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Yazıları aşağ ıdakı ü nvana
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BİOTƏNZİMLƏYİCİ SİSTEMLİ TƏBABƏT
Ekosistem-insan münasibətlərində
vəhdət sağlamlığın əsasıdır.

«Təbabətin əsas məqsədi - sağlamlığı qorumaqdır.
Xəstəliklərin mahiyyətini başa düşmək
və səbəblərini aradan qaldırmaqdır».
- İbn Sina (Avisenna); 980 - 1037

Hörmətli oxucular!

S

on 50 ildə möhtəşəm elmi-texniki
nailiyyətlər insan biologiyası haqqında
biliklərimizi xeyli təkmilləşdirsə də bu
biliklərin səhiyyə sahəsinə inteqrasiyası ləngiyir.
Bununla əlaqədar təbabətdə yeni konsepsiyalar
işlənib hazırlanmışdır: biotənzimləyici sistemli
təbabət bunlardan biridir.
Sistemli biologiyaya əsaslanan biotənzimləyici
sistemli təbabət təməl prinsip qismində 3 aspekti
tədqiq edir: biologiya, həyat tərzi, davranış və ətraf
mühit amilləri. Bura xəstəlik zamanı patogenetik
mexanizmlərin kompleksliyi, insan orqanizminin
autorequlyasiya qabiliyyəti, molekul və toxumaların bioloji şəbəkələri aiddir.
Sistemli biologiya baxımından, homeostaz
daimi dəyişən mühitdə şəbəkə stabilliyinin
autotənzimləyici resiprok əlaqə zəncirləri vasitəsilə
dəstəklənməsinin nəticəsidir. Biotənzimləyici
sistemli təbabətin əsas hipotezi ondan ibarətdir ki,
orqanizmin autorequlyasiya qabiliyyətinin
yaxşılaşması pasiyentə pozulmaları dəf etməkdə
kömək edir, beləliklə də, xəstəlik yükünü azaldır və
sağlam həyat müddətini uzadır. Təbabətdə
reduksionizm orqanizmi hissələrə bölmüşdür.
Lakin orqanizmin ayrı-ayrı hissələrini tədqiq
edərək, mürəkkəb bioloji sistemi bütövlükdə dərk
edə bilmərik.

Mürəkkəb bioloji sistemlər şəbəkələrdən
ibarətdir. İnsan orqanizmində şəbəkələr DNT, RNT,
zülallar və onların qarşılıqlı əlaqəsi: genlər, hüceyrə
və orqanlar; həmçinin, ətraf mühit və ekologiyadan
ibarətdir. Kliniki yanaşmada diaqnostika və müalicə
zamanı bu kompleksliyi nəzərə almaq lazımdır.
Buna əks olaraq, patoﬁzioloji prosesin yalnız bir
aspektini nəzərə alan və ayrı-ayrı hədəﬂərə
yönəlmiş aşağımolekullu preparatlardan istifadə
edən istənilən xətli yanaşma əsas xəstəliklərin
kompleksliyinə diqqət yetirmir.
Biotənzimləyici sistemli təbabət pozulmuş
şəbəkələri nəzərə almaqla böyük üstünlüyə
malikdir. Bu, trigger, genetik və ya epigenetik
amillərə, yaxud spesiﬁk patoﬁziologiyaya təsirlə
yanaşı, terapiya imkanlarını da genişləndirir.
Biotənzimləyici sistemli təbabətin üstünlüyü
digər tibbi-bioloji sahələrdə olan biliklər ilə
orqanizmə bütöv yanaşmanı inteqrasiya etməklə
orqanizmin autotənzimləmə qabiliyyətini
dəstəkləməkdən ibarətdir.

Fikriyyə İbrahim qızı İbrahimli,
tibb elmləri doktoru, professor,
“Biololi təbabət və Antihomotoksik
Terapiya cəmiyyəti”nin prezidenti,
“Biololi təbabət” jurnalının baş redaktoru
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Biotənzimləyici terapiya

Xroniki yorğunluq
sindromunun müalicəsinə
biotənzimləyici yanaşma

Praktiki nümunə
Svetlana, 32 yaş, yeni ayaq açan iki uşaq anası
Təqribən altı ay əvvəl pasiyentin boğazında güclü
ağrı ilə müşayiət olunan qripəbənzər vəziyyət,
səpki, həmçinin, mialgiya, yorğunluq və tam
sorulmayan zəif, diﬀuz, ikitərəﬂi limfadenopatiya
əmələ gəlmişdir. Bundan sonra, həyat tərzini

dəyişməsinə baxmayaraq, təkrarlanan boğaz ağrıları
zamanı o özünü yorğun hiss edirdi. İstənilən ﬁziki
yüklənmə pasiyentdə davamlı narahatlıq hissi yaradırdı.
Gün ərzində əvvəl gördüyü işlərin yarısını belə yerinə
yetirə bilmirdi. Kompleks müayinədən sonra aşkarlanan
yeganə kənaraçıxma Epşteyn-Barr virusunun (EBV)
reaktivasiyasıdır; yəni IgG analizi müsbət olmuş, lakin
core-antigen (HbcAg) və EBV nüvə antigeni aşkar
olunmamışdır.
Pasiyent
xroniki
yorğunluq
sindromu/mialgik ensefalomielitin (XYS/ME) bütün
kriteriyalarına
uyğun
olduğundan
bu
diaqnoz
qoyulmuşdur.

Diaqnoz
Virus infeksiyasından sonra
xroniki yorğunluq* sindromu

› FARMAKOLOJİ
- Yuxu pozulmaları ilə mübarizə üçün antidepressantlar və digər vasitələr
- Ağrının müalicəsi üçün qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar, digər
ağrıkəsici preparatlar və ﬁzioterapiya
- Yorğunluqla mübarizə üçün stimulyatorlar
- Koqnitiv disfunksiyanı aradan qaldırmaq üçün stimulyatorlar
- Ehtiyac olduqda, virusəleyhinə preparatlar, antibiotiklər və
immunomodulyatorlar
- Narahatlıq halları ilə mübarizə üçün benzodiazepinlər (anksiolitik, sedativ
və yuxugətirici təsirinə görə)

Hazırda mövcud
olan müalicə
imkanları

› QEYRİ-FARMAKOLOJİ
- Dozalanmış ﬁziki yüklənmə
- Koqnitiv davranış terapiyası
Hazırda istifadə olunan
müalicə növlərinin
optimallaşdırma
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- 10%-dən az pasiyentin xəstəlikdən əvvəlki funksional səviyyəsi
bərpa edilir
- Bəzi müdaxilələr əhəmiyyətli dərəcədə arzuolunmaz eﬀektlərə
səbəb olur
- Əsasında duran səbəblərin deyil, simptomların müalicəsi
- Bir neçə simptoma təsir edən ənənəvi dərman terapiyası vacib
olduqda, bu preparatlar əsasən sinergik təsir etmir və bir-birini
tamamlamır

Biotənzimləyici terapiya

Təkmilləşdirilmiş
terapiyaya
ehtiyac
Əlamət və simptomların kompleks müalicəsi
- Gündəlik həyat aktivliyinin azalması/pozulması
- Gərginlikdən sonra halsızlıq; mialgiya və
yorğunluq
- Yaddaş pozulması və huşun dumanlanması kimi
koqnitiv disfunksiyalar
- Boğaz ağrısı, ağrılı limfa düyünləri və
qripəbənzər simptomlar
- Ağrı, məs., oynaq, əzələ və ya baş ağrıları
- Yuxu pozulmaları: gümrahlıq gətirməyən yuxu,
yuxunun pozulması və ya aşağı keyﬁyyəti

XYS-nun əsasında duran əsas şəbəkə
pozulmalarına çoxməqsədli yanaşma
- Psixo-neyro-endokrino-immun şəbəkələrindəki
disfunksiyaların korreksiyası
- Pozulmuş sinir şəbəkəsinin müalicəsi
- Eksposomanın təsirinin, o cümlədən, qaraciyərin
toksiki maddələrlə yüklənməsinin tənzimlənməsi
- Enerji istehsalı şəbəkəsinin bərpası
- Selikli qişa və bağırsaq mikroﬂorasının baryer
funksiyasının bərpası
- Hüceyrə mikromühitinin dəstəklənməsi

Bir neçə preparatla müalicə:
- kompleksşəkilli olmalı
- yaxşı dözümlülük nümayiş etdirməli
- yalnız əlamət və simptomları deyil, xəstəliyin
əsasında duran pozulmuş şəbəkələri də
müalicə etməli

SƏBƏBLƏR | SİMPTOMLAR | Pozulmuş şəbəkələr
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Biotənzimləyici terapiya

Xroniki yorğunluq sindromu (XYS)

›

›
›
›
›
›

Xəstəlikdən əvvəl mövcud olan peşə, təhsil, sosial və ya şəxsi aktivliyin əhəmiyyətli dərəcədə azalması və
ya pozulması ilə xarakterizə olunur
6 aydan az olmayaraq davam edən, aşkar identiﬁkasiya edilməyən ﬁziki və ya psixiki /emosional
etiologiyası olmayan güclü yorğunluq (xüsusən də ﬁziki yüklənmədən sonra), koqnitiv disfunksiya,
ortostatik qeyri-stabillik və qripəbənzər simptomlar
XYS-nı inisiasiya edən, onun inkişafına təkan verən faktorlar tam aydın deyil, lakin hesab edilir ki, bura
genetik və epigenetik amillər, davamlı və/ya psixoloji stress, o cümlədən, uşaqlıq dövründə alınmış zədə,
infeksiya, immun və avtonom sinir sisteminin disbalansı, həddən artıq məşq etmək, mitoxondrial
disfunksiya, bağırsaq mikromühitinin dəyişməsi və eksposomun sağlamlığa mənﬁ təsiri aiddir
Diaqnoz spesiﬁk beynəlxalq kriteriyalara və istisna kriteriyalara əsasən qoyulur
Həyat keyﬁyyətinin xeyli azalması ilə əlaqəlidir
Səhiyyə sistemində xeyli sərﬁyyata və əmək resurslarının istehsal səviyyəsində əhəmiyyətli itkilərə səbəb
olur

TONSİLLA COMPOSİTUM | ƏSAS PREPARAT
Tonsilla compositum

›
›
›

XYS zamanı əsas pozulmuş
şəbəkəyə yönəlir: PNEİ
şəbəkələrinin disfunksiyasına
Pozulmuş hüceyrə
mikromühitini tənzimləyir
Xəstəlik zamanı pozulmuş
şəbəkələrdən və bununla
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›
›

simptomlardan asılı olaraq
əsas preparat kimi təsir edir
Dərmanlar ilə qarşılıqlı təsirin
olmaması
Dözümlülük nümayiş etdirir

Tonsilla
compositum

Biotənzimləyici terapiya

Müalicəyə yeni çoxməqsədli kompleks yanaşma
Eﬀektivlik

›

Əsas preparat olan Tonsilla
compositum XYS zamanı pozulmuş
mərkəzi şəbəkəyə təsir edir; PNEİ
şəbəkələrinə
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› Heel kompaniyasının əlavə preparatları
kompleks şəkildə spesiﬁk şəbəkələrin
pozulması nəticəsində yaranmış fərdi
simptomlara təsir edir

m
əs
i

i

› Beləliklə də o, XYS –da mühüm
simptomların yaxşılaşmasını təmin edir:
xəstəliyə qədər olan gündəlik aktivliyin
azalması/pozulması, halsızlıq və koqnitiv
disfunksiya, o cümlədən, huşun
dumanlanması, yaddaş pozulması; ﬁziki
yüklənmədən sonra narahatlıq, mialgiya
və immun sisteminin pozulma
simptomları

› Mükəmməl təhlükəsizlik və
dözümlülük xüsusiyyəti
›

Digər dərman preparatları ilə qarşılıqlı
əlaqələrin olmaması

›

Biotənzimləyici yanaşma

Əsas preparat olan Tonsilla compositum-un
Heel kompaniyasının digər preparatları ilə
xəstəliyə cəlb olunmuş, əlamət və
simptomlar yaradan pozulmuş şəbəkələrə
əsasən kombinə edilməsi

Dişli çarx prinsipinə əsasən təsir edən preparatlar
PNEİ
şəbəkəsinin
tənzimlənməsi;
toxuma dəstəyi

Hüceyrə
mikromühitinin
pozulmasının
tənzimlənməsi,
toxuma dəstəyi

Hüceyrə
enerjisi
istehsalı
şəbəkəsinin
pozulmasının
tənzimlənməsi

Eksposomanın
təsirinin, o
cümlədən,
qaraciyərin
toksiki maddələrlə yüklənməsinin
tənzimlənməsi

Selikli qişa
şəbəkələri
pozulmalarının
tənzimlənməsi;
toxuma dəstəyi

Pozulmuş sinir Virus infeksiyası;
şəbəkəsinin
virusun
tənzimlənməsi; reaktivasiyası
toxuma
dəstəyi
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RENEEL
Heç bir əlavə təsiri olmayan
eﬀektiv müalicə
Sidikçıxarıcı yolların kəskin və xroniki
iltihabi xəstəlikləri (pielonefrit, sistit,
sistopielit), sistalgiya
Böyrəkdaşı xəstəliyi, diabetik
nefropatiyanın kompleks müalicəsində
Enurez, hidronefroz, prostat adenomasının
kompleks müalicəsində uroloji cərrahi
əməliyyatlardan sonra proﬁlaktika
Sidik kisəsinin atoniyası və sﬁnkter
çatışmazlığının kompleks müalicəsində

RENEEL-in təsir mexanizmləri:
iltihabəleyhinə, spazmolitik,
ağrıkəsici və sidikqovucu

Hamiləlik dövründə sidik-ifrazat
orqanlarının iltihabi xəstəlikləri
(hamiləliyin bütün dövrlərində
vermək olar)
BÖYRƏK VƏ SİDİKÇIXARICI YOLLARIN BİOTƏNZİMLƏYİCİ
MÜALİCƏSİNDƏ UNİKAL DƏRMAN PREPARATI
DOZALANMASI VƏ
QƏBUL QAYDASI:
Böyüklər və 3 yaşdan
böyük uşaqlar:
gündə 3 dəfə 1 həb
3 yaşa qədər uşaqlar:
½ həb 3 dəfə (toz
şəklində 1 qaşıq suda
həll edib içirtmək)
Preparat yeməkdən 30
dəq əvvəl və ya 1 saat
sonra dilaltı qəbul
olunur.
Kəskin dövrdə 2 saat
müddətində hər 15
dəqiqədən bir 1 həb
qəbul olunur.

