xolesterinin, IL-8-in 

miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə artması, qeyri-stabil 

ateromatoz düyünlərin nekrotik lipid nüvəsində isə 

çox miqdarda eritrosit membranının olması 

aşkarlanmışdır [72, 75].

Buna səbəb düyünün neovaskulyarizasiyasıdır, 

belə ki, yeni əmələ gəlmiş nazikdivarlı damarlar 

dağılmaya və eritrositlər ekstravazasiyaya məruz qala 

bilər [53]. Buna görə də düyünlərin xolesterin və 

eritrositlərdən əmələ gələn IL-8 ilə zənginləşməsi 

onun qeyri-stabilliyinin mühüm determinantıdır [63, 

64]. 

Prospektiv tədqiqat zamanı KKS olan 118 şəxsdə   

eritrositlərin membranının tərkibində IL-8-in miqdarı 

102,9 pq/ml, stabil stenokardiya olan 120 şəxsdə 44,7 

pq/ml təşkil etmişdir, lakin hər iki qrupda plazmada IL-

8 eyni səviyyədə olmuşdur. 

Plazmada CRZ, ümumi xolesterin  və eritrositlərin 

membranında IL-8 miqdarı ilə kəskin koronar sindrom 

riskinin artması arasında  əhəmiyyətli asılılıq qeyd 

olunur [74]. Şaxnoviç R. və digər müəlliflər öz 

tədqiqatlarında göstərmişlər ki, KKS zamanı iltihab 

markerləri və NT-proBNP müstəqil proqnostik 

prediktorlar olaraq qalır [33, 34].

T.V. Talayeva və digər müəlliflər (2004)  öz 

tədqiqatlar ında aşkar etmişlər ki ,  ÜİX olan 

pasiyentlərdə lipid yüklənməsi sistemli iltihabın kəskin 

aktivləşməsinə, qanda modifikasiya olunmuş ASLP və 

ÇASLP-nin artmasına və ən əsası, modifikasiya 

olunmuş  lipoproteinlərin antigen xüsusiyyətinin 

ortaya çıxması və onlara qarşı autoimmun cavabın 

yaranmasına səbəb olmuşdur [28].

 Mİ zamanı immun iltihabın bəzi göstəriciləri 

araşdırılmış və müəyyən edilmişdir ki, Mİ inkişafının 10-

14-cü günündə (ST seqmentinin qalxması ilə) IL-12, 

neopterin titrlərinin artması ilə mənfi hadisələr (təkrar 

Mİ, stenokardiyanın proqressivləşməsi, insult, 12 aylıq 

müşahidədən sonra xroniki ürək çatışmazlığının 

dekompensasiyası) arasında statistik əhəmiyyətli 

əlaqə mövcuddur [50, 52].

Miokard infarktı olan bütün pasiyentlər yalnız 

multifokal aterosklerozun deyil, həm də miokard 

infarktının gedişatını və proqnozunu ağırlaşdıran IL-

12, TNF-α faktorun yüksək səviyyəsini aşkar etmək 

(xəstəliyin 10-14-cü günündə) üçün skrininq 

müayinədən keçməlidir.

Son i l lər in tədqiqat lar ına əsasən, ÜİX-l i 

pasiyentlərdə ürəyin xroniki çatışmazlığı zamanı 

immun cavabda disbalans olur [49]. 

Xroniki ürək çatışmazlığının proqressivləşməsində  

immun aktivasiya və sistemli iltihabın rolu haqqında 

kifayət qədər sübut əldə olunmuşdur [8, 9, 25, 20].

Xroniki ürək çatışmazlığı olan pasiyentlərin 

plazmasında, etiologiyasından asılı olmayaraq, 

iltihabtörədici sitokinlərin (TNF-α) səviyyəsi yüksəlir; 

bu zaman  daha ağır gedişat, xroniki ürək 

çatışmazlığının daha ağır mərhələsi, fiziki yüklənməyə 

qarşı tolerantlığın azalması qeyd olunmuşdur. 

Müasir populyasion tədqiqatların nəticələrinə 

əsasən, kişi və qadınlar arasında  ÜİX-nin gedişatı 

fərqlənir ;  qadın larda son i l lər  ürək-damar 

xəstəliklərindən ölüm halları azalmır, əksinə, artır [2]. 

Mülahizələrə görə, qadınlarda aterosklerotik prosesin 

gedişatı kişilərdən bir qədər fərqlidir. 

Epidemioloji göstəricilərin nəticəsi sübut edir ki, 
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kişilərə nisbətən qadınlarda ÜİX zamanı CRZ-nin 

səviyyəsi daha yüksək olur [67, 68, 71, 79].  Bununla 

belə, kişilərdə CRZ-nin yüksək səviyyəsi ürək-damar 

xəstəliklərinin inkişaf riskinin meyarı ola bilər; qadınlar 

üçün bu fakt mübahisəlidir [70]. 

Mİ olan pasiyentlərdə gecikmiş hospitalizasiya 

dövründə (ST seqmentinin yüksəlməsilə) iltihab 

markerlərinin qiymətləndirilməsi, onların və Mİ-dən 

sonrakı 1 il ərzində pasiyentin  cinsindən asılı olaraq 

təkrar hadisələrin inkişaf riski arasındakı əlaqənin 

aşkarlanması pasiyentlərin sitokin statusunda gender 

fərqinin olmasını  müəyyən etmişdir [2,57] .  

Qadınlarda kişilərlə müqayisədə, iltihabtörədici 

sitokinlərin səviyyəsi yüksək olur. Eyni zamanda, gənc 

qadınlarda iltihabəleyhinə reaksiya yaşlı qadınlara 

nisbətən yüksək olur, yəni, ST seqmenti yüksəlmiş Mİ 

olan qadınlarda, yaşın artması orqanizmin daha 

yüksək iltihabi reaksiyası və iltihabəleyhinə faktorların  

daha az aktivliyi ilə assosiasiya olunur.  Bu fakt 

qadınlarda, eyni yaşlı kişilərlə müqayisədə daha az 

əlverişli illik proqnoz ilə assosiasiya edir. Q-infarktlı 

pasiyentlərdə trombolitik terapiyanın iltihabtörədici 

(TNF-α, IL-1β və IL-6) və iltihabəleyhinə (IL-10) 

sitokinlərin nisbətinə təsirinin araşdırılması (nəzarət 

qrupu ilə müqayisədə) iltihabtörədici sitokinlərin 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını və iltihabəleyhinə 

sitokinlərin artdığını göstərmişdir.  

TNF-α, IL-1β və IL-6-nın konsentrasiyasının sürətli 

azalması və IL-10 –nun artması sistemli iltihabın 

qarşısının alınmasında trombolizisin effektli təsirini 

sübut edir [31, 62]. 

Beləliklə, verilmiş məlumatların analizi ateroskleroz və 

ÜİX-nin müxtəlif kliniki formaları olan pasiyentlərdə 

metabolik pozulma göstəriciləri və qeyri-spesifik 

iltihab markerlərin arasındakı əlaqəni əks etdirir və bu 

kateqoriyalı pasiyentlərdə ağırlaşma riskinin azalması 

baxımından terapevtik taktikanın seçilməsində 

mühüm əhəmiyyəti ola bilər. 
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 “Matriks vasitəsilə hüceyrəətrafı tənzimləyici 

sistemin müalicəsi” ilk növbədə aydın şəkildə mənşə və 

səbəb mənasını daşıyan “bazisə” əsaslanır;  güc tətbiq 

etmədən, zərər vermədən və məhv etmədən artıq 

mövcud olan sağlam dişləri tənzimləyir; sistem bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bütöv bir şəbəkənin müxtəlif 

elementlərini özündə birləşdirir. Pişingerə (Vyana) 

görə, matriks vasitəsilə hüceyrəətrafı tənzimləmə 

sistemi “sərbəst hüceyrələrin; yumşaq birləşdirici 

toxumaların; damarların və periferik vegetativ sinirlərin 

fəaliyyət vahidi kimi müəyyən edilir. Bu triada öz 

növbəsində bütün bu hüceyrələr və, həmçinin, orqan 

hüceyrələri üçün də canlı mühiti təmin edən 

hüceyrəxarici mayeni tənzimləyir. Burada biz 

təbabətdə birinin digərindən ayrı olduğu düşünülən 

sistemlərin funksional təsnifatını görürük”.

Dr. Draçinski

Matriks və tənzimlənmənin blokadası

Matriksin tənzimlənməsi su-buz-su təbii fenomeni 

kimi ilkin vəziyyətinə dönmə qabiliyyəti ilə xarakterizə 

olunur. Yumurta maye haldan bərk hala keçdikdə o 

yenidən maye hala qayıda bilməz, yəni, yumurtanın 

maye-bərk-maye hal ı  mümkün deyi l .  Canl ı 

toxumalarda mayenin vəziyyəti, ölü toxumadan fərqli 

olaraq ilkin vəziyyətinə dönmə qabiliyyəti olan haldır. 

Ölü toxuma, məsələn, plomblu ölü diş, proteinlərin 

toksiki parçalanma məhsullarını əmələ gətirir ki, bunlar 

da tənzimlənməni asanlıqla  blokada edir. Belə 

olduqda orqanizm metabolik məhsulları nə daxilə 

qəbul edə, nə də ki, xaricə ötürə bilir. Məhz belə 

vəziyyətlərdə biz müalicədə uğursuzluqlar la 

rastlaşırıq; həmçinin, xroniki xəstələrə rast gəlirik. 

Bununla da, yüksəkpol imerl i  karbohidratlar  

(proteopoliqlikanlar) vasitəsilə hər hansı bir məlumat 

damardan hüceyrəarası mühitə ötürülür. 

Beləliklə, hüceyrə zədələnir ; daha sonra digər 

hüceyrələrlə əlaqələndirilmir və tamamilə məhv olur. 

Tomsen-ə (Hamburq) görə, Piş ingerin əsas 

tənzimləyici sistemində zədələyici faktorun xarakterik  

xüsusiyyətləri var : “yüklənmə/əsas əhəmiyyəti”  

“meridian yollarını tutur” və “ümumiyyətlə, hər şeyi 

gərginlik altında qoyur ”, zədələnmə ocağının 

xarakterik xüsusiyyəti isə əksinə, “yüklənmə/ az 

əhəmiyyətli”, “iki meridian arasında yerləşən orqanı 

gərginlik altında qoyur” və “orqanın bir hissəsini 

gərginlik altında qoyur”. 

Pişinger-ə görə, vegetativ hüceyrəətrafı sistemdə 

zədələnmə ocağı xroniki dəyişilmiş toxuma hissəsidir. 

O, üzvi və qeyri-üzvi materiallardan, bərpası mümkün 

olmayan materiallardan ibarətdir və yalnız nekroz və 

ya iltihab vasitəsilə eliminasiya edilə bilər.  Belə ocaq 

yerli immun müdafiənin pozulması nəticəsində 

zədələyici təsirə malikdir.

Detoksikasiya mühümdür.

Birləşdirici toxumanın əsas maddəsi daimi olaraq 

zərərsizləşdirilməli, oksidsizləşdirilməli və suvaşqan 

saxlanılmalıdır ki, zərərli maddələr təbii yolla 

kənarlaşdırıla bilsin. Yalnız bu şərtlərin yerinə yetirildiyi 

təqdirdə, dərmanlarla humoral immun sistemə təsir 

edərək sağalmaya nail ola bilərik.  Nəzərə alın ki, 

zərərli maddələr hüceyrəətrafı sistemə birbaşa daxil 

ola bilər. Hətta, selikli qişa qatlarını kənarlaşdıran, 

tərkibində səthi-aktiv maddələr olan diş məcunları da 

uzun müddət istifadə olunduqda  zərərli ola bilər.  

Matr iks vasi təs i lə hüceyrəətraf ı  s istemin 

tənzimlənməsinin mühüm əhəmiyyəti  orqanizmdən 

bütün zərərli maddələrin kənarlaşdırılmasıdır. Bu 

proses həzm sisteminin inkretor və ekskretor 

qabiliyyəti, dərinin daxili (selikli qişa) və xarici (bədən 

Verner Beker 

professor, həkim-stomatoloq (Köln, Almaniya) 

Prof. V.Beker

Əsas Pişinger sahəsinin  
tənzimlənməsi.
Diş-orqan əlaqələrini 
nəzərə alaraq
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səthi)  hissəsi, sidik-ifrazat sistemi, limfa sistemi, qan- 

damar sistemi (arterial və venoz) tərəfindən yerinə 

yetirilir. Toksinlərin eliminasiyası üçün həyata keçirilən 

müalicə tədbirləri ümumi terapiyada yüksək 

qiymətləndirilir.

Su, oksigen və qidalanma

Orqanizmin su balansı detoksikasiya və ifrazat 

funksiyalarının yerinə yetiri lməsində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. O, orqanizmin su tələbatını 

müəyyən edir və tənzimləyir. Tərkibində karbonat olan 

sudan mümkün qədər içməli su kimi istifadə 

olunmamalıdır. Çünki karbonat həzm yolunun selikli 

qişasının səthinə zərərli təsir göstərərək sorulmanı 

çətinləşdirir. Bundan fərqli olaraq, durğun sular və 

bulaq suları mineral maddələrlə zəngin olur və 

asanlıqla həzm olunur. Qələvi tərkibli qidalar – 

məsələn, kar tof və brokkol i  orqanizmin su 

mənimsəməsini yaxşılaşdırır. İçkilərdə olan kofein 

hüceyrəətrafı sistemi blokada edir. Bu maddələr 

sayəsində diurez zamanı orqanizm üçün mühüm 

mineral maddələr və mikroelementlər, o cümlədən, 

maqnezium,  eliminasiya olunur. 

Orqanizm özünün su balansını  su qəbulu və itkisi 

(hər gün təxminən 2,5 l) vasitəsilə tənzimləyir. Hər gün 

təqribən 9 litr maye həzm yolunda dövr edir. Bunun 7 

litri bədən mayesini təşkil edir (sekresiyalar). Su 

qəbulunun az olması orqanizmdə zərərli maddələrin 

və toksinlərin toplanmasına gətirib çıxarır; bütün bu 

proseslər sudan və onun maye kimi keyfiyyətindən 

asılıdır. Bədən mayesinin azalması bir sıra təhlükələrə - 

orqanizmdə mayenin təqribən 3% azlığı selik və sidik 

yaranmanın azalmasına; 5% ürək fəaliyyətinin və 

nəbzin sürətlənməsinə, yüksək temperatura; 10% 

huşun pozulmasına; 20%-dən artıq maye itkisi 

yaşama qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur.

 Sağlam insan gün ərzində təqribən 2 litr su qəbul 

etməlidir. Sidikqovucu qidalar (bal, tərəvəzlər, 

meyvələr, məs., ananas və s.) maye itkisinə səbəb olur. 

Bu həmçinin, zəif və ya orta tündlüyə malik qəhvə, çox 

qıcqırdılmış pivə, ağ şərab və s. kimi müəyyən içkilərə 

də şamil edilir. Müəyyən fiziki hərəkətlər vasitəsilə 

suyun orqanizmdən kənarlaşdırılması da əlverişlidir. 

Saunalar, buxar vannaları və tərləməni stimullaşdıran 

bütün növ vannalar da tövsiyə edilməlidir. 

Orqanizmdə suyun 95%-i nazik bağırsaqdan, 3%-i 

isə yoğun bağırsaqdan bədənin qan-damar sisteminə 

qayıdır. 150 ml-lik defekasiya zamanı təxminən 2% su 

bədəndən xaric olur. Sağlam matriksin tənzimlənməsi 

üçün açıq havada kifayət qədər oksigenin qəbul 

olunması da əhəmiyyətlidir. 

Dağlarda və ya bilavasitə dəniz kənarında mənfi 

yüklənmiş ionlarla zəngin hava ilə nəfəsalma idealdır. 

Belə hava toxumada pH göstəricisinin normal-

laşmasına və həmçinin, prosesin disbiozdan (xəstəlik) 

simbioza (sağlamlıq) qədər inkişafına səbəb olur. Bu, 

xüsusilə idman məşqləri vasitəsilə  qan dövranının 

aktivləşdirilməsi zamanı keçərlidir. Son olaraq, 

qidalanma növü sağlam matriksin tənzimlənməsi 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Təbabətin atası” 

Hippokrat 2000 il bundan əvvəl demişdir:“Qoy bizim 

dərmanımız qidamız, qidamız isə dərmanımız olsun”. 

Bizim yeməyimiz sadəcə mədə doldurmalı deyil, eyni 

zamanda  qidalı olmalıdır. Tərkibində xeyli azaldılmış ,

heyvan  mənşəli zülallı qidalar, qələvi tərkibli təzə 

meyvə və tərəvəzlər bu tələblərə cavab verir. 

Dişətrafı toxumanın və ağız boşluğunun mühüm 

əhəmiyyəti

Həzm traktının başlanğıcı olan dişətrafı toxuma və 

ağız boşluğu fizioloji proseslərin tənzimlənməsində 

mühüm rol oynayır. Dişlər və orqanlar arasında 

qarşılıqlı əlaqələrə nəzər salmaqla bunu aydın şəkildə 

görmək olar (Şəkil 1 və 2). 

Ağız boşluğunun selikl i qişası toksinlərin 

zərərsizləşdirilməsində iştirak edir. Bundan başqa, 

mukoza yüksək reabsorsiya qabiliyyətinə malikdir.  

Onun ən nazik hissəsi dilin altındadır. Selikli qişa 

sekretor İgA və proteo-qlikanlardan ibarət qalınlığı 

təxminən 100 mikrometr olan selikli qat vasitəsilə 

mühafizə olunur. Qoruyucu selikli qişa qatına malik 

olmayan parodontal ciblər və zədələr zamanı ağız 

boşluğundakı simbiozun pozulması nəticəsində 

müxtəlif üzvi xəstəliklər yarana bilər və ya ən azından, 

onların yaranması üçün əlverişli şərait meydana çıxa 

bilər.  Ağızda mühitin pozulması, yəni ağızda patogen 

bakteriya koloniyasının olması bağırsaq florasının 

pozulduğunu göstərir; bunun əksi də doğrudur. Diş əti 

özü də xəstəliklərin indikatorudur; məsələn, yumşaq 

tonus və göyümtül-qırmızı, suvaşqan diş əti diabet 

xəstəliyi üçün;  boz, bozumtul-göy rəngli, şişkin, lakin 

stazsız venalara malik diş əti isə nefrit üçün 

xarakterikdir. Bunların hamısı yalnız müəyyən mühit 

şəraitində üzə çıxır. İmmun sisteminin və orqanizmin 

digər müdafiə faktorlarının zəifləməsi həmişə ağız 

boşluğunun selikli qişasında özünü göstərir. Oral 

mikozların səbəbi aşağıdakılar ola bilər: xroniki xəstə 

dişlər, plomblu dişlər, nikotin, antibiotiklərlə müalicə, 

denaturatlaşdırılmış qidalanma,  sadə karbohidratlar, 

sintetik dadvericilər və fluorlu diş məcunları. Bu 

səbəbdən satışda olan diş məcunlarının çoxunun 

zərərli olduğu  ehtimal olunur. 
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Həkim və stomatoloqların təcrübəsində  imkanlar

Dişlərin müalicəsinə aşağıdakılardan başlanmalıdır:

-hər hansı bir metal və ya sintetik elementləri nəzərə 

almaqla, ağız boşluğunun müayinəsi;

-həzm sisteminin “xəritəsi” olan dilin hərtərəfli vizual 

müayinəsi;

-özünün xüsusi rəng çalarları və işarələri ilə birgə ağız 

boşluğu selikli qişasının hərtərəfli vizual müayinəsi. 

Bütün bu xüsusiyyətlər orqanizmdə hər hansı bir 

xəstəlik prosesinin göstəricisidir. Onlar, həmçinin, pH-

la tənzimlənən daxili mühitin sağlamlıq vəziyyətini 

göstərir. Sidikdə pH-ın 6,5-dən yuxarı olması matriksin 

səmərəliliyi üçün ilkin şərtdir. Burada, hər gün səhər 

sidiyinin ölçülməsi tövsiyə olunur. Həftədə bir dəfə 

ölçmələrin gündəlik  nəticələri  yoxlanılmalıdır. 

Aşağı sağ

Ürək sağ Ürək sol

Arteriyalar Arteriyalar

Venalar Venalar

Limfa damarları Limfa damarları

Aşağı sol

19 18 17 16 15 14 13 12 11   21 22 23 24 25 26 27 28 29

48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38

Ürək sağ

yuxarı sağ yuxarı sol

Ürək sol

Böyrək mənşəli qan 

təzyiqinin 

simptomatikası

Böyrək mənşəli qan 

təzyiqinin

simptomatikası

Daimi dişlər

Şək. 2  Dişlərin ürək-damar sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi.

Şək. 1  



Dişdə destruktiv 

ocaqlar

a. Humoral-vazal-limfogen-endokrin

b. Hədəfli təsirlər 

A. Ümumi təsirlər

Orqanlar, zədə ocaqları   

badamcıqlar

oynaqlar  onurğa sinirlər   əzələlər      duyğu orqanları

endokrin vəzilər 

süd vəziləri
dermatomalar  

b.  nevral        c. allergen   
d. Disfermentasiya

disbakteroz

disfermentasiya

diskraziya* 

Şək.3
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Bildiyimiz kimi, orqanizm özünün qələvi ehtiyatı 

hesabına turşulaşmanın qarşısını alır. Əgər pH 

göstəricilərinin 6-dan az olması aşkar edilibsə, 

ALKALA N-nin təyini müalicəyə kömək edir. Əlavə 

olaraq, hər gün 5 damcıdan başlayaraq tədricən 25-ə 

qədər artırmaqla SANUVİS-in təyin edilməsi tövsiyə 

olunur. Bundan başqa, Şlüssler duzu Kalium   

chloratum D6 qəbul edilməlidir. 

Ağız boşluğunun selikli qişası da daxil olmaqla, bütün 

həzm traktının mikroflorasını tənzimləmək üçün əsas 

müalicəyə əlavə olaraq (gündə 2 PERFAKEHL D5 

damcı x3 ağıza damcıladın və mümkün qədər çox 

saxlayın) və  (gündə 1 tablet x2 dil FORTAKEHL D5

üzərinə) təyin etmək olar. 

Ayrı-ayrı orqan sistemləri üçün etibarlı və sınanmış 

əsas müalicə üsulları aşağıdakılardır:

Həzm sistemi üçün (hər gün 5 damcı OKOUBASAN 

dirsək nahiyəsinə sürtün), (bir kapsula, FORTAKEHL D4 

bir gündən bir) ilə növbəli, bundan başqa, Paracelsus 

klinikasının Pankreas və Hepar orqan-preparatları.

Dəri üçün (həftədə bir kapsul) və RECARCİN 

Paracelsus klinikasının Cutis orqan-preparatı.

Sidik sistemi üçün (bir gündən bir 5 NOTAKEHL D5 

damcı dirsək nahiyəsinə sürtün) və Paracelsus 

klinikasının Ren orqan-preparatı.

Limfa sistemi üçün (1-2 gündən bir MUCEDOKEHL D4 

1 kapsul) və Resactiv (gündə 3 dəfə 3 damcı qəbul 

edin, tədricən dozanı 15 damcıya qədər artırın).

Qan-damar sistemi üçün  (hər gün bir MUCOKEHL D4

kapsul)  və  (hər gün 5 damcı, tədricən 25 SANUVİS

damcıya qədər artırın)  və P  orqan-aracelsus EM 200

preparatı. Bütün Paracelsus orqan-preparatları  hər 

gün 3 dəfə 10 damcı olmaqla qəbul edilməlidir. 

Ağır formada ərpli dil ilə müşayət olunan – ağız 

boşluğunun selikli qişasının ciddi zədələnmələrində, 

əgər 14, 15, 24, 25, 35, 36, 45, 46  “bağırsaq dişləri” 

zədələnibsə,  (1 tablet, bir gündən bir, FORTAKEHL D5

axşam yeməyindən sonra)  ilə spesifik müalicə REBAS 

D4 ilə (1 kapsul axşam yeməyindən sonra) birgə təyin 

olunmalıdır. 

Parodontozun müalicəsindən əvvəl gingivanın 

bərpasında, çənənin ortopedik (breket və s.  ilə) 

müalicəsində,  ağız boşluğunun selikli qişasının 

zədələnmələrində köməkçi  müalicə kimi MAPURİT (1 

kapsul səhər və axşam) təyin olunur. Ümumiyyətlə, 

selikli qişa xəstəlikləri  (kapsullar) ilə RECARCİN

müalicəyə çox yaxşı reaksiya verir. Bu SANUM 

məhsulu T-limfositlərin miqdarını artıra bilir. Bu 

xüsusiyyətinə görə preparat digər preparatlardan 

üstündür.

Ölü və plomb qoyulmuş  dişlər  bütün orqanizmə 

zədələyici təsir edir  (Şəkil 3). Maliqnomaların (çürük 

dişlərin) orqanizmə illər boyunca zəif nəzərəçarpan 

yükünü tez-tez müşahidə etmək olar. Müvafiq müalicə 

belə dişlərin tamamilə kənarlaşdırılmasına gətirib 

çıxara bilər.  Dərmanlarla müalicə dəfələrlə sınanmış 

ARTHROKEHLAN “A” ARTHROKEHLAN “U” və  SANUM 

preparatlarına əsaslanır ;  sonuncusu immun 

müqavimətin gücləndirilməsi üçün klassik vasitədir və 

dişlərin müalicəsində ilkin seçim preparatlarından 

biridir.  

ARTHROKEHLAN “A” revmatik xəstəliklər qrupuna 

daxil olan xəstəliklərin müalicəsi üçün vasitədir, və 

həmçinin, üst çənə oynaqlarındakı bütün proseslərin 

müalicəsi üçün tövsiyə olunur. Bu preparat həftədə bir 

dəfə ə/d təyin olunur. Bundan başqa, digər oynaq 

xəstəliklərində i lk növbədə “Rheuma” haqda 

düşünmək lazımdır. 

Stomatoloji xəstəliklərin (şəkil 4) müalicəsində 

ARTHROKEHLAN-lar istifadə oluna bilər. 
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Ağır metalların kənarlaşdırılması
qaçılmazdır.
“Matriks vasitəsilə hüceyrəətrafı tənzimləyici 

sistemin müalicəsi”ndə bütün ağır metal yüklərinin, ilk 

n ö v b ə d ə ,  p l o m b l a rd a n  a y r ı l a n  c i v ə l ə r i n 

kənarlaşdırılması vacibdir. Bunun üçün DMPS, DMSA 

və ya Unithiol preparatlarından istifadə olunur. Bu 

preparatlar orqanizmdə mineral maddələrin 

miqdarına mənfi təsir göstərdiyindən pasiyentin 

mineral balansını müəyyən etmək lazımdır. 

Əvəzetməni yerinə yetirmək üçün bu əhəmiyyətli ola 

bilər. Adı çəkilən preparatlardan istifadə etməklə 

metal lar orqanizmdən aşağıdakı ardıcı l l ıqla 

kənarlaşdırılır : sink, mis, civə, gümüş, qızıl, qalay, 

palladium. 

Bu vasitələrin istifadəsi ciddi mis çatışmazlığına 

gətirib çıxara və bununla da, güclü depressiyaya 

səbəb ola bilər. Bir çox hallarda, sink bu kənarlaşdırma 

proseslərindən sonra əvəz edilməlidir. 

Ağır metalların orqanizmdən effektli kənarlaşdırıl-

ması üçün  (damcı) SANUM-un PLEOCHELATE

preparatı məqsədəuyğundur. Müalicəyə hər gün 5 

damcı (tədricən 30 damcıya qaldırılır) və ya ağır 

hallarda 10 damcı x 3 (tədricən 30 damcıya qaldırılır) ilə 

başlanılır. 

Bütün detoksikasion müalicə üsullarında çoxlu 

maye qəbulu tövsiyə olunur. 

*diskraziya - orqanizmin mayelərinin disproporsiyası 

Bu məqalə 1999-cu ildə Hannoverdə təşkil 

olunmuş SANUM-Therapie-Tagung adlı konfransda 

prof.stomatoloq dr. Verner Bekerin (Köln) referatının 

məzmunudur.   1-4-cü şəkillər müəllifə məxsusdur. 

Anschrift des Autors:

Prof. h.c. Dr. med. dent. Werner Becker Niehler 

Damm 275 50735 Köln-Niehl

Zuerst veröffentlicht in: 

SANUM-POST Nr. 48, S

8    7    6    5    4    3    2    1        1    2    3    4    5    6    7    8

8    7    6    5    4    3    2    1        1    2    3    4    5    6    7    8

Ayaq baş 
barmağı 

Ayaq baş 
barmağı 

İleosakral
 oynaq 

ayaq barmaqları 

Schu               
Ell  ra    
Ha ra

Kn hm+h   
Spr hi         

Hü la  
Kn la        
Spr ob la  

Diz, ayaq, bud                              Çiyin, dirsək, əl                                                                                                                                                                                                                                

Schu
Ell ra      
Ha ra

Schu
Ell u    
Ha ra 

Kn 
Hü v            
Kn v            
Spr ob un

Hü  v
Kn  v 
Spr  ob  un    

Odonton və onunla əlaqəli oynaqlar

Spr = topuq oynaqları

Kn = diz oynağı

Hü = bud oynağı

Schu = çiyin oynağı  

Ell = dirsək oynağı

Ha = əl oynaqları  

la = lateral

v = ön

u = ulnar

un = arxa

oynaq   

hissələri 

m = medial 

h = arxa

ra = radial 

hi = arxa  

ob = yuxarı

vo = ön (frontal)      

v = ön

hm = arxa orta

vl = ön lateral

hl = arxa lateral    

Şək.4



ALKALA N

Tərkibi:
150 qr-lıq tozun tərkibində:
133, 93 q  Natrium hidrokarbonat,
13,40 q  Kalium hidrokarbonat,
2,67 q  Natrium sitrat X 2H2O

Tətbiqinə dair əsas göstərişlər:
Toxuma asidozunun və endogen intoksikasiyanın yaranmasına səbəb olan 
müxtəlif  patologiyalar ( hər hansı bir orqanın funksiya çatmamazlığına gə�rib 
çıxaran xroniki xəstəliklər – xroniki ezofagit, qastritlər, xolesis�tlər, hepa�tlər, kolitlər; 
bronxitlər, bronxoektaziya, ürəyin işemik xəstəliyi; xroniki pielonefritlər, sis�tlər, 
cinsiyyət orqanlarının xroniki il�habi xəstəlikləri; onkoloji xəstəliklər 
zamanı yaranan turşu-qələvi müvazinə�nin pozğunluqlarında) 
çoxlu miqdarda heyvan mənşəli zülalların və 
konservantların qəbulu.

Təsir xüsusiyyətləri:
Alkala N tozu qələvi tərkibli qarışıqdır. 
Mədə-bağırsaq trak�nın turşuluğunu 
azaldır. Rezorb�v xüsusiyyətə malik 
olduğuna görə orqanizmin daxili pH mühi�ni 
normallaşdırır, hüceyrə tənəffüsünü yaxşılaşdırır.

İs�fadə qaydası:
1 ölçü qaşığı toz 1 stəkan ilıq suda həll edilir və 
səhər acqarına yeməkdən 2 saat əvvəl daxilə 
qəbul edilir. 6-12 yaşarası uşaqlara ½ ölçü 
qaşığından gündə 1 dəfə səhər yeməkdən 
öncə təyin edilir.

Turşu-qələvi balansı 
nöqteyi-nəzərindən bir çox duzlar 

neytrallaşma məhsulları 
qismində matriksdə toplanırlar.  

Yeniləşmə və regenerasiya qüvvələri

Simpa�kotoniya 
turşulaşdırır

Parasimpatotoniya 
qələviləşdirir

Blokadaya 
səbəb olurlar.
Degenerasiyanı 
s�mulə edirlər.

İntui�v işləyirlər.
Regenerasiya 
qüvvələrini 
s�mulə edirlər.

TURŞULAR QƏLƏVILƏR

Yaş

Qocalma: qeyri-düzgün həyat tərzi zamanı 
orqanizmdə  mineral eh�ya� tükəndikcə   

şlakların miqdarı ar�r.

Orqanizmdə
mineralların 

parçalanmasının 
güclənməsi

Eyni zamanda 
orqanizmin turşu 

və şlaklarla 
yüklənməsini  

ar�rır.
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i r inc i l i  ant igenlərdən azad pəhr iz Bbağırsağın selikli qişasının bərpasına kömək 

edir. Bağırsaq eyni dərəcədə əhəmiyyətli 

olan 3 hissədən ibarətdir : selikli qişa, Peyer 

düyüncükləri və fizioloji mikroflora.                                                                                                                                               

Orqanizmin giriş qapısı olan bağırsağın selikli qişası 

müdafiə xüsusiyyətli müxtəlif maddələr hasil edir. 

Bakterial mikroflora həzmdə iştirak edir, müdafiə 

funksiyasını (qurdlardan, patogen bakteriyalardan 

müdafiə) yerinə yetirir.  Bağırsağın selikli qişası da 

analoji rola malikdir- onlar bioloji aktiv maddələr 

sekresiya edərək, qıcıqlandırıcılara qarşı adekvat 

reaksiyanı təmin edir. Vacib limfoid törəmələr olan, B 

və T-limfositlərin differensiasiya proseslərində iştirak 

edən Peyer düyüncüklər i  ar tmış  keç i r ic i l ik 

sindromunda toksiki yüklənməyə məruz qalır.                        

Beləliklə, bağırsaq, həzm orqanı olmaqla yanaşı, eyni 

zamanda insan orqanizmində immun sisteminin ən 

vacib orqanıdır.  Ana südü ilə qidalanma erkən 

kəsildikdə allergiya tipli immunopatiya baş verir ki, bu 

da öz növbəsində selikli qişanın zədələnməsinə, 

disbakterioza, arzuolunmaz endoekoloji dəyişikliklərə 

səbəb olur. İnsan orqanizmində Mucosa enteralis 

allergenlərlə  zədələnməyə daha həssasdır. Nazik 

bağırsağın yuxarı hissəsinin mühiti (12-barmaq və acı 

bağırsaq) xəstəliklərin yaranmasında, eləcə də, 

müalicəsində həlledici rol oynayır. Nə qədər ki o, 

fizioloji tələblərə cavab verir və yüngül qələvi pH-a 

malikdir -  selikli qişa və bakterial mikroflora həzm və 

müdafiə funksiyasını təmin edir. Çox az həkimə 

məlumdur ki, insan həyatının ilk 9 ayı gələcəkdə xroniki 

xəstəliklərin yaranma ehtimalını təyin edir. Yeni- 

doğulmuşların  85%-dən çoxunda ana südü ilə 

2017

qidalanma orta hesabla 3-4 ay davam edir, daha 

sonra inək südü tərkibli süni qidalara keçilir ki, bu da 

endoekologiyaya təsirsiz ötüşmür. Süni qidalanma (ilk 

növbədə, inək südü məhsulları ilə) zamanı bağırsağın 

selikli qişasının böyük hissəsi dağılır. Yad zülallar 

həyatın ilk 9 ayında birincili antigendirlər və immun 

sistemə xüsusi güclü patogen təsir göstərirlər.  

Bağırsaq bir müdafiə orqanı olaraq  belə şüarla işləyir: 

Xroniki xəstəliklərin yaranmasına da elə bu səbəb olur 

(cədvəl 1).

Bağırsağın selikli qişasının bərpasında bunu nəzərə 

almaq vacibdir: xroniki xəstəliklərin müalicəsində ilk 

növbədə bağırsağın selikli qişasının bərpası  aparıl-

malıdır.  

Allergik reaksiyalar nəticəsində yaranan selikli qişa 

atrofiyası birincili antigenlərin (inək südü məhsulları, 

toyuq yumurtası, buğda, qlüten) tam istisnası 

nəticəsində aradan qaldırıla bilər (cədvəl 2). Nə qədər 

ki, allergenlər selikli qişaya dağıdıcı təsir göstərir, mühit 

bakterial mikroflora üçün qeyri-münbit, hətta, 

təh lükə l i  o lacaq .  Yaranmış  boş luğu d igər 

mikroorqanizmlər tutur və toksiki metabolitlər sintez 

edərək, daxili mühiti çirkləndirir. Eyni zamanda, 

mikroorqanizmlər yoğun bağırsaqdan 12-barmaq 

bağırsağa keçir.  Mədə-bağırsaq traktının mühiti 

kəskin dəyişir, disbioz yaranır. Bu andan etibarən, 

xüsusən yenidoğulmuşlarda, yaşa uyğun, tamdəyərli 

immun müdafiə reaksiyaları baş vermir. Asidofil flora 

(Bakteroides, Acidophilus) yoğun bağırsaqdan gələn 

alkalofil flora (B.Escherischia, B.Proteus) tərəfindən 

sıxışdırılır.    

K.Vertman-a əsasən hipoallergen pəhriz

Cədvəl 1. İnək südünə, toyuq yumurtasına və onlardan olan məhsullara qarşı dözümsüzlüklə əlaqəli xəstəliklər.

İlk təəssürat ən doğrusudur.“       ”

Konrad Vertman

t.e.d., həkim-pediatr

Orqanlar 
Bağırsaq

Burun və burun cibləri

Udlaq, damaq, badamcıqlar

Qulaqlar 
Ağciyərlər, tənəffüs yolları
Dəri
Oynaqlar 

Mərkəzi sinir sistemi

Xəstəliklər, sindromlar, simptomlar
Diareya, kor bağırsaqda ağrılı tutmalar, bağırsaq sancıları, qarında ağrılar, 
meteorizm, pis iyli qazçıxarma, həzm çatışmazlığı, artmış 
bağırsaq keçiriciliyi sindromu
Asqırma, uzunmüddətli zökəm (ilin fəslindən asılı olmayan), burun 
tutulması (ağızdan tənəffüs, limfatik konstitusiya)
Ödemli dil, çəp dişləmə (dişlərin korreksiyası), əsnəyin arxa divarının 
zədələnməsi, yanağın selikli qişasının zədələnməsi 
Residivləşən iltihab, irinləmə
Xroniki astmatik bronxit, öskürək, astma
Neyrodermit, ekzema, gaşınma 
Artritlər, ağrı (uşaqlarda əsasən bud-çanaq və diz oynağı), 
Bexterev xəstəliyi
Oyanıqlıq, tez yorulma, məktəblilərdə və böyüklərdə yaddaşın və 
diqqətin zəifləməsi
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Qida maddələrinin natamam parçalanma 

məhsulları limfatik damarların dilatasiyasına, limfa 

düyünlərinin hipertrofiyasına, çox qaz əmələgəlməyə 

səbəb olur. Nəticə olaraq diareya və ya qəbizliklə 

müşayiət edilən sancılar yaranır. Bu qidalı maddələrin 

absorbsiyasının pozulmasına və immunopatiyalara 

gətirib çıxarır. İgA-nın hasilatı azalır. KRX və otit 

hallarının sayı artır. Bütün bunlar birincili antigenlərdən 

azad pəhrizin köməyi ilə aradan qaldırıla bilən artmış 

bağırsaq keçiriciliyi kimi xarakterizə olunur (cədvəl 2). 

Birincili antigenlərdən (inək südü, yumurta) imtina 

etməklə tez bir zamanda yaxşılaşma əldə etmək, 

müalicə vaxtını xeyli qısaltmaq mümkündür. 

Müəllifin təcrübəsindən: uşaq nə qədər uzun 

müddət digər qidalardan istifadə etmədən (meyvə 

şirəsindən başqa) ana südü ilə qidalanırsa, onda 

bağırsaq  allergik reaksiyaları o qədər gec və zəif 

inkişaf edir. Qida allergiyasının gizli əlamətləri — MBT-

nın sel ikl i  qişasının atrof iyasının nəticəsidir.                       

Bir sıra ikincili allergenlər də mövcuddur (cədvəl 3), 

məs., soğan, sarımsaq, pomidor, kartof; bunlar həzm 

çatışmazlığı (əsasən də ferment çatışmazlığı) 

səbəbindən toksin və orqanizm üçün allergendir. Bu 

məhsulların və eyni zamanda birincili allergenlərin  4-

6 həftə ərzində daxil olmasının qarşısını almaqla 

allergizasiya azalmış olur. Lakin atopiyanın kliniki 

əlamətlərinin təzahürü üçün ana südündə   az 

miqdarda  olsa belə, birincili antigenlərin olması 

yetərlidir.

 Allergiya əlamətləri itdikdə ikincili allergen hesab 

olunan məhsullara olan qadağa tədricən götürülür, 

lakin birincili allergen tərkibli məhsullar qəbul 

olunmamalıdır. Nazik bağırsaq mikroflorasının 

normallaşdırılması üçün mühüm şərt pəhrizə dəqiq 

riayət olunmasıdır (cədvəl 3); yalnız bu halda uğur 

əldə etmək mümkündür. Pəhrizin davametmə 

müddəti xəstəliyin xüsusiyyətindən asılıdır. Digər 

faktorlar da xəstəliyə, hətta, allergiyaya səbəb ola bilər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, burun cibləri tənəffüs 

yollarına, əsasən ağciyərlərə, eləcə də, qarın boşluğu 

orqanlarına qıcıqlandırıcı təsir göstərə bilər. Nazik 

bağırsağın selikli qişasının atrofiyası  zamanı iki əlamət 

müşahidə olunur ki, bu da bəzi hallarda pasiyent və 

həkim tərəfindən səhv anlaşıla bilər:                                                                                                                                              

-Heyvan və bitki mənşəli yağların mənimsənilməsinin 
pozulması zamanı çox az Na-bikarbonat əmələ gəlir 
(mədəaltı vəzin ikincili çatışmazlığı) və öd turşuları yağı 
parçalamır. Nəticədə piyin suda həll olması yetərsiz olur 
və profuz diareya (yağlı nəcis) baş verir, belə ki, öd 
turşuları – çox güclü işlədicidir.                                                                                                                                

-Disbakterioz və selikli qişanın atrofiyası nəticəsində 
sellülozanın parçalanması pozulur. Atrofiyaya uğramış 
selikli qişa bağırsağın normal mikroflorasını qoruya bilmir 
və disbakterioz yaranır. B. Coli yox olur və patogen 
mikroorqanizmlərlə kolonizasiya baş verir (məsələn, 
Para-Coli, Proteus, Candida). Bu mikrob florası 
sellülozanı parçalaya bilmir. Çiy meyvə-tərəvəzin 
tərkibində olan sellüloza qıcqırma dispepsiyasına səbəb 
olur, nəticədə metan və metan spirti, qıcqırma spirti çox 
miqdarda  hasil olunur.  Bunun  nəticəsi olaraq, qaraciyər 
toksiki yüklənməyə məruz qalır, meteorizm, retinopatiya 
inkişaf edir. Metanol göz üçün çox güclü zəhərdir, bu 
maddə ilə zəhərlənmə ağır görmə pozulmalarına gətirib 
çıxarır.                                                     

Vaxtından əvvəl görmə itiliyinin azalması, kataraktanın 

yaranması, torlu qişaya qansızma bununla izah olunur. 

Ən vacib tələb - cədvəl 3-ə uyğun pəhrizə riayətdir. 

Bu, allergiya və digər pozulmalar, əsasən meteorizm  

(qıcqırma və kandidoz nəticəsində), xroniki, 

degenerativ, bədxassəli xəstəliklər zamanı öz müsbət 

təsirini göstərir. Şübhəli hallarda yalnız inək südü və 

toyuq tumurtaları qadağan olunur.

Konrad Vertman-ın “Sanum terapiyanın IV mərhələsi” kitabından

Cədvəl 2. Birincili antigenlərdən azad hipoallergen pəhriz.

İstifadəsi qadağandır.
yağ, İnək südü və süd məhsulları: 

kəsmik, qaymaq, adi marqarin, süd zərdabı
Salat üçün xardal, istiot, sirkə tərkibli fransızsayağı əlavə
Pendir 
Şokolad
Süni uşaq qidası
Toyuq yumurtası + yumurta məhsulları
Piroqlar, tortlar, xəmir yeməkləri, suxari 
Mayonez
Biskvit, quru peçenye
Yumurtalı yağlı xəmir 
Müxtəlif içlikli blinçiklər  
 

Qəbul etmək olar.
İnək südü əvəzləyiciləri və onlardan alınan məhsullar - qoyun 
südü və məhsulları: pendir, yağ, kəsmik, qatıq
keçi südü və məhsulları: pendir, yağ, kəsmik, qatıq

soya südü, kakao, xama (qaymaq)Soya südü və məhsulları: 

hind quşu  yumurtası, qaz, ördək, Toyuq yumurtası əvəzləyiciləri: 
bildirçin yumurtası 
Marant unu, qarğıdalı nişastası

təbii italyan makaronları, sərt Makaron məmulatları: 
buğda növlərindən lapşa 

Tərkibində çox miqdarda sellüloza 
olan qidalar qadağandır.

Kobud üyüdülmüş  undan çörək
Günəbaxan tumları 
Çiy meyvə və tərəvəz, kahı  
Quru meyvələr
Soğanın istənilən  növü 
Hazır şorba kubikləri
Sarımsaq, soğan 

Cədvəl 3. Az sellülozalı və az miqdarda  ikincili 

allergen tərkibli  pəhriz (Werthmann K., 2003).

Sellüloza əvəzləyicilərinə 
icazə verilir.

Bişmiş meyvə, tərəvəz, 
göyərti
Qızardılmış banan



çöpləri), laktobasillər, bifidobakteriyalar əmələ gəlir. 

Anadan olandan sonra ilk 1,5-2 ayda laktobasillərin 

və bifidobakteriyaların sayı çoxalır, bu da ana südünün 

bənzərsiz immunoloji, bioloji və digər xüsusiyyətlərini 

təmin edir.  Bütün bunlar  yenidoğulmuşun 

bağırsağında sağlam mikrofloranın yaranmasına 

əlverişli mühit yaradır.

Nəcisdə bif idofloranın olması bağırsağda 

mikrofloranın "fizioloji" olaraq əmələ gəlməsinin kliniki 

kriteriyalarından biridir. Süni qidalanma zamanı 

körpədə hər hansı bir mikroflora üstünlük təşkil etmir. 

Yenidoğulmuşun anadan olandan sonra i lk 

dəqiqələrdə döşə qoyulması körpənin mədə-

bağırsaq trakt ının mikroflorasının təməlinin 

yaranmasıdır və bu da gələcəkdə uşağın sağlam 

böyüməsi deməkdir. Bunun da əhəmiyyətli səbəbləri 

vardır.

Bifidobakteriyalardan başqa, yenidoğulmuşun 

bağırsağında stafilokoklar (60-70%), eşerixiyalar 

(50%), kandidalar (40-45%), hemolitik enterokoklar 

(5-7%) enterobakteriyalar (15-20%),  proteylər (10%) 

və s. vardır. Həyatın ilk günlərində hətta, həftələrində 

belə bağırşağın mikroflorası dəyişikliklərə məruz qala 

bilər. Sonralar mikroflora sabitləşir.  Körpənin həyatının 

ilk günlərindən mikro-orqanizmlərin sayı böyük yaşlı 

uşaqların və böyüklərin mikroflorasının sayına 

yaxınlaşır,  2 yaşından sonra isə böyüklər in 

mikroflorasından fərqlənmir, lakin buna baxmayaraq 

mikrobların bəzi növləri dəyişikliklərə məruz qalır.  

Hesab olunur ki, uşağın mikroflorası müəyyən yaş 

dövrlərində dəyişir və bura "fizioloji dartılma" adlanan 

birinci və ikinci uşaq dövrləri aiddir. Tədqiqatlara 

əsasən, bağırsaq mikroflorasının tərkibi və uşağın 

immun cavab mexanizmlərinin yetkinlik dərəcəsi 

arasında əlaqə vardır. 

şaq anadan olarkən steril olur və ananın 

Udoğuş yollarından keçərkən buradakı 

mikrofloranı udur. Yenidoğulmuşun ətraf 

mühiti ilə ananın orqanizminin mikroflorasının təması 

nəticəsində, həmçinin, doğuş keçən yerin sanitar 

vəziyyəti və qidalanma növündən asılı olaraq 

mikrofloranın formalaşması baş verir.  Həyatın 3-cü 

ayında uşağın normal mikroflorası böyüklərin 

mikroflorasına oxşar olur.

Uşaq orqanizminin mikrobiosenozunun 

formalaşmasının əsas amilləri:  

I. Doğuşdan əvvəl və sonra:

• Genetik

• Ananın mikroflorası

• Tibbi personalın mikroflorası

• Hospital mikroflora

• Dərman preparatları

II. Doğuşdan sonra:

• Ana südünün tərkibi

• Süni qidanın tərkibi

• Qidanın pro-prebiotikləri.

Bundan əlavə, mikrofloranın mədə-bağırsaq 

traktında məskunlaşmasının üç mərhələsi vardır:

• - aseptik (müddəti 10-20 saata qədər)Birinci mərhələ 

• - mikroorqanizmlərin məskunlaşması İkinci mərhələ 

(2-4 günə qədər)

•  - mikrofloranın stabilləşməsi.Üçüncü mərhələ

Həzm sisteminin mikroflorasının yaranması bir çox 

amillərdən, o cümlədən, körpənin döşə qoyulma vaxtı 

və qidalanmanın növündən asılıdır. Həyatın ilk 

saatlarında və günlərində yenidoğulmuşların 

bağırsağında əsasən mikrokoklara, stafilokoklara, 

enterokoklara və klostridiyalara rast gəlmək olur, 

sonra enterobakteriyalar (ilk növbədə bağırsaq 

Uşaq orqanizminin 
mikroflorasının 
tərkibinin yaşdan 
asılı olaraq dəyişilməsi

Nigar İbrahimova

həkim-pediatr, Ə. Qarayev ad. 2 saylı şəhər uşaq xəstəxanası
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Lakin IgG2 və IgG4 subsiniflərin anticisimlərinin sintezi 

məhduddur. Qanda dövr edən CD-leykositlərin və 

limfositlərin immunofenotipləri dəyişilməz qalır, lakin 

onlar sitokinlərə və interleykinlərə qarşı həssas olur. 

İmmun sisteminin supressor tipli olması helperlərin 

funksiyalarının artması ilə əvəz olunur, bu da T-

helperlərdən daha çox B-limfositlərin formalaşması ilə 

bağlıdır.

Yerli immunitet tam formalaşmır, uşaqlar virus və 

mikrob infeksiyalarına həssasdır. Bu dövrdə bir çox 

birincil i immunodefisitlər, immunitetin minor 

anomaliyaları, autoimmun və immunokompleks 

xəstəliklər  (qlomerulonefrit, vaskulitlər və s.) ortaya 

çıxır. İmmunodiatezlərin əlamətləri (atopik, limfatik, 

autoallergik) daha qabarıq olur, qida allergiyasının 

əlamətləri isə azalır. Bir çox uşaqlar immunobioloji 

xüsusiyyətlərə görə həyatın 2-ci il ində uşaq 

kollektivində qalmağa hazır deyil.

Dördüncü kritik dövr - həyatın 6-7 yaşı. Qanın 

tərkibində ikinci keçid baş verir (limfositlərin mütləq və 

nisbi sayı azalır, neytrofillər çoxalır). Uşağın qanında 

dövr edən limfositlərin geniş immun yaddaşı vardır və 

ixtisaslaşdırı lmamış l imfositlərin proliferasiya 

prosesləri azalır. Qanda İgG və İgM-in miqdarı 

böyüklərin göstəricilərinə yaxınlaşır, lakin plazmatik 

İgA hələ də son göstəricisinə çatmır. Bu yaş dövründə 

digər yaş dövrlərindən fərqli olaraq İgE göstəricisi 

maksimal hədlə fərqlənir, bu da qismən parazitar 

infeksiyaya (lyamblioz, helmintozlar) yoluxmanı 

göstərir.  Bu dövr atopik, immunokompleks, parazitar 

xəstə l ik lər in ,  immun çat ı şmazl ığ ın  sonrak ı 

təzahürlərinin yaranması ilə xarakterizə olunur. 