TƏRKİBİ:
Berberis vulqaris D2 15 mg
Asidum nitricum D4 30 mg
Ly a vesicatoria D5 30 mg
Causticum hahnemani D4 60 mg
Plumbum aceticum D6 30 mg
Aluminum oxydatum D12 75 mg
Serenoa repensd D2 30 mg
Köməkçi komponentlər:
maqnezium sitrat, laktoza.
FARMAKOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
- İltihabəleyhinə
- Ağrıkəsici
- Spazmolitik
- Diuretik
BURAXILIŞ FORMASI:
Həb № 50

İzopatik terapiya

SERVİKAL

SİNDROM
t.e.d. M. Al-Haj

S

ervikal spinal sindrom (S-sindrom = servikal sindrom) travmaların
(“qamçı travması”) və onurğanın boyun şöbəsinin xəstəliklərinin
yenidən yaranmasına səbəb ola bilər. Xroniki formalarda spinal
sinirlərin köklərinin qıcıqlanması və spinal liqamentin zəiﬂəməsi ilə yanaşı
gedən neyroradikulyar S-sindrom inkişaf edir; bu zaman ikincili olaraq
osteoﬁtlər də yaranır. Onurğa beyninin qıcıqlanması ilə yanaşı gedən funikulyar Ssindrom isə bədənin aşağı hissəsində, adətən, ayaqlarda küt ağrılara və sidik
kisəsində patologiyalara gətirib çıxarır. Ədəbiyyatda S-sindromun başqa formalarının
(məs., revmatik S-sindrom və s.) olduğu da qeyd olunur.

A. SANUM preparatları ilə akupunktura nöqtələrinə inyeksiyalar:
1 amp. NOTAKEHL + 1 amp. SANUVIS + 1.0 - 2.0 ml 1% Novokain.
Qısa adı

Yeri

UB 60

Depressiyalar zamanı: aşıq-baldır və axill vətərinin arası

GB 21

Th1 fəqərə çıxıntısı ilə akromionu birləşdirən xəttin ortası

GV 14

7-ci boyun fəqərəsinin tin çıxıntısının kaudal küncü

GB 20

Ənsə sümüyündən aşağı məməyəbənzər çıxıntı

SI 3

Yumruq bağlı olduqda, çeçələ barmağın yan tərəﬁndə,
oynaq yaxınlığında əmələ gələn dəri büküşü.
SI 3 büküşdə proksimal çökəklikdə yerləşir.

Təklif edilən müalicə - qarışıq həftədə 2 dəfə 0,2 – 0,5 ml dəridaxili inyeksiya şəklində təyin
olunur, ümumilikdə 20 inyeksiya

SERVİKAL SİNDROM

B. AUTOHEMOTERAPİYA
Birinci həftə:
əzələdaxili inyeksiya: həftədə 3 dəfə 0,5 ml pasiyentin
qanı + QUENTAKEHL 1 amp. + Vitamin B complex
Sanum 1 amp.
İkinci həftə:
əzələdaxili inyeksiya: həftədə 3 dəfə 1,0 ml pasiyentin
qanı + QUENTAKEHL 1 amp. + Vitamin B complex
Sanum 1 amp.
Üçüncü həftə:
əzələdaxili inyeksiya: həftədə 3 dəfə 2,0 ml pasiyentin
qanı + QUENTAKEHL 1 amp. + Vitamin B complex
Sanum 1 amp.

GB 20

GV 14

UB 60
GB 21

C.KÖMƏKÇİ MÜALİCƏ
- UTILIN D6 və LATENSIN D6: iki gündən bir 1
kapsul, növbəli
- SANUVIS: 60 damcı gündə 1 dəfə
- Traumeel məlhəmi xəstəlik olan nahiyəyə sürtmək

SI 3

Dorzal

İlk dəfə alman dilində SANUM-Post jurnalında (40/ 1997) nəşr olunub.
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Diş ekstraksiyasından əvvəl və sonra

NOTAKEHL D 5

preparatının istifadəsi
Anna Yanas, Qrasina Qrezesiak-Yanas, İolanta Bialkovska-Qlovaçka

Tədqiqat Lodz Tibb Universitetinin
stomatologiya fakultəsində aparılıb.
Tədqiqatın rəhbəri: professor
Qrasina Qrezesiak-Yanas
O, orqanizmin mü hitlərindəki dəyişikliklərin
mikroorqanizmlərin tsiklogeniyası və patogenezi
ü çü n əhəmiyyətini təsvir etmişdir. Həm xarici
(ətraf mü hitin çirklənməsi), həm də daxili
faktorlar: tez-tez istifadə olunan dərmanlar, məs.,
antibiotiklər, hormonlar və ya iltihabəleyhinə
preparatlar mü hit dəyişikliklərinə səbəb ola bilər.
Enderlyayn mü hitin dəyişilməsi nəticəsində
orqanizmdə mü hü m funksiya yerinə yetirən
apatogen mikroorqanizmlərin patogen formalara
keçməsini vurğ ulayırdı. Onun ikrincə, daxili
balansın pozulması hər hansı bir orqanda və
bü tö vlü kdə orqanizmdə patoloji proseslərin xəstəliklərin yaranmasına aparıb çıxarır (1).
Enderlyayn Mucor racemosus Fresen və
Aspergillus niger van Tiegheim gö bələklərinin
tsiklik inkişaf mərhələlərini təsvir etmişdir.

Tsiklogeniyada mikrobların başlanğ ıc apatogen formalardan yü ksək diﬀerensəolunmuş
patogen formalara qədər mü xtəlif inkişaf
mərhələlərinin dəyişikliklərini gö rmək olar.
Hər mərhələdə patogenlik və virulentlik daha
da artır. Aşağ ı pillədə az diﬀerensəolunmuş,
apatogen formalar (endobiontlar) dayanır.
Mü hitin dəyişilməsinin təsiri ilə onlar yü ksək
diﬀerensəolunmuş, patogen formalara keçir.
Fizioloji təsir altında aşağ ı və yuxarı inkişaf
mərhələləri arasında qarşılıqlı əlaqə mö vcuddur.
Daxili və ya xarici zədələyici amillərin təsiri
nəticəsində patogen formaların sayı artır,
beləliklə, xəstəliklər yaranır (2).
Tədqiqatların gü ndəliyində NOTAKEHL D5
homeopatik preparatının dişin çıxarılmasından
əvvəl və sonra istifadəsi yer alıb.
NOTAKEHL D5 PREPARATININ
DİŞ EKSTRAKSİYASINDAN SONRA TƏYİNİ

1-ci TƏDQİQAT

12

Prof. Enderlyayn-ın Polimor izm nəzəriyyəsi
Beşamp-ın mülahizələrinə əsaslanır. Belə ki,
bakteriyalar öz xüsusiyyətlərini dəyişmədən
bir formadan digərinə keçə bilir.
Qan analizləri vasitəsilə Enderlyayn sübut etdi
ki, həm mikrobların çoxsaylı aralıq
formalarının olması, həm də onların qanda
meydana çıxması ilə xəstəliyin yaranması
arasında əlaqə var.

MATERİAL VƏ METODLAR
Tədqiqata universitetin Dental Cərrahiyyə fakultəsində
infeksiyalaşmış dişdən mü alicə alan, 25-45 yaşlı 59
pasiyent cəlb olundu. Bü tü n pasiyentlər bir neçə il
revmatoidli artritə qarşı mü alicə almışdır (cədvəl 1). Ağ ız
boşluğ unda olan odontogen infeksion ocaqlar radioloji və
kliniki ü sullarla mü ayinə edildi. Diş ekstraksiyasına
gö stərişi olan 34 pasiyentə xroniki qranulomatoz

Yaş
25 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 40
41 - 45
Cəmi:

Pasiyentlərin sayı
10
18
12
8
11
59

Cədvəl 1: Yaş qruplarına müva iq
pasiyentlərin sayı
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periodontit, 25 pasiyentə isə xroniki ağ ırlaşmış
periodontit diaqnozu qoyuldu (cədvəl 2).
Uzun mü ddət davam edən xroniki xəstəlik
(revmatoid artrit) daim antibiotiklə mü alicə
olunduğ undan yenidən antibiotik təyin
edilmədi. Pasiyentlər məlumatlandırıldı və
ö zlərinin razılığ ı ilə onlara NOTAKEHL D5
izopatik preparatı təyin olundu.
Konduktiv və in iltrativ anesteziyadan sonra
xaric olunmuş dişin vestibulyar, dil və damaq
tərə lərinə 1 ampula NOTAKEHL D5 təyin edildi.

İndikasiya

Maxilla
(üst çənə)

Mandibula
(alt çənə)

Xroniki
qranulomatoz
periodontit

11

23

Xroniki
ağ ırlaşmış
periodontit

8

17

Cəmi

19

40

Sonra diş xaric olunduqdan sonra əmələ
gələn çö kəklik tibbi qaşıq ilə təmizləndi və
NOTAKEHL D5 damladılırdı. NOTAKEHL D5
preparatı 5-10 damcı 3 gü n ərzində gü ndə 1dəfə
yara nahiyəsinə təyin edildi və onlar hər gü n
klinikada mü ayinədən keçdilər.
NƏTİCƏ
Aşağ ıdakı kriteriyalar NOTAKEHL D5
preparatının sağ alma prosesində eﬀektivliyini
qiymətləndirmək ü çü n təyin olunmuşdur:
- Ağrının meydana çıxması
- Əməliyyatdan sonra sağalma prosesi
- Alveollarda ağırlaşmaların yaranması.
Sağ alma prosesi bü tü n pasiyentlərdə normal
getdi. Onlar əməliyyatdan dərhal sonra və
nö vbəti gü nlərdə ağ rıdan azad oldular. Bu
mü ddət ərzində iltihab əlamətləri olmadı.
Bu faktlar həm kliniki, həm də maddi
cəhətdən əhəmiyyətli idi.

Cədvəl 2.

2-ci TƏDQİQAT

ALVEOLİTLƏRİN NOTAKEHL
D5 İLƏ MÜALİCƏSI

Bu tədqiqatın məqsədi NOTAKEHL D5 preparatını quru
alveol sindromunun mü alicəsində eﬀektivliyinin qiymətləndirmək, ənənəvi təbabətlə alınan nəticələrlə mü qayisə
etməkdən ibarət idi.
TƏYİNAT
Dişin ekstraksiyası dental praktikada adi bir prosedurdur. 2-4% hallarda quru alveol sindromunun yaranma
ehtimalının olmasına baxmayaraq, sağ alma prosesi heç bir
ağ ırlaşma olmadan gedə bilər. Quru çö kəklik, alveolit,
alveolyar sü mü yü n iltihabı və yaxud post-ekstraksion ağ rı bunlar eyni xəstəliyin mü xtəlif adlarıdır. Xəstəliyin əsas
əlaməti isə kəskin və gü clü ağ rıdır. Yaranan ağ rı sinir
mənşəlidir və daimi dişin çəkilməsindən sonra 3 və 4-cü
gü nlərdə baş qaldırır. Diş çəkiləndən sonra yara yerində
əmələ gələn qan laxtası tezliklə kiçilir və ya parçalanır.
Buna səbəb nikotin, kofein, bəzi dərmanlar və intensiv ağ ız
yaxalayıcılarının istifadəsi kimi mexaniki və kimyəvi
qıcıqlardır. Bu qıcıqlar bakteriyaların həmin nahiyədə
in iltrasiyasına səbəb olur. Bakteriyalar isə, ö z nö vbəsində,
toxumanı əhatə edən qan laxtasını parçalayır. Alveolit,
adətən, ağ ızdan pis qoxunun gəlməsilə mü şayiət olunur.
MATERİAL VƏ METODLAR
Bu tədqiqatda 18-73 yaşlı, quru alveol sindromundan
əziyyət çəkən 16 qadın və 12 kişi iştirak etmişdir. Həmin 28
pasiyentdən 6 nəfəri dişlərinin Ağ ız Boşluğ u Cərrahiyyəsi
fakultəsində, qalan 22 nəfər isə yerli Milli Sağ lamlıq
Mərkəzində və ya ö zəl kabinetdə mü alicəsinə razılıq
vermişlər.

1-ci gü n bü tü n pasiyentlər ənənəvi
mü alicə ü sulu ilə mü alicə aldılar. Ağ ız
boşluğ undakı alveollar 0,02% xlorheksidin məhlulu ilə yaxalanaraq
pambıq tampon ilə quruduldu. Ardınca,
2-3 damcı NOTAKEHL D5 çö kəklik
nahiyəsinə damladılırdı. Sonda isə
NOTAKEHL D5 dental qaşıq ilə həmin
nahiyəyə təyin edildi. Umumi olaraq,
həkimə ilk gəlişində pasiyentə 4-7
damcı təyin olunmuşdur.
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Sonradan əlavə olaraq 20-68 yaşlı alveoliti
olan 30 pasiyent: 18 qadın və 12 kişi nəzarət
qrupu kimi təyin edildi. Bazis mü alicəni çö kəkliklərin 0,02%-li xlorheksidin məhlulu ilə yuyulması
və pambıq parçası ilə qurulanması təşkil edirdi.
NOTAKEHL qrupundan fərqli olaraq, bu
pasiyentlər yerli mü alicə kimi Nipas (asetilsalisil
turşusu) qəbul edirdilər. NOTAKEHL qrupunda
olduğ u kimi, Nipas qrupunda da gü ndəlik kontrol
və uğ urlu mü alicə aparılırdı.
NƏTİCƏLƏR
Pasiyentlərin subyektiv ağ rı hissiyyatları
analiz olundu.
Ilk mü alicədən sonrakı gü ndə NOTAKEHL D5
mü alicəsi almış 26 pasiyentdə ağ rı yü ngü l (1), 2
pasiyentdə isə orta (2) dərəcədə idi. Umumi
psixoloji və izioloji vəziyyət yaxşılaşmışdı və
ağ ızdan pis qoxunun gəlməsi aradan qalxmışdı.
Mü alicənin 2-ci gü nü ndən sonra 26 pasiyent
ağ rıdan tam azad olmuşdu (0). Alveolda
qranulyasiya toxuması mü şahidə olundu. Iltihabi
əlamətlərin heç bir izi yox idi. Yalnız 2 pasiyentdə
yü ngü l ağ rı 3-cü gü nə qədər davam etdi. Lakin bu
zaman qranulyasiya prosesi artıq başlamışdı.
Nəzarət qrupunda 23 pasiyentdə orta dərəcəli
ağ rı 3-cü gü nə qədər davam etdi. Qalan
pasiyentlərdə isə gü clü ağ rı (3) var idi və buna
gö rə onlara əlavə 4-5 gü nlü k mü alicə tələb
olundu.

Bu qrupun pasiyentlərində qranulyasiya
prosesi mü şahidə edilmirdi, yalnız zəif iltihab
əlamətləri vardı.
MÜZAKİRƏ
Quru alveol sindromunun mü alicəsi ü mumi
olaraq qalıq qan laxtasının alveoldan kənarlaşdırılmasından və çö kəkliyin KMnO 4 suda
məhlulu, hidrogen peroksid, rivanol və ya 0,02%li xlorheksidin məhlulu və s. ilə yuyulmasından
ibarətdir. Dental qaşıq ilə mexaniki təmizləmə
məsləhət gö rü lmü r, çü nki bu reinfeksiyalaşma
təhlü kəsi yaradır. Bunlarla yanaşı, iltihab əleyhinə
və analgetik maddələrdən də yerli olaraq istifadə
olunur. Ex tempore aspirin pastası istifadə edilir,
yodoform iltratı kamfofenolla təyin edilir. Ən çox
istifadə olunan analgetiklər Apernyl, Nipas,
Socoseryl, propolisin 5%-li etanol-qliserin
ekstraktıdır. Pasiyent, adətən, 3-7 gü n ərzində
ağ rıdan azad olur.
Bundan fərqli olaraq, NOTAKEHL D5 ilə quru
alveol sindromunun mü alicəsi zamanı ağ rı 2-3
gü n daha tez aradan qalxır. Digər mü alicə
formaları ilə mü qayisədə bu kifayət qədər
əhəmiyyətli bir nü ansdır. Preparatın təyini qeyriinvaziv metod olub, allergik reaksiya, bioloji
uyğ unsuzluq və s. kimi əlavə təsirlərə səbəb
olmur. Pasiyentlər də bu aspektləri pozitiv
qiymətləndirdilər.

NƏTİCƏ
Ш NOTAKEHL bütün növ bakteriyalar, xüsusilə də sta ilokokk və
streptokokk zamanı təyin olunur. Haydl-ın ikrincə, preparat
immun sisteminin stimulyasiyasına eﬀektli təsir edir.

Ш Hər iki tədqiqat NOTAKEHL D5 preparatının diş

ekstraksiyasından sonra yaranan iltihabın müalicəsində və
pro ilaktikasında eﬀektivliyini sübut etdi.

Pasiyentlər də həm eﬀektiv, həm də əlavə təsirləri olmayan
müalicəni qəbul etməyə rahatlıqla razı olurlar.

Ш Çox hallarda izopatik preparatların təyini bağırsağın təbii
lorasını pozan, kandida və digər göbələklərin inkişafına şərait
yaradan iltihabəleyhinə maddələrin və antibiotiklərin
istifadəsini azaldır.

Ш Bu tədqiqatların nəticələri holistik preparatların
stomatologiyada geniş təyin olunmasına yol aça bilər.
Ədəbiyyat:
1. Dr. Thomas Rau, Milieutherapie, Isopathie und
Dunkelfeldmikroskopie. SANUM Post Nr. 46, 1999, S. 2. Dr. Reiner
Heidl, Statistische Auswertung einer Anwendungsbeobachtung mit
der Prä parateserie Notakehl. SANUM Post Nr. 56, 2001, S. 20
3. Dr. Dr. Peter Schneider, Prof. Enderlein's Forschung aus heutiger
Sicht. Lassen sich die Forschungsergebnisse mit modernen
Untersuchungsmethoden bestä tigen? SANUM Post Nr. 56, 2001, S. 2
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4. Dr. Igor Loniewski, Dr. David Heros Musial, Leczenie przewodu
pokarmowego (Behandlung der Speiserö hre). SANUM Polska,
Stettin, 2004
5. Dr. Bruno Trä ger, Zahnheilkunde mit den SANUM-Prä paraten.
SANUM Post Nr. 1, 1987, S. 21.

Bu məqalə MAGAZYN STOMATOLOGICZNY
Nr. 3/2005-ci ildə polyak dilində çap olunub.
Müəlli lər məqalənin tərcüməsinə icazə verir.

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 ça şmazlığına 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 pozulmaları)
çoxlu miqdarda heyvan mənşəli zülalların və
konservantların qəbulu
Turşu-qələvi balansı
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 yaş arası uşaqlara ½ ölçü
qaşığı gündə 1 dəfə səhər yeməkdən
öncə təyin edilir.
Yeniləşmə və regenerasiya qüvvələri
TURŞULAR
Blokadaya
səbəb olurlar.
Degenerasiyanı
s mulə edirlər.
Simpa kotoniya
turşulaşdırır

nöqteyi-nəzərindən bir çox duzlar
neytrallaşma məhsulları
qismində matriksdə toplanırlar.
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.

QƏLƏVILƏR
İntui v işləyirlər.
Regenerasiya
qüvvələrini
s mulə edirlər.
Parasimpatotoniya
qələviləşdirir

Yaş

İzopatik terapiya

Funksional
dövrə:
ağciyər/yoğun
bağırsaq və assosiasiya
olunmuş müalicə
Tomas Rau
tibb elmləri doktoru

A

ğ ciyərlər və yoğ un bağ ırsaq arasında əlaqəni sezmək ü çü n və bu orqanlara nü fuz edən
xəstəliklərin inkişafını dərk etmək ü çü n Ənənəvi Çin Təbabətinin (TÇM) bu orqanlara baxışına
nəzər salmaq lazımdır. Çin təbabəti 5 element nəzəriyyəsinə əsaslanır. Bu nəzəriyyəyə
əsasən, orqanlar keçid fazaları adlanan mə huma gö rə qruplara bö lü nü r.
Bunlar, ö z nö vbəsində fəsillər və aşağ ıdakı elementlərlə əlaqələndirilməkdədir: su, ağac, od, torpaq
və metal. Bu əlaqələrdən asılı olaraq, hər bir faza ö zü nə xas xü susiyyətlərə, gü clü və zəif tərə lərə
malikdir. Hər bir fazada “in” və “yan” enerjilərindən pay var və fazalar embrioloji səviyyədə mü va iq
orqanları ehtiva edir.
®

FORTAKEHL

od

torpaq

®

PEFRAKEHL
Mədə
Dalaq
Pankreas

Ürək-damar sistemi
Nazik bağırsaq

®

NOTAKEHL

MUCOKEHL

Bakteriyalar

Assimilyasiya
Analiz
Sərhəd

®

ağac

metal

Qaraciyər
Öd kisəsi

®

MUCEDOKEHL

®

QUENTAKEHL

su

Viruslar
®

NİGERSAN

Bağırsaq
Ağciyər
Böyrəklər
Sidik kisəsi

Şəkil 1: SANUM və meridian sistemləri

16

Blastemaların aşağıdakı meridianlarla
əlaqəsi müəyyən olunmuşdur:
Öd kisəsi/qaraciyər: endoderma/ mezoderma:
əzələlər, vətərlər
Nazik bağırsaq/ürək: endoderma/ mezoderma;
maye mü badiləsi sistemləri
Mədə/mədəaltı vəzi: orqanlararası birləşdirici
toxumalar
Yoğun bağırsaq/ağciyərlər: endoderma: dəri və
saç
Bioloji təbabət
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Dalaq/böyrək: ektoderma: sinirlər, sü mü klər
Ağciyər/ yoğun bağırsaq meridianı
Bu keçid faza payız fəslinə və metal elementinə
mü va iqdir və kompressiya kimi simvolizə olunur.
Aşağ ıdakı orqanlar bu fazaya aid edilir: dəri,
hipo iz, timus, burun (qoxu hissi), etmoidal cib,
bronxlar, ağciyərlər/diafraqma, yoğun bağırsaq, baş barmaq, şəhadət barmağı, dirsək
oynağının xarici epikondilusu, ön çiyin, onurğa
sütununun bel və yuxarı döş nahiyəsi, qalça
sümüyü, daxili diz.

İzopatik terapiya

Bu, adətən, ü midsizlik, xəyallar dü nyasında
Bu meridianla əlaqəli olan həyat key iyyətlərisəhvləri bağışlamaq, hikmət, yüksək mənəviy- yaşamaq, vasvasılıq, intiqam və mö vhumat hissləri
ilə nəticələnir.
yat, xarizmadır.
Tənzimləyici dö vrləri anlamaq və insanların
Hər bir keçid fazasında olduğu kimi, bu sağ lamlığ ının qeydinə layiqincə qalmaq ü çü n
fazanın da özünə müva iq emosiyaları var. xü susi ö nəm daşıyan faktorlardan biri də mü xtəlif
Ağ ciyər/yoğ un bağ ırsaq meridianı aşağ ıdakı orqanların dişlərlə əlaqəsidir (Şəkil 3).
Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı dişlər
tezislə xarakterizə oluna bilər: zamanın fö vqü ndə
olmaq, həyatın keşməkeşli yollarında davamlılıq və onurğ anın sü mü k hissələri arasında keçid faza
gö stərmək, habelə, aşağ ıda gö stərilmiş xü susi adlandırılan əlaqə mö vcuddur: ağciyərlər/yoğun
bağırsaq. Bu, onların təsirindən meydana çıxan
mü sbət yanaşma tərzi:
tipik dəyişikliklərlə əlaqəlidir.
Dişlər: yuxarı kiçik azı, aşağ ı bö yü k azı dişlər,
İnsan külli məxluqatın
onurğ a sü tunu: C4-C7, L4-L5.
Xarakterik şikayətlər: serviko-braxial sindrom,
tacıdır və dünyaya xeyir
karpal-tunel sindromu, tennisçi dirsəyi, lü mbogətirməlidir
vertebral sindrom.
Buna gö rə xəstələrin dü zgü n mü alicəsi ü çü n
ortopantomoqram təyin edərək, dişlərdə infeksiya
Bu tipə aid olan insanlara xas xü susiyyətlər
mənbələrini mü əyyən etmək mü hü mdü r.
yü ksək idealları, intuisiyanı, yaradıcı enerjini,
mü xtəlif ikir və hədə lərin
Orqanlar
Preparatlar
Fəsil
Funksional dairə
mü badiləsi və təkamü lü nü ,
həmçinin, arzuları əhatə edir.

“

“

Payız

Mən i aspekt aşağ ıdakı şəkildə
xarakterizə oluna bilər:

Ağciyərlər/
yoğun bağırsaq

“Hədəﬂərə çatmaq üçün hər şeyi
bacardığım qədər mükəmməl və saf
şəkildə etməliyəm və zəiﬂiyimi
nəzərə alsaq, bu hədəfə çatmağa heç
vaxt layiq olmayacağam”.