Müxtəlif formalı xroniki xəstəliklər ortaya çıxır.

Beşinci kritik dövr - yeniyetməlik dövrü (qızlar 

12-13 yaş, oğlanlar 14-15 yaş).  Pubertat sıçrayış 

zamanı boyun artması limfoid orqanların çəkisinin 

azalması ilə başlayır. İmmun sistemi orqanları, ilk 

növbədə timus - involyusiyaya uğrayır. Cinsi 

orqanlarla hormonların (androgenlər) ifrazı hüceyrə 

immunitet in i  zə iflədir,  humoral  immunitet i 

stimulyasiya edir.  Qanda İgE-nin miqdarı azalır. 

Nəhayət, immun cavabın güclü və zəif növü formalaşır 

(İr və İs-genlərin ekspressiyası). Ekzogen amillərin 

(siqaretçəkmə, ksenobiotiklər və s.) immun sisteminə 

təsiri başlayır. Vərəm çöplərinə həssaslıq artır. Bir 

qədər səngimədən sonra xroniki xəstəliklərin tezliyinin 

artması başlayır. Atopik xəstəliklərin (bronxial astma və 

s.) ağırlığı bir çox uşaqlarda azalır, lakin gənc yaşlarda 

residivlər yarana bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik 

yaşlı uşaqlarda orqanizmin müdafiə reaksiyalarının 

zəif olması, həmçinin, anadan olandan risk amillərinə 

məruz qalması disbakterioza gətirib çıxarır.

Mexanizm ondan ibarətdir ki, qidalı maddələr və  

birləşmə sahələri uğrunda rəqabət gedir, həmçinin, 

normal mikroflora patogenlərin coxalmasını dəf edən 

müəyyən substansiyalar sintez edir. 

Uşaq böyüyərkən immunobioloji reaktivliyin 

"kritik" dövrləri yaranır. Bu zaman immun sistemi 

antigenin əmələ gəlməsinə qeyri-adekvat və hətta, 

paradoksal cavab verə bilər: bu cavab müdafiə üçün 

zəif və ya həddindən artıq güclü - hiperrergik (allergik) 

ola bilər.

İlk kritik dövr - neonatal dövrdür (həyatın ilk 4 

həftəsi-28 gün). İmmun cavab passiv xüsusiyyətlidir - 

humoral müdafiə reaksiyaları, əsasən, ananın 

antitcisimləri ilə təmin olunur. Öz immun sistemi 

supressiya vəziyyətindədir. İmmun reaksiyaların 

supressor tipinin bioloji əsası ondan ibarətdir ki,  

immun sistemi belə halda yenidoğulmuşu ağır 

immunopatoloji reaksiyaların yaranmasından qoruyur 

ki, bunlar körpənin anadan olandan sonra ətraf mühit 

ilə təması nəticəsində yarana bilər. Faqositoz sistemi 

yaranmayıb və buna görə, əsasən yarımçıqdoğulmuş 

körpələrdə, faqositoz oksigenin mikrobiosid toksiki 

radikal lar ın yaranması i lə müşayət edi lmir. 

Yenidoğulmuş şərti-patogen, piogen, qrammmənfi 

floraya qarşı zəif rezistentlik nümayiş edir. Mikrob-

ilt ihab proseslərinin və septiki vəziyyətlərin 

yaranmasına meyillik əmələ gəlir. Yenidoğulmuş 

dövrdə birincili immunodefisitlər yaranır ki, bunlar 

üçün immun sisteminin T-hüceyrə zənciri çatışmazlığı 

və ağır kombinə olunmuş immun çatışmazlığı 

xarakterikdir. 

İkinci kritik dövr - həyatın 3-4 ayları; ananın 

anticisimlərinə bağlı olan passiv humoral immunitet 

zəifləyir. Qanda immunoqlobulinlərin miqdarı kritik 

həddə düşür. Bir çox antigenlərə qarşı (infeksiyalar) 

ilkin immun cavab yaranır və immunoloji yaddaşı 

olmayan İgM-anticis imlər sintez olunur. Yerli 

immunitetin çatışmazlığı ortaya çıxır (təkrarlanan 

KRVİ, bağırsaq infeksiyaları və disbakterioz, dəri 

xəstəlikləri). Bağırsaqda allergik və infeksion proseslər 

yaranır. Yenidoğulmuşun selikli qişasında yox 

dərəcəsində olan sekretor İgA həyatın 3-cü ayından 

sonra ifraz olunmağa başlayır, lakin onun tüpürcəkdə 

və nazal ifrazatda miqdarı böyüklərdən fərqli olaraq 

4-5 dəfə azdır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, 

körpələrdə yerli immunitet zəif olur və yalnız ana südü 

ilə qidalanan körpələrdə belə hal az müşahidə olunur.

Üçüncü kritik dövr - həyatın 2-ci ili. Bu zaman 

uşağın ətraf mühit ilə təması genişlənir. İgG 

anticisimlərin sintezi ilə müşayiət olunan immun 

cavabın formalaşmasına baxmayaraq, birinci tip 

immun cavab (İgM sintezi) hələ də saxlanılır. 
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Uşağın orqanizminə təsir edən əlavə amillərdən asılı 

olaraq bağırsaq disbakteriozunun yaranmasının risk 

qrupları formalaşır.  

Müxtəlif yaş qruplarında müxtəlif risk 
amilləri vardır:

Neonatal dövrdə:

1. hamiləlik və doğuş ağırlaşmaları

2. anadangəlmə bakterial vaginoz və mastit

3. Apqar cədvəli ilə aşağı qiymətləndirilmə və yeni-

doğulmuşda reanimasion tədbirlərin aparılması

4. uşağın döşə gec qoyulması

5. uşağın doğum evində çox qalması və bağırsağın 

ətraf mühitin mikroorqanizmləri ilə yoluxma ehtimalı

6. bağırsağın motor funksiyasının yetişməməsi

7. yenidoğulmuşda kiçik piogen infeksiyaların olması 

Südəmər dövrdə: 

1. xoşagəlməz premorbid fon

2. tez başlanan süni qidalanma

3. atopik dermatit

4. dispeptik pozulmalar

5. tez-tez KRVİ

6.diatez, raxit, anemiyalar, hipotrofiya əlamətləri, 

uşağın psixonevroloji statusunda dəyişikliklər

7. infeksion və somatik patologiyalar.

Məktəb yaşlı uşaqlar: 

1. qeyri-rasional qidalanma

2. uşağın bağlı kollektivlərdə olması

3. xroniki xəstəliklərin yaranması, tez-tez KRVİ, allergik 

reaksiyalar, vegeto-damar distoniya

4 . o rq a n i z m i n  h o rm o n a l  d ə y i ş i k l i k l ə r i  v ə 

endokrinopatiyalar

Qeyd etmək lazımdır ki, normal mikroflorada olan 

dəyişikliklər həmişə ikincilidir və amillərin təsirinin 

göstəricisidir ki, bunlar bağırsağın vəziyyətini və ya 

mikrobiosenozun daxili tarazlığını dəyişir. 

Buna görə də disbakteriozu xəstəlik kimi yox, 

simptomokompleks kimi qiymətləndirmək lazımdır. 



v Bağırsaqda pH-ın səv�yyəs�n� normallaşdırır, bu �sə patogen m�krofloranın 

fəal�yyət�n�n qarşısını alır 

v M�krofloranın pozulmuş balansını bərpa ed�r 

v Metabol�zm�n qələv� məhsullarını neytrallaşdırır 

v B qrup v�tam�nlər� has�l ed�r 

v Karboh�dratların, yağların, zülalların həzm� üçün ferment �fraz ed�r 

v Bağırsaq motor�kasını tənz�mləy�r 

v İmmun s�stem�nə təs�r ed�r 

Ј Tərk�b�ndə laktoza, sün� aromat�zator və 

stab�l�zator yoxdur 

Ј Şəkərl� d�abet� olan xəstələr �st�fadə edə 

b�lər 

Ј Yaş məhdud�yyət� yoxdur 

Ј Əlavə təs�r� və əks-göstər�ş yoxdur 

Ј Uzunmüddətl� qəbul mümkündür 



 Farmakoloji təsiri:
    - Probiotik və süd turşulu mikroorqanizmlərinin mənbəyi
    - Bağırsaq mühitinin normallaşdırılması
    - Bağırsaqda mikrofloranın tarazlığının bərpası
    - B qrup vitaminlərinin sintezi
    - Bağırsaq motorikasının tənzimlənməsi
    - İmmun sisteminin aktivləşdirilməsi

Göstərişlər:
   - Mədə-bağırsaq xəstəl�klər�, ant�b�ot�klər və sulfan�lam�dlərlə
  müal�cə zamanı naz�k və yoğun bağırsağın normal m�kroflorasının
  pozulması
   - Tənəffüs, s�d�k-c�ns�yyət s�stemlər�n�n xəstəl�klər� zamanı �mmun s�stem�n�n
  funks�yasının tənz�mlənməs� məqsəd�lə
   - Atop�k, dər� və göbələk xəstəl�klər� zamanı �mmunomodulyas�ya və metabol�k
  proseslər�n tənz�mlənməs�

İst�fadə qaydası:

  

Böyüklər: 1paket (2q) c- ½- 1 stəkan su �lə qarışdırılıb  gündə 1-2 dəfə q�da �lə
  qəbul ed�l�r.
  Uşaqlar: 
  3 yaşadək ½ paket (1q) �st� süd və ya su
  �lə qarışdırılıb gündə 1 dəfə q�da �lə qəbul ed�l�r. 3 yaşdan yuxarı 1paket (2q)
  �st� süd və ya su �lə qarışdırılıb gündə 1 dəfə q�da �lə qəbul ed�l�r.
  Qəbul müddət�: 3-4 həftə

Tərk�bi (2qr):
   Lactobac�llus ac�doph�lus (2,0 x 10 KOE), Lactobac�llus (2,0 x 10 KOE),
   B�fidobacter�um b�fidum (1,0 x 10 KOE), B�fidobacter�um lact�s (1,0 x 10 KOE),
   Lactococcus lact�s (2,0 x 10 KOE), Lactobac�llus sal�var�us (2 x10 ), 
   qarğıdalı n�şastası (1497,6 mq), maltodekstr�n
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Həmçinin, müalicənin əsas məqsədlərindən biri 

antibiotiklərə alternativin axtarılmasıdır. Belə hallarda 

üçfazalı mikrobioloji terapiya təyin edilir. Eyni 

zamanda drenaj proseslərinin aktivləşdirilməsi tövsiyə 

olunur.  

Mikrobioloji terapiya 
Müalicənin birinci fazası başlanır, bu müddətdə 

Symbiolact comp. (1 paket gündə 1 dəfə) və Pro 

Symbioflor preparatı  (ilkin doza gündə 1 dəfə 5 damcı 

səhər acqarına, az miqdar suda həll etməklə), 

enterokokk və koli-bakteriyaların cansız bakterial lizatı 

istifadə olunur. Pasiyentin dözümlülük və individual 

reaksiyasından asılı olaraq ikinci preparatın miqdarı 

gündə 20 damcıya qədər artırıla bilər. 

Əgər i lk mərhələdə bağırsaq tərəf indən 

simptomatika, köp və qusma (nadir hallarda – cari 

xəstəliyin kəskinləşməsi) qeyd edilərsə, adətən, doza 

sutkada 1 damcıya qədər azaldılır, preparata 

adaptasiya olunduqca tədricən artırılır. Maksimal 

dozaya çatdıqdan sonra  (20 damcı, bir çay qaşığına 

uyğundur) bu doza 3-6 həftə ərzində saxlanılır.

 Bundan sonra Symbioflor 1 preparatı sutkada 1-3 

dəfə 4-8 həftə müddətində təyin edilir. 

ağırsaq ilə assosiasiya olunmuş  immun Bsistemi, bağırsaq mikroflorası və matriks 

orqanizmin müdafiə sisteminin mühüm 

elementidir. Patogen amil və substansiyaların 

uzunmüddətli təsiri selikli qişanın epitelial baryerinin 

zədələnməsinə və keçiriciliyin dəyişilməsinə səbəb 

olur. Patogen substansiyaların kütləvi şəkildə matriksə 

təsir i  başlanır,  onun funksiyası pozulur. Bu 

zədələnmələr infeksiyaya meyilliyə və xroniki 

xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bağırsaq ilə assosiasiya 

o lunmuş  immun s i s temi  və  m ik rofloran ın 

gücləndiriməsinə yönəlmiş mikrobioloji terapiyanın və 

dezintoksikasiyaya yönəlmiş biotənziməyici 

terapiyanın birgə təsiri patoloji prosesin inkişafının 

qarşısını alıb, xəstəliyi sağalda bilər.

Obstruktiv residivverən bronxit və bronxial 

astmanın başlanğıc mərhələsində müalicə aşağıdakı 

kimi aparıla bilər. Terapiya immun sisteminin ehtiyatla 

və tədricən aktivləşdirilməsinə,  bağırsağın müdafiə 

florasının regenerasiyasına yönəlir. Bundan əlavə, 

mühüm məsələ - matriksin pozulmuş funksiyasının 

optimallaşdırılması, toksinlərin xaric olunmasının 

akt ivasiyası və sel ik l i  qişalar ın fəal iyyətinin 

gücləndirilməsidir. 

Xroniki obstruktiv 
bronxitin kompleks 
bioloji terapiyası

Fidan Hüseynli

həkim-pediatr, Bioloji Təbabət klinikası
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endotoksinlərin eliminasiyasının zəifləməsi ilə əlaqəli 

proseslər aktivləşir. Virus mənşəli infeksiyaların 

müalicəsində antibiotiklər heç bir effekt vermir.

Qızdırmanın biotənzimləyici terapiyasında:

• Viburcol – sutkada 2-4 şam

• Aconitum-HA – hər saatdan bir 10 damcı “quru 

qızdırma”-ya qarşı

• Belladonna-HA – hər saatdan bir 10 damcı aktiv 

tərləmə ilə müşayiət olunan qızdırmada

• China-HA – hər saatdan bir 10 damcı (zəifliyə və 

üzülməyə qarşı vasitə)

• Gripp- Heel – hər saatdan bir 1-2 həb (qrip, 

ətraflarda ağrı).

Pilləli autohemoterapiya
 Adi pilləli autohemoterapiya aşağıdakı kimi 

aparılır:

• 1-ci mərhələ – pasiyentdən 1-2 ml venoz qan 

götürülür, ona simptomatik preparatlar əlavə olunur 

(məsələn, Traumeel C, Apis-HA, Belladonna-HA). 

Alınmış qarışıq əzələdaxili inyeksiya olunur. İynənin 

konusunda bir qədər qan və preparat qalır.

• 2-ci mərhələ – şprisə bir və ya bir neçə drenaj 

preparatı yığılır (məsələn, Lymphomyosot, Galium-

Heel). 10 intensiv çalxalama, yaxud, said nahiyəsinə 

döyəcləməklə, qarışıq potensə olunur və sonra həmin 

iynə ilə ə/d yeridilir. 

• 3-cü mərhələ – bu mərhələdə orqan preparatları, 

yaxud, tərkibində orqan komponenti olan kompleks 

homeopatik  preparat olanlar (məsələn, Mucosa-

comp., Hepar comp.) 

• 4-cü mərhələ – bu üsul ilə nozodlar, yaxud, 

nozod tərkibli kompleks preparatlar  (məs., Echinacea 

com.)  yeridilir. Həmçinin, potensə olunmuş allopatik 

preparat istifadə oluna bilər. Adətən, pil ləli 

autohemoterapiya həftədə 1-2 seans olmaqla, 5-10 

dəfə aparılır. Tez-tez bu seanslar ilə növbəli ozon, 

yaxud, oksigen terapiyası aparmaq olar. İmmun 

sistemini əlavə olaraq aktivləşdirmək üçün vitamin C 

və E kimi antioksidantlar, minerallar, sink və selen kimi 

mikroelementlərdən istifadə olunur. Onlar toksinlərin 

mobilizasiya mərhələsinə xüsusi təsir göstərir. 

Beləliklə, kompleks xəstəliklərin müalicəsinə 

yanaşma kompleks olmalıdır.

Belə effektli və istifadəsi sadə olan terapiya 

zəmanənin tələbidir. 

Ədəbiyyat:

1. Ordinatio  antihotoxica et materia medica. 

Heel. 1998

2. Биотерапевтический указатель. Heel. 2016

3. Руш К., Руш Ф. Микробиологическая терапия. М. 

Арнебия. 2003

Pasiyentlərdə bu preparata dözümlülük yaxşı 

o lduğuna görə ,  onu kəsk in in feks iya larda 

inisiasiyaedici dozada  - 1 çay qaşığı hər 30-60 

dəqiqədən bir təyin etmək olar. 

Bundan sonra ikinci fazada  Symbioflor 1 

preparatına Symbioflor 2 preparatı əlavə olunur. 

Preparatın tərkibinə canlı koli-bakterilər daxildir. Bu 

preparatın da dozasını tədricən 5-20 damcıya qədər 

artırmaq tövsiyə olunur. Preparatlar 8-12 həftə ərzində 

qəbul edilir.  

Drenaj terapiya
Toksinlərin eliminasiyası üçün 2-3 həftəlik drenaj 

kursu ilə orqanların funksiyasını aktivləşdirmək 

lazımdır. Bu funksiyanı həyata keçirən əsas orqanlar- 

bağırsaq, böyrəklər, tənəffüs yolları, dəri, qaraciyər və 

limfa sistemidir. Bu sistemlərin aktivləşdirilmə imkanları 

2 nömrəli cədvəldə təqdim olunmuşdur. Pro 

Symbioflor, Lymphomyosot (sutkada 10 damcıdan 3 

dəfə), Reneel (sutkada 1 həb 3 dəfə), Nux-vomica HA 

(sutkada 10 damcı 3 dəfə) təyin edilr. Bu preparatlar ya 

eyni vaxtda və ya növbəli olaraq qəbul edilir. Uşaqların 

müalicəsində tərkibində spirt olmayan preparatlardan 

istifadəsi məsləhət görülür (belə buraxılış forması 

olarsa). Tərkibində spirt olan damcıların əvvəlcədən 

bir qədər ilıq suda həll edilməsi tövsiyə olunur.  

Toksinlərin eliminasiyası
Drenaj proseslərini aktivləşdirən birinci fazadan 3 

həftə sonra ehtiyatla toksinlərin eliminasiyasına 

keçmək lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı preparatlar 

əsas göstərişdir:

• Lymphomyosot -  sutkada 10 damcı 3 dəfə

• Symbioflor 1 - sutkada 20 damcı 2-3 dəfə

Obstruktiv bronxitin müalicəsində Drosera-HA 

(vəziyyətdən asılı  olaraq,10-15 damcı sutkada 3-6 

dəfə) və Tartephedreel (10-15 damcı sutkada 3-6 dəfə) 

təyin edilir.

Qızdırmanın müalicəsi
Müalicə kursu aparılan müddətdə pasiyentlərin 

hərarəti 39,5°С-yə qalxa bilər və bu zaman aşağıdakı 

sxem üzrə müalicə təyin edilr:

• Engystol – bir saatdan bir 1 həb (belə dozalanma 

virus infeksiyalarında təyin olunur);

• Gripp-Heel -bir saatdan bir 1 həb;

• Symbioflor 1 –bir saatdan bir 1 çay qaşığı;

• əlavə olaraq kompres və cökə çayı.

Aparılan immunoterapiya çərçivəsində qızdırma 

hər zaman arzuolunan effekt hesab olunur; burada 

istisna hal tipik qıcolmalardır. 90% hallarda qızdırma 

virus mənşəli infeksiyalar üçün xarakterikdir. Bu zaman 

viruslar 39,5°С temperaturda orqanizm tərəfindən 

məhv edilir. Bundan əlavə, orqanizmin müdafiə 

qüvvələrinin və antibakterial terapiya nəticəsində 



göstərsə də, bu günədək ona qarşı heç bir etibarlı 

müalicə metodu olmayıb. 

Vitamin C qəbulunun yenidən 
qiymətləndirilməsi 

Süd vəzi xərçəngi olan 125 pasiyent üzərində tədqiqat 

aparılmışdır. Bu pasiyentlərə əlavə olaraq ≥4 həftə 

ərzində həftədə  7,5 q.  Pascorbin® ilə standart 

terapiya təyin edilib. Sonra tədqiqat aparılan qrup 

kontrol qrupla müqayisə edilmiş və müəyyən 

olunmuşdur ki, şişlə və terapiya ilə əlaqəli şikayətlər 

müalicə müddəti ərzində 37%, tamamlayıcı müalicə 

müddəti ərzində isə 53% azalıb. Alimlər xərçəng 

xəstələrinə antioksidant təyininə diqqət yetirilməsini 

tələb edir. 

Kimyaterapevtik potensialı olan Vitamin C  

kimyaterapevtik preparat rolunu oynaya bilərmi? 

Bu, yalnız vitaminin venadaxili təyini nəticəsində 

plazmada miqdarına əsasən farmakoloji təsiri ilə deyil, 

həm də  çoxsaylı dəlillərə əsasən sübut olunub. 

Tübingen Dəri Uni-klinikasının tədqiqatçıları sübut edə 

biliblər ki, yüksəkdozalı vitamin C ilə (8mM) bir saatlıq 

inkubasiya melanoma hüceyrələrində proqramlaşmış 

hüceyrə ö lümünə səbəb olur.  Onun aşağı 

konsentrasiyalı (200 µM) per os qəbulu ilə bu effekti 

ə ldə etmək olmur.  Sonrakı  araşdırmalarda 

tədqiqatçılar göstərə bildilər ki, yüksək  konsentrasiyalı 

vitamin C DNT-metiltransferazanın tənzimlənməsinə 

müdaxilə edir. Bu fermentin melanom hüceyrələrində 

aktivliyi patoloji yüksəkdir. Vitamin C-nin farmakoloji 

dozası 32 müxtəlif mikro-RNT sintezini gücləndirir. 

Bu effekt mikro-RNT-ə dair daha aydındır, hansı ki, süd 

vəzi və ya burun-boğaz xərçəngi olan pasiyentlərdə 

yaşam müddətini artırır. Bu nəticələr yüksəkdozalı 

vitamin C-nin bu günədək preklinik müşahidə 

olunmuş təsirini: şişin və metastazların azalmasını (3) 

izah edir. Vitamin C-nin intravenoz tətbiqi differensə 

olunmuş terapevtik potensiala malikdir: o, sağlam 

toxumaları oksidativ stresdən qoruyur və müasir 

tədqiqatlar sübut edir ki, şiş hüceyrələrinə qarşı 

prooksidativ təsirə malikdir. 

ərçəng xəstələri, xüsusən xəstəliyi irəliləmiş Xpasiyentlər, tez-tez vitamin C çatışmaz-

lığından əziyyət çəkir. Bu isə xəstəliyin 

proqnozunu və pasiyentin həyat keyfiyyətini azaldır, 

tükənmə sindromunun yaranmasına səbəb olur. 

 İltihabi cavab reaksiyası və onunla əlaqəli 

meydana çıxan oksidativ stress xərçəng xəstəliyinin 

patologiyasında mühüm faktorlardandır. Məs., xroniki 

bağırsaq iltihabı, həmçinin, virus və ya bakteriya (HBV, 

HCV  və ya  Helicobacter pylori) ilə əlaqəli xroniki 

iltihabi proseslər bədxassəli (maliqn) degenerasiya 

riskini yüksəldir. 

Əvvəlcə şiş formalaşır, sonra maliqn toxumanın 

özündə daimi marginal iltihab və oksidativ stress 

yaranır. Bunlar isə mühüm terapevtik tədbirlər – 

cərrahiyyə əməliyyatı, şüalanma və çoxsaylı sitostatik 

müalicə metodları nəticəsində şiddətlənir. Vitamin C-

nin  plazma göstəricisi proqressiv şəkildə azalır və  

vitamin C çatışmazlığı aradan qaldırılmadıqda 

pasiyentin immunoloji və antioksidativ defisit vəziyyəti 

getdikcə artır. Belə ki, vitamin C ən effektiv endogen 

antioksidantdır və mühüm enzim reaksiyalarının, 

xüsusilə kollagen sintezi, həmçinin, immun-, enerji- və 

s in i r  metabo l i zmin in  ko- fak torudur.  Ş i ş in 

mövcudluğundan as ı l ı  o lmayaraq,  xərçəng 

xəstələrinin əksəriyyətinin şikayətləri oksidativ stresin 

və iltihabın    təkrarlanmasıdır;    müalicədə bu amil 

nadir hallarda nəzərə alınır.  

 Dr. Anita Kar-ın yeni zelandiyalı işçi qrupu 5 kliniki 

və 2 tematik tədqiqat əsasında bu nəticəyə gəlmişdir 

ki, yüksəkdozalı vitamin C-nin infuzion terapiyası 

xroniki yorğunluğu azaldır və xərçəng xəstələrinin 

həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Tədqiqatlar zamanı 

yüksəkdozalı vitamin C-nin xərçəng xəstələrinin həyat 

keyfiyyətinə təsiri ilə bağlı əldə olunmuş məlumatlar 

xüsusi formlarda (EORTC-QLQ 30 və MFSI) qeyd 

olunurdu. Qiymətləndirmə psixoloji, emosional və 

koqnit iv funksiyaların əhəmiyyətl i  dərəcədə 

yüksəldiyini, həmçinin, ümumi sağlamlığın aydın 

şəkildə yaxşılaşdığını göstərdi. Pasiyentlərdə ilk 

növbədə xroniki yorğunluq, depressiya, ağrı, yuxu 

pozulmaları, ürəkbulanma, qusma, iştahsızlıq kimi 

qastrointestinal simptomlar əhəmiyyətli dərəcədə 

azalmışdır.