Dəri, saç, ağciyərlər,
yoğun bağırsaq

Plantago/Ignatia
MUCEDOKEHL®LARIFIKEHL®

Etmoidal cib

NIGERSAN® CITROKEHL®

Bazu/ said/ əl
C 5-7/Th
2-4/L 4+5

Lycopodium
Apo-Infekt
Itires/Mucosa

Aşağı böyük
azı dişlər

LATENSIN®
Carbo veg.
Pulmo suis 6X

Şəkil 2: Ağciyər/yoğun bağırsaq funksional dövrəsində uyğunluqlar
Hissiyat
orqanları
Oynaqlar

Daxili
qulaq
Çiyin
Dirsək
Əl-ulnar/
Ayaqaltı/

Daxili
sekresiya
vəziləri
Üst çənə
Alt çənə

Çənə

Çiyindirsək
Əl radial
Pəncə

Mədəaltı
vəzi
Mədənin sağ
hissəsi

Urəyin sağ
hissəsi
12-barmaq
bağ ırsaq
Hipo izin
ö n payı

Etmoidal cib

Dizin ö nü

Ayaq barmaqları

Orqanlar

Əng cibi

Paratiroid
vəzi

MSS
Psixika

Tiroid
vəzi

Orqanlar

Oynaqlar

Hissiyat
orqanları

Alın cibi

Bü zdü m

Bud

Pəncə

Ayağ ın baş barmağ ı

Sağ ağ ciyər
Yoğ un bağ ırsağ ın
sağ hissəsi
Timus

UR8
LR8

UR7
LR7

UR6
LR6

Sağ
bö yrək

Qaraciyər
sağ hissəsi

Sidik kisəsinin sağ
hissəsi / Urogenital
sahə

Od
kisəsi

Hipo izin
arxa payı

Epi iz

Sağ sü d vəzi
(qadınlar)

Enerji
balansı

Endokrin
toxumalar

Gö z

UR3
LR3

UR2
LR2

Dizin arxası
Bü zdü m
Bud
Pəncə
Sol
bö yrək

Sidik kisəsinin sol
hissəsi / Urogenital
sahə

Qulaq

Əl radial/
pəncə/ayaq
baş barmağ ı
Etmoidal
cib

Daxili qulaq

Çiyin-dirsək
Əl radial
Pəncə
Ayağ ın baş barmağ ı

Çənə

Çiyin
Dirsək

Dizin ö nü

Sol
ağ ciyər

Dalaq

Sol ö d
yolları

Yoğ un bağ ırsağ ın
sol hissəsi

Mədənin sol
hissəsi

Timus

Tiroid
vəzi

Paratiroid
vəzi

Sol sü d vəzi
(qadınlar)

SOL TƏRƏF

UR3
LR3

UR1 UR1 UR2
LR1 LR1 LR2

UR4
LR4

UR5
LR5

UR6
LR6

UR7
LR7

Sol sü d vəzi
(qadınlar)

Dizin ö nü

Dizin arxası
Bud

Çənə
Əng cibi

Əng cibi

Qaraciyər
sol hissəsi

Sağ sü d vəzi
(qadınlar)

Çiyin-dirsək

Etmoidal cib

Hipo izin
arxa payı

Bö yrəkü stü
Bö yrəkü stü
Periferik Arteriyalar Venalar Limfa
Qonadlar
vəzilər
vəzilər
damarları
sinirlər
Qalça bağ ırsağ ın Yoğ un bağ ırsağ ın
Sidik kisəsinin sağ
Sidik kisəsinin sağ
Mədənin
sağ
Od
sağ hissəsi
sağ hissəsi
hissəsi / Urogenital hissəsi / Urogenital
hissəsi
kisəsi
sahə
sahə
Nazik bağ ırsaq nahiyəsi
Qaraciyərin
Urəyin sağ
Sağ
Sağ bö yrək
Sol bö yrək
sağ
Mədəaltı
vəzi
hissəsi
ağ ciyər
hissəsi
Əl ulnar/
ayaqaltı/ayaq
barmaqları

Gö z

Epi iz

SAG TƏRƏF

UR5 UR4
LR5 LR4

Alın cibi

Bü zdü m
Pəncə

Gö z

Alın cibi

Qonadlar

Limfa
damarları

Dalaq

Sol
ağ ciyər

Dizin ö nü

Alın cibi

Gö z

Çənə

MSS
Psixika

UR8
LR8

Ileum sol
hissəsi

Qaraciyərin
sol hissəsi

Pəncə

Hipo izin
ö n payı

Periferik
sinirlər

Yoğ un bağ ırsağ ın
sol hissəsi

Bud

Acı bağ ırsaq
qalça bağ ırsağ ın
sol hissəsi

Venalar Arteriyalar

Mədənin sol
hissəsi

Dizin arxası

Urəyin
sol hissəsi

Enerji
balansı

Od axarlarının sol hissəsi

Bü zdü m

Əl-ulnar/
Ayaqaltı/

Ayaq barmaqları

Urəyin sol
hissəsi

Çiyin-dirsək
Əl radial/
pəncə/Ayağ ın
baş barmağ ı

Əl radial/
ayaqaltı/Ayaq
barmaqları

Əng cibi

Qulaq

Etmoidal
cib

Şəkil 3: Stomatoloji plan (Mənbə: Thomas Rau M.D., Biological Medicine, p. 134-135)
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Şəkil 4 və şəkil 5-də dişlərin ü mumi
vəziyyəti, həmçinin, infeksiya
mənbələrini gö stərən qanın qaranlıq sahədə mikroskopiyası şəkilləri
əks olunub.
Ağciyər/ yoğun bağırsaq
funksional dairəsi metal
elementinə aiddir.
Bu səbəbdən də bu sistemlərin
orqanizmin metallarla, xü susilə
ağ ır metallarla çirklənməsinə
reaksiya verməsi təəccü blü
olmamalıdır.
Bu baxımdan xüsusilə
- civə (Hg)
- qurğ uşun (Pb)
- palladium (Pd) və
- kadmiumu (Cd) diqqətdən
qaçırmamalıyıq.
6-cı şəkildə çənə sü mü yü ndə
plomb hissəciyinin yoğ un bağ ırsaq
meridianına uyğ unluğ unun rentgen
şəkli verilir.

Metalların və digər toksinlərin
eliminasiyası qidalı maddələr
əlavələrilə yanaşı
aparılmalıdır, belə ki,
pasiyentlərdə mü hü m
mikroelementlərin
çatışmazlığ ı ola bilər ki, bu
maddələr eliminasiya
prosesində yaxından iştirak
edir.
Şəkil 4: Ortopantomoqram
Bəzi kliniki hallarda biz
- Selenium methionine
®
(SELEN-BIOFRID )
®
- SELENOKEHL
- Vitamin C
- Omega 3 yağ turşuları
®
(LIPISCOR )
- Alfa-lipon turşusu
®
- ZINKOKEHL
- ZINK + BIOTIN BIOFRID®
- Yosun
- PLEO®- Chelate və s.
haqqında dü şü nməliyik.

Şəkil 5: Qanın qaranlıqsahəli
mikroskopiyası

SANUM terapiya
Meridian nayihəsində mü alicənin necə aparılmasını izah etmək
ü çü n kliniki təcrü bəyə əsaslanan SANUM terapiya qısa şəkildə
təqdim olunur.
Uğurlu müalicənin dəstəklənməsinin 4 pilləsi var:

1

18

Şəkil 6: Rentgenoqra iya, çənədə
rezidual amalqam fraqmenti

1-ci
pillə

Daxili mü hitin bərpası (pəhriz və detoksikasiya!)

2-ci
pillə

Izopatik terapiya, pasiyentin konstitusiyasına mü va iq
(bağ ırsaq mikro lorasının bərpası, patogen mikrob strukturlarının dəyişdirilməsi)

3-cü
pillə

Immunobioloji preparatlar (immun mü da iənin modulyasiyası və regenerasiyası)

4-cü
pillə

Haptenlər (patogen-spesi ik immunoloji cavab)

Daxili mü hitin normallaşdırılmasının son
dərəcə vacib olmasının səbəbi odur ki,
qidalanma zamanı hü ceyrələrin qidalanması
ü çü n zəruri tikinti materialları orqanizmə daxil
olur. Pişinger sahəsində yü klənməni azaltmaq
və onu de-asidləşdirmək (turşusuzlaşdırmaq)
ü çü n qələvi duzlar, məs., ALKALA® N, həmçinin
®
®
®
CITROKEHL , SANUVIS və FORMASAN kimi
homeopatik potensiyada olan təbii ü zvi turşular
tələb olunur. Professor Enderlyayn gü man etdiyi
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kimi, bu turşular izioloji metabolik maddələr
olaraq orqanizmdə yaranır.
Hər bir tsiklogeniyanın öz turşusu var:
Mucor tsiklodu: (+)-sü d turşusu (SANUVIS®)
Aspergillus tsiklodu: limon turşusu
(CITROKEHL®); Penicillin tsiklodu: qarışqa
turşusu (FORMASAN®). Xəstənin
konstitusiyasına və xəstəliyinə gö rə daxili
mü hitin təmizlənməsi ü çü n mü va iq izioloji
ü zvi turşudan istifadə olunur.

İzopatik terapiya

2

Izopatik mü alicə zamanı biz xəstənin konstitusiyasına və xəstəlik əlamətlərinə gö rə istiqamətimizi
seçirik. Mucor konstitusiyası (artıq yü klənmə, yü ksək
təzyiq) zamanı MUCOKEHL ® uyğ un preparatdır;
Aspergillus (tuberkulin) konstitusiyası ü çü n
NİGERSAN® və Penicillium konstitusiyası (kəskin,

allergik mənşəli olması ehtimal olunan iltihabi
reaksiyalar) ü çü n NOTAKEHL® (bakterial iltihab),
QUENTAKEHL® (virus xəstəlikləri), FORTAKEHL®
(selikli qişaların disbiozu), PEFRAKEHL ® və
ALBICANSAN® (gö bələk invaziyası) və s. (yalnız ən
ö nəmli olanlar sadalanmışdır).

Immunomodulyatorlar qranulositləri və limfositləri aktivləşdirir; immun sistemini balanslaşdırır. Bu o deməkdir ki, zəif sistemləri stimulyasiya edir və hipersensibilizasiyanı azaldır.
®
®
UTILIN “H” və BOVISAN Almaniyadan əldə
e d i l ə b i l ə r ; R E C A R C I N ® , L AT E N S I N ® ,

UTILIN® “S”, o cü mlədən ARTHROKEHLAN® “A”
və “U” isə təəssü f ki, yalnız Almaniyadan kənarda
əldə etmək olar. UTILIN® “S”, BOVISAN® və
®
LATENSIN xü susən tuberkulin konstitusiyalı
pasiyentlərin mü alicəsinə uyğ undur.

Haptenlər (Sanukehl preparatları) toksinlərin və
hü ceyrə divarı zədəli olan patogenlərin (CWDs)
tanınması və absorbsiyası ilə məşğ uldur.
Bu ona gö rə mü mkü ndü r ki, onlar patogenlərin
polisaxarid strukturlarından hazırlanmış və
potensiyalaşdırılmışdır. SANUM irması 13 mü xtəlif
Sanukehl preparatı istehsal edir və onlardan yalnız

SANUKEHL Serra Almaniya xaricində əldə oluna
bilər. Onların fərdi adları hazırlandığ ı mikroblara
uyğ undur, məs., SANUKEHL® Coli.
Ağ ciyərlərin və yoğ un bağ ırsağ ın mü alicəsində
istifadə edilən dərmanlar aşağ ıdakı şəkildə (Şəkil 7 və
8) cədvəl formasında qeyd olunmuşdur.

3

4

Funksional Tənzimlənmə
və eliminasiya
dairə
Yoğun
bağırsaq

MUCOKEHL®
OKOUBASAN®
MUCEDOKEHL®
RECARCIN 6X
®
SANUVIS
®
ALKALA
Veratrum
Berberis
Myosotis
Qaraciyərin ümumi
eliminasiya funksiyası

®

Dəstəklənmə

Funksional Tənzimlənmə
və eliminasiya
dairə

Mucosa comp.
Symbio lor
Nux vomica HA
Podophyllum
®
RECARCIN 6X /
®
UTILIN
®
REBAS 4X
®
SANKOMBI
İsti kompreslər
Symbio lor

Ağciyər

Şəkil 7: Yoğun bağırsaq üçün izopatik və
homeopatik preparatlar

Plantago HA
Drosera HA
Carbo vegetabilis
®
Injeel
®
MUCEDOKEHL
®
NIGERSAN
Traumeel®
Psorinoheel®

Dəstəklənmə

Silica
Echinacea
Mucosa
LATENSIN®
UTILIN® “S”
Pulmo suis
®
NIGERSAN
®
CITROKEHL
®
SANUKEHL Myc

Şəkil 8: Ağciyər üçün izopatik və
homeopatik preparatlar

Ağciyər/yoğun bağırsaq meridianının
xəstəliklərinə dair nümunələr
1. Xoralı kolitin/ Kron xəstəliyinin müalicəsi
Bu xəstəliklərin müalicəsində, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, dişlərin müalicəsinə və ağır
metalların aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan əlavə, hər hansı bir qida
dözümsüzlüyünün olub-olmadığı araşdırılmalıdır. Buna görə ciddi pəhriz saxlanmalı və
disbakterioz müalicə olunmalıdır.
A. SANUM-Terapiya
a. İzopatik terapiya: bağ ırsağ ın bərpası ü çü n aşağ ıdakı preparatlar təyin
olunur: NOTAKEHL® D5 tablet, gü ndə 3-4 dəfə 1 həftə ərzində (yalnız
kəskin mərhələdə);
Bir həftə sonra:
FORTAKEHL® D5 tablet, gü ndə 3 dəfə 3 həftə ərzində;
Daha sonra:
SANKOMBI® D5 (damcı), 10 damcı gü ndə 2 dəfə, ağ ız suyu ilə qarışdırıb
uzun mü ddət ağ ızda saxlamalı;
Bununla yanaşı:
Symbio lor® 1 (Symbiopharm Co.) 10 damcı gü ndə 3 dəfə 6 ay ərzində
(aşağ ı doza ilə başlayıb tədricən artırmalı).

b. İmmunobioloji preparatlar:
UTILIN® D6 və RECARCIN® D6 kapsul,
həftədə 1 dəfə, nö vbəli olaraq.
c. Haptenlər: nəcis analizinin
nəticələrindən asılı olaraq:
SANUKEHL® Strep və ya
SANUKEHL®Coli (həmçinin,
SANUKEHL Klebs, Salm və ya Pseu)
D6 damcı; 2-8 damcı gü ndə 1 dəfə,
ağ ız suyu ilə qarışdırıb uzun mü ddət
ağ ızda saxlamalı; bir neçə SANUKEHL
Bioloji təbabət
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preparatı təyin olunduqda, mü va iq olaraq,
onları gü ndəlik alternativ miqdarda təyin edirik;
eyni zamanda ü çdən artıq preparatdan istifadə
etmək olmaz.
B. Ortomolekulyar dəstək
MAPURIT® kapsul, gü ndə 2 dəfə/ və ya vitamin
E 800 BV/ gü n və Magnesium orotate kapsul,
gü ndə 2 dəfə
Balıq yağı kapsulları EPA 2-3g/ gü n, məs.,
LIPISCOR®; zeytun yağ ı
Aşağ ı molekulyar sıxlıqlı proteinlərdən ibarət
Burgerstein qarışığ ı, qlutamin 2q/ gü n
Molybdenum Burgerstein, 1 tablet gü ndə 1
dəfə
İNYEKSİYALAR: vitamin B12 1mq/ həftə, məs.,
Vitamin B12 SANUM, 1 ampul 1 dəfə/ həftə, vit.
B1 50mq/ gü n, fol turşusu 2,5 - 5mq/ gü n,
Vitamin D: 25,000 BV/ gü n qısamü ddətli, sonra
doza 5-10,000 BV/ gü nə qədər azalır/ gü n.

C. Homeopatiya
Konstitusiyadan asılı olaraq aşağ ıda qeyd olunmuş
preparatlar təyin oluna bilər: Sulphur D30, Sulphur
200C, Mercurius solubilis D30,
Carbo vegetabilis D30/200C, Nux vomica, Veratrum,
Podophyllum comp (Heel Co.)
Epiqastral nahiyədə McBurney nö qtəsinə və M25
nö qtəsinə inyeksiyalar; bakterial nozodlar, seroloji
analizlərin nəticələrindən asılı olaraq.
D. Fitoterapiya (Herbal Medicine)
Mentha piperita (Ceres) damcı, 5 damcı gü ndə 3 dəfə.
Boswellia serrata H15 kapsul, 3 damcı gü ndə 3 dəfə ilə
başlamalı, dozanı tədricən azaltmalı.
E. Tamamlayıcı/əlavə tədbirlər
Hidrokolon terapiya və re- lorizasiya.
Qaraciyərin drenajı/ təmizlənməsi və lokal hipertermiya
və ya pulsasiya edən maqnit sahəsi/ isti sarmalar.

NEYRODERMİTİN
MÜALİCƏSİ
A. AĞIR METALLARIN ELİMİNASİYASI
Vitamin C 1000 mq/ gü n;
SELENOKEHL® D4 damcı, 15 damcı
gü ndə 3 dəfə;
ZINKOKEHL® D3 damcı, 15 damcı gü ndə 3 dəfə;
LIPISCOR® kapsul, 1-2 kapsul gü ndə 3 dəfə;
Algae (Spirulina, Chlorella).
B. HÜCEYRƏ MEMBRANININ QURULMASI
Phosphatidyl choline 2q/ gü n (soya lesitin),
məs., EPALIPID® (BIOFRID®), Vitaminlər B1,
B3, B6, Beta-qlükanlar (məs., yapon
gö bələklərindən alınmış).
C. SANUM - Terapiya
NIGERSAN® D5 tablet, gü ndə 2-3 dəfə 1 tablet,
CITROKEHL® damcı, gü ndə 3 dəfə 15 damcı,
LATENSIN® D6 kapsul, həftədə 1 dəfə
SANUKEHL® Staph D6 damcı, gü ndə 2 dəfə 2-4
damcı.

D. NEVRAL TERAPİYA (doza hər pasiyentə fərdi olaraq
təyin olunmalıdır)
Bl.23 nö qtəsinə inyeksiya:
Glandula suprarenalis suis Injeel® (Heel Co.), 1 ampul/
həftə
Hypophysis suis Injeel® (Heel Co.), 1 ampul/ həftə,
Lidocain 1%, 2-5 ml
NIGERSAN® ATOX D6 amp., 1 ampul/ həftə, ə/d inyeksiya
LATENSIN® D6 amp., 1 ampul/ həftə, ə/d dərin inyeksiya
Cortison Injeel® (Heel Co.) amp., həftədə 1 dəfə (və ya
əgər pasiyent ağ ır vəziyyətdədirsə, 10 mg Triamcinolon
ampulun yarısı gü ndə 1 dəfə və
Cutis comp. N (Heel Co.) amp., gü ndə 1 dəfə.
Neyrodermit və ya kolit xəstələri ü çü n doymamış yağ
turşularının təyinatı xü susi əhəmiyyət daşıyır, çü nki
onlarda yağ turşusu pro ilinin ü mumiyyətlə ciddi şəkildə
pozulması omega-3 yağ turşularının çatışmazlığ ına səbəb
olur.

5-10 həftə sonra:
UTILIN® “S” D6 kapsul, həftədə 1 dəfə.
Bağırsaq mikro lorasının regenerasiyası!

Bu xəstələrdə linolen, araxidon və palmitin turşularının qanda səviyyəsi yüksək
olur. Bu əlverişsiz faktorların kombinasiyası membranların oksidativ
zədələnməsinə gətirib çıxarır. Belə ki, adı çəkilən yağ turşuları hüceyrə
membranlarında iltihabi tendensiyaya səbəb olur. Omega-3-yağ turşularının eyni
vaxtda çatışmazlığı da hüceyrə divarının yağ komponentlərini zəi lədir.
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Ağciyər xəstəliklərinin
müalicəsi
Bütün ağciyər xəstəliklərində,
xüsusilə antibiotik kursundan sonra,
bağırsaqların təmizlənməsindən
imtina edilməməlidir. Ağciyər
patologiyaları, adətən, həm də
bağırsaq problemləridir. Beləliklə,
xüsusilə xəstəliyin sağalmasında
problemlər olduqda bağırsağın
təmizlənməsinin başlıca əhəmiyyəti
vardır (aşağıdakı nümunədə
göstərildiyi kimi).

Şəkil 9: Rentgenoqra iya:
kəskin eozino il pnevmoniyası

Şəkil 10: Qaranlıq sahəli mikroskopiya
görüntüsü: eozino il pnevmoniyanın kəskin
epizodu, güman ki, parazitar mənşəli
(bax. Şəkil 9)

Bu qadın pasiyent Paracelsus klinikasına kəskin eozino il
pnevmoniyası ilə mü raciət edəndə təxm. 30 yaşı vardı. Ona təkrar
antibiotik kursu təyin olundu, lakin bu əbəs idi. Ilkin konsultasiya
zamanı uzunmü ddətli kortizon terapiyası qəbul etmişdi.
Şəkil 9-da ilkin mü ayinələr zamanı rentgenoqra iya və şəkil 10-da
həmin vaxtda pasiyentin qanının qaranlıq sahəli mikroskopiyası
verilib.
Pasiyent aşağ ıda verilmiş izopatik preparatlarla mü alicə olundu:
NIGERSAN ® , CITROKEHL ® , UTILIN ® “S”, RUBERKEHL ® , o
cü mlədən, yüksəkdozalı vitamin C və E.

Nevral terapiya inyeksiyaları onurğ a sü tunu boyunca və L1
nahiyəsinə aşağ ıdakı preparatlarla paravertebral həyata
®
®
®
keçirildi: LATENSIN D6, NIGERSAN D5, CITROKEHL ,
hər biri həftədə 1 dəfə 1 ampul, Lidocain 1%, 5-10 ml.
Həmçinin:
Pulmo suis Injeel (Heel Co.) amp.
®
ZINKOKEHL D4 amp., gü ndə 1 dəfə.

Şəkil 11: həmin pasiyentin bağırsağının
14 gün ərzində təbii üsullarla intensiv
müalicədən sonrakı rentgen şəkli
(Şəkil 9 ilə müqayisə)

Eliminasiya və bədən mayelərinin dö vranının
stimulyasiyası məqsədilə pasiyentə OKOUBASAN® D2
tabl., Artemisia absinthium (Ceres) damcı, və
LEPTOSPERMUSAN® damcı təyin olundu.
14 gü n SANUM terapiya və bağ ırsaq mikro lorasının
regenerasiyasından sonra ilkin rentgenoqra iya və canlı
qanın qaranlıqsahəli mikroskopiyasında əhəmiyyətli
dərəcədə mü sbət dəyişiklik əldə olundu
(bax. Şəkil 11 və 12).

Nəticə
Məntiqli mü alicə ayrı-ayrı meridianlar
çərçivəsində əlaqələri bilmək və onlara riayət
etməklə mü mkü n olur. Belə mü alicə yalnız
xəstəliklərin gedişatını yaxşılaşdırmağ a deyil,
onları tam mü alicə etməyə qadirdir.

Şəkil 12: Həmin pasiyentin qaranlıq
sahəli mikroskopiya görüntüsü
(Şəkil 9 ilə müqayisə). 14 gün ərzində
SANUM terapiya və
bağırsağın müalicəsi

Ilk dəfə alman dilində SANUM-Post jurnalında (106/2014) nəşr olunub.
Copyright 2014 by SemmelweisInstitut GmbH, 27318 Hoya (Weser), Germany
Semmelweis-Institut GmbH
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AĞIZ BOŞLUĞU
MİKOZLARININ
MÜALİCƏSİNDƏ İZOPATİK
TERAPİYANIN EFFEKTİ
Stomatoloji
xəstəliklərin izopatik
terapiya ilə müalicəsi
yaxşı məlumdur və
kliniki tədqiqatlarla
sübut olunub.

S

tomatologiyada ən yaxşı təsdiqlənmiş dərman
vasitəsi Penicillium chryzogenum göbələyinin
lioﬁlizatı olan NOTAKEHL® D5-dir. NOTAKEHL®
D5 applikasiyaları diş çıxarıldıqdan sonra yaraların
sağalmasını sürətləndirir, çənə kistalarının ölçüsünün
kiçilməsinə səbəb olur və quru yuvaların sağalmasını
asanlaşdırır. Həmçinin, təsdiq olunub ki, Notakehl
applikasiyası molyar dişlərin cərrahi ekstraksiyasından sonra
çox eﬀektiv olaraq ağırlaşmaların qarşısını alır.
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İZOPATİK PREPARATLARIN
TƏSİR MEXANİZMİ
Anadangəlmə immuniteti
stimulyasiya etdiyinə görə
izopatik preparatlar, həmçinin,
ağız boşluğu mikozlarının
müalicəsində də çox
ümidvericidir. Mikotik
infeksiyalar, adətən, saproﬁt
bakteriyalarla bağlı olur və
orqanizmlə göbələk arasında
homeostazın pozulması zamanı
meydana çıxır.
Müxtəlif xarici və daxili faktorlar
- yanlış qidalanma, xarici mühit
zəhərləri və ən vacibi, dərman
preparatları, xüsusilə də
antibiotiklər, QSİƏP, hormonal
preparatlar bu homeostazı poza
bilir. Bizim orqanizmimizə bu
infeksiyalarla mübarizə aparmaq
üçün bir neçə eﬀektiv mübarizə
mexanizmi lazımdır.
Anadangəlmə immunitet, spesiﬁk
immunoloji cavab, eﬀektiv
faqositoz və antibakterial
substansiyalar kimi antitellər də
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
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Klinik tədqiqatın təsviri
İqor Lonievski
tibb doktoru
İzopatik preparatların stomatologiyada
istifadəsinin digər maraqlı cəhəti də odur
ki, onları ağız boşluğu infeksiyalarında
çox eﬀektiv istifadə etmək olar.
Sikorska və digərləri göstərdilər ki,
NOTAKEHL® D5 antimikrob təsirə
malikdir. İzopatik preparatların təsir
mexanizmi tam aydın deyil, lakin postulat
kimi qəbul olunur ki, bu preparatlar TLR
(Toll Like Reseptor) reseptor ilə kontakta
girir və immun hüceyrələrdən lizosimin
xaric olmasına səbəb olur. Bu iki
mexanizm anadangəlmə immunitetdə çox
vacib əhəmiyyətə malikdir.

Həmçinin, pH səviyyəsini normal
saxlamaq üçün zədələnmiş
hüceyrələrin və proteinlərin
təmizlənməsi də vacibdir. Biz,
həmçinin, patogenlərlə mübarizə
qabiliyyətinə təsir göstərən digər
faktorları - hüceyrədaxili
patogenləri, hüceyrə divarı
olmayan formaları da
unutmamalıyıq. Oral mikoz
stomatologiyada ən tez-tez rast
gələn patologiyadır. Xarici mühit
dəyişiklikləri və digər yuxarıda
göstərilən faktorların təsiri ilə
oral mikoz hazırda ciddi
terapevtik problemə çevrilib.
ORAL MİKOZUN
MÜALİCƏSİNƏ DAİR
APARILAN TƏDQİQATLAR
Trabska-Svistelniçka tərəﬁndən
aparılan tədqiqat Polşanın
“Professional stomatologiya”
jurnalında “Oral funqal
infeksiyaların alternativ
müalicəsi – şəxsi müşahidə “
başlığı ilə dərc olunmuş və
məqalənin mövzusu xüsusilə
stomatoloqlar üçün çox

önəmlidir. Tədqiqatda iki bərabər
qrupa bölünmüş 50 insan iştirak
edib. Pasiyentlər çıxarıla bilən
protezlər istifadə ediblər və
laborator təsdiq olunmuş oral
mikozdan şikayət etmişlər.
Onların hamısının sağlamlığı
normal olub.
TƏDQİQAT İŞTİRAKÇILARI
1-ci qrup 25 nəfərdən ibarət olub
(18 qadın və 7 kişi). Onların orta
yaş həddi 59 idi. Bütün
pasiyentlərdə xroniki eritematoz
atroﬁk kandidozun kliniki
əlamətləri qeyd olunurdu. Onlar
Sanum Kehlbeck şirkətinin
preparatları ilə - Sanuvis, 60
damcı gündə 3 dəfə, Exmykehl
şam -gündə bir dəfə axşam,
Recarcin kapsul - həftədə bir dəfə
1 kapsul ilə müalicə olunublar.
Digər, 2-ci qrupda, 25 pasiyentin
orta yaş həddi 60 olmuşdur, onlar
standart Nistatin məhlulu ilə
müalicə almışlar. Bu qrupun da
kliniki diaqnozu birinci qrupda
olduğu kimi olub.