Müəll iflər vitamin C infuziyasının xroniki 

yorğunluğa təsirini xüsusilə vurğulayır və qeyd edirlər 

ki, xroniki yorğunluq ağrı kimi əksər pasiyentlərin 

həyat keyfiyyətinə nəzərəçarpacaq mənfi təsirlər 

Yüksəkdozalı vitamin C  
xroniki yorğunluğa qarşı

Ortomolekulyar terapiya
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ir çox xərçəng xəstəliklərində müalicə ilə Bbağlı hematoloji toksiki təsirlər, o cümlədən, 

limfopeniya yaranır. Limfositlərin total 

sayının kəskin azalması müxtəlif formalı infeksiyaların 

yaranma riskini artırır. Müasir tədqiqatlar kimya və şüa 

terapiyası alan solid şişli xəstələrdə müalicədən sonra 

yaranan limfopeniyanın pasiyentin yaşam müddətinin 

azalması ilə əlaqəsini göstərmişdir. Adyuvant 

müalicələr vasitəsilə bu geriyədönən proqnostik 

faktorun bərpasına  ehtiyac duyulur.

Askorbat vitamin C-nin absorbsiya olunan 

formasıdır və immun sistemini müxtəlif yollarla 

tənzimləməklə immun hüceyrələr üçün vacib faktor 

rolunu oynayır. O, leykositlərin funksiyalarını 

güc lənd i rmək və  hemok inez ,  hemotaks i s i 

modulyasiya etməklə anadangəlmə immun cavabı 

artırır. Leykositlər askorbatı aktiv akkumulyasiya edir və 

bununla da onun intrasellülyar konsentrasiyası 

plazma konsentrasiyasından 80 dəfə artıq olur.

Xərçəng xəstələri çox vaxt vitamin C defisiti yaşayır. 

Xüsusilə irəliləmiş xərçəngi olan pasiyentlərdə 

plazmada askorbatın səviyyəsinin aşağı olması həyat 

keyfiyyətinin pisləşməsinə və ömrün qısalmasına 

səbəb olur. 

Vitamin C-nin per os qəbulu deyil, intravenoz 

qəbulu məsləhət görülür. Bu zaman plazmada daha 

yüksək konsentrasiya və yüksək terapevtik effekt əldə 

olunur.

On il əvvəl vitamin C-nin yüksək dozasının  

(sodium askorbat kimi) seçici şişəleyhinə sitotoksik 

effekti aşkarlanmışdır və onun kimyaterapevtik 

preparat kimi potensial istifadəsi hələ də tədqiqat 

mövzusu olaraq qalır. Bir neçə I/IIa fazalı tədqiqatlarda 

intravenoz vitamin C-nin hemoterapevtik effekti ağır 

şiş xəstəliklərində standart terapiyaya köməkçi 

müalicə kimi təsiri yoxlanılmışdır. İntravenoz Vitamin 

C-nin digər potensial faydası xərçəng xəstələrinin 

həyat keyfiyyətinə müsbət təsir etməsidir. İntravenoz 

vitamin C, həmçinin, şiş xəstəliklərinin müalicəsində 

populyar komplementar (əlavə) müalicə üsuludur. 

Lakin, bildiyimiz qədər, onun limfopeniyada effektini 

göstərən çap olunmuş hər hansı bir tədqiqat yoxdur. 

Bu müşahidəli tədqiqatın məqsədi  xərçəng 

xəstələrində i/v yüksəkdozalı vitamin C-nin 

limfopeniyada təsirini qiymətləndirməkdir.

Metodlar
Bu prospektiv müşahidəli tədqiqatın əsas məqsədi 

irəliləmiş xərçəng xəstəliyi və limfopeniyası olan 

xəstələrdə Pascorbin-i (7,5 q askorbat v/d) istifadə 

etmək və onun TLS-yə, yəni total limfosit sayına təsirini  

izləməkdən ibarət idi. Məlumatlar 2012–ci il fevral 

ayından 2014-cü il oktyabr ayına kimi Ekvadorda, 

SOLCA xərçəng Hospitalı, Clinical Nutrition Şöbəsində 

ambulator müalicədə olan və köməkçi müalicə kimi 

intravenoz 7,5 q askorbat alan xərçəng xəstələrindən 

toplanmışdır. 30
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Vitamin C ilə müalicə olunan  
limfopeniyalı xərçəng xəstələrində  total 

limfositlərin sayı: müşahidəli tədqiqat

Rezüme

Plan: Limfopeniya, adətən, xərçəng xəstələrində yaranır və proqnozun qənaətbəxş olmadığını ifadə edir. Patogenezində 

əsas rol oynayan oksidativ stress (müalicə ilə əlaqəli) və qida çatışmazlığı şüa- və kimyaterapiyanın nəticəsi kimi 

meydana çıxır. Şiş xəstəlikləri ilə bağlı ölüm halları əsasən immun funksiyalarda vacib faktordur və fizioloji antioksidant 

olan askorbatın plazmada azalması ilə bağlıdır.

Metod: Limfopeniyası olan (<1500/ μL) 48 xərçəng xəstəsində prospektiv müşahidəli tədqiqat aparıldı və 4 həftə ərzində 

həftədə bir dəfə venadaxili 7,5 q vitamin C-nin (Pascorbin ®7.5 q) köməkçi müalicə kimi  Total Limfost Sayına (TLC) təsiri 

araşdırıldı. TLC göstəriciləri müalicədən əvvəl və 4 həftə sonra təsviri statistik metodla müqayisə edildi.

Yekun:  4 həftə venadaxili 7,5 q vitamin C infuziyasından sonra TLC 211/ μL (p=0,0018) qalxdı. Kiçik qrupların analizi 

göstərdi ki, kəskin limfopeniyası olan xəstələrdə  (n=25) (TLC<1000/ μL) TLC  orta hesabla 368/ μL artmışdır, nəinki TLC-

si 1000-1500/ μL olan xəstələrdə (bu xəstələrdə orta qalxma 40/ μL olmuşdur). Kəskin limfopeniyalı xəstələrin yarısında 

TLC 240/ μL, 25% -də isə 610/ μL artma müşahidə edilmişdir.

Nəticə: Bizim məlumatlara əsasən, i/v yüksəkdozalı vitamin C kəskin limfopeniyası olan xəstələrdə TLC-ni yüksəltməklə 

immun funksiyaların yüksəlməsinə səbəb olur.

Açar sözlər: Askorbat, Limfopeniya, TLC, Neoplazmalar. 

D.Rodrigez, M.Querrero, B.Maldonado, C.Vollbraxt, S.Herrera

Çap edilib: Rodríguezet al. Translational Medicine Communications (2017) 2:3  DOI 10.1186/s41231-017-0012-x



Total Limfosit Sayı (TLC)
Əsas tədqiqat parametri müalicədən əvvəl və 4 

həftə sonra TLC sayındakı dəyişikliyi izləmək idi. Bütün 

pasiyentlərdə total limfosit sayını təyin etmək üçün 

venadan götürülmüş periferik qan nümunəsinin 

avtomatlaşdırılmış multi-parametrli hematoloji 

analizatorda (xn 3000 seriya, Sysmex) müayinəsi 

aparılıb.

Qidalanma vəziyyəti
Universal qəbul olunmuş qidalanma defisitinin 

göstəriciləri məhdud olduğuna görə bizim qidalanma 

statusunun klassifikasiyası pasiyentlərin bədən çəkisi 

indeksi (BMİ-body mass index) və PG-SGA (Pasient-

Generated Subjective Global Assessment ) testinin 

kombinasiyası ilə aparıldı. BMİ şkalası bizə artıq çəkisi 

və piylənməsi olan pasiyentləri klassifikasiya etməyə 

imkan verir. Malnutrisiya riski  (BMİ<20,5)  NRS 

(Nurtitional Risk Screening ) şkalası ilə, BMİ və PG-SGA 

şkalasının kombinasiyası isə yüngül, orta və ağır 

malnutrisiyanı təyin etməyə imkan verir. 

Vitamin C ilə müalicənin təhlükəsizliyi əks-təsir 

baxımından həkimlər tərəfindən qiymətləndirildi və bu 

əlavə təsirlərin vitamin C müalicəsi ilə əlaqəli olub-

olmaması nəzərdən keçirildi.

Nəticələr
Tədqiqata daxil olan, əvvəlcədən şiş xəstəliyi təsdiq 

edilmiş 48 xəstənin (standart yaş deviasiyası 56,4 ± 

15,7 yaş, 79,2% qadın) hamısı bizim müayinələrə  cəlb 

olundu. Qeyd edək ki, pasiyentlərin yarısından 

çoxunda (60,4%) or ta və ağır dərəcəli qida 

çatışmazlığı - malnutrisiya təyin edildi (cədvəl 2). 

Xarakteristikalar       Əsas /Vizit 1 (n=48) 

Yaş; M ± m; hədd

Ümumi       56.4±15.7; 17–84 

Kişi                   53.8±15.4; 17–73 

Qadın       57.1±15.9; 24–84 

Cins, n (%) 

Kişi       10 (20.8%) 

Qadın       38 (79.2%) 

Qidalanma statusu, n (%) 

Normal       0 (0.0%) 

Qida çatışmazlığı:     10 (20.8%) 

Cüzi         3 (6.3%) 

Mülayim         17 (35.4%) 

Əhəmiyyətli       12 (25.0%) 

Yüksək çəki      2 (4.2%) 

1-ci dərəcəli piylənmə     4 (8.3%)

Həkimlərin qərarına görə, standart xərçəng 

terapiyasına  intravenoz yüksəkdozalı vitamin C ilə 

edilən əlavə müalicə bu xəstələrdə əməliyyatdan 

sonrakı bərpanı tezləşdirir, kimya və şüa terapiyasının 

yan təsirlərini azaldır, hospitalizasiya müddətini 

qısaldır və həyat keyfiyyətini yüksəldir. Kimya- və şüa 

terapiyası limfopeniya kimi hematoloji əlavə təsirlərə 

səbəb olduğu üçün intravenoz vitamin C müvafiq  

göstərişlərə əsasən təyin olundu.

Tədqiqata  qanda TLS göstəricisi 1500/μL–dən az 

olan 48 limfopeniyalı xərçəng diaqnozlu pasiyent (18 

yaşdan yuxarı) daxil edilmişdir. Xəstələrdə xərçəng 

diaqnozu əvvəldən təsdiq edilmiş və sənəd-

ləşdirilmişdir. Tədqiqat qrupunda sənədləşdirilmiş 

xəstələr arasında daha çox (22,9%) uşaqlıq boynunun 

bədxassəli neoplazmı (n=11), daha az süd vəzi 

xərçəngi  (14,6%) və digər xərçəng növlərinə (2,1% və 

8,3%) rastlanmışdır. Tədqiqat intravenoz vitamin C-

nin rutin istifadəsi məqsədi daşıyaraq müdaxiləsiz 

(non-inter ventional) aparılmışdır. Pasiyentlər 

tədqiqatda iş t i rak etmək üçün imzalanmış 

bəyanatlarla razılaşmış və onlardan məlumatlarının 

dərc olunması üçün icazə alınmışdır. Pasiyentlərin 

seçilmə kriteriyaları Cədvəl 1-də sıralanmışdır. Həftədə 

bir dəfə pasientlər i/v vitamin C 7,5 q (Pascorbin) 0,9% 

NaCl -100 ml-də  qəbul ediblər. Məlumatlar vitamin C 

ilə müalicəyə başlamazdan əvvəl və 4 həftə sonra 

toplanıb.

Daxiletmə kriteriyaları
Yaş > 18

Vitamin C defisiti (müalicəyə və ya xərçəng 

xəstəliyinə bağlı)

Əvvəlcədən xərçəng diaqnozu qoyulmuş və 

hazırda şüa- və ya kimyaterapiya alan

Total limfosit sayı <1500/ml

Həftədə bir dəfə i/v 7,5q vitamin C ilə müalicə, 

ümumilikdə 4 doza

Müşahidəli tədqiqatın aparılması üçün 

pasiyentlərin razılıq ərizəsi

Təcrid olunma kriteriyaları

Koloniya-stimulyasiyaedici faktorun qəbulu

İntravenoz vitamin C-nin bütün 4 dozasını qəbul 

etməyən pasiyentlər

Oksalat-urolitiaz, nefrolitiaz

Böyrək çatışmazlığı 

Dəmir-depo xəstəlikləri (talassemiya, 

hemoxromatoz, sideroblast anemiya)

Qlükoza 6-fosfat dehidrogenaza çatışmazlığı

Hamiləlik və laktasiya

Ortomolekulyar terapiya
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Cədvəl 2. Pasiyentlərin əsas dermoqrafik və 

kliniki xarakteristikaları 

Cədvəl 1. Pasiyent məlumatlarının uyğunluq 

kriteriyaları



Ortomolekulyar terapiya

Tədqiqatın sonunda TLC göstəricisi 902,0/μL-dən 

əhəmiyyətli dərəcədə ar tım olmaqla 4 həftə 

müalicədən sonra 1113/μL-ə qalxdı. Bu, TLC-nin 211/μL 

qalxmasını göstərir. Limfosit sayı <1000/μL olan 

pasiyentlərdə (kəskin limfopeniya) 4 həftə ərzində 

368/ μL  (±449/ μL) (p=0.0004) artım olmuş, limfosit 

sayı 1000-1500/ μL  olan xəstələrdə isə onlarla 

müqayisədə  artım  40/ μL (±372/ μL) (p=0.6105)  

olmuşdur (cədvəl 3). Tədqiqat qrupumuzda yüngül 

malnutrisiya riski olan pasiyentlərdə TLC-in ilkin 

göstəriciləri >1000/ μL, orta və ağır malnutrisiya olan 

pasiyentlərdə isə TLC ilkin göstəriciləri < 1000/ μL 

olmuşdur (cədvəl 4). TLC-nin müalicənin əvvəlində və 

sonunda olan göstəriciləri cədvəl 5-də verilmişdir. 

Tədqiqat qrupunda intravenoz vitamin C ilə əlaqəli 

əks-təsir müşahidə edilməmişdir.

Müzakirə
Bizim qeyri-intervension tədqiqat sübut edir ki, 

yüksəkdozalı Vitamin C xərçəng xəstələrində 

limfopeniyanı aradan qaldırır. 

Biz  şüa terapiyası, yaxud kimya terapiya alan və 

TLC <1500/ μL olan xərçəngli pasiyentlərin də müalicə 

sxeminə vitamin C əlavə etdik. Məlumatlar göstərdi ki, 

bütün qruplarda TLC  göstəriciləri kifayət qədər 

artmışdır, lakin TLC göstəricisi<1000/ μL-dən aşağı 

olan qrupda daha yüksək nəticələr alınmışdır. 

Bəzi dərc olunmuş publikasiyalarda retrospektiv 

tədqiqatlarda olduğu kimi  limfopeniya erkən şiş 

proqressiyasını/residivini və sağqalmanın ləngiməsini 

göstərən prediktor faktor kimi qeyd olunur. Xərçəng 

xəstələrində TLC göstəricisinin<1000/ μL və daha 

aydın isə 500/ μL-dən aşağı olması pis proqnostik 

faktor hesab olunur. Xəstələrin 35%-dən çoxunda 4 

həftə aparılan venadaxili vitamin C inyeksiyasından 

sonra TLC 551/ μL -dən >1000/ μL göstəricisinə qədər 

yüksəlmişdir. Limfopeniyanın səbəbi müxtəlif ola bilər. 

Bizim tədqiqat qrupunda çox güman ki, limfositlərin 

tükənməsinin səbəbi şüa- və kimyaterapiyadır. Kəskin 

stress, malnutrisiya, protein-enerji çatışmazlığı da 

limfopeniyaya səbəb ola bilər.
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Cədvəl 3. Limfositlərin ümumi sayı (TLC) müalicənin başlanğıcında və sonunda 

Bütün pasiyentlər n = 48 

M ± m; 

hədd

25% faiz 

50% faiz (Orta) 

75% faiz 

Yüksək dərəcədə limfopeniyası olan pasiyentlər (limfositlər < 1000/μL)n=25 

M ± m;  

hədd 

25% faiz 

50% faiz (Orta) 

75% faiz 

Limfopeniyası mülayim dərəcədə olmayan pasiyentlər (limfositlər 1000–1500/μL)n=23 

M ± m;  

hədd 

25% faiz 

50% faiz (Orta) 

75% faiz 

Cədvəl 4. Qidalanma statusundan asılı olaraq limfositlərin ümumi sayı (TLC)   

Normal=0  

Qida çatışmazlığı riski n=10 

Cüzi dərəcədə n=3  

Mülayim dərəcədə n=17 

Yüksək dərəcədə n=12 

Artıq çəki  n=2 

1-ci dərəcəli piylənmə n=4  

Etibarlı məlumatlar

Etibarsız məlumatlar

-

1046.9

1270.0

846.5

774.2

615.0

1025.0

48

0

-

1334.0

1096.7

1013.5

1013.5

1620.0

1035.0

48

0.0

-

287.1

-173.3

167.1

239.2

1005.0

10.0

48

0

Qidalanma statusu 

Müalicədən əvvəl 

limfositlərin sayı   [limfositlər/μL]

Müalicədən sonra 

limfositlərin sayı   

[limfositlər/μL]  

Limfositlərin fərqi   

[limfositlər/μL]

   

902±414; 

130–1499

532.5

920.0

1315.0

551±212

130-960

390.0

540.0

705.0

1283±161;

1000-1499

1120.0

1320.0

1180.0

 

1113±466; 

220–1135

742.5

1135.0

1440.0

919±447

380-2420

585.0

820.0

1180.0

1323±396;

220-1870

1150.0

1400.0

1620.0

   

211±442;

-1110-1900

25.0

115.0

395.0

368±449;

-110-1900

30.0

240.0

610.0

40±372;

-1110-660

20.0

100.0

180.0

 

p=0.0018

p=0.0004

p=0.6105

Ehtimal

qiymətləndirmə
a

TLC –müalicənin 

başlanğıcında [limfositlər/μL]

TLC –müalicənin 

sonunda [limfositlər /μL]

Fərq  

[limfositlər /μL]



Bizim tədqiqat  qrupunda pasiyentlərin yarısından  

çoxunda (60,4%) orta və ağır malnutrisiya qeyd 

olunurdu və çox güman ki, bu da limfopeniyaya gətirib 

çıxaran faktorlardan biridir. Tədqiqat qrupumuzda 

xəstə sayının az olmasının əsas səbəbi müalicənin 

əvvəlində qidalanma vəziyyəti ilə limfositlərin sayı 

arasında əlaqəni göstərən statistik məlumatın kifayət 

qədər olmaması idi. Buna baxmayaraq, biz, tədqiqat 

qrupumuzda malnutrisiya və limfopeniya arasında 

korrelyasiya müşahidə etdik (cədvəl 4, şək 1).

Xərçəng xəstələrində intravenoz vitamin C-nin  

TLC miqdarına müsbət təsiri dərmanın təsirindən 

yaranan oksidativ stresə antioksidativ təsiri ilə 

əlaqəlidir. Bu, həmçinin, digər xərçəng xəstələrində 

intravenoz yüksəkdozalı vitamin C-nin müsbət təsirini 

izah etməyə imkan verir. Hesab olunur ki, oksidativ 

stress bir çox müxtəlif etiologiyalı limfopeniyanın, 

məsələn, intensiv fiziki gərginlik, böyrək xəstəliklərinin 

son mərhələsi və AZT (3-azido-2,3 dideoksitimidin-

QİÇS xəstələrində) zamanı yaranan limfopeniyanın 

əsasında duran səbəbi ola bilər. Yüksəkdozalı 

antioksidantların heyvanlarda aparılan tədqiqatda 

eksperimental yaradılmış limfopeniyanın aradan 

qaldırması  bu fikri bir daha   təsdiqlədi. Vitamin C-nin 

müsbət təsirini şərtləndirən faktor əsasən onun  

karnitin sintezində kofaktor kimi iştirak etməsi və 

beləliklə, yağ turşularının karnitindən asılı enerji 

metabol izmin i  həyata keç i rmək lə  immun 

hüceyrələrin funksiyasını dəstəkləməsidir. Karnitin 

defisiti  immun cavabı zəif olan pasiyentlərdə  

nümayiş etdirilmişdir. 
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Şək 1. . Limfositlərin ümumi sayı (TLC) əvvəl və 4 

həftə yüksəkdozalı Vitamin C ilə müalicədən sonra. 

Üfüqi xətt üzrə- öyrənilən qruplarda TLC göstəriciləri 

(TLC<1000 μL).  Şaquli xətt üzrə- standart 

yayılmanın göstəriciləri (25%-75%) 

           Əvvəl                                     Sonra

Cədvəl 5. Hər pasiyent üçün limfositlərin sayı 

müalicənin əvvəlində və sonunda

Limfositlərin 
sayı (əvvəl)

Limfositlərin 
sayı (sonda)

Limfositlərin sayının 
fərqi (əvvəl-sonra)

Limfositlərin 
statusu

1430

1330

880

520

1499

1300

680

700

1250

1440

1350

1130

420

810

1410

550

130

1060

290

1490

440

660

960

1120

580

1420

760

370

1080

280

830

630

1250

1030

1000

1420

530

1100

380

490

710

400

540

1210

1320

1450

1420

240

1450

220

1460

2420

1620

1400

920

740

1320

1620

1630

460

880

770

1330

1280

510

910

1030

1580

1080

680

1060

1230

750

1710

1310

380

1690

1410

720

1290

1380

1180

1120

1670

570

1150

400

510

820

440

940

1870

1400

1500

990

600

20

-1110

580

1900

121

100

240

40

70

180

280

-670

460

-40

-80

730

380

-150

740

90

640

20

100

110

170

290

550

10

610

1130

-110

660

130

150

120

250

40

50

20

20

110

40

400

660

80

50

-430

360

≥1000 

≥1000

<1000 

<1000 

≥1000

≥1000 

<1000 

<1000 

≥1000 

≥1000 

≥1000

≥1000

<1000

<1000

≥1000 

<1000 

<1000 

≥1000 

<1000 

 ≥1000 

 <1000 

<1000 

<1000 

≥1000 

 <1000 

≥1000 

<1000 

<1000 

≥1000 

<1000 

<1000 

<1000 

≥1000 

 ≥1000 

≥1000 

≥1000 

<1000 

≥1000 

<1000 

<1000 

<1000

<1000 

<1000

≥1000

≥1000

≥1000 

≥1000 

<1000
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Vitamin C-nin endogen karnitin sintezini 

yüksəl tmək qabi l iyyət i  və ona görə ener j i 

metabolizmini artırması heyvanlar üzərində aparılan 

tədqiqatlarda sübuta yetirilmişdir. İntravenoz vitamin 

C-nin immun sistemə dəstəkləyici təsiri digər dərc 

olunmuş məlumatlarla dəstəklənir (48). Bundan əlavə, 

bizim məlumatlar intravenoz vitamin C ilə müalicə 

alan xərçəng xəstələrində həyat keyfiyyətinin artması 

və tədqiqatın I, II fazalarında müşahidə olunan yaşam 

müddətinin  uzanması ilə də əlaqəli  ola bilər. 

İntravenoz yüksəkdozalı vitamin C bizim pasiyentlər 

tərəfindən yaxşı qəbul edilmiş; digər klinik tədqiqat 

məlumatları ilə uyğunluq təşkil etmişdir və əks- 

göstərişləri nəzərə almaq şərtilə  bədən çəkisinin 

0,5 q/kq-a qədər istifadəsi (faza I-tədqiqatlarda hətta 

1,5 q/kq–ma qədər) xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul 

edilən doza kimi qeyd olunmuşdur. Bizim tədqiqatdan 

məlum oldu ki, yüksəkdozalı vitamin C gündəlik kliniki 

təcrübədə xərçəng xəstələrində immun statusu 

yaxşılaşdırır və yaxşı qəbul olunur. Lakin bizim 

məlumatların kliniki interpretasiyası  kontrol qrupun 

olmaması və tədqiqat qrupunun az sayda olması ilə 

əlaqədar məhduddur.

Nəticə: Bu “real-canlı” müşahidəli tədqiqat 

limfopeniyası olan xərçəng xəstələrinin müalicəsində,  

gündəlik praktikada yüksəkdozalı vitamin C-nin  

istifadəsini göstərdi. Kəskin limfopeniyalı xəstələrdə 

intravenoz vitamin C müsbət təsir göstərdi və bu 

xəstələrdə TLC göstəriciləri kifayət qədər yüksəldi. İndi 

isə yüksəkdozalı vitamin C-nin xərçəng xəstələrində 

limfopeniyanın müalicəsində dəqiq rolunu göstərən 

və pasiyentlərin kliniki proqnozuna necə təsir 

edəcəyini təyin edən randomizəolunmuş plasebo 

kontrollu tədqiqatın aparılmasına ehtiyac duyulur.
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Buraxılış forması:
Venadaxili infuziya üçün məhlul 50 ml - 7,5 q

Farmakoloji xüsusiyyə�:
Askorbin turşusunun konsentrasiyasının 
plazmada 20 mkM-ə qədər artması 
ölüm riskini 20% azaldır.

Tərkibi:
Ak�v maddə: askorbin turşusu
(L-askorbat), 1 ml məhlulda -150 mq

* İnfeksion xəstəliklər (endogen  infeksiya əleyhinə mexanizmlərin ak�vləşdirilməsi)
* Cərrahi əməliyyatlardan sonra
* Ağır travmalar (sümük sınıqları və gec sağalan yaralar)
* Müxtəlif dərəcəli yanıqlar
* Onkoloji xəstəliklər
* Müxtəlif intoksikasiyalar
* Alkoqol və infeksiya mənşəli deliriya
* Psixi pozulmalar
* Addison xəstəliyi
* Allergik və il�habi dəri xəstəlikləri
* Revma�k xəstəliklər
* An�koaqulyantların həddən ar�q təyini
* Distrofiyalar
* Kardiovaskulyar xəstəliklər

Göstərişlər:



Askorbat bir çox metabolik reaksiyalar 
üçün reak�v elektron donorudur.

Vitamin C-nin 
orqanizmdə 

təsir spektrləri  

Vitamin C

Kofermentlər
Kollagen
Karni�n
Noradrenalin
Neyropep�d-sintetaza

Lipid mübadiləsi

An�oksidant

Sümük və birləşdirici toxuma

Dəmirin metabolizmi

İmmun sistemi  

Detoksikasiya sistemi

Endokrin və sinir sistemi

ASLP-in oksidləşməsi

Mədədə nitrozaminin əmələ gəlməsi

İl�habla əlaqəli oksida�v stress

Endoteli ilə əlaqəli vazodilyatasiya

Protein və lipidlərin DNT-sinin 
oksidləşməsi

Reduksiyaedici 
kimyəvi maddə
MBT-da dəmirin 
sorulmasının 
artması

An�oksidantlar
Oksigen radikallarının neytrallaşdırılması

L-Ascorbat                                      Dehidro-L-Ascorbat

PASCORBİN 7,5 g - məhlulunun yüksək dozada venadaxili yeridilməsi tamamilə təhlükəsizdir!

Pascorbin 7,5 g - preparatının tərkibində heç bir konservant və stabilizator olmadığından 
yüksək dozalarda istifadə oluna bilir və orqanizmə zərərli təsir göstərmir!

Fizioloji yol verilən pH və osmolyarlığa malik olduğundan parenteral istifadəsi tam təhlükəsizdir!

Plazmada askorbin turşusunun optimal terapevtik konsentrasiyasını təmin edir.

Onkoloji xəstəlikləri olan pasiyentlərdə 
prepara�n infuziyası ilə şüa və kimyəvi 
terapiya arasında ən azı 24 saat interval olmalıdı.
 
Qeyd:
İnyeksiya üçün məhlulun tərkibində 
konservant yoxdur, ona görə flakon yalnız 
birdəfəlik is�fadə üçün nəzərdə tutulub.
Prepara�n yüksək dozada is�fadəsi zamanı 
hə�ədə 3 dəfədən çox təyin etmək olmaz, 
müalicə müddə� isə 8 hə�ədən çox olmamalıdır.

 Pascorbin 7,5 g prepara�nı yüksək Əlavə effek�:
dozada qəbul etdikdə böyrək nahiyəsində 
ağrı və sidik ifrazının çə�nləşməsi meydana çıxa bilər. 

Əks - göstəriş:
- Hiperkoaqulyantların yüksək dozada təyini
- Tromboflebit, tromboza meyillik
- Böyrək daşı xəstəliyi
- Qlükoza-6 - fosfatdehidrogenaza ça�şmazlığı
- Prepara�n komponentlərinə qarşı yüksək
  həssaslıq
- 12 yaşdan aşağı uşaqlar
- Hamilə və laktasiya dövründə olan qadınlar

İs�fadə qaydası və dozası:
Prepara�n müalicə dozası göstərişdən asılı olaraq fərdi seçilir.
50 ml Pascorbin 7,5 g məhlulu 100 ml izotonik natrium xlorid məhluluna əlavə edilərək 
hə�ədə 2-3 dəfə yavaş-yavaş venadaxili yeridilir.

100 ml - 0,9%
NaCl izotonik 

məhlulu



rqanizm üçün karbohidratların əhəmiy-

Oyəti çox böyükdür. Karbohidratlar 

təbiətdə geniş yayılmışdır və bioloji 

aləmin ¾-nü təşkil edir. Rasionun böyük bir hissəsi (60-

70%) məhz karbohidratlardan ibarətdir. Onlar sadə və 

mürəkkəb şəkərlərə bölünərək, orqanizmdə müxtəlif 

funksiyalar icra edirlər. Karbohidratlar ( / ) K h  bir neçə 

qrupa ayırd edilir : monosaxaridlər (qlükoza, 

qalaktoza, fruktoza); disaxaridlər (saxaroza, maltoza, 

laktoza); polisaxaridlər (mürəkkəb şəkərlər-kraxmal, 

amilopektin, qlikogen, pektin, liflər, sellüloza). 

Qlükoza bir çox metabolik proseslərdə iştirak edir, 

lakin birinci və ən önəmli funksiyası enerji təminatıdır; 

qlikozamin şəklində hüceyrəxarici matriksin tərkibinə 

daxildir; bir çox zülalların fəaliyyəti məhz qlikoprotein 

şəkl ində, yəni k/hidratla bir ləşmiş formada 

mümkündür (fermentlər, daşıyıcı zülallar, hormonlar); 

lipidlər, aminturşular, nukleotidlərin sintezi üçün vacib 

olan bir çox üzvi birləşmələr karbohidratların 

metabolizmi zamanı əmələ gəlir ; karbohidrat 

törəməsi olan qlükuronidlər ksenobiotiklərin və 

endogen toksinlərin detoksiyasında iştirak edir. 

Karbohidratlar əvəzolunmaz komponent sayılmır; 

onların defisiti zamanı yaranmış hipoqlikemiyanı 

kompensasiya etmək üçün zülal və yağlardan istifadə 

olunur, lakin bu, orqanizm üçün qeyri-effektiv yoldur.      

Praktik sağlam insanda düzgün qidalanma zamanı 

orqanizmə daxil olan şəkər ilk növbədə enerji 

sintezinə qoşulur; digər bir hissəsi rezerv qlikogen 

şəklində qaraciyərdə toplanır. Lakin keçən əsrin 

sonundan başlayan və hazırda çox böyük vüsət almış 

karbohidrat bumu, yəni qida rasionunda əsasən 

karbohidratların  (xüsusən də tez mənimsənilib insulin 

şıçrayışına səbəb olan sadə şəkərlərin)  ifrat qəbulu bir 

Həyatı düzgün yaşamaq üçün iki mühüm şərtə əməl et: hər nə gəldi 

yeməkdənsə, ac qal, kiminlə gəldi bərabər olmaqdansa, tənha qal. 

Ömər Xəyyam

sıra patologiyaların, o cümlədən, geriyədönməz 

degenerativ proseslərin inkişafına səbəb olmuşdur. 

Problem kimi orta və yaşlı insanlarda daha çox 

müşahidə olunsada, uşaq qidalanmasında da mühüm 

aqressiv faktora çevrilmişdir. Belə ki, uşaqlar tərəfindən 

aramsız reklam sayəsində çox geniş istehlak olunan 

hazır qablaşmış məhsulların hamısının tərkibində 

şəkər mövcuddur və müasir uşaq artıq səhər yeməyi 

zamanı gündəlik şəkər normasını almış olur. 

Bəs yanlış qidalanma sayəsində yaranmış 
şəkər artıqlığı nə kimi fəsadlar törədə bilər?

Məlumdur ki, biokimyəvi reaksiyaların getməsi, 

adətən, müəyyən fermentlərin iştirakı ilə baş verir. 

Hiperqlikemiya zamanı (k/hidratların həddən artıq 

qəbulu: çörək; unlu, şəkərli şirniyyatlar, şirin içkilər; 

yaxud şəkərli diabet xəstəliyi zamanı) sərbəst şəkərlər 

orqanizmin istənilən zülalı ilə ferment iştirakı olmadan 

birləşərək onların funksiya pozulmalarına səbəb olur; 

mürəkkəb və çoxpilləli biokimyəvi reaksiya nəticəsində 

orqanizm üçün çox toksik olan geriyədönən erkən və 

geriyədönməyən gecikmiş qlikasiya məhsulları (AGE) 

əmələ gəlir ki, bunların hüceyrədə toplanması 

tədricən hüceyrənin funksiya pozulmasına, sonda isə 

məhvinə səbəb olur. Bioloji aktiv molekulların  qeyri-

fermentativ qlikozilləşməsinin diabet və qocalmanın, 

Bexterev xəstəliyi, Parkinson xəstəliyi, dağınıq skleroz, 

artroz, digər degenerativ xəstəliklərin  patogenezində 

rolu sübut olunmuşdur.        

Orqanizmin mühüm əhəmiyyətli zülallarının 
qlikasiya nəticəsində yaranan funksiya 
pozulmasına aiddir:        

                                        
· damar divarı zülalının zədələnməsi damarların               

Ortomolekulyar terapiya
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elastikliyin azalması (rigidliyinə) və qan dövranı   

pozulmalarına səbəb olur.

· kollagen zülalının zədələnməsi nəticəsində  kollagen 

liflərinin elastikliyi zəifləyir ki, bu da  dəri qocalmasına, 

bağ və vətərlərin boşalmasına, qığırdaq dege-

nerasiyasına səbəb olur.                                                       

· eritrosit membranları elastikliyini itirdiyindən 

hüceyrə formasını dəyişə bilmir və öz ölçüsündən kiçik 

kapilyar mənfəzindən keçə bilmir.                                                                                                                                              

· göz bülluru zülalının  zədələnməsi nəticəsində 

katarakta inkişaf edir.                                                                                        

· qlikasiyaya uğramış  qan zərdabının albumini 

transport və detoksikasiya funksiyasını, bilirubin və 

uzunzəncirli yağ turşularını birləşdirmək qabiliyyətini 

itirir.                                                                                                 

· immunoqlobulinlər öz xassələrini itirdiyindən 

orqanizmin müdafiə funksiyası zəifləyir.                                             

· böyrəklərin yumaqcıq aparatının zədələnməsi  

membranların qalınlaşmasına və onların keçiriciliyinin 

dəyişməsinə gətirib çıxarır.                                                                                                                                                           

· sinir lifləri qişalarının, o cümlədən, mielinin 

zədələnməsi sinir impulslarının ötürülməsini 

əngəlləyir.                                                                                                                                                                                            

· insulinin qlikasiyası onun  spesifik reseptorlara qarşı 

həssaslığını azaldır.                                                                                                  

· makrofaq reseptoru i lə bir ləşərək onlar ı 

iltihabtörədici sitokinlərin ifrazına sövq edərək iltihab 

prosesinə təkan verir.                                                                                                                                              

· DNT və nukleotidlərin qlikozilləşməsi mutasiyalara 

səbəb olur.                                                                                                                                                                                    

· azot monooksidin (NO) sintezi inhibə edilərək 

damar genişlənməsi əngəllənir.                                                                 

· ASLP-in oksidləşməsini sürətləndirir.

AGE orqanizmdə yaranmaqla yanaşı xaricdən də daxil 

olur, belə ki, yüksək temperaturda sobada və ya yağda 

qızardılmış qidalar (toyuq, kartof...) AGE ilə zəngin olur. 

Belə qidaların müntəzəm istifadəsi, karbohidrat 

qəbulu ilə birlikdə yuxarıda qeyd olunan hallara, erkən 

qocalmaya, xroniki xəstəliklərə səbəb olur.  Şəkər tək 

sağlamlığın itirilməsi deyil, həmçinin,  gözəlliyə də 

xeyli xələl gətirir, belə ki, dəri karkası olan, onun 

elastikliyini təmin edən kollagen və elastin kimi 

  

zülalların zədələnməsi dərinin erkən sallanmasına və 

qırışmasına səbəb olur. Orqanizmdə 3 yolla (aşağı 

sıxlıqlı lipidlərin oksidləşməsi, treonin a/t-nun 

metabolizminin aralıq məhsulu kimi və qlikoliz) 

yaranan Metilglyoxal çox toksiki maddə olub, 

sitotoksik təsir göstərir. Fizioloji vəziyyətdə onu 

inaktivə edən qlioksalaz sistemi mövcuddur, lakin bu 

sistemin fəaliyyəti zəiflədikdə Metilglyoxal reagent 

kimi çalışaraq qlikasiya prosesinə təkan verir.

 Dahi Rekkeveqin banisi olduğu biotənzimləyici 

sistemli təbabət orqanizmin özünütənzimləmə  

fəaliyyətinin bərpası sahəsində, qlikasiya məhsullarının 

xaric edilməsində, hüceyrələrin bərpasında danılmaz 

uğurlar qazanmışdır.  Bioloji tənzimləyici preparat 

olan Glyoxal compositum hüceyrədaxili drenajı təmin 

edərək, onun qlikotoksinlərdən azad olmasına təkan 

verir. Kompleks terapiya çərçivəsində istifadə olunan 

Glyoxal compositum digər şərtlərlə yanaşı (zərərli 

vərdişlərdən imtina, sağlam qidalanma, qlikotoksin 

mənbəyi olan qızarmış, çox yüksək temperaturda 

bişmiş qidalardan uzaq olmaq) degenerativ prosesin 

proqressivləşməsinin qarşısını ala bilər. Qliko-

toksinlərin eliminasiyasını daha da sürətləndirmək 

üçün yanaşı olaraq autofagiya mexanizminə 

(orqanizmin hüceyrə səviyyəsində özünütəmizləməsi) 

təkan verən qısamüddətli aclıqdan da yararlanmaq 

olar.  Beləliklə, sağlam qidalanma prinsiplərinə riayət, 

müntəzəm olaraq biotənzimləyici detoksikasiya 

proqramı ilə hüceyrə və hüceyrəətrafı sahənin 

toksinlərdən azad edilməsi həyat keyfiyyətini xeyli 

yüksəldə, bir çox sivilizasiya xəstəliklərinin qarşısını ala 

bilər. 

Ədəbiyyat:

1. Ordinatio  antihotoxica et materia medica. 

Heel. 1998

2. Д.Тейтельбаум, К. Фидлер. Без сахара М., 2016.

3.Vistoli, G; De Maddis, D; Cipak et al. (Aug 2013). 

"Advanced glycoxidation and lipoxidation end 

products (AGEs and ALEs): an overview of their 

mechanisms of formation.". Free Radic Res. 47: Suppl 

1:3–27. 

Humoral faza

REJİM 1

Zəif intoksikasiya

Nux vomica HA

Berberis HA

Lymphomyosot

Coenzyme compositum

12 həftə ərzində; REJİM 2 

və 3-dən sonra gələ bilər

Matriks fazası

REJİM 2

Orta intoksikasiya

Hepar compositum

Solidago compositum

Pulsatilla compositum

Ubichinon compositum

6 həftə ərzində; sonra 

12 həftə ərzində  REJİM 1  

Qaraciyər

Böyrək

Matriks

Hüceyrə

Hüceyrə fazası

REJİM 3

Güclü intoksikasiya

Hepar compositum

Solidago compositum

Thyreoidea compositum

Glyoxal compositum

6 həftə ərzində; sonra  

12 həftə ərzində  REJİM 1 
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Ortomolekulyar terapiya
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zədələnmiş qaraciyər üçün əlavə yüklənməyə səbəb 

ola bilər. Belə istiqamətlərdən biri biotənzimləyici 

preparatlar  və Sanum preparatları ilə müalicədir. Bu 

işin məqsədi-XVH (B vəD) olan xəstələrin kompleks 

müalicəsində Sanum preparatları və biotənzimləyici 

preparatların istifadəsidir. Naturopatik müalicənin 

əsası-orqanizmin daxili mühitinin bərpasıdır. 

Akademik təbabət gücsüz olduğu halda, Sanum-

preparatlarının endoekolo-giyanın normallaşdırılması 

ilə kombinasiyasının effektivliyi pasiyentlərin çoxillik 

uğurlu müalicəsi ilə təsdiq olunmuşdur.

Materiallar və üsullar
ATU-nun bazasında Bakı ş. 1 saylı şəhər kliniki 

xəstəxanasında, xroniki hepatit diaqnozu ilə infeksion 

şöbəyə qəbul edilmiş 90 pasiyent müayinə 

olunmuşdur. Pasiyentləri kliniki-laborator və 

instrumental (US müayinəsi) müayinə üsullarına görə 

2  ya r ım qpupa  ay ı rm ı ş l a r :  kompensas i ya 

mərhələsində olan xroniki aktiv HDV  (41 insan-45,5%) 

və dekompensasiya mərhələsində olan xroniki HDV 

(49 pasiyent-54,5%). XADH-li pasiyentlərdə 

kompensasiya mərhələsində orta dərəcədə kliniki 

əlamətlər qeyd etmişlər: periodik mədə qıcqırması, 

iştahsızlıq, bağırsaq disfunksiyası, qarında, daha çox 

sağ hissədə ağrı, sidiyin rənginin periodik tündləşməsi 

və sarılığın əmələ gəlməsi,yüksək hərarət, diskomfort 

və intoksikasiya ilə müşayiət olunur.

Qeyd:

Х-sağlam göstəricilər ilə etibarlı fərq; Хх- sağlam göstəricilər ilə yüksək 

etibarlı fərq; R-kompensasiya olunmuş və dekompensasiya olunmuş 

XADH arasında etibarlı fərq. 

roniki hepatitlər arasında xroniki hepatiti  B, XC və D viruslarına xüsusi diqqət yetirilir. Tək 

səbəb - xroniki hepatitin bu növlərinin 

böyük sosial əhəmiyyətə malik olmasıdır. ÜST-nin 

məlumatına görə, dünyada 300 mln HBV və 500 mln 

HCV–nin daşıyıcısı müəyyən olunmuşdur. Yoluxan-

ların 80% -i əsas risk qrupuna aiddir. Təqribən 40% 

HBV daşıyıcısı xroniki hepatitin ağırlaşması nəticəsində 

ölür. Hər il dünyada 1 mln HBV ilə yoluxmuş insan 

qaraciyər xərçəngindən tələf olur. Hepatologiyada 

son illər edilmiş mühüm ixtiralardan biri, HBV və 

HCV–in həm qaraciyərdə, həm də qaraciyərdən kənar 

replikasiyasıdır. Bu virusların qanın mononuklear 

hüceyrələrdə, onurğa beyində, limfatik düyünlərdə 

replikasiyası sübut olunmuşdur ki, bu da yoluxmuş 

hüceyrələrin immunoloji funksiyasının pozulmasına  

və immun nəzarətdən “qaçmasına” gətirib çıxarır. 

İmmun nəzarətdən “qaçan” həm HBV, həm də HCV 

virus-mutantların yaranmasının mümkünlüyü sübut 

olunmuşdur. Son illər bu xəstəliklərin  etiologiyası, 

immunogenezi, patomorfologiyası sahəsində biliklər 

xeyli genişlənmiş, diaqnostika və spesifik profilaktika 

imkanları artmışdır. Xroniki virus hepatitli (XVH) 

pasiyentlərin terapiyası çox mürəkkəb məsələ olaraq 

qalır. XVH–li pasiyentlərin kompleks müalicəsində 

əsaslandırılmış patogenetik terapiya  çox mühüm, 

bəzən isə həlledici əhəmiyyətə malik olur və bu 

imkanlar son illər xeyli genişlənmişdir. Qaraciyərin 

diffuz xəstəliklərində əsas məqsəd “zərərvurma” 

pr ins ip inə r iayət  etməkdir,  be lə k i ,  özünü 

doğrultmayan istənilən müalicə preparatları 

Xroniki hepatit B (XHBV) və D (XHDV) 
viruslu pasiyentlərin patogenetik terapiyasında 
Sanum preparatlarının effektinin  müqayisəsi

N.M. Xudaverdiyeva, E.X. Eyvazov, L.Ş. Bağırova, M.M.Camaldinov, Q.A. Kərimova

Cədvəl 1. Müalicədən əvvəl xroniki aktiv HDV-lu pasiyentlərin biokimyəvi göstəriciləri          

Göstəricilər

Bilirubin, mkmol/l
AlAT mmol/l
Süleymani sınağı, ml
Timol sınağı, vahid
Ümumi zülal, q/l
Albumin,%
alfa 1
alfa 2
Beta
Qamma-qlobulin
Koeffisient А/Q

Sağlam insanlarda
 п=30
20-yə qədər
0,4-0,8
1,8—2,2
4
68-85
50-65
4,0
8,0
10,0
16
3 və daha çox

ХАDH Kompensasiya 
п =41
31,5+-0,6
3,4+-0,5
1,8+-0,3
6+-0,2
70,2+-0,7
53,4+-0,6
4,8+-0,01
8,8+-0,1
12,3+-0,2
23,4+-0,6
2,7+-0,1хх

ХАDH Dekompensasiya
п = 49
152,0+-7,4хх
5,4+-1,4хх
1,4+-0,1хх
14,0+-0,8хх
76,1+-0,5хх
52,8+-0,2х
4,5+-0,2
6,9+-0,2хх
19,9+-0,4
24,5+-0,2
2,1+-0,2хх
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normallaşmasına səbəb olur. Biokimyəvi analiz  

göstəricilərinin (ALAT və ASAT, bilirubinin səviyyəsi, 

qaraciyərin zülal-sintetik  funksiyası, zülalın miqdarı, 

protrombin indeksi artır, timol sınağı) səviyyəsi azalır. 

Müalicənin istiqaməti müxtəlif orqan və sistemlərdə 

patoloji dəyişikliklərin korreksiyasına, orqanizmin 

müqavimətinin aktivasiyasına yönəldilib. Beləliklə, 

kompleks Sanum terapiya və biotənzimləyici terapiya 

ХАDH viruslu xəstələrin müalicəsində effektli olub, 

qaraciyərdə iltihabi prosesi azaldır, dezintoksikasion, 

zülal-sintetik, piqment funksiyasını normallaşdırır, 

immuno-moduləedici təsir göstərir.  Əlavə effektlərin 

və qaraciyərin dərmanla yüklənməsinin olmaması, 

preparatların yumşaq təsiri, yaxşı dözümlülük, 

hemopoezə stimuləedici təsir (ХАDH) xroniki virus 

hepatitində bu preparatların kompleks terapiyada 

istifadə olunmasına imkan verir.

Nəticə: XH B və D virusu olan pasiyentlərin 

patogenetik terapiyasına daxi l  olan Sanum 

preparatlarının və biotənzimləyici preparatların təyin 

edilməsi sitolitik, xolestatik və mezenximal-iltihabi 

sindromun geriyə inkişaf müddətini qısaltmışdır, 

xüsusilə bu zaman ALAT, ASAT aktivliyinin azalması və 

bilirubinin nəzarət qrupu ilə müqayisədə daha aşağı 

səviyyəyə enməsi müşahidə olunmuşdur. Sanum 

terapiya və biotənzimləyici preparatların XHV B və D 

o lan pas iyent lərdə əsas  k l in ik i -b iok imyəv i 

göstəricilərin müddətinə və tezliyinə, intoksikasiya 

sindromuna, sarılıq, meteorizm, hepatomeqaliya və 

sitolizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  HV-nin 

xroniki formalarının patogenetik terapiyasında Sanum 

və biotənzimləyici preparatların tətbiq edilməsi 

ümumilikdə xəstəxanada qalma müddətinin və  

stasionar dövrünün əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına 

səbəb olur.  

Ədəbiyyat:

1. Рахманова.А.Г Хронические вирусные гепатиты и цирроз 

печени  СПб; Питер, 2006

2. Майер К. Гепатит и последствия гепатита / К. Майер. — М. 

: ГЭОТАР Медицина, 1999. — 432 с.

3 .Созинов А. С. Системная эндотоксикация при 

хронических вирусных

гепатитах / А. С. Созинов // Бюл. эксперимент. биологии и 

медицины. — 2002. — Т. 133, № 2. — С. 183—185.

4. Учайкин В. Ф. Вирусные гепатиты от А до ТТV у детей / В. Ф. 

Учайкин, Н. И. Нисевич, Т. В. Чердниченко. — М. : ООО 

«Издательство Новая

Beləliklə, XADH –lı pasiyentlərin biokimyəvi 

göstəriciləri cüzi olaraq sağlam göstəricilərdən 

fərqlənir. AlAT ( Р<0,01) aktivliyi artmış, Süleymani 

sınağı azalmış ( Р<0,01), Timol sınağı ( Р<0,01) və 

qamma-qlobulinlərin səviyyəsi (Р<0,01) artmış,                             

nət icədə a lbumin-qamma-qlobul in  əmsa l ı   

azalmışdır (Р<0).                                                                                                                               

Xroniki B və D virus hepatitli 90 pasiyent (28 qadın 

və 62 həkim) tədqiq olunmuşdur. Hazırki tədqiqata 18 

yaşdan - 48 yaşa qədər olan pasiyentlər daxil 

edilmişdir. Müşahidə olunan pasiyentlərin orta yaş 

həddi 21,5±2,5 təşkil edir.  

Nəticələr və onların müzakirə olunması
Kurs müalicə 1,5-2 ay davam edir. Mühiti 

qələviləşdirmək üçün pasiyentlərə qələvi vasitə kimi 

ALKALA N, maqnezium (MAPURİT), sink (ZİNKOKEHL) 

kimi mineral maddələr təyin edilmişdir. Qanın pH-nı 

tənzimləmək üçün 0,9% 200-400 ml fizioloji məhlul və 

8,4% 20 ml natrium-bikarbonata Sanuvis 4,0, 

Сitrokehl 2,0, Formasan 2,0 ml əlavə olunmuşdur. 