İzopatik terapiya

NƏTİCƏLƏR
Müəlliﬂərin nəticələri (şəkil 1) çox cəlbedici
olmuşdur. Belə ki, izopatiya ilə müalicə olunan
qrupda 14 gün sonra 18 pasiyentdə (72%) mikoloji
müayinə neqativ çıxmış, 5 pasiyentdə mikotik
koloniyalar azalmış, 2 pasiyentdə isə heç bir
dəyişiklik izlənməmişdir. 2-ci qrupda isə 12
pasiyentin (48%) mikrobioloji müayinəsi neqativ
olmuş, 11 pasiyentdə (44%) koloniyaların sayı
azalmış, 2 pasiyentin mikrobioloji analizində isə
müalicədən sonra heç bir dəyişiklik olmamışdır.
Statistik analiz göstərdi ki, koloniya sayının
göstəricilərində hər iki qrupda tədqiqatın əvvəlində
və sonunda nəticələri və həmçinin, 1 və 2-ci qrupun
son laborator müayinə nəticələri statistik əhəmiyyət
daşımışdır.
PASİYENTLƏRİN
PERSPEKTİVİ
Pasiyentlərin izopatik
dərmanların orqanoleptik
xüsusiyyətinə reaksiyası müsbət
olmuşdur. Onların hamısı
razılaşdılar ki, izopatik
preparatların dadı və qoxusu
yaxşıdır və kapsulları udmaq
asandır. Yalnız 20% halda
insanlar rektal applikasiyanın
diskomfortundan şikayət etmişlər.
40% hallarda Nistatinin
orqanoleptik xüsusiyyətləri
neqativ qəbul edilmişdir.
Pasiyentlər Nistatini istifadə
etdikdən bir neçə gün sonra
ağızda pis dad və ürəkbulanma
hiss etdiklərini söyləmişlər. Hər
iki qrupda dil ﬂüoressensiyası və
tüpürcəkdə pH testi heç bir
dəyişiklik göstərməmişdir.
İMMUNOLOGİYA
Müəlliﬂərin birindən alınan
məlumata görə, hər iki qrupdan
olan 10 pasiyentdə müalicənin
immun funksiyaya təsirini
öyrənmək üçün CD4/CD8

Şəkil 1. Qrup I (İzopatik müalicə) və qrup II-də (Nistatin)
14 günlük müalicədən sonra mikrobioloji testlərin
nəticələri. Tədqiqatın başlanğıcı və sonunda müəyyən
edilmiş mikrob koloniyalarının fərqi statistik
olaraq etibarlıdır (Wilcoxon cüt test, p<0.001).
Həmçinin I və II qrupların müqayisəsində də eyni
olmuşdur (Mann-Whitney testi p<0.01).

Pasiyentlərin sayı

METODOLOGİYA
Tədqiqat 14 gün davam etmişdir. Tədqiqatın
əvvəlində və sonunda bütün pasientlər aşağıdakı
prosedurlardan keçiblər: göbələklərin təyini üçün
ağızdan yaxma, yeməkdən 2 saat sonra tüpürcəkdə
pH səviyyəsinin təyini və Vud lampası ilə dilin arxa
səthinin ﬂüorossent müayinəsi.
Müayinədən əvvəl və sonra pasiyentlərin subyektiv
hissiyyatları və ağız boşluğunun selikli qişasındakı
dəyişikliklər xəstəlik tarixində qeyd olundu.
Pasiyentlər qəbul etdikləri dərman və müalicəyə dair
müşahidələrini gündəlikdə qeyd edirdilər.

İzopatiya
Nistatin

Neqativ

Azalma

Pozitiv

1-ci qrupda müalicədən sonra müsbət
kliniki eﬀekt – ağızda quruluğun, yanğı
hissinin azalması qeyd olunmuşdur. Lakin
klinik müayinədə hər iki qrupda protez
altında selikli qişanın eritemasının qalması
izlənildi.

səviyyəsi də yoxlanıldı. Məlum
oldu ki, izopatik terapiya qəbul
edən qrupda göstəricilər 1,77-dən
1,96 –ya qalxmış, Nistatin qəbul
edən qrupda isə göstəricilər 1,75 1,78 olub, demək olar ki,
dəyişməmişdir. Lakin müayinə
olunan pasiyentlərin sayı az
olduğundan müəlliﬂər onu
tədqiqata əlavə etməmişlər.
DİFFERENSİAL
DİAQNOSTİKA
Candida Albicans göbələyinin
ağız boşluğunun ﬁzioloji ﬂorası
olması ﬁkri mübahisəlidir. Hesab
edirlər ki, selikli qişa yaxmasında
göbələyin aşkar olunması infeksiyanın başlamasının göstəricisidir və kliniki əlamətlərin
olmamasına baxmayaraq,
müalicənin aparılmasına
göstərişdir. Digər tərəfdən,
stomatodiniya, elektroqalvanik
stomatit və selikli qişanın atroﬁk
iltihabı kandidoz ilə oxşar
simptomlara malikdir. Ona görə
bəzi pasiyentlər göstərişsiz
antifunqal preparatlar qəbul edir.

ENDOBİOZİS
Candida Albicans bimorﬁkdir.
Müəyyən şəraitdə göbələk
saproﬁt formadan patoloji
formaya keçir. Bu fenomen yaxşı
məlumdur və müasir tibdə təsvir
olunub. XIX əsrdə Beşamp
tərəﬁndən mikroorqanizmlərin
polimorﬁzmi nəzəriyyəsi XX
əsrin əvvəllərində Günter
Enderlyayn tərəﬁndən inkişaf
etdirilib. Bu nəzəriyyəyə görə,
insan qanında endobiont
adlandırılan kiçik primitiv
hissəciklərin olması fərz edilir.
Onlar sahib orqanizmlə simbiont
halında yaşayırlar. Xarici və
daxili faktorlar bu simbiozu poza
bilir və endobiontun yaxşı
orqanizə olmuş patogenə çevrilməsinə səbəb olur. Bu müşahidəyə əsasən, Enderlyayn xəstəliklərin müalicəsi üçün müxtəlif
forma və tərkibli endobiontlar
istifadə etməyə başladı. Onun
hazırladığı terapevtik metodlar və
sxemlər müalicənin əsasını təşkil
edərək əsasən orqanizmin daxili
balansının bərpasına yönəlmişdir.
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MƏDƏ-BAĞIRSAQ
TRAKTININ
MİKROFLORASI «sahib-mikrobiota»

münasibəti

M

24

Nigar İbrahimova
həkim-pediatr, bb üzrə fəlsəfə doktoru,
Ə. F.Qarayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanası

əlum olduğu kimi, bağırsaq mikroﬂorasına hazırda
orqanizmin mühüm metabolik orqanı kimi baxılır, onun
vəziyyətindən nəinki bağırsağın, həmçinin, bütün
orqanizmin sağlamlığı asılıdır. Mikroorqanizmlər sahib orqanizmdə
ﬁzioloji, biokimyəvi və immunoloji proseslərdə iştirak edir. Mədəbağırsaq traktının mikroﬂorası zülal, karbohidrat, yağ və
orqanizmə daxil olan, yaxud həzm prosesində yaranan digər
maddələrin metabolizmində iştirak edir. Mikroorqanizmlərin həm
endogen, həm də ekzogen substratların detoksikasiyasında rolu
vardır. Mədə-bağırsaq traktı dəri, tənəﬀüs sistemi, selikli qişalar
ilə yanaşı, ksenobiotiklərin insan orqanizminə daxil olduğu əsas
yollardandır. Həzm sistemi orqanlarının müştərək fəaliyyəti
nəticəsində toksinlər zərərsizləşdirilir, neytrallaşdırılır və qeyritoksiki, yaxud az toksiki metabolitlər şəklində xaric edilir.
Qaraciyərin funksional vəziyyəti həlledici əhəmiyyətə malikdir.
Bağırsağın selikli-epitelial qatı toksinlər üçün güclü baryer
rolunu oynayır. Mədə-bağırsaq traktının mikroﬂorası makroorqanizmə müxtəlif təsir göstərməkdən əlavə, onu endogen və
ekzogen toksiki maddələrdən – aminlər, ağır metalların duzları,
pestisid, dərman preparatları, əsasən də antibiotiklərdən və s.
qoruyur. Mikroorqanizmlər orqanizmə qida və su ilə daxil olan
nitratların metabolizmində və zərərsizlədirilməsində mühüm rol
oynayır. Faydalı mikroﬂora, ilk növbədə biﬁdobakteriyalar, bir sıra
vitaminlərin və bəzi bioloji aktiv maddələrin (məsələn, aminlər)
sintezini həyata keçirir.
Mikroorqanizmlər makroorqanizmin funksional imkanlarını
tamamlayır, yaxud dəstəkləyir. Mikroﬂoranın spesiﬁk təsiri onların
irinli-iltihabi və digər xəstəliklərin etiologiya və patogenezində
iştirakını təmin edir. Faydalı mikroﬂora bağırsağın patogen
mikroorqanizmlərlə kontaminasiyasının qarşısını alır. Mikroﬂora ilə
həzm orqanları arasında əlaqə daha az öyrənilsə də, son illər
qastroenterologiyada mədə və onikibarmaq bağırsaq xəstəliklərinin inkişafında infeksion amillərin rolu və əhəmiyyətinin təyin
olunmasında proqress qeydə alınmışdır (söhbət H. pylori
infeksiyasından gedir).
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Müəyyən olunmuşdur ki, mikroﬂoranın
yox olması, yaxud, əhəmiyyətli dərəcədə
azalması həzm orqanlarının funksional
vəziyyətinin dəyişilməsinə gətirib çıxarır.
Mikroﬂora bağırsaq motorikasının
tənzimlənməsində iştirak edir: mədənin
boşalmasını və bağırsaq peristaltikasını
stimulə edir, qidanın nəqledilmə
müddətini qısaldır. Mikroﬂoranın mədəbağırsaq traktının motor funksiyasına
təsir mexanizmi mürəkkəbdir və
birmənalı deyil.

Bağırsağın hərəki funksiyası
bir sıra amillərdən asılıdır:
1. Mikrob mənşəli prostaqlandinlər
2. Bradikinin tipli substansiyanın
əmələ gəlməsi, yaxud inhibə
olunması
3. Öd turşularının metabolizminin
pozulması nəticəsində risinol
turşusuna (gənəgərçək yağının
tərkibində) bənzər təsir edən 10hidroksi-stearin turşusunun
toplanması
4. Dihidroksi - öd turşusunun, ilk
növbədə ksenodezoksixol
turşusunun metabolizminin
azalması. Çünki ikincili öd turşuları
ilə müqayisədə birincili öd turşuları
bağırsağın peristaltikasına daha çox
təsir edir

Mikrobioloji terapiya

Bağırsağın fəaliyyətinə mikroorqanizmlərin həyat
fəaliyyəti nəticəsində yaranan aminlər də təsir edə
bilər. Histamin və serotonin kimi bioloji aktiv
maddələr 2/3–dən çoxunun bağırsaqda yerləşən
həzm traktı sﬁnkterlərinin funksiyasını dəyişir.
Bağırsaq mikroﬂorası öd turşularının enterohepatik
sirkulyasiyasında iştirak edir. Mikroﬂora, öd kisəsində
xroniki iltihaba səbəb olub, xolelitiazın
triggeri ola bilər. Yoğun bağırsağın bakteriyaları
immun müdaﬁənin həyata keçməsində iştirak edir.
Bağırsaq mikroﬂorasının immunmoduləedici eﬀekti
Peyer yastıqcıqlarında T-supressorların diﬀerensiasiyasına təsir etməklə həyata keçirilir. Bağırsaq
mikroﬂorası qida allergenlərinə qarşı qida
tolerantlığının induksiyasında aktiv rol oynayır ki,
bunun da əsasında Th1/Th2 sisteminin balansı durur
(Th1- immun cavabın infeksiyaya qarşı istiqamətini
təyin edir, Th2 – atopiyanın inkişafında immun
cavabın polyarizasiyasıdır). Normal halda normal
mikroﬂoraya qarşı tolerantlıq dəstəklənir. Digər eﬀekt
normal mikroﬂoranın sekretor IgA sintezinin
sürətlənməsinə təsiri ilə əlaqəlidir. Yuxarıda
göstərildiyi kimi, mədə-bağırsaq traktının heç bir
funksiyası mikroﬂoranın iştirakı olmadan həyata
keçirilə bilməz.

Autoﬂoranın tərkibi əsas (o, həmçinin - əsas,
daimi, avtoxton, obliqat, indigen) və qalıq (o,
həmçinin - əlavə, tranzit, fakultativ, alloxton)
ﬂora ilə fərqlənir.
Əsas autoﬂora 90% anaerob (biﬁdobakteriyalar,
bakteroidlər, fuzobakteriyalar) və 9% aeroblar
(fermentativ xüsusiyyətli bağırsaq çöpləri, laktobakteriyalar, enterokoklar) ilə təmsil olunmuşdur. Qalıq
autoﬂora 1% -ə qədəri təşkil edir; saproﬁt (epidermal
staﬁlokokk, göbələklər) və şərti-patogen ﬂoradan
(hemolitik streptokokk, qızılı staﬁlokokk, qrammənﬁ
çöplər) ibarətdir. Biﬁdobakteriyalar və laktobakteriyalar
insan sağlamlığı üçün əlverişli mikroorqanizmlərdir.
Biﬁdo- və laktobakterilər patogen bakteriyalara qarşı
kəskin antaqonist aktivliyə malik olub, bağırsaq
mikroﬂorasının tərkibinin kəmiyyət və keyﬁyyətini
tənzimləyir, patogen və şərti-patogen mikrobların
böyüməsini və artmasını əngəlləyir. Normoﬂoranın
əlverişsiz təsir variantı bağırsağın selikli qişasının
assosiasiyaya daxil olan şərti-patogen bakteriyalar ilə
kontaminasiyasıdır. Belə hallarda infeksion proses
(bağırsaq infeksiyası) inkişaf edir ki, bu immun
sisteminin funksiyasının pozulması zamanı yayılmış
xarakter ala bilər. Müəyyən olunmuşdur ki, şərtipatogen mikroblar arasında dərmana qarşı davamlı
gen daşıyan klonlar və bakteriyaların toksiki
xassələrinə görə yaranmış genetik determinantlar
aşkar olunur.