Pasiyentlərə, eyni zamanda, həftədə 2 dəfə Engystol 1 

həb gündə 3 dəfə;  Hepar compositum №10, Carduus 

marianus-injeel №10-hərəsindən 2,2 ml olmaqla təyin 

edilmişdir. Həmin dozada, əlavə olaraq Echinacea 

compositum (№ 10) 2,2 ml venadaxili həftədə 1 dəfə, 

Coenzyme compositum (№ 10)  və Ubichinon 

compositum (№ 10 - 2,2 ml) bir şprisdə həftədə 3 dəfə 

təyin edilib, qaraciyərin funksiyasını normallaşdırmaq 

üçün Nux vomica HA təyin edilir (zülal metabolizminə, 

öd sintezinə və dinamikasına təsir edir): Patogenetik 

terapiyanın əsas məqsədi – qaraciyərin pozulmuş 

funksiyasını əvəz etmək və ilk növbədə - detoksikasiya 

etməkdir. İdarə olunan hemodilyusiya üsulu tətbiq 

olunmuşdur. Venadaxili infuziyalar üçün (2-4 l/sutka 

həcmində) müxtəlif dezintoksikasion vasitələrdən 

istifadə olunur – qlükoza məhluluna 5% 10 ml vitamin 

C və  Engystol, Hepar compositum, Nux vomica-

Homaccord, Chelidonium–Homaccord, Coenzyme 

compositum, Ubichinon compositum- hərəsindən 1 

ampula əlavə olunur, kurs müalicədə hər 3 gündən bir 

cəmi 10 infuziya aparılır. HDV və HBV-nin ağır 

formalarında efferent terapiya vasitələri cəlb 

o lunmaq la ,  e k s t r a ko rpo ra l  de tok s i ka s i ya 

(hemosorbsiya, plazmosorbsiya, plazmo-mübadilə ilə 

plazmaferez, ultrafiltrasiya), həmçinin, hiperbarik 

oksigenasiya özünü doğrultmuşdur. Aparılmış 

müal icə nət icəsində pasiyentlər in vəziyyət i 

yaxşılaşmışdır. XHV (B və D) olan 29 xəstədə müəyyən 

olunmuşdur ki, biotənzimləyici preparatların təyin 

o lunmas ı  xə s tə l i y i n  k l i n i k i  t əzahür l ə r i n in 

reqressiyasına, intoksikasiya və sarılığın azalmasına, 

qaraciyər və  dalağın ölçülərinin yaşa uyğun 
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 Belə  ki, iltihab  sitokinləri  İL-1β, İL-8, TNF-α 

hepatosi t lərə  təs ir   edir,  onlar  i sə qanın 

laxtalanmasına  səbəb  olan  kəskin  faza  zülallarının  

(α1-antitripsin, fibrinogen  və s.) xaric olmasına  gətirib 

çıxarır. Hiperfibrinogenemiya olan mühitdə  iltihabi  

proseslər xronikiləşir. Qanın laxtalanmasının  yüksək  

olması  immunokompetent hüceyrələrin (əsasən  də 

T-Limfositlərin) azalmasına səbəb olur. TXU-da 

immun sistem, onun zəifləməsinə  səbəb  olan mənfi 

faktorlar, profilaktik  məqsəd  üçün  bu  faktorların  

aradan qaldırılması  mühüm  şərtdir. A.A.Baranov  və  

V. Y. Albitskiyə  görə, TXU–nun  meyarları  belədir:

3 yaşından yuxarı uşaqlarda TXU qrupuna daxiletmə 

meyarı  kimi  infeksion  indeksdən (II )istifadə  edilir  .

II = il ərzində bütün KRX –lərin sayı  / uşağın yaşı  

TXU-da İnfeksion indeks 1,1-3,5, nadir  xəstələnən 

uşaqlarda isə 0,2- 0,3–dür.

Hər zaman pediatrları çox çətin fakt qarşısında qoyan 

(xüsusilə də müalicə  baxımından) TXU-nun 

simptomatik müalicə olunmasıdır. Belə yanaşma 

xəstəliyi xronikləşdirib, uşaqların gələcəkdə daha ağır 

xəstəliklərə düçar olmağına şərait yaratmaq deməkdir.

Yuxarıda  sadalanan problemlərin həl l inə 

patogenetik cəhətdən yanaşmaq məsələnin  

kökündən  həlli deməkdir. 

ediatriyanın çox aktual problemlərindən biri Ptez-tez xəstələnən uşaqlardır (TXU). O 

uşaqlar TXU hesab edilir ki, yaşıdları ilə 

müqayisədə kəskin respirator xəstəliklərə tutulmanın 

ən yüksək həddində olurlar. TXU dispanser qrupunu 

təşkil edirlər;  xroniki xəstəliklərə meyilli olub, ikinci 

sağlamlıq qrupuna aid edilirlər. Kəskin respirator 

infeksiyalara (qrip, paraqrip, adenovirus), qan azlığı, 

diatez, mədə-bağırsaq infeksiyaları,  böyük yaşlı 

uşaqlarda isə yuxarı tənəffüs yollarının, ağız 

boşluğunun xroniki infeksiya ocaqları səbəb olur. 

Uşaqlar arasında daha çox KRX, mədə -bağırsaq 

traktının xəstəlikləri, damar distoniyası, revmatik 

qızdırma, allergik rinit, adenoid, disbakterioz və s. kimi 

xəstəliklərə tez-tez rast gəlinir. TXU-da ən əsas 

səbəblərdən biri də immunoloji əhəmiyyətə malik ana 

südü ilə qidalanma hallarının azalmasıdır. Ana südü ilə 

qidalanan yenidoğulmuşlarda infeksiyalara qarşı 

müqavimət  yüksək  olur. Xüsusən, ağız südü həm 

hüceyrə, həm də humoral immuniteti  yüksəldir, selikli 

qişaların, ən əsası da mədə-bağırsaq  traktının 

patogen  mikroorqanizmlərə  qarşı rezistentliyini 

artırır. Ana südü və ağız südünün tərkibində    

immunoqlobulinlərin bütün sinifləri (xüsusilə, çox 

mühüm əhəmiyyətə malik olan İg A) var. 

Sekretor İg A yenidoğulmuşlarda  bağırsağın  

selikli qişasının antibakterial  müdafiə  qabilliyyətini 

artıran  mühüm  faktordur. Məhz  İg A-nın 

çatışmazlığı və digər qıcıqlandırıcı faktorlar uşaqlarda   

tez-tez   mədə-bağırsaq  traktının xəstəliklərinə  

(xüsusilə,  xroniki  xəstəliklərə  səbəb olan selikli 

qişaların atrofiyasına) səbəb  olur. TXU-da   immun  

sistem i lə  birbaşa  əlaqəsi  olan hemostaz  

sistemindəki  dəyişikliklər də rol  oynayır.  

Yaş

1 yaşadək 

1-3 yaş

4-5 yaş

6 yaşdan böyük

İl ərzində KRX-nin epizodları

4 dəfə və daha çox 

6 dəfə və daha çox

5 dəfə və daha çox

4 dəfə və daha çox

Uşaq xəstəliklərinin 
müalicəsində Sanum 
terapiyanın effektivliyi 

Səadət Əzimova

həkim-pediatr, Bioloji Təbabət klinikası
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etmək) yem. 30 dəq əvvəl. OKOUBASAN D2  1-2 

damcı gündə 1-2 dəfə (bir az suda həll etmək) 

3. FORTAKEHL D5, ehtiyac olduqda PEFRAKEHL, 

NOTAKEHL, ALBICANSAN 

4. SANKOMBI  5+2 sxeminə əsasən (5 gün — 

SANKOMBI, 2 gün — FORTAKEHL)   2-4 həftə

5. RECARCIN D6 - 1-3 damcı həftədə 2 dəfə sürtmək 

Spastik bronxit, neyrodermit 

1. Pəhriz (süd məhsulları və yumurta –istisna) 

2. CITROKEHL 2 damcı gündə 2 dəfə (bir az suda həll 

etmək), yem. 30 dəq əvvəl 

3. FORTAKEHL D5 

4. 10 gündən sonra  -SANKOMBI   5+2 sxemi ilə 

5. UTILIN D6 və RECARCIN D6   2 damcı növbəli 

sürtmək (günaşırı)

Neyrodermit zamanı – həftədə 3-5 dəfə ALKALA N  

tozu həll edilmiş suda 10-20 dəq çimdirmək (1 ö.q 

uşaq vannasına).

Herpes, aftoz stomatit

1. Pəhriz (süd məhsulları və yumurta –istisna) 

2. CITROKEHL - 2 damcı gündə 2 dəfə (bir az suda həll 

etmək) yem. 30 dəq əvvəl, ağrı olduqda — 

STOLONIKEHL D6 (Penicillium brevicompactum) 1-2 

damcı gündə 2 dəfə daxilə 

3. GRIFOKEHL D5 (və ya QUENTAKEHL D5) 1-4 damcı 

gündə 1 dəfə daxilə; hər vezikulu GRIFOKEHL olan 

tamponla islatmaq 

4. 10 gündən sonra -SANKOMBI   5+2 sxemi ilə (5 

gün— SANKOMBI, 2 gün — GRIFOKEHL), yerli- 

GRIFOKEHL

5. UTILIN D6 -2-4 damcı sağlam dəriyə sürtmək 

 Uşaqlarda fiziki inkişafdan geriqalma

1. Pəhriz (süd məhsulları və yumurta –istisna) 

2. CİTROKEHL -2-10 damcı (yaşdan asılı olaraq) gündə 

2 dəfə (bir az suda həll etmək) yem. 30 dəq əvvəl

3. THYMOKEHL şam - 2 yaşa qədər  ½ supp.per 

rectum günaşırı; 2-6 yaş  -  ½ şam   hər gün; 6 yaşdan 

yuxarı 1 şam yatmazdan əvvəl                                                                                                                      

4. REBAS şam - 2 yaşa qədər- ½ şam rectum günaşırı; 

2-6 yaş- ½ şam  hər gün; 6 yaşdan yuxarı   1 şam  

yatmazdan əvvəl və ya kapsul:  2 yaşa qədər - ½ 

kapsul 1 dəfə, 2-6 yaş 1 kapsul  gündə 1 dəfə; 6 yaşdan 

yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə per os 
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Bunun üçün hazırda  bir çox  həkimlərin  müraciət  

etdiyi Bioloji təbabətin  ayrılmaz şaxəsi  olan İzopatiya 

(Aeqalia  aequalius curantur-bərabər bərabərlə 

müalicə olunur) prinsipi ilə yanaşsaq, çox  düzgün 

seçim etmiş olarıq. Belə ki, orqanizmə  heç  bir  zərər 

vu rmadan  özünümüdafiə  mexan i zm lə r i n i  

aktivləşdirməklə tam sağalmaya nail olmaq olar.     

Bioloji təbabətin bir şaxəsi olan Sanum terapiya 

(İzopatik terapiya) alman alimi, professor, mikrobioloq 

G. Enderlyaynın adı ilə bağlıdır. 

Allergiya, kəskin respirator xəstəliklər, geniş spektrli 

virus infeksiyaları, disbakterioz, bronxial  astma  və s. 

bu kimi xəstəliklərin etiopatogenezindən asılı  

olmayaraq, ilk  növbədə turşu-qələvi balansını 

normallaşdırmaq, selikli qişanın tamlığını bərpa 

etmək, mədə-bağırsaq traktının mühitini  normal-

laşdırmaq, bərpa edilmiş selikli qişaları normal 

mikroflora, orqanizmi mikroelement  və vitaminlərlə  

təmin  etmək lazımdır. İzopatiya nəzəriyyəsi məhz 

belə yanaşmanı təklif edir. TXU–da ilk növbədə  

müvafiq  xəstəliyin etiopatogenetik müalicəsi, 

bərpaedici və reabilitasiyaedici tədbirlər, immuno-

terapiya və vaksinoterapiya aparılmalıdır. 

Reabilitasiyaedici tədbirlər, o cümlədən, allergenin 

təsirini azaltmaq, xroniki infeksiya ocaqlarının 

sanasiyası, təmiz havada gəzinti, normal yuxu rejimi, 

müalicəvi gimnastika, ümumi masaj və xüsusən də 

pəhrizə ciddi riayət (tərkibində toyuq yumurtası, süd 

və süd məhsulları olan qidalardan imtina, karbohidrat 

və şirniyyata düzgün münasibət) bu xəstələrin uğurlu 

terapiyasının mühüm hissəsidir. G. Enderlyaynın 

davamçısı olan pediatr K.Vertman tərəfindən bir sıra 

effektli müalicə sxemləri və antigenləri istisna edən 

müalicəvi pəhriz təklif olunmuşdur ki, bu pəhriz belə 

xəstələrin müalicəsində uğurla tətbiq edilir. Vertmana 

əsasən, bir çox uşaq xəstəlikləri bağırsağın selikli 

qişasının atrofiyası ilə əlaqəli olduğundan, terapiyanı 

məhz bağırsaqdan başlamaq lazımdır. 

    Angina, öskürək, otit 

1. Pəhriz. Süd məhsulları və yumurta - istisna.

2. CITROKEHL -2 damcı gündə 2 dəfə (bir az suda həll 

etmək) yem. 30 dəq əvvəl 

3.  FORTAKEHL D5 (yaxud NOTAKEHL,və ya 

QUENTAKEHL-göstərişdən asılı olaraq) 7-10 gün 

müddətində, sonra  SANKOMBI 

4. SANKOMBI D5 5+2 sxeminə əsasən (5 gün — 

SANKOMBI, 2 gün — FORTAKEHL)  - 2-4 həftə

5. UTILIN D6,  REBAS D6 kapsul, ehtiyac olduqda 

SANUKEHL Strep D6 sürtmək

Diareya

1. Pəhriz (süd məhsulları və yumurta –istisna).

2. CITROKEHL - 2 damcı gündə 2 dəfə (bir az suda həll 
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Giriş
Yumurtalıqların kistası retension törəmə olub, 

hipotalamus-hipofiz sistemində funksional pozulma 

nəticəsində əmələ gəlir (7). Daha çox follikulyar kista 

və sarı cismin kistasına rast gəlinir. Follikulyar kistanın 

patogenezində hormonal disfunksiya ilə yanaşı, 

keçirilmiş iltihabi proses (5) də iştirak edə bilər; bu da 

follikulogenezdəki ferment sisteminin zədələnməsinə 

gətirib çıxarır. Yumurtalıqların hiperstimulyasiya 

sindromu kistanın yaranmasına səbəb ola bilər (1,3). 

Belə kistaların daha çox 2-3 menstrual tsikl boyunca 

geriyə inkişafa məruz qalma riski var (6, 5). 

Biotexnologiyanın inkişafı xüsusi dərman vasitələ-

rinin – yumurtalıqların funksiyasının dəstəklənməsinə 

cavabdeh olan sistemin tənzimlənməsinə imkan 

verən kompleks homeopatik preparatların sintezinə 

gətirib çıxardı. Tərəfimizdən bu preparatların 

yumurtalıqların retension kistalarının kompleks 

müalicə sxeminə daxil edilməsi təklif edilmişdir.

Tədqiqatın məqsədi
Yumurtalıqların retension kistalarının müalicəsində 

Gynacoheel, Metro-Adnex-Injeel, Lymphomyosot, 

Ovarium compositum kimi kompleks biotənzimləyici 

preparatların təsirinin effektivliyi, təhlükəsizliyi və 

mənimsənilməsinin öyrənilməsidir. 

umurtalığın retension kistası olan 40 Yx ə s t ə n i n  m ü a l i c ə s i n d ə  k o m p l e k s 

b i o t ənz im l ə y i c i  p repa r a t l a r  o l an 

Gynacoheel, Metro-Adnex-Injeel, Lymphomyosot, 

Ovarium compositum-un kliniki istifadəsinin nəticələri 

öyrənilmişdir. Pasiyentlərin müalicədən əvvəl və 

biotənzimləyici preparatlarla müalicədən sonrakı 

vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Yumurtalıqların 

retension kistalarının həm profilaktika, həm də 

müalicəsi məqsədilə istifadə olunan kompleks 

preparatların yüksək effektivliyi qeyd olunmuşdur. 

Preparatların təhlükəsizl iyi  və onların yaxşı 

mənimsənilməsi təsdiq olunmuşdur. Praktiki istifadə 

üçün tövsiyə olunmuşdur.  

Yumurtalıqların kistlərin növləri
(Pfannenştil-Malinovskiyə əsasən)

1. Follikulyar kista

2. Sarı cismin kistası

3. Teka-lütein kistası

4. Paraovarial kista

5. Tuboovarial iltihabi kista

6. Endometriotik kista

7. Yumurtalığın örtük epitelinin kistası

8. Yumurtalıqların kistoz degenerasiyası

                      

Yumurtalıqların retension 
kistaları və onların 
biotənzimləyici 
preparatlarla müalicəsi

Venera Sadıxova

həkim-ginekoloq, 3 №-li şəhər klinik xəstəxanası 

Cədvəl 1. Yumurtalıqların retension kistası olan xəstələrdə iltihabi proseslərin tezliyi.

Xəstələrin xarakteristikası

Cərrahi əməliyyat olunmuş               

Cərrahi əməliyyat olunmayan                  

Cəmi  

20

1 2

38

2

-

2

92,8

7,2

95

7,2

-

5

Cinsiyyət orqanlarında iltihabi 

prosesin olması     

Xəstələrin sayı                       %

            

Xəstələrin sayı                       %

            

Cinsiyyət orqanlarında iltihabi 

prosesin olmaması
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28 pasiyentdən 5 nəfərdə (17,9%) kista ayaqcığının 

dolanması səbəbindən cərrahi müdaxilə olunmuş; 

bunlardan 3-də zədələnmiş yumurtalığın tam 

çıxarılması, 2 nəfərdə yumurtalığın rezeksiyası həyata 

keçirilmişdir. Kistanın partlaması səbəbindən 8 (28,5%) 

xəstə daxil olmuş, bunlardan 5  nəfərində yumurtalıq 

tamamilə çıxarılmış; 3 nəfərdə yumurtalıq rezeksiya 

olunmuş, bunlardan 2 nəfərdə rezeksiya olunmuş 

yumurtalıqda təkrar kista əmələgəlmə səbəbindən 

əməliyyat olunmuşdur. Planlı şəkildə 20 (76,9%) 

pasiyentin zədələnmiş yumur talığı tamamilə 

çıxarılmışdır.

Cərrahi əməliyyatın protokoluna və USM-ə əsasən, 

belə kistaların ölçüsü 6 sm-dən 18 sm-ə qədər olur. 

Kəsilmiş orqanın, yaxud, toxumanın histoloji müayinəsi 

yumurtalıqların retension kistası diaqnozunu təsdiq 

etdi. 

Cərrahi müalicədən 1,5-2 ay sonra 4 qadında 

təkrar USM-də yumurtalıqda 3 sm-dən 4 sm-ə qədər 

ölçüdə olan kistoz törəmə aşkar olunmuşdur ki, buna 

da yumurtalıqda təkrar kistanın yaranma ehtimalı kimi 

baxılır. Retension kistalı 12 (35%) pasiyentdə birbaşa 

göstəriş olmadığı üçün cərrahi əməliyyat keçirilməyib. 

Belə kistaların ölçüsü USM və ginekoloji müayinəyə 

əsasən, 6-10 sm arasında dəyişir.  Pasiyentlərə baxış 

zamanı qarın boşluğunda, yaxud, xarici cinsiyyət 

orqanlarında diskomfort aşkar olunmuşdur -27 

(92,2%). Aybaşı funksiyasının pozulması halları 

arasında aybaşının gecikməsi - 4 (10%), yaxud, uşaqlıq 

qanaxmaları-5 (12,5%), oliqoopsomenoreya – 3 

(7,5%) qadında qeyd olunmuşdur.  38 (90,5%) 

pasiyentdə sidik-cinsiyyət sisteminin infeksiyası aşkar 

olunmuşdur, bunlardan xlamidiya - 5 (13,1%), 

mikoplazma – 6 (15,9%), qonoreya - 3 (7,9%), 

trixomoniaz – 6 (15,7%), xroniki virus infeksiyası 

(sitomeqalovirus və herpes) – 38 (57,8%), miks-

infeksiya – 18-də (47,3%) qeyd olunmuşdur. 

Məlumatlara əsasən, ən çox virus və miks-infeksiyaya 

təsadüf edil ir ki , bu da retension kistaların 

yaranmasında etiopatogenetik rolu təsdiq edir. 

Homeopatiyanın “xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə 

etmək” prinsipinə istinadən (4), hər bir pasiyent üçün 

etioloji amil və kistanın lokalizasiyası nəzərə alınaraq, 

biotənzimləyici preparatlarla fərdi müalicə sxemi  

seçilir (2,4). 

 Pasiyentlər və üsullar
Tədqiqata 18-37 yaş arası 40 qadın daxil edilmişdir. 

Müşahidə Bakı şəh., 3№-li xəstəxananın ginekoloji 

şöbəsinin nəzdində aparılmışdır. Bütün xəstələrdən 

dəqiq anamnez toplanmış, xəstələrin həyat keyfiyyəti 

(fiziki, psixi durumu, seksual funksiyası, öz sağlamlıq 

vəz iyyə t in in  ümumi  subyekt i v  qavramas ı ) 

öyrənilmişdir. Ümumi və ginekoloji müayinələr, ümumi 

laborator və xüsusi müayinə üsulları zəncirvari 

polimeraza reaksiya (ZPR), immunoferment, yaxud, 

immunoflüoressent analizlər, ultrasəs müayinələr 

(USM) həyata keçirilmişdir. 

Retension kistalı 40 pasiyentdən 28 (65%) nəfərin 

yumurtalığında cərrahi əməliyyat olunmuş, 12 (35%) 

nəfərdə konservativ müalicə aparılmışdır. Cədvəl 1-də 

yumurtalıqlarında retension kistası olan xəstələrdə 

iltihabi prosesin tezliyi əks olunmuşdur. Bütün 

xəstələrə etioloji amillər nəzərə alınaraq etiotrop və 

immun terapiya daxil olmaqla standart allopatik 

terapiya, həmçinin, retension kistaların lokalizasiyasını 

nəzərə alaraq Gynacoheel, Metro-Adnex-Injeel, 

Lymphomyosot, Ovarium compositum kimi kompleks 

biotənzimləyici preparatlar təyin edilmişdir (cədvəl 2).

Biotənzimləyici preparatlar aşağıdakı sxem üzrə 

qəbul olunub:

Gynacoheel – 10 damcı gündə 3 dəfə peroral;

Lymphomyosot – 10 damcı gündə 3 dəfə peroral;

Metro-Adnex- Injeel – 1,1ml həftədə 2 dəfə ə/d;

Ovarium compositum – 2,2 ml həftədə 2 dəfə ə/d.

Dinamik nəzarət altında müalicə 2 aydan 3 aya qədər 

davam etmişdir.

Nəticə və müzakirə
Yumurtalıqların retension kistası olan pasiyentlər 

üçün ağırlaşmış ginekoloji anamnez və reproduktiv 

funksiyanın pozulması xasdır. Belə ki, pasiyentlərin 

anamnezində süni abort 24 (60%), xarici və daxili 

cinsiyyət orqanlarının iltihabı prosesi 22 (55%), 

ağırlaşmış ginekoloji anamnez 8 (26,6%), sonsuzluq 

(20%), yarımçıq hamiləlik 3 (7,5%), həyat keyfiyyətinin 

pozulması 28 (70%) nəfərdə müşahidə edilmişdir. 

Anamnezdə tezləşmiş doğuş 28 (70%), hamiləliyin 28-

37 həftəsində vaxtından qabaq doğuş 4 (10%) qeyd 

olunmuşdur. 

Kistanın lokalizasiyası

Preparatın adı

Xəstələrin sayı

Sağtərəfli 

Gynacoheel 

Metro-Adnex-Injeel

20

Soltərəfli

Gynacoheel

Lymphomyosot

Ovarium compositum

16

İkitərəfli

Gynacoheel

Lymphomyosot

Metro-Adnex-Injeel

4

Cədvəl 2. Lokalizasiyasından asılı olaraq yumurtalıqların retension kistası olan xəstələrin istifadə 

etdiyi biotənzimləyici preparatlar.



3. Preparatlar pasiyentlər tərəfindən yaxşı 

mənimsənilir və uzun müddət istifadə etdikdə heç bir 

əlavə təsir yaranmır. 
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USM-in dinamik nəzarəti altında kompleks 

standart allopatik və biotənzimləyici terapiyadan 

sonra kistaların sorulması müşahidə olunmuş, tam 

kliniki-etioloji sağalma 2 aydan 5 aya qədər müddətdə 

baş vermişdir. Pasiyentlərin həyat keyfiyyəti 75% 

yaxşılaşmışdır. Kompleks biotənzimləyici preparatların 

mənimsənilməsi yaxşı kimi qiymətləndirilmişdir. 

Preparatların əlavə təsiri aşkar olunmayıb. Beləliklə, 

özündə standart allopatik və kompleks bioloji 

preparatlarla  aparılan biotənzimləyici terapiyanı 

birləşdirən yumurtalıqların retension kistalarının 

kompleks müalicəsi yumurtalıqların retension 

kistalarının sorulmasına və orqanın qorunmasına 

s əbəb  o l u r.  Be l ə  konse r va t i v  t e r ap i yaya 

orqanqoruyucu terapiya kimi baxılır.  

Nəticələr

Aparılmış müalicənin nəticələri əsasında belə fikir 

irəli sürmək olar:

1. Yumurtalıqların retension kistası ilə əlaqəli 

(əməliyyat olunmadan və əməliyyatdan sonra) 

xəstələrdə  keçirilmiş biotənzimləyici terapiya və ona 

uyğun standart allopatik terapiyanın aparılması 

onların təkrar yaranmasının qarşısını alır və buna görə 

profilaktika nöqteyi-nəzərindən orqanqoruyucu 

terapiya növü kimi tövsiyə olunur; bu da gələcəkdə 

reproduktiv funksiyanın bərpasına, həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşmasına səbəb olur.  

2 .  Yumur ta l ıq lar ın retens ion k is ta lar ın ın 

müalicəsində istifadə olunan biotənzimləyici 

preparatlar öz effektivliyini göstərmiş və həkimin 

praktiki fəaliyyətində məsləhət görülə bilər.

Məqalələr

45

2017 №1Bioloji təbabət



Məqalələr

46

2017 №1Bioloji təbabət

alsaq, alveolitin yeni müalicə üsullarının axtarışı hələ 

də aktualdır [3,4,8]. Ən təhlükəsizi fizioterapevtik 

üsullar hesab olunur. Onlardan alveolitin müalicəsi 

üçün refleksoterapiya və heliy-neon lazerin istifadəsini 

nümunə göstərmək olar [6]. İltihabi əlamətlərin 

müalicəsində nisbətən yeni istiqamət - Sanum 

(Almaniya) firmasının izopatik preparatlarının 

istifadəsidir.   farmasevtik “Sanum Kehlbek GmbH”

kompaniyası Almaniyada unikal izopatik və 

homeopatik dərman preparatlarının yeganə 

istehsalçısıdır. Bu preparatlar bir çox ölkələrdə satılır.

İzopatik preparat lar ın iş prinsipi mikrob 

formalarının dəyişilməsinə və onların insan orqanizmi 

ilə simbiozuna əsaslanır. Beləliklə, izopatik və 

homeopatik preparatlar belə simbiozun nəticəsində 

əmələ gələ bilən bütün simptomları tənzimləyir.

Bu preparatlardan biri Notakehl preparatıdır.  

Notakehl – göbələk mənşəli monokomponent 

preparatdır. Onun farmakoloji aktiv substansiyası 

Penicillium chrysogenun göbələyinin liofilizatıdır. O, 

strepto- və stafilokoklara, Herpes Zoster virusuna 

qarşı spesifik immuniteti aktivasiya edir. 

işlərin çəkilməsi stomatoloji klinika Dşəraitində alveolit kimi bir sıra xoşagəlməz 

ağırlaşmalara gətirib çıxara bilən, tez-tez 

aparılan mürəkkəb və çox vaxt travmatik prosedurdur; 

bu vaxtadək ən aktual stomatoloji problemlərdən 

sayılır. Onun yayılması bütün ağırlaşmalar arasında 

24,4-40 % təşkil edir [5,7].

Alveolitin əmələ gəlməsində əsas etioloji amil dişin 

zirvəətrafı toxumalarında infeksiya, qan laxtasının 

olmaması, əməliyyatdan sonra  yarasağalma  

prosesinin pozulmasına gətirib çıxaran infeksiyalaşma 

və dağılmadır [1,9]. 

Diş çəkiləndən dərhal sonra diş yuvası qanla dolur, 

yuvada gələcəkdə bioloji baryer rolunu icra edən qan 

laxtası əmələ gəlir. Diş çəkiləndən 7-10 gün sonra onun 

yuvası epitel ilə örtülür və qan laxtası düşür. Qan 

laxtasının tamlığının pozulması və ya onun tam 

olmaması diş çəkildikdən sonra sağalma prosesinin 

çox ləngiməsinə və hətta, dayandırılmasına səbəb olur  

[1]. Alveolitin müxtəlif çoxsaylı müalicə üsulları 

mövcuddur, lakin onların effektivliyi həmişə yüksək 

olmur və bu da müalicə müddətini uzadır.

Ən populyar və effektiv preparatlardan “Geksikon”, 

“Korsidol”, “Stomatidin”, “Xlorheksidin”, antiseptik, 

ağrıkəsici və qandayandırıcı xassələrə malik “Alveojil” 

məlhəmi, habelə, yuxarıdakı məlhəmlə nəmləndirilmiş 

liflər istifadə edilir [11]. Alveolitin müalicəsi üçün 

hidrokortizon, hidroksilapatit, həmçinin, Rusiya 

istehsalı olan, antiseptik və qandayandırıcı xassələrə 

ma l i k  “A l vo s t a z ”  i s t i f adə  o l unu r   [ 2 , 1 0 ] . 

Lakin bu preparatların çoxu yerli qıcıqlandırıcı və 

biotoksik təsirə malikdir. Onların toksikliyinə və  

istifadəsinə dair allergik reaksiyaların yüksək riskini,   

ağırlaşmanın özünə qarşı psixoloji reaksiyanın əmələ 

gəlməsini  və həmçinin, sonrakı implantasiyanı nəzərə 

Postekstraksion 
alveolitin kompleks 
müalicəsində NOTAKEHL 
preparatının istifadəsi

L.K.İbrahimova, G.V.Əliyeva, M.Hüseynova , A.R.Əlizadə, R.N.Hüseynova 

ATU, Terapevtik stomatologiya kafedrası 
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Giriş. 
2014-2016 illərdə göstərişlərə görə diş çəkiləndən 

sonra pasiyentlərdə alveolitin müalicəsi aparılıb. 

Aparılmış analiz postekstraksion ağırlaşmaların geniş 

yayılmasını aşkar edib, belə ki, göstərişlərə görə, dişləri 

çəkilmiş pasiyentlərin 95%-də iltihabın bu və ya digər 

forması mövcud olub. Aşkar edilmiş göstəricilər çox 

həyəcanlı  faktdır və belə stomatoloji statusun 

formalaşma səbəblərinə ciddi diqqət yetirmək 

lazımdır ki, gələcəkdə bu ağırlaşmanın profilaktika və 

müalicəsinin optimal strategiyasını formalaşdırmaq 

mümkün olsun.

Material və metodika. 
Tədqiqata postekstraksion alveolit diaqnozu ilə 20 

pasiyent daxil edilmişdir. Bütün pasiyentlərdə yuvanın 

ilkin reviziyası və antiseptiklərlə işlənməsi aparılıb. 

Müalicənin effektivliyinin müqayisəvi qiymət-

ləndirilməsi üçun aparılan üsulun xarakterindən asılı 

olaraq, pasiyentlər hər qrupda 10 nəfər olmaqla 2 

qrupa bölünmüşdür. 

Əsas qrupun pasiyentlərində müalicə üçün 

Notakehl istifadə edilirdi. I qrupu təşkil edən alveolitli 

xəstələrə (10 nəfər) ağrısızlaşdırma, yuvanın Furasillin-

in ilıq antiseptik məhlulu ilə yuyulması aparılıb. 

Küretajdan sonra isə yuva Notakehl məhlulu ilə 

hopdurulmuş steril kürəciklə doldurulmuşdur. Bu 

qrupun 98% pasiyentlərində Notakehl istifadəsindən 

sonra artıq 2-ci günə ağrı, şişkinlik, ağzın çətin 

açılması, ağızdan pis qoxunun gəlməsi kimi alveolit 

simptomları xeyli azalmış, yalnız yuvanın ətrafında 

azacıq hiperemiya qalmışdır ; 3-4 günə bütün 

simptomlar tam yox olmuş, yuvaya toxunduqda ağrı 

hiss olunmamışdır. I I  qrupa müqayisə üçün 

göstərişlərə görə dişlər çəkildikdən sonra alveolitli 10 

nəfər daxil edilmişdir. Bu qrupun xəstələrinin müalicəsi 

ümumi qəbul edilmiş metodikaya uyğun aparılmışdır, 

Notakehl istifadə edilməmişdir. İkinci qrupun 85% 

pasiyentlərində yuvanın reviziyasından və ağız 

boşluğunun antiseptik qarqaralarından sonra hətta bir 

həftədən sonra  da simptomlar tamamilə keçməmiş 

və xəstələr ağrı, ağızdan pis qoxunun gəlməsindən 

şikayət etmişlər. 

Beləliklə, iki qrupda alveolitin müalicəsinin 

nəticələrinin müqayisəsi göstərdi ki,  Notakehl-in 

istifadəsi xəstələrdə alveolitin müalicəsinin nəticələrini 

xeyli yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bu metodika iltihabi 

əlamətlərin kənar edilməsilə yanaşı alveolyar çıxıntının 

hündürlüyünü dəyişmir ki, bu da gələcək protezləmə  

və implantasiya üçün  böyük əhəmiyyət daşıyır  [3,8]. 

Prostat vəzisinin adenokarsinomasında, dişlərin 

ekstraksiyasından sonra antiproliferativ təsir göstərir. 

Angina, qrip, parotit, adneksit və s. kimi kəskin iltihabi 

proseslərin müalicəsində effektiv vasitədir. Mucokehl, 

Nigersan (növbəli olaraq) preparatlarının sinergistidir.

   

İstifadəsinə göstərişlər: bakterial, virus və göbələk 

mənşəli bütün kəskin iltihabi proseslər, o cümlədən 

irinli infeksiyalar (angina, otit, laringit, diş-çənə 

nahiyəsində, dişin ekstraksiyasından sonra irinli 

proseslər), onurğa xəstəlikləri (boyun sindromları, 

lümbaqo), nevrit, nevralgiya, o cümlədən, kəmərləyici 

dəmrov, Herpes Zoster, sidik sistemi xəstəlikləri 

(prostatit, sidik traktının infeksiyası), prostatın 

adenokarsinoması (palliativ və residivəleyhinə 

terapiya), ağciyər xəstəlikləri (bronxit, astma, 

s inusobronx i t ) ,  akne ,  an t ib io t i ko te rap iya . 

Preparat  şəklində ampula, damcı, flakon və həb

istehsal olunur. Sanum firmasının preparatları 

Almaniyada qeydiyyatdan keçib və rəsmi qəbul 

edilmiş tibbi texnologiyadır  [12], müxtəlif xəstəliklərin 

müalicəsində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir.

İşin məqsədi: alveolitlər zamanı zədələnmiş 

nahiyəyə yerli qıcıqlandırıcı və biotoksik təsiri olmayan   

Notakehl preparatının istifadəsinin effektivliyinin 

öyrənilməsi və həmçinin, alveolitin müalicəsi üçün 

istifadə edilən üsulların çeşidinin genişləndirilməsidir. 

Metodologiya: alveolitin müalicəsi prosesində 

pasiyentlərdə Notakehl preparatı istifadə edilib.

Nəticələr: dişlər çəkiləndən sonra alveolitin  geniş 

yayılması travmatik çəkilmə və çəkilmədən sonra  

yuvaya qeyri-kafi qulluqla bağlıdır. Əməliyyatdan 

sonrakı dövrdə yuvanın vəziyyətinə dair müşahidələr  

çox az-az aparılır və bu müalicə və profilaktikanın 

olmamasından xəbər verir.

Xülasə: Alveolitin vaxtında müalicə olunması 

pozulmaları korreksiya etməyə və yuvanın normal 

sağalmasını təmin etməyə imkan verir. Ona görə 

alveolitin erkən profilaktika və müalicəsi çox vacibdir. 

Açar sözlər: alveolit, yuva, qan laxtası, sağalma, 

Notakehl. 

Minnətdarlıq: məqalə müəllifləri ATU-nun  

terapevtik stomatologiya kafedrasının müdiri A.Ç. 

Paşayevə öz təşəkkür və dərin  minnətdarlığını  bildirir.
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ционных ран и формирование альвеолярного 

к р а я  д л я  ц е л е й  з у б о п р о т е з и р о -

вания//Стоматология 1950,№3,с.50-51//

4. Джабер Х.М., Н.А.Демина, И.А.Шугайлов и др. 

А.И.Евдокимова; Сборник научных трудов/ 

Москва,1993,с.41-43/ Влияние психологических 

особенностей пациента на возникновение 

местных осложнений в лунке после удаления 

зуба//

5. Инкарбеков Ж.Б., Повелковская Г.П., Долгова 

Н.А., Бекхожаева М.А. Пути совершенствования 

стоматологической помощи населению Казахской 

ССР. Лечение альвеолитов. 1989 с. 98 -100

6. Павлов А.Ф.,Прохончуков А.А, Иванов В.С. и др. 

Рефлексотерапия альвеолитов излучением гелий-

неонового лазера//Стоматология 1988№6,с.6-8//

7. Пинелис И.С Способ лечения альвеолита. 

Стоматология №5. 1986г с.68

8 .  Р о б ус то в а  Т. Г. ,  И м п л а н т а ц и я  з у б о в . 
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9 .  Р о й з м а н  Я . М .  A н а л и з  п р и ч и н 

послеоперационного альвеолита//Основные 

с т о м а т о л о г и ч е с к и е  з а б о л е в а н и я ,  и х 

профилактика, диагностика, лечение. Пермь 

1982,с.65-67//

10. Соловьев М.М., Ивасенко И.Н., Алехова Т.М.и 

др. Влияние гидроксилапатита на заживление 

лунки зуба в эксперименте//Стоматoлогия-

1992,№3-6-С,стр.8-10

11. Каталог "Лекарства и препараты фирмы 

SPECIALITES SEPTODOLKOT", изд-во фирмы 

"ОЛМА-ПРЕСС", 1995 г., с.7

12. ВЕА ФАРМ продукция САНУМ-Кельбек 

(SANUM-Kehlbeck) в Украине›

13. http://www.sanum.com

Alınmış məlumatların müzakirəsi  
Azərbaycanda dövlət stomatoloji yardım sistemi 

hazırda çətin anlarını yaşayır. Və bu, xüsusən 

ambulator cərrahiyyəyə aiddir. Son illər yaraya 

əməliyyatdan sonrakı  qulluğa lazımi diqqət yetirilmir. 

Əlbətdə,  hazırda cərrahi  müalicə kifayət qədər bahalı 

prosedurdur, lakin alveolitin erkən aşkar edilməsi, 

onun müalicəsi və alveolitdən sonra osteomielit kimi 

daha artıq ağırlaşmaların qarşısının alınması əhalinin 

stomatoloji səhhətinin yaxşılaşdırılması üçün çox 

vacibdir.  

Yekun. 
Kariyes və onun ağırlaşmalarının ar tması 

səbəbindən dişlərin çəkilməsin və alveolitin yaranma 

ehtimalı artır. Alınmış məlumatlara əsasən, daha çox 

alveolun seroz iltihabına rast gəlinir (95%), irinli iltihab 

nisbətən az olur. Bu preparatın istifadəsi alveolitin 

müalicəsində onun yüksək effektivliyini, irinli 

mikrofloranı dəf etmək qabiliyyətini və regenerativ 

proseslərin aktivizasiya etmək qabiliyyətini göstərir; 

həmçinin, onu stomatoloji klinikalarda diş çəkildikdən 

dərhal sonra postekstraksion ağırlaşmaların qarşısının 

alınması üçün istifadəsini tövsiyə etməyə imkan verir.

Ədəbiyyat:                                    

1. Васильев Г.А.Заживление раны после удаления 

зуба // Хирургия зубов с курсом челюстно-

лицевой травматологии-1973,с.115,119,128-133

2 .  Василенко  С .И .  Лечение  альвеолита 

гидрокортизоном.Материалы I съезда стома-

тологов Казахстана

3. Верлоцкий А.Е.Влияние функциональных 

раздражителей на заживление пост-экстрак-

Penicillium chrysogenun 
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Bəs osteoxondroz zamanı yaranan ağrı 
sindromu nə ilə əlaqəlidir? Sinir köklərinin 

zədələnmiş disk ilə sıxılmasına birmənalı yanaşmaq 

düzgün olmazdı. Əksər hallarda ağrı sindromu – 

onurğa sütununun travmaya uğrayan nahiyəsinin 

stabilləşməsinə yönəlmiş, müdafiə xarakterli əzələ 

spazmı ilə əlaqəlidir. Əzələ spazmına cavab olaraq 

vena və limfatik damarların sıxılması baş verir, 

zədələnmiş nahiyədən maye axını pozulur, yumşaq 

toxumaların ödemi baş verir. Ödemli toxumalar 

sinirləri sıxaraq lokal və ya ətraflara irradiasiya edən 

ağrıya səbəb olur. Ostexondrozun son nəticəsi olan 

fəqərəarası dsik yır t ığının müalicəsinə səhv 

yanaşmalardan biri də, yırtığın cərrahi yolla aradan 

qaldırılmasından sonra sağalmanın baş verməsinə 

ümid etməkdir. Osteoxondrozun yaranmasına səbəb 

olan mexaniki faktoru aradan qaldırmadan aparılan 

müalicədə arzuolunan nəticələr əldə olunmur. 

Onurğa  sütununun  yüklənmələri, davam etməkdə 

olan əzələ gərginləşmələri başqa nahiyədə osteo-

xondrozun və onun nəticəsi olan fəqərəarası disk 

yırtığının yaranmasına səbəb olacaq.

Bioloji tənzimləyici təbabət baxımından orqanizm 

vahid bir sistemdir. Orqanizmin bir nahiyəsində 

problem olduqda orqanizm bütövlükdə əziyyət 

çəkəcək. Əgər hər hansı bir boyun fəqərəsi 

nahiyəsində yerdəyişmə (travma, səmtsiz hərəkət) baş 

vermişsə, bədənin ümumi mərkəzi oxunu stabil 

saxlamaq üçün onurğa sütununda oma və bel 

fəqərələrinin əks tərəfə çevrilməsi baş verəcək. 

Orqanizmin daha az enerji itkisini və bədənin 

tarazlığını təmin etmək üçün baş verən bu dəyişikliklər 

lokal olaraq bel-oma nahiyəsinin və  bel fəqərələrinin  

biomexanikasının pozulmasına və yüklənmənin 

artmasına səbəb olur.

steoxondrozun müalicəsinə bioloji 

Otəbabət baxımından yanaşmadan öncə 

qeyd etmək lazımdır ki, ingilisdilli 

ədəbiyyatda osteoxondroz termini istifadə olunmur; 

terminoloji olaraq  onurğanın degenerativ xəstəliyi 

adlanan  osteoxondroz kliniki morfoloji cəhətdən 

sümüyün süngər maddəsinin aseptik nekrozu ilə 

gedən, xroniki gedişli və mikrozədələrlə müşayiət 

olunan osteoxondropatik xəstəliklər qrupuna aiddir. 

Osteoxondroz zamanı bu hadisələr fəqərəarası diskdə 

rast gəlindiyindən fəqərəarası osteoxondroz adını 

almışdır. Lakin osteoxondropatiya və osteoxondroz 

zamanı baş verən proseslər fərqlidir. Belə ki, 

osteoxondropatiyadan fərqli olaraq osteoxondroz 

zamanı fəqərəarası  diskin və ya sümüyün dağılması 

baş vermir. 

Ostexondrozun əsas yaranma mexanizmi 

fəqərəarası disk nahiyəsinin qeyri-rasional yüklənmə 

nəticəsində (uzunmüddətli  məcburi vəziyyətdə olma, 

ağır yük qaldırma, ağır atletika və gimnastika ilə 

həddən artıq məşğul olmaqla) mexaniki travma 

almasıdır. Adətən, bu yüklənmələr onurğa sütununun 

hər hansı bir fəqərəsinin yerdəyişməsi və ümumilikdə, 

onurğa sütununun biomexanikasının pozulmasından 

sonra yaranır. Fəqərəarası diskin qidalanma və 

özünübərpa sistemi xarici travmatizasiya ilə mübarizə 

apa ra  b i lm i r.  D i s k i n  qa l ı n l a şmas ı  ( d i s k i n 

hündürlüyünün rentgenoqrammada və ya MRT-də 

azalması – osteoxondrozun bir əlamətidir), onun xarici 

qişasının kiçik zədələnmələri, daxili nüvənin xaricə 

çıxması isə disk yırtığına səbəb ola bilər.

Beləliklə, bu yanaşmaya görə, 

 osteoxondrozun yaranma səbəbi           
daha çox mexanikidir. 

Osteoxondrozun 
müalicəsinə
bioənzimləyici 
təbabətdə yanaşma

Elfanə Süleymanova 

terapevt-osteopat, Bioloji Təbabət klinikası
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2. Lokal: bağ aparatının zəifliyi, pəncə sümüklərinin 

yerdəyişməsi, hündürdaban ayaqqabılar və s. ilə  

qeyri-rasional yüklənmə ola bilər.

Pəncənin ressor (prujinləmə) funksiyasının itirilməsi 

nəticəsində bütün bədən yastı pəncəyə uyğunlaşmalı 

olur. Yeriş zamanı zərbə yüklənməsi dizlərə, bud-

çanaq oynağına və onurğa sütununa ötürülür. 

Nəticədə bel və boyun fəqərələrinin travmatizasiyası 

və osteoxondrozun yaranması baş verir. 

Bioloji tənzimləyici təbabətdə osteoxondrozun 

müalicəsində osteopatiya prosedurlarından istifadə 

olunur. Osteopat həkimin məqsədi orqanizmin 

normadan kənara çıxdığı nahiyəni aşkarlayıb, səbəbi 

aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Zərif osteopatik 

prosedurlarla səbəb aradan qaldırılır, biomexanika 

yaxşılaşdırılır, bədənin özünütənzimləmə sistemi işə 

salınır. Bu zaman osteopat həkim təkcə osteoxondroz 

və ya fəqərəarası disk yırtığını müalicə etmir, xəstənin 

əzələ-skelet-fassial aparatını  bütövlükdə müalicə edir, 

digər orqanlarla əlaqəsini tənzimləyir. Həmçinin, 

biotənzimləyici preparatların köməyi ilə orqanizmin 

tənzimləmə sistemi işə salınır, daxili homeostaz 

balanslaşdırılır,  limfa axını normallaşdırılır, innervasiya 

və qan dövranı  bərpa olunur.

Osteoxondrozun uğurlu müalicəsi üçün pasiyentin 

üzərinə  də öhdəliklər düşür. Onurğa yüklənməsinin  

məhdudlaşdırı lması, qida rejiminin optimal-

laşdırılması, əmək rejiminin balanslaşdırılması və 

mütəmadi olaraq idman hərəkətləri məsləhət olunur.

Ədəbiyyat:

1. İ.A. Kapanji The Physiology of the Columna 

Vertebralis 

2. Жизнь в движении Роллин Е. Беккер, 

Редакция Рэйчел Е. Брукс, М.Д.главы 1-3Рудра 

Пресс Портланд, Оригон (1997)

3. H. I. Magoun OSTEOPATHY IN THE CRANIAL FIELD 

ОСТЕОПАТИЯ КРАНИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Denver: SCTF, 1951. - 244 p.

Mədə, bağırsaq, öd kisəsi, böyrəklər, yumur-talıqlar 

və uşaqlığın infeksion, iltihabi və ya disfunksional 

xəstəlikləri zamanı bu orqanların kapsullarının lokal 

spazmı baş verir. Spazm nahiyəsinə  orqanizmin 

müxtəlif regionlarından , xüsusilə də qarın boşluğu və 

çanağa daha yaxın olan bel-oma nahiyəsindən 

müxtəlif  fassiya və əzələlər də qoşulur və bu 

fassiyaların gərginləşməsi baş verir. Belə gərginliklər 

bel fəqərələrinin rotasiyasına və bel ağrılarına səbəb 

ola bilər. Bioloji tənzimləyici təbabətə görə 

qastroenteroloji, uroloji və ginekoloji sferanın bel 

ağrılarında rolu mühümdür. Kişilərdə isə prostat vəzi 

xəstəlikləri oma nahiyəsində gərginlik və qan dövranı 

pozulmasına, beşinci bel (L5) və birinci oma (S1) 

fəqərələri zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Boyun osteoxondrozunun yaranmasında döş 

qəfəsi orqanları, qabırğalar, onurğa sütununun 

aşağıda yerləşən fəqərələri və kəllə sümüklərinin 

vəziyyəti də xüsusi əhəmiyyətlidir.

Kranial osteopatiya boyun ağrılarının həllində 

mühüm rol oynayır. Müasir tədqiqatlar kəllə 

sümüklərinin tikişlər vasitəsilə əlaqəli olduğunu və 

bunların travma və ya daxili proseslərə cavab 

reaksiyasını təsdiq etmişlər.

Lor orqanlarının (burun cibləri, daxili qulaq 

sistemi), üz-çənə oynağı və udlaq-qırtlaq nahiyəsi 

orqanlarının istənilən infeksion-iltihabi xəstəlikləri 

kranial sistemə təsirsiz ötüşmür. 

Kəllə onurğa sütunu ilə vahid biomexaniki sistem 

təşkil edir. Kəllə sümüklərində yerdəyişmə ənsə 

sümüyünün C1 - birinci boyun fəqərəsinə qeyri-

bərabər təzyiqinə səbəb olur. Yuxarı boyun 

fəqərələrinin yerdəyişməsi blokadaya – hərəkət 

məhdudluğuna səbəb olacaq, o isə öz növbəsində 

aşağı seqmentlərin yükünü artıracaq.

Onurğa sütünunun işinə mənfi təsir edən bir amil 

də yastıayaqlıqdır.  

Yastıayaqlığın səbəbi:

1.  Çanaq sümüklər inin biomexanikasının 

pozulması, bud – çanaq oynağının patologiyaları, 

ayaqların ölçülərində fərq, onurğa sütunu problemləri 
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Əla Yaxşı

Tənəffüs Sidik-cinsiyyət
sistemisistemi

Buraxılış forması: İnyeksiya üçün 1 ampulda 2,2 ml məhlul. 

2,2 ml məhlulun tərkibində: Mucosa naris suis D8, Mucosa oculi suis D8, Mucosа 
pulmonis suis D8, Mucosa pilori suis D8, Mucosa jejuni suis D8, Mucosa 

oesophagi suis D8, Mucosa coli suis D8, Mucosa ilei suis D8, Pankreas suis D10, 
Argentum nitricum D6, Oxalis acetosella D6, Belladonna D10, Anacardium D6, 
Ipecacuanha D8, Phosphorus D8, Lасhesis D10, Nux vomica D13, 
Colibacillinum D28, Veratrum D4, Mucosa vesicae urinariae suis D8, Pulsa�lla 
D6, Kreosotum D10, Mucosa rec� suis D8, Sulphur D8, Natrium oxalace�cum 
D8, Condurango D6, Mucosa oris suis D8, Hydras�s D4, Mandragora D10, 

Momordica balsamina D6, Ventriculus suis D8, Kalium bichromicum D8, 
Ceanothus D4 -hərəsindən 22 mkl. Köməkçi maddə: 0,9% NaCl məhlulu. 

FARMAKOLOJİ TƏSİR:
Regenerasiyaedici, spazmoli�k, 
immunos�muləedici, 
il�habəleyhinə. 

GÖSTƏRİŞ:
Müxtəlif lokalizasiyalı selikli 
qişaların, o cümlədən, MBT, 
tənəffüs sisteminin yuxarı və aşağı 
şöbələri, sidikçıxarıcı kanal və 
konyuk�vanın il�habi xəstəlikləri.

İstifadə qaydası və 
dozalanma:
d/a, ə/d - 2,2ml  hə�ədə 1-3 dəfə, 
kəskin halda – hər gün.

Əlavə təsir:
Allergik dəri reaksiyası (bu zaman 
prepara�n is�fadəsi 
dayandırılmalıdır). 

Əks-göstəriş: Məlum deyil.
 

ƏLA NƏTİCƏLƏR
Pasiyentlərin prospek�v koqort müayinəsi 
çərçivəsində selikli qişanın müxtəlif xəstəlikləri, 
xüsusən də konyuk�vit, tənəffüs, həzm və sidik-
cinsiyyət sisteminin xəstəliklərində (xəstəliklərin 
yarısı xroniki idi). 33% hallarda Mucosa 
Compositum monoterapiya şəklində təyin olunmuş, 
bu zaman effek�vlik 90% halda yaxşı və əla kimi 
qiymətləndirilmişdir. Terapiya kursunun 
nə�cələrinə əsasən ümumi terapev�k effek�vlik 
85,6% halda yaxşı/əla kimi qiymətləndirilmişdir 
(cədvələ bax). 