Həzm sisteminin mikroﬂorası mikroorqanizmlərin
heterogen qarışığıdır. Yuxarıdan aşağıya doğru
hərəkət etdikdə məlum olur ki, duz turşusunun
təsirinə görə mədə digər şöbələrə nisbətən daha az
kolonizasiyaya məruz qalmışdır. Sonrakı şöbələrdə
mikroorqanizmlərin konsentrasiyası artır. Yoğun
bağırsaqda mikroorqanizmlərin sayı öz pik nöqtəsinə
çatır - 1010-1012 (koloniya əmələgətirici vahid)
KƏV/ml və anaeroblar aeroblar üzərində 1000:1
nisbətində üstünlük təşkil edir. Təkamül prosesində
insan orqanizmi və bağırsaq mikroﬂorası arasında
qarşılıqlı münasibətlər yaranmışdır ki, bunlar mədə
sekresiyası, peristaltika, epitelin deskvamasiyası,
antimikrob peptidlərin sekresiyası, immun sisteminin
yetişməsi kimi müdaﬁə mexanizmləri ilə tənzimlənir.
Normal autoﬂora – müəyyən bioloji növ üçün tipik
olan mikroorqanizmlər assosiasiyasıdır ki, onlar
makroorqanizmin xarici mühit ilə əlaqəsi olan orqan
və toxumalarında fəaliyyət göstərir. Həzm sisteminin
bütün mikroﬂorası obliqat (əsas mikroﬂora),
fakultativ (şərti patogen və saproﬁt mikroﬂora) və
tranzitor (təsadüﬁ mikroorqanizmlər) mikroﬂoraya
bölünür.

Belə klonların formalaşmasına səbəb geniş təsir
spektrli antibiotiklərin nəzarətsiz təyin edilməsidir.
Beləliklə, «sahib-mikrobiota» arasında qarşılıqlı
münasibət mürəkkəb xarakter daşıyır və metabolik,
tənzimləyici, hüceyrədaxili və genetik səviyyədə
həyata keçir. Bağırsağın normal mikroﬂorası
orqanizmin normal ﬁzioloji vəziyyətində mümkündür.
Orqanizmdə patoloji dəyişikliklər baş verən kimi,
bağırsaq mikrobiotasının tərkibi və xassələri dəyişir,
onun funksiyası pozulur.
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QICIQLANMIŞ BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN
biotənzimləyici terapiyası

Qıcıqlanmış
bağırsaq
sindromu –
geniş yayılmış
patologiya

Müasir
diaqnostika
(Roma
kriteriyaları)

Abdominal ağrılar, meteorizm, aşkar üzvi
səbəb olmadan defekasiyanın pozulması... Bu
simptomların bir araya gəlməsi inkişaf etmiş
ölkələrin əhalisinin 10-20%-də rast gəlinən
qıcıqlanmış bağırsaq sindromu üçün
xarakterikdir. Pasiyentlərin 60-75%-i həkimə
müraciət etmir, həyat keyﬁyyətinə təsir etsə
də, xəstəliyi ayaqüstü keçirir. Probiotik
preparatlar, məs., Pro-Symbioﬂor həzm
traktının fəaliyyətini tənzimləyir və bu,
Simptomlar son 3-6 ay ərzində müşahidə
edilməli və aşağıdakıların 2/3-dən ibarət
olmalıdır:
Defekasiyadan sonra ağrının itməsi
Diskomfortun başlanması əlaqəlidir:
defekasiyanın tezliyinin dəyişməsilə
nəcisin konsistensiyasının dəyişməsilə

xəstəliyin simptomlarının qarşısını alır.
Roma kriteriyaları 2006-cı ildən etibarən
qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun
diaqnostikası üçün istifadə edilir.
Bu kriteriyalar 18 ölkəni təmsil edən 87
ekspert tərəﬁndən hazırlanıb. Roma
kriteriyalarına əsasən, əgər pasiyent hər ay 3
gündən az olmayaraq abdominal ağrıdan
şikayət edirsə, ona qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu diaqnozu qoyulur.
Həmçinin, qıcıqlanmış bağırsaq
sindromunun simptomlarına aiddir:
Tez doyma hissi
Ağızda xoşagəlməz dad
Bel ağrısı
Tezləşmiş sidiyəgetmə
Yuxusuzluq
Bu zaman digər patologiyalar üçün
xarakterik olan morfoloji və biokimyəvi
dəyişikliklər istisna edilməlidir.

Tədqiqata əsasən, qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu olan pasiyentin mikroﬂorası sağlam
insanların mikroﬂorasından xeyli fərqlənir.
Belə ki, qeyri-patogen bağırsaq çöpü
bakteriyalarının, eləcə də laktobakteriyaların
və biﬁdobakteriyaların sayı azalır, patogen
anaerob mikroorqanizmlərin sayı isə artır.

Mikroﬂoranın
qıcıqlanmış
bağırsaq
sindromuna
təsiri
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Pro-Symbioﬂor preparatı -

Şək.1 Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun triggerləri
və bu patologiyanın nəticələri

qıcıqlanmış bağırsaq

Mikroﬂoranın
dəyişməsi

Bağırsaq motorikasının
pozulması

sindromunun terapiyası
üçün eﬀektli vasitə

Genetik
amillər

Malabsorbsiya

Qidalanma
xüsusiyyətləri

Maldigestiya

Psixi
amillər

Distress

Bağırsağın
funksiyasının
pozulması

Abdominal
ağrılar

Meteorizm

Digər orqanların patologiyaları nəticəsində
yaranan simptomlar

Şək.2 Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu zamanı Pro-Symbioﬂor
preparatının eﬀektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün 1988/1989-cu
illərdə aparılmış tədqiqatın sxemi (təkrar qiymətləndirmə və
məlumatların qiymətləndirilməsi yaxınlarda aparılmışdır)

Tədqiqatda qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu diaqnozu qoyulmuş
cəmi 297 pasiyent iştirak
etmişdir. Əsas qrupda pasiyentlər
8 həftə ərzində Pro-Symbioﬂor
preparatı (Enterococcus faecalis
və Escherichia coli hüceyrələrinin
avtolizatı) almışlar. Hər həftə
müalicə həkimi əsas simptomların
qiymətləndirilməsini aparmışdır.
Preparatın dozalanması tədricən
yüksəlmişdir. Birinci həftə ərzində
pasiyentlər preparatı gündə 10
damcıdan 3 dəfə qəbul etmiş,
ikinci və üçüncü həftə dozalanma
3х20 damcıyadək artırılmışdır.
Daha sonra tədqiqat bitənədək
(98-ci həftənin sonunadək)
pasiyentlər preparatı 30
damcıdan gündə 3 dəfə almışlar.

Pasiyentlərin ümumi sayı,
n=312

Randomizəolunmuş pasiyentlər:
n=297 İkiqat kor terapiya

Əsas qrup: n=149

Əsas
qrup:
Tədqiqatı
bitirmişdir:
n=140

Əsas qrup.Tədqiqatdan çıxarılıb n=9
Səbəb: Yan təsir:n=3
Yanaşı xəstəliklər n=1
Pasiyentin tələbi ilə
(məzuniyyət) n=4
Pasiyentin tələbi ilə (dayandırıb) n=1

Kifayət qədər məlumatın
olmaması n=6

Populyasiya:
n=134

n=15 kriteriyalara
uyğun gəlmir
Səbəb:
• Kruis şkalası ilə CRZ
diaqnostika edilməyib

Plasebo qrupu: n=148
Plasebo qrupu.Tədqiqatdan
çıxarılıb n=9
Səbəb: Yan təsir: n=2
Yanaşı xəstəliklər n=2
Pasiyentin tələbi ilə (məzuniyyət) n=3
Pasiyentin tələbi ilə (dayandırıb) n=1
Pasiyent qadağan olunmuş preparat
qəbul edib: n=1

Plasebo
qrupu,
tədqiqatı
bitirmişdir:
n=139

Kifayət qədər məlumatın
olmaması n=9

Populyasiya:
n=130
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1988/1989 illərin nəticələri
Preparat (ümumi bal hesabına)
plasebodan dəqiq eﬀektivdir
S-vari bağırsağın palpasiyası
Tədqiqatın əvvəlində (50%
pasiyentdə bərk, yaxud çox
bərkdir)
Tədqiqatın sonunda (əsas qrupda
11%, plasebo qrupunda - 29%
pasiyentdə bərkdir)

TƏDQİQATIN ƏVVƏLİNDƏ
Nəcisin konsistensiyası
Sulu nəcis 45%
Normal konsistensiya: 30% əsas qrupda,
18%-plasebo qrupunda
TƏDQİQATIN SONUNDA
Nəcisin normal konsistensiyası: 59%
əsas qrupda, 33%-plasebo qrupunda

1988-1989-cu illərdə qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu üçün nəzərdə tutulmuş Roma
kriteriyalarına (III) əsasən tədqiqat aparılmış;
2008–ci ildə bu tədqiqatın nəticələri təkrar analiz
olunmuş və qiymətləndirilmişdir.
Roma kriteriyaları (həmçinin, Roma III kimi də
məlumdur) funksional həzm pozulmalarının
diaqnostikasında mühüm rol oynayır. İlk kriteriyalar
(Roma III) 1992-ci ildə dərc olunmuşdur. 1998 –ci ildə
Romada qastroenteroloqların təkrar görüşü keçirilmiş;
burada funksional dispepsiya (qeyri-xoralı dispepsiya)
və qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun (Roma kriteriləri
II) diaqnostikasının təriﬁ və kriteriyaları müəyyən
edilmişdir. 2006-cı ildə son elmi tədqiqatların
nəticələrinə əsasən kriteriyalara yenidən baxılmışdır
(Roma kriteriyaları III).
1988-1989-cu illərdə tədqiqatın sonunda qıcıqlanmış
bağırsaq sindromunun dəqiq qiymətləndirilməsi üçün
kriteriya olmadığından Pro-Symbioﬂor preparatının
eﬀektivliyi 1989-cu ildə qəbul olunmuş prinsip və
normalar əsasında aparılmışdır. Şəraitin dəyişməsi və
diaqnostik kriteriyaların yenilənməsi qıcıqlanmış
bağırsaq sindromuna digər bir yanaşmanı zəruri
etmişdir.
Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda Pro-Symbioﬂor
preparatı ilə aparılan mikrobioloji terapiyanın müasir
kriteriyalara (Roma III kriteriyalarına) əsasən eﬀektivliyini təyin etmək üçün 2008-ci ildə məlumatların təkrar
analizi və qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Əsas
parametr qismində 1988-ci ilin tədqiqatında alınmış
simptomların ümumi qiymətləndirilməsi (GSS) və
abdominal ağrının (APS) qiymətləndirilməsi seçilmişdir.
Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun diaqnostikası üçün
əhəmiyyətli olan xəstəliyin bütün xarakteristikaları
GSS çərçivəsində istifadəyə adaptə olunmuşdur. 50%dən az olmayan simptomları aradan qalxmış
pasiyentlər responder kimi qiymətləndirilmişdir.

Pasiyentlərdə qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu zamanı 50% simptomların
aradan qaldırılmasını nəzərə aldıqda
Pro-Symbioﬂor preparatı plasebodan
dəqiq eﬀektivdir
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Qıcıqlanmış bağırsaq
sindromu zamanı ProSymbioﬂor preparatının
dozalanması: 8 həftəlik
terapiya kursu zamanı birinci
həftə ərzində pasiyentlər
preparatı gündə 10 damcıdan
3 dəfə, ikinci və ücüncü həftə
3х20 damcı, 4-cü həftədən
kursun sonunadək gündə 3
dəfə 30 damcı qəbul etmişlər.

Mikrobioloji terapiya

Pro-Symbioﬂor: bütün

Şək. 2. Preparatın (punktir) və plasebonun
(düz xətt) istifadəsi : Kaplan-Meyer funksiyası
responder kriteriyalarının əldə olunmasına
tələb olunan vaxt (həftə) üçün hesablanmışdır
(50% simptomların aradan qaldırılması).
Qruplararası fərqin dəqiqliyi yüksəkdir
(P<0.001).

göstəricilər
üzrə eﬀektivlik

Simptomatikası qalan pasiyentlər (%)

Göstərilmiş qraﬁk Pro-Symbioﬂor preparatının
eﬀektivliyini nümayiş etdirir. GSS parametrinə
əsasən, eﬀektivlik əsas qrupda 68,5% (102/149)
və plasebo qrupunda 37,8% (56/148) olmuşdur.
APS parametrinə əsasən, eﬀektivlik əsas
qrupda,5% (108/149) və plasebo qrupunda 44,6%
(66/148) kimi qiymətləndirilmişdir. Nəticənin
alınması üçün pasiyentlərin sayı GSS parametri ilə
3,27 və APS parametri ilə 3,59.
Kaplan-Meyer analizi terapiyaya cavab vaxtının Pro
Symbioﬂor üçün 4-5 həftə, plasebo üçün-8 həftə
olduğunu göstərmişdir
(P<0.001).
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Cədvəl 1. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu zamanı müalicə zərurəti olan pasiyentlərin sayı göstərilməklə müxtəlif
terapiya metodlarına həsr olunmuş tədqiqat (GSS parametrinə əsasən)

Pro-Symbioﬂor qıcıqlanmış bağırsaq
sindromunun terapiyasında istənilən
digər test olunmuş substansiyadan (və ya
üsuldan) eﬀektlidir.
Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun müalicəsində digər üsullarla / preparatlarla müqayisədə probiotik preparat olan Pro-Symbioﬂor
müalicəyə ehtiyacı olan pasiyent göstəricisinə
görə (NNT) ən yüksək eﬀektivlik göstərmişdir.