Terapiyanın ümumi nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi



Selikli qişa
xəstəliklərinin müasir
homeopatik terapiyası

Mucosa Compositum preparatı 
digər preparatlarla birgə təyin 
edilə bilərmi?
Əksər hallarda, gündəlik prak�kada 
Mucosa Compositum prepara� digər 
homeopa�k, yaxud, allopa�k 
preparatlarla birgə is�fadə olunur. Heç bir 
qarşılıqlı təsir qeyd edilməmişdir.

Mucosa Compositum preparatının 
hansı dozada istifadəsi 
məsləhətdir? 
Prepara�n dozalanması xəstəlikdən, onun 
ağırlıq dərəcəsindən və mövcud 
simptoma�kadan asılıdır. Adətən, terapiya 
kursunun başlanğıc mərhələsində sutkada 
1 ampul is�fadə edilməsi məsləhət 
görülür. Sonrakı mərhələdə 1 ampuldan 
hə�ədə 1-3 dəfə təyin edilir. Ampullar 
əzələdaxili, dərial�, dəri içi, yaxud, 
venadaxili inyeksiya oluna bilər. 

Mucosa Compositum preparatının 
əks-göstərişi və əlavə təsiri 
varmı?
Mucosa Compositum prepara�nın 
is�fadəsinə əks-göstəriş məlum deyil. 
Nadir hallarda preparatdan is�fadə 
zamanı dəri reaksiyası qeyd edilə bilər, bu 
zaman müalicə həkim məsləhə�ndən 
sonra davam etdirilə bilər. 

Həzm traktı

LOR- orqanlar

Tənəffüs sistemi

Sidik-cinsiyyət sistemi

Müxtəlif lokalizasiyalı selikli qişa orqanizmi  xarici 
mühitin kimyəvi, termiki və mikrobioloji təsirindən 
qoruyur, lakin onlar da müxtəlif antigen və toksinlərin 
təsirinə məruz qalır. 

Mucosa Compositum kompleks homeopatik preparat 
olub, selikli qişaya tənzimləyici və dəstəkləyici təsir 
göstərir. 

Mucosa 
compositum

Mucosa 
compositum

Suallar və cavablar
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Ağciyər iltihabı (sətəlcəm, pnevmoniya) - 

ağciyərlərin parenximasının kəskin infeksion iltihabıdır 

və kliniki olaraq müxtəlif simptomlarla təzahür edir. 

Pnevmoniyalar bir çox hallarda ilin soyuq aylarında 

baş verir, çünki bu aylarda orqanizm həssas və 

zəifləmiş olur. Epidemioloji tədqiqatlara əsasən, 

pnevmoniyaların rast gəlməsi 1 yaşdan 15 yaşa qədər 

1000 uşaqda 4-7 nəfər arasında dəyişir. Kəskin 

destruktiv pnevmoniya - ağciyər iltihabının ağır 

formalarından biridir və ağciyər toxumasında 

destruktiv dəyişikliklərlə ortaya çıxır. 

Müxtəlif mikroorqanizmlər bu xəstəliyin səbəbi ola 

bilər, lakin stafilokokun patogen ştamı xəstəliyin əsas 

səbəbidir. İnfeksion agent ağciyər toxumasına 

respirator, hematogen, limfa yolu ilə daxil olur və 

sürətlə çoxalmağa başlayır. Nəticədə içində hava olan 

kiçik boşluqlar (bullalar) və ya inkapsulyar xoralar 

(absseslər) əmələ gəlir. Bir çox hallarda destruktiv 

pnevmoniya kiçik yaşlı uşaqlarda rast gəlinir, uşaqlarda 

pvevmoniyaların ümumi sayının 8-12%-ni təşkil edir. 

Düzgün diaqnozun qoyulması və adekvat müalicənin 

aparılması üçün uşaq dərhal hospitalizasiya 

olunmalıdır. Əks halda xəstə uşaqda ağır fəsadlar 

(plevranın empieması, quru plevrit, pnevmotoraks, 

sepsis), o cümlədən, ölüm baş verə bilər.

Klinikamızda müşahidə və müalicə olunan 5 yaşlı 

pasiyent Fərid A. nənəsi tərəfindən İsmayıll ı 

şəhərindən gətirilmişdir. Xəstə qəbul şöbəsində 

müayinə olunduqdan sonra 1-ci pediatriya bölməsinə 

yerləşdirilmişdir. Şöbədə uşağa əsaslı anamnestik, 

kliniki müayinə aparılmışdır və laborator, instrumental 

müayinələr təyin olunmuşdur. Nənəsi tərəfindən 

deyilən əsas şikayətlər: yüksək hərarət, öskürək, 

boğulma, halsızlıq, qusma, iştahsızlıq. Uşaq özü isə 

baş, oynaq və qarın nahiyəsində olan  ağrıdan şikayət 

edirdi. Anamnezdən məlum oldu ki, uşaq gənc 

valideynlərdən dünyaya gəlib, birinci normal keçən 

hamiləlikdəndir, fizioloji yolla anadan olub; Apqar 

şkalası üzrə 8/8 bal ilə qiymətləndirilib. Fiziki və sinir-

psixi inkişafı yaşına uyğundur. 

Nənənin dediyinə görə, uşaq tez-tez tənəffüs 

yollarının kəskin infeksiyalarından əziyyət çəkir. 

Hazırda təxminən bir aya yaxındır ki, xəstədir və 

xəstəlik kəskin virus infeksiyası ilə başlayıb. 

Sahə poliklinikasında ambulator müalicə təyin 

olunduqdan sonra uşağın vəziyyəti yaxşılaşmış, lakin 

bir neçə gündən sonra yenidən hərarət yüksəlib, 

öskürək  güclənmişdir. Şöbədə müayinə zamanı 

uşağın vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilmişdir. Huşu 

aydın, ətrafa reaksiyası adekvatdır. Halsız və süstdür. 

İntoksikasiya əlamətləri güclüdür. Düzgün bədən 

quruluşuna malikdir, iştahası çox zəifdir, mayeni 

çətinliklə qəbul edir. Xəstə təngnəfəsdir (tənəffüs 

aktında köməkçi əzələlər iştirak edir), hərarəti 38,5°С, 

öskürəyi tutma şəklindədir, nəmdir, tənəffüs tezliyi 1 

dəqiqədə 38-dir, ürək döyüntülərinin tezliyi 1 

dəqiqədə 121-dir, AT 90/55. Dəri örtükləri təmiz və 

solğundur, yüngül peroral sianoz müşahidə olunur. 

Auskultasiya zamanı ağciyərlərdə hər iki tərəfdə 

zəifləmiş sərt tənəffüs fonunda krepitasiya və kiçik-

orta qovuqcuqlu xırıltılar eşidilir, perkutor olaraq 

ağciyərlərin üzərində səsin qısalması eşidilir. Cor- 

tonları karlaşıbdır, Ps tezləşib və ritmikdir. Digər 

orqanlar tərəfindən klinik dəyişikliklər müşahidə 

olunmayıb. 

Laborator müayinə zamanı qanda: 

Hb - 96 q/l, eritrositlər - 3,4х1012/l, 

leykositlər - 11,5х109/l, 

eozinofillər - 5%, 

çubuqnüv. - 1%, 

seqmentnüv. - 25%, 

limfositlər - 74%, 

monositlər - 5%, 

ECS - 37mm/s. 

Sidiyin və nəcisin ümümi müayinəsi norma 

daxilindədir. Qanın biokimyəvi müayinəsində 

patologiya aşkarlanmadı. Bəlğəmin mikroskopik 

müayinəsi patologiyasızdır. Rentgenoloji olaraq 

ağciyərlərdə (əsasən, sağ tərəfin yuxarı payında) havalı 

kiçik və böyük ölçülü boşluqlar (bullalar) aşkar 

olunmuşdur. 

 

Pnevmoniyanın müalicəsində ənənəvi 
və biotənzimləyici preparatların kompleks 

istifadəsinin yüksək effektivliyi
Nigar İbrahimova

tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Ə. F.Qarayev adına 2 saylı UKX
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kompaniyasının Notakehl preparatı məlhəm forma-

sında gündə 2 dəfə yerli (döş qəfəsi və kürək 

n a h i y ə s i n ə  s ü r t m ə k )  t ə y i n  o l u n m u ş d u r. 

Təxminən 10 gündən sonra xəstənin vəziyyəti 

kliniki olaraq kafi kimi qiymətləndirilmiş, laborator 

göstəricilər normallaşmış, xəstəliyin rentgenoloji 

göstəriciləri xeyli yaxşılaşmışdır - kiçik bullalar aşkar 

olunmamış, böyük bullaların ölçüləri xeyli kiçilmişdir. 

Bir neçə gündən sonra xəstə evə yazılmışdır. 

Xəstəyə ambulator  müalicə təyin olunmuşdur və 

əlavə olaraq 2 həftə ərzində Notakehl preparatının 

istifadəsi məsləhət görulmüşdür. 

Nəticə: İki aydan sonra ambulator müraciət 

zamanı nəzarət rentgenoqramma aparılmışdır və 

aşkar olunmuşdur ki, xəstəliyin qalıq əlamətləri yoxdur. 

Bir çox terapevtik vasitələr arasında hər bir xəstə üçün 

individual olaraq uyğun dərman preparatını seçmək 

vacibdir. Belə olan halda kompleks müalicə zamanı 

Notakehl preparatının istifadəsi xəstəliyin simptom-

larının aradan qaldırılmasına və xəstənin tez 

sağalmasına kömək edir.

Anamnestik, klinik, laborator, instrumental 

məlumatlar əldə olunduqdan sonra xəstəyə adekvat 

müalicə təyin olunmuşdur : antibiotikoterapiya, 

hərarətendirici preparatlar, mukolitiklər (mukosiliar 

klirensi yaxşılaşdıran preparatlar), bronxolitiklər, 

vitaminterapiya, dezintoksikasiya və dehidratasiya 

(infuzion terapiya və əsasən oral hidratasiya, sutkalıq 

ehtiyacın 50% təyin olunurdu), inhalyasion terapiya, 

immunoterapiya  - bütün dərman preparatları yaşa və 

bədən çəkisinə uyğun təyin olunmuşdur. 

Əlavə olaraq, ilk günlərdən "Heel, Germany" 

kompaniyasının preparatları olan Traumeel, 

Lymphomyosot və Belladonna-Homaccord müvafiq 

dozada həftədə 2 dəfə əzələdaxili təyin olunmuşdur. 

Aparılan antibakterial və simptomatik müalicə 

zamanı (bir həftə ərzində) xəstənin ümumi vəziyyəti 

yaxşılaşmışdır: tənəffüs çatışmazlığının əlamətləri 

aradan qalxmış, hərarət subfebril həddə düşmüş, 

intoksikasiya əlamətləri xeyli azalmışdır. 

Buna baxmayaraq auskultativ və rentgenoloji 

olaraq cüzi yaxşılaşma müşahidə olunurdu. Xəstəyə 

" S a n u m  Ke h l b e e k  G m h H & C o ,  G e r m a n y " 

Pasiyent Ə.R., 38 yaş, qadın. Bioloji Təbabət 

klinikasına 2016-cı ilin mart ayında müraciət etmişdir.  

Şikayətləri: sağ əlində keyləşmə və əsmə, 

danışığının bir qədər çətinləşməsi, yorğunluq, 

narahatlıq, əsəbilik. 

Anamnezindən məlum olub ki, 2015-ci ilin mart 

ayından xəstədir. Xəstəliyini əsəb gərginliyi ilə 

əlaqələndirir. Bakı şəhər klinikalarının birində nevroloq 

tərəfindən müayinə və müalicə olunub. 

Baş beynin KT və EEQ müayinəsindən keçib, 

patologiya aşkar edilməyib. Xəstə isterik nevroz kimi 

qiymətləndirilib, ona 10 ay müddətində 3 kurs müalicə 

təyin olunub (Rivotril, Xanax, Aminovit, Bellataminal, 

Cinnarizin, Neurocard, Ca qlüconat, Grandaxin).

Aparılan müalicə effekt verməyib; daha sonra xəstə 

Bioloji Təbabət klinikasına müraciət edib.  

Klinikada xəstə müayinə edilərkən nitqin hecalı 

olması, aşağı ətraflarda sümüküstü və vətər 

reflekslərinin yüksək olması D≥9, qarın refleksinin 

Dağınıq sklerozun
biotənzimləyici təbabətlə müalicəsi

Vahid Məmmədov

həkim-nevroloq, Bioloji Təbabət klinikası  
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Boyun-çiyin nevralgiyası boyun - bazu kələfi 

sinirlərinin tez-tez rast gəlinən nevralgiya formasıdır. 

Serviko-braxialgiya adlanan bu ağrılar boyun-çiyin 

ətrafı, kürəküstü, qol, əl barmaqlarınadək yayılan 

kəskin tutma xarakterl i olub xəstənin əmək 

qabiliyyətini məhdudlaşdırır, psixoloji durumunu 

gərginləşdirir.

Ağrılar gecələr daha da şiddətlənir, kəsici, 

göynədici xarakterdə olur. Xəstə qolunun vəziyyətini 

dəyişdikdə ağrılar kəskinləşir. Aşağı boyun və yuxarı 

döş fəqərələrində, körpücüküstü nahiyədə, çiyin 

ətrafında, dirsək nahiyəsində ağrılı trigeminal nöqtələr 

qeyd olunur. Ağrıdan həmin ətrafda hərəkət 

məhdudluğu əmələ gəlir və bir müddətdən sonra 

çiyinüstü, yuxarı ətraf əzələlərində hipotoniya yaranır; 

paresteziya olur, reflekslər zəifləməyə başlayır. Ətrafın 

dərisində vegetativ- trofik pozulmalar əmələ gəlir, 

radikulopatiya əlamətləri meydana çıxır.

Boyun-çiyin nevralgiyası vertebrogen və qeyri-

vertebrogen səbəblərdən yarana bilər : boyun 

fəqərələrinin osteoxondrozu, şişləri, epidural absses, 

vərəm spondiliti, çiyin-kürək periartriti, yuxu və fəqərə 

arteriyasının trombozu, laylanması, bazu oynağının 

çıxığı, sınığı, revmatik polimialgiya, kardioskleroz, 

ağciyərin yuxarı payının şişi, daxili orqanların 

xəstəliklərindən - xroniki hepatit, şəkərli diabet və s. 

Bu səbəbdən xəstəni hərtərəfli müayinə etmək 

lazımdır, xüsusən də rentgen, KT, MRT –nin köməyi ilə. 

Səbəbi aydınlaşdırmaq üçün digər müayinələr - EMQ, 

USM, qanın ümumi analizi, revmatik sınaqlar və s. 

analizlər aparılmalıdlr. Çox vaxt trapesəbənzər 

əzələdə, kürəyi qaldıran, boyun arxası əzələlərdə, ön 

pilləli və kiçik döş əzələsində olan spazmlar boyun-

bazu kələfini sıxaraq nevralgiyaya səbəb olur. Bu 

əzələlərdə çox vaxt trigeminal ağrı nöqtələri olur ki, bu 

da özünü miofassial sindromla göstərir. 

Boyun - çiyin nevralgiyasının 
biotənzimləyici təbabətlə müalicəsi

Aygün Məmmədova

nevroloq-osteopat, Bioloji Təbabət klinikası  

olmaması, sağ tərəfdə adiodoxokinez, koordinator 

sınaqların sağ tərəfdə yerinə yetirərkən bir qədər 

çətinlik çəkməsi diqqətdən yayınmadı. Dağınıq skleroz 

xəstəliyinə şübhə yarandı və xəstə kranioserebral MRT 

müayinəsinə göndərildi. 

MRT 07.03.2016 

Xülasə: Baş beynin hər 2 yarımkürəsində çoxsaylı 

T2 və F1AİR hiperintensiv patoloji ocaqlar aşkar 

olunub. Bu ocaqlar, çox güman ki, demielinizan tipli 

ocaqlara uyğundur.  Dinamik müşahidə olunmalıdır.

MRT müayinəsi xəstəliyin klinikasına uyğun gəldiyi 

üçün xəstəyə “Dağınıq skleroz, serebro-spinal forma”  

diaqnozu qoyuldu və müvafiq müalicə təyin olundu.  

İlk öncə pasiyentə ağız boşluğunun sanasiyası 

məsləhət görüldü. Pəhriz və çoxlu maye qəbulu 

tövsiyə edildi.

Pascorbin-50 ml №5 NaCl məhlulu ilə - v/d 

infuziya həftədə 2 dəfə,  Lipiscor, Alkala, Sanuvis, 

Guentakehl, Cerebrum totalis suis injeel -həftədə 2 

dəfə. Müalicədən 3 ay sonra pasiyent təkrar 

müayinədən keçdi. Sağ yuxarı ətrafda keyləşmədən 

başqa bütün əlamətlərin keçdiyini və özünü yaxşı hiss 

etdiyini bildirdi; xəstəyə hər 3 aydan bir nevroloqun 

müayinəsindən keçmək məsləhət görüldü. 

2017-ci ilin mart ayında xəstə klinikaya təkrar 

müraciət etdi. Şikayətlərində eynilə sağ yuxarı ətrafda 

keyləşmənin davam etdiyini bildirdi. Dinamik nəzarət 

üçün pasiyent  yenidən 29.03.2017 tarixdə MRT 

müayinəsinə göndərildi. 

Xülasə: Baş beynin hər iki yarımkürəsində çoxsaylı 

demielinizasiya ocaqları  07.03.2016 il tarixli MRT ilə 

müqayisədə bəzi ocaqların ölçülərinin kiçilməsi və ya 

itməsi, tək-tək yeni ocaqların əmələ gəlməsi qeyd 

edilir. 

Ədəbiyyatda göstərildiyi və praktik təcrübədə  də 

müşahidə olunduğu kimi, bir çox hallarda, əsasən də 

cavan yaşlarda, DS xəstəliyinin başlanğıc dövründə 

diaqnozun qoyulmasında çətinliklər olur, xüsusilə 

pa rez  və  a tak s i ya  ə l amət l ə r i  o lmad ıqda . 

Ümumiyyətlə, bəzi hallarda ciddi nevroloji 

xəstəliklər başlanğıcda özünü funksional xəstəlik kimi 

büruzə verir. Buna görə də hər bir halda nevroz kimi 

müraciət edən və müalicə alan pasiyentlərin nevroloji 

müayinəsinə ciddi yanaşma, dinamik nəzarətdə 

saxlama böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin 

proqnozu xəstənin yaşından, xəstəliyin gedişatından, 

başlanğıc əlamətlərdən və düzgün müalicə taktika-

sının seçilməsindən çox asılıdır. 
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Xəstədə onurğa sütununda və bazu oynağında 

gedən degenerativ dəyişiklikləri, əzələlərdə olan 

iltihabi prosesləri, ağrının xronik şəkil almasını  nəzərə 

alaraq ilk gündən ümumi drenaj-detoksikasiya N10, 

hidrokolon N2, hirudoterapiya N3 aparıldı. 

Biotənzimləyici preparatlar - Cartilago-suis injeel, 

Os suis–injeel, Traumeel S, Placenta com, Ferrum HA, 

Lymphomyosot, Coenzyme com. kokteyl şəkildə 

trigeminal nöqtələrə və homeosiniatriya üsulu ilə Ci 4-

10-11-15, TR-5, V-10-60, VB-20-21, E-34-36 bioloji 

aktiv nöqtələrə həftədə 2 dəfə, sonra həftədə 1 dəfə  

yeridildi. 

Formasan-damcı, Zeel T-tab, Alkala-toz  per os 

təyin edildi.  Bununla yanaşı, xəstəyə 5 prosedur 

osteopatik müalicə aparıldı, trigger ağrı nöqtələri 

neytrallaşdırıldı, fassiya və əzələlərdən gərginlik 

götürüldü, orqanların funksiyaları bərpa olundu. 

Xəstəyə müalicəvi idman hərəkətləri etmək tapşırıldı. 

Xəstə bizə müraciətdən 20 gün əvvəl başqa 

klinikada fizioterapevtik müalicə aldığı üçün bu 

üsullardan istifadə olunmadı.             

                                                                                                                                     

 Beş prosedurdan sonra sağ qolda hərəkət tam 

bərpa olundu, ağrı keçdi, xəstə qolunu sərbəst səkildə 

hər tərəfə hərəkət etdirdi, hətta, yuxu rejimi bərpa 

olundu; təzyiqi normallaşdı, başgicəllənməsi keçdi. 

Xəstə aldığı biotənzimləyici terapiyadan çox razı qaldı, 

çünki illərlə davam edən əzabverici ağrıdan azad 

olmuş, sağ qolundakı hərəkət məhdudluğu 

götürülmüşdür.

Ədəbiyyat:

1. Д. Р. Штульман, О.С. Левин  Неврология  2008

2. Е.И.Гусев, В.Е.Гречко, Г.С.Бура Нервные 

болезни  1988 

3. Райнхард Рокамм  Атлас- справочник по 

неврологии  2008

4. Z. Salayeva  Sinir xəstəlikləri  1983

Bəzən əzələ gərginliyi fəqərə arteriyasına təzyiq 

edərək vertebro-bazilyar sistemdə çatışmazlıq 

yaradır, xəstədə başgicəllənmə, qulaqda uğultu, 

həyəcan, yuxusuzluq, təzyiqin qalxması kimi  hallar 

əmələ gətirir.                                                                          

Göründüyü kimi, bu nevralgiya artıq tibbi- sosial 

məsələ olub əhali arasında geniş  yayılmaqdadır.

Pasiyent  Z. U., 1952-ci il

25. 04. 2016-cı ildə klinikamıza bu şikayətlərlə 

müraciət etmişdir: boyun-kürək, sağ bazu (çiyin) 

oynağında ağrı, ağrının sağ yuxarı ətraf boyunca əl 

barmaqlarına yayılması, barmaqlarda keyimə, həmin                      

ətrafda hərəkət məhdudluğu, döş qəfəsinin sağ 

yarısında qabırğa boyunca ağrı, ağrı səbəbindən gecə 

yuxusuzluğu, təzyiqin qalxması, başgicəllənmə, 

əsəbilik...      

4 ildir xəstədir, tədricən ağrı fonunda hərəkət 

məhdudluğu əmələ gəlib. Rentgenoloji müayinədə 

aşağı boyun, yuxarı döş fəqərələrində kəskin formalı 

osteoxondroz, spondilyoz əlamətləri aşkar edilib. 

Buna görə 4 il ərzində müxtəlif klinikalarda 

dərmanlarla müalicə, fizioterapiya, iynəbatırma, 

masaj, sanator-kurort  müalicəsi alıb; dediyinə görə, 

vəziyyətində yaxşılaşma olmayıb. Hətta, ağrıdan sağ 

qolunda hərəkət məhdudluğu nəticəsində son vaxtlar 

yemək yeməyə çətinlik çəkirmiş.      

                                                                                                                           

Obyekt iv  müayinədə boyun,  yuxar ı  döş 

fəqərələrində paravertebral nöqtələr ağrılı, boyun-

çiyin–kürəküstü əzələlərdə gərginlik, ağrılı nöqtələr, 

sağ yuxar ı  ətrafda nəzərə çarpan hərəkət 

məhdudluğu müşahidə edildi. Belə ki, qolunu yuxarı, 

içəri, arxaya apara bilməməsi, reflekslərin, hissiyyatın 

bir qədər zəifləməsi qeyd olunur.  Xəstənin sağ bazu 

oynağı R-ya olundu, sağ bazu və körpücük- akromial 

oynaq yarıqlarının nahamarlığı, ocaqlı osteoporozu, 

birinci ön qabırğanın kirəcləşməsi müəyyənləşdi. 

Qanın ümumi analizində 

џ Hb-14, 

џ L-6,14X103 ml, 

џ EÇS—25 mm/s,  

џ laxtalanma 7, 

џ antistreptolizin 45 (00-200  N), 

џ CRZ 23 (00-5.0 N), RF-20 (00-30 N).                
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Bioloji Təbabət klinikasında yerləşərək öz fəaliyyətini davam etdirir.

Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinin rəhbəri azərbaycanlı professor Afiq Bərdəli dünyada 

genetika elmində tanınmış alimlərdən biridir. Prof. Afiq Bərdəli bir neçə xəstəliyin genini kəşf 

etmiş və Ailəvi Aralıq dənizi xəstəliyinə səbəb olan patoloji gen "Bərdəli geni" adı ilə 

patentləşdirmişdir. Öz vətənində, yəni Bakı şəhərində, onun yaratdığı Afgen Genetik Diaqnoz 

Mərkəzi insanların xromosom və genetik xəstəliklərinin diaqnozunun qoyulmasında bu günə 

qədər çox böyük işlər görmüşdür.

Mərkəzdə iki bölmə fəaliyyət göstərir: birinci -  və ikinci - molekulyar-genetik analizlər

sitogenetik analizlər bölməsi. 

• Xromosom xəstəlikləri (prenatal və 

postnatal xəstəliklər)

• Kişi sonsuzluğunun genetik təyini

• Ginekoloji xəstəliklər

• İnfeksion xəstəliklər

• Uşaq xəstəlikləri

• Endokrin xəstəliklər

• Ürək-damar xəstəlikləri

• Qastroenteroloji və qaraciyər 

xəstəlikləri

• Qan sisteminin xəstəlikləri

• Böyrək xəstəlikləri

• Onkoloji xəstəliklər

• Nevroloji xəstəliklər

• Metabolik pozulmalarla əlaqəli 

xəstəliklər

• İmmunopatologiyalar

• Revmatoloji xəstəliklər

• Göz xəstəlikləri

• Qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri

• Mitoxondriopatiyalar

• Leykozlar

• Genetik sindromlar

Bakı,: 3 mkr., Pişəvari 110 (Cavadxan küç 

24), M. Əcəmi m.st. yaxınlığında

Tel.: (012) / (050) / (055) / (070) 430 89 89

www.afgen.az

www.btk.az

Aşağıda sadalanan xromosom və 

gen xəstəliklərinin diaqnostikası aparılır:
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Tel.: (012) / (050) / (055) / (070) 430 89 89

E-mail: info@biolojitababat.az


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60