NƏTİCƏ:Pro-Symbioﬂor prepara
qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun
müalicəsində (III Roma
kriteriyalarına əsasən) eﬀek v və
dözümlülük nümayiş etdirir və
eﬀek vliyinə görə digər is fadə
olunan preparatlardan üstündür.
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Symbio or® preparatları ilə
müasir immun terapiya
İlin isti fəsillərində orqanizm özünü uzun sürən

Elm şanslar yaradır dünɘn vɘ bu gün

soyuq havalara, qrip infeksiyalarına və s.
hazırlayır; qış və payız ayları üçün güc toplayır.
Əsasən, yazda və yayda bir çox insanlar immun
sisteminin hiperreaksiyasından (məs.,
allergiyalar, övrə və s.) şikayətlənir.
Nəticədə bu insanlar qışda və payızda digərləri
ilə müqayisədə daha çox infeksion xəstəliklərə
yoluxur.

Symbio or terapiya:
Son illərdə bağırsağın sanasiyası və simbioz
haqqında məlumatları araşdırarkən aydın olur
®

ki, bu gün Symbioﬂor - preparatları ilə
mikrobioloji terapiya daha öndə gedir.
Bu gün Symbioﬂor® terapiya: məs., yuxarı və
aşağı tənəﬀüs yollarının xroniki xəstəlikləri və
ya qıcıqlanmış bağırsaq sindromu kimi müxtəlif
xəstəliklər zamanı müasir immun modulyasiya
üsuludur.
Həmçinin, yenidoğulmuşların immun
sisteminin proqramlaşdırılması zamanı
öldürülmüş, qeyri-patogen Escherichia coli
(DSM 17252) və Enterococcus faecalis (DSM
16440) bakteriyaları immun sisteminin
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qurulmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
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Mikrobioloji terapiya haqda daha
çox verilən suallardan biri:
®

Nə üçün Symbio or - preparatları
bu qədər çoxsaylı göstərişlər zamanı
təyin oluna bilər?
Symbioﬂor® - preparatları orqanizmin
bütün selikli qişalarına, məs., bronxların,
burunətrafı ciblərin, urogenital traktın,
bağırsağın və s. selikli qişalara təsir edə
bilər. Onlar immun sisteminin qeyrispesiﬁk komponentlərinə (məs., NKhüceyrələrə), həmçinin, sitokinlərə öz
təsirini göstərir.

an

Q
an
vr
dö

İgA
plazma
hüceyrələri

ı

Mikrobioloji terapiyanın təsir sxemi

Mikrobioloji terapiya

Göz+
qulaq

Ağız+
burun
Bakteriyalar

Bronxlar

MAMPS

Bağırsağın
selikli qişası

Süd
vəziləri

Mədə
+bağırsaq

Limfa düyünü
Limfoblastlar
Ductus
thoracicus

Symbioﬂor®- un tərkib hissəsi Escherichia coli və Enterococcus faecalis-in sahib olduğu MAMPS (microbeassociated molecular pa ern) transport hüceyrələr (Mhüceyrələr) vasitəsilə nazik bağırsağın epitelisindən
keçərək subepitelial qata nəql olunur və burada
aktivləşməmiş limfositlərlə kontakta girir.
Bu limfositlər bakterial MAMPS ilə ilk kontaktdan sonra
orqanizmin bütün selikli qişalarına nəql olunur. Onlar
yolda yetkin plazma hüceyrələrinə diﬀerensiasiya olunur;
növbəti kontaktdan sonra sekretor immunoqlobulin A
(sİgA) sintez edirlər. Bu müdaﬁə immunoqlobulini digər
törədicilərə və xarici zərərli amillərə qarşı eﬀektiv
baryerdir. Bu spesiﬁk komponentdən başqa, immun
sisteminin anadangəlmə qeyri-spesiﬁk komponentləri
(makrofaqlar və NK-hüceyrələri) də mikrobioloji terapiya
vasitəsilə aktivləşdirilir.

Urogenital
trakt

Nə üçün Symbio or® kapsul
formasında deyil, yalnız damcı
formasında istehsal olunur?

Preparatın damcı formasında
buraxılması iddia olunan
göstərişlər zamanı idealdır. Belə ki,
damcı vasitəsilə ağız və qırtlağın
selikli qişası ilk immunoloji qıcığı
qəbul edir. Bu, yuxarı tənəﬀüs
yollarının infeksion xəstəliklərində
xüsusən əhəmiyyətlidir. Bundan
başqa, damcıları individual olaraq
təyin etmək və pasiyentə uyğun
dozaya nail olmaq olar.

Tərkib hissələrinə görə 3 preparat bir-birindən
nə ilə fərqlənir?
®

ProSymbioﬂor : 1,5 - 4,5 x 10⁷ öldürülmüş Enterococcus faecalis və
1,5 - 4,5 x 10⁷ Escherichia coli bakteriyalarının lizatlarından ibarət suspenziya
Symbioﬂor® 1: 1,5 - 4,5 x 10⁷ canlı Enterococcus faecalis –in (bakteriya
və autolizatları) kulturasından ibarət suspenziya
®

Symbioﬂor 2: 1,5 - 4,5 x 10⁷ canlı Escherichia coli –nin (bakteriya və
autolizatları) konsentrasiyasından ibarət suspenziya
Bioloji təbabət
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®

Symbio or 2 qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda (QBS) təyin oluna bilər?
Avropa İnsanlar üçün Dərman Vasitələri Komitəsi (CHMP - Commi ee for Medicinal Products
for Human Use) təsdiqləmişdir ki, Symbioﬂor®2 böyüklərdə qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun
bütün simptomlarında istifadə oluna bilər.
®
Symbioﬂor 2-nin sınaqları haqda olan bütün mənbələr preparatın uzunmüddətli etibarlılığını
və müsbət istifadə-risk balansını təsdiq etdi. Belə olan halda EMA (European Medicines Agency –
Avropa Dərman Agentliyi) Symbioﬂor®2-nin QBS-nun bütün simptomlarında istifadəsinə icazə
verir. Simptomlara qarında ağrılar, qəbizlik, diareya və meteorizm aiddir. Özünün xüsusi təsir
®
spektrinə görə Symbioﬂor 2 QBS-də təyin oluna bilər.
Symbioﬂor®2-nin bakterial konsentrasiyası canlı Escherichia coli DSM 17252 və onun
autolizatlarından ibarətdir. Escherichia coli insanın bağırsaq ﬂorasının təbii komponentlərindən
biridir. Preparat probiotikdir və bağırsaq bakteriyalarının inkişafını təşviq edir.

Symbio or preparatları necədir:
џ

Yan təsirsiz

џ

Alkoqolsuz

џ

Damcı formasında

џ

İndividual dozalanma

џ

Qırtlağın limfa strukturlarının birbaşa stimulyasiyası

џ

Preparatın istifadəsinə dair çoxsaylı göstərişlər

Zəi əmiş immun sistemi ilə yanaşı gedən xəstəliklər
(qastrointestinal və respirator traktın xroniki xəstəlikləri, həmçinin, qastrointestinal traktın
patologiyaları və qeyri-infeksion xəstəlikləri)
џ
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Klaudia Vollbraxt, Bersold Şneyder, Van Lendert, Qabriyel Veis, Leo Auerbax, Cosef Beus
Çap edilib: In vivo 25: 983-990 (2011)

XÜLASƏ:

T

ədqiqa n məqsədi süd vəzi (SV) xərçəngi olan qadınların
əməliyyatsonrası dövrün birinci ilində venadaxili vitamin C
tətbiqinin prak kada eﬀek vliyini və təhlükəsizliyini
dəyərləndirməkdir. Pasiyentlər və metodlar: 15 ginekoloq və ümumi
terapevt heyə nin iş rakı ilə həyata keçirilən epidemioloji, çoxmərkəzli
kohort tədqiqa Almaniya ərazisini əhatə edir. Tədqiqat üçün UICC
(Xərçəng Əleyhinə Beynəlxalq Təşkilat)-dən götürülmüş məlumata
əsasən IIa-dan IIIb mərhələsinə kimi olan 125 SV xərçəngi xəstələri
seçilmişdir. Bunlardan 53 pasiyentə (tədqiqat qrupu) 4 hə ə
müddə ndə standart şişəleyhinə müalicə ilə yanaşı venadaxili vitamin C
(Pascorbin 7.5 g) infuziyası təyin olunmuşdur, 72 pasiyentə (kontrol
qrupu) isə yanaşı vitamin C infuziyası tətbiq olunmamışdır. Bu
müalicənin eﬀek vliyi xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi, yaxud köməkçi kimya
və radioterapiya zamanı və sonrakı dövrdə yaranan fəsadlara əsasən
qiymətləndirilmişdir. Nə cələr: kontrol və tədqiqat qruplarının
müqayisəsi nə cəsində aşkar olundu ki, Vitamin C-nin venadaxili tətbiqi
xəstəlik və kimya/radioterapiya zamanı yaranan ürəkbulanma,
iştahasızlıq, yorğunluq, depressiya, yuxu pozulmaları, başgicəllənmə,
hemorragik diatez kimi şikayətlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına
səbəb olmuşdur. Yaşa və başlanğıc vəziyyətə görə tənzimləmə
aparıldıqdan sonra (adyuvant terapiya, kimyaterapiya və radioterapiya),
adyuvant terapiya və əməliyyatsonrası dövrdə simptomların ümumi
intensivlik göstəricisinin kontrol qrupunda tədqiqat qrupundan iki dəfə
yüksək olması aşkarlandı.

Vitamin C-nin venadaxili tətbiqinin
heç bir yan təsiri aşkarlanmadı.
Müzakirə: Oksida v stress və vitamin
C ça şmazlığı protokola əsaslanan
adyuvant kimya/radioterapiyanın
mənﬁ təsirlərinin e ologiyasında
mühüm rol oynayır. Döş xərçəngi
olan pasiyentlərdə komplementar
terapiya kimi intravenoz vitamin Cnin tətbiqi an oksida v qabiliyyə
bərpa edərək xəstəliyin inkişa nın
qarşısının alınmasında və ya klinik
simptomlarının və müalicə zamanı
yaranan şikayətlərin azalmasında rol
oynayır.

Nə cə: SV xərçəngi olan
pasiyentlərdə venadaxili vitamin C
ilə aparılan komplementar
terapiya standart tumordestruk v terapiya nə cəsində
həyat keyﬁyyə ni pisləşdirən yan
təsirlərə qarşı tolerantlığı
op mallaşdırır.
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AÇAR SÖZLƏR: Askorbin turşusu, SV neoplaziyası, venadaxili vitamin C, şiş ağrısı, yan təsirlər, yorğunluq, cərrahiyyə.
dair klinik təcrübəsini dərc etmişdir və
SV xərçəngi qadınlar arasında ən çox ölümə səbəb olan xərçəng növü
2007-ci ildə (23) Koreya tədqiqat qrupu
hesab olunur. Müalicə müddə ndə həyat keyﬁyyə ni (HK)
terminal mərhələli xərçəng xəstələrində
yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq olunan komplementar terapiyanın
HK-nı ar rmaq məqsədilə v.d. vitamin C-nin
is fadəsi ümumi formada olur. SV xərçənginin ilkin mərhələsində
(20q/d 3 gün interval ilə) 1 hə ə ərzində
olan, xüsusilə də aşağı HK malik qadınlarda komplementar terapiyanı
yüksək dozada tətbiqinin eﬀek vliyini
is fadə etmək eh malı daha yüksəkdir (1). Amerika Xərçəng
araşdırmışdır (24). Onkologiyada
Cəmiyyə müəyyənləşdirmişdir ki, komplementar təbabət və onun
komplementar vitamin C terapiyasının
metodları müntəzəm bbi qulluqla birlikdə is fadə oluna bilər. Əgər
məqsədi kimyaterapiya və şüa ilə əlaqədar
bu metodlar diqqətli şəkildə seçilərsə və düzgün tətbiq olunarsa,
yaranmış yan təsirlərə səbəb olan və çox
pasiyentlərin ümumi vəziyyə ndə yaxşılaşma və yüksək komfort
zaman nəzərdən yayınan oksida v stress
yaradır.
faktoru ilə mübarizədir. Şiş hüceyrələrinin
VİTAMİN C (ASKORBAT) MÜHÜM QİDA MADDƏSİDİR.
metabolizmi, cərrahiyyə, kimyaterapiya və
Bu əhəmiyyətli an oksidant və müxtəlif fermentlər üçün
şüalanma reak v oksigen molekullarının
kofaktordur. Xüsusilə də immun, sinir və sümük toxumasının
(RNO) artmasına səbəb olaraq an oksidant
op mal funksiya yerinə ye rə bilməsi üçün vitamin C-yə olan
müdaﬁə sistemini zəiﬂədir və oksida v
tələba yüksəkdir. O, kollagen, karni n, neyrotransmi er və
stress yaradır. Şiş xəstələrində HK-nı
neyropep d sintezində iş rakı sayəsində, yaraların tez
azaldan səbəb məhz oksida v stress olub
sağalmasına, enerji metabolizminə və sinir sistemi funksiyasına
qastrointes nal pozulma (selikli qişa
əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir.
disfunksiyası nə cəsində), anemiya,
yorğunluq, psixi pozulma və lipid
Vitamin C-nin venadaxili (v.d.) tətbiqi komplementar terapiyanın bir
anomaliyası
yaradır. Buna gorə də alimlər
hissəsi olub, HK-nın yüksəlməsinə, kimyaterapiya və şüalanmanın yan
xərçəng
xəstələrində
an oksidantların
təsirlərindən qorunmağa, immun sisteminin müdaﬁə qüvvəsinin
təyininin
yenidən
araşdırılmasına
dair
ar rılması və an prolifera v təsirin gücləndirilməsinə yönəlmişdir.
ümumi
razılığa
gəlmişlər
(25).
Oksida
v
Venadaxili yüksəkdozalı vitamin C-nin sitosta k təsiri hazırda
stress
eyni
zamanda
SV
xərçənginin
onkoloqlar cəmiyyə nin mübahisə mövzusudur, çünki Vitamin C-nin
yaranmasında da böyük e oloji faktor
təhlükəsizliyinin və eﬀek vliyinin elmi sübutu üçün tələb olunan
hesab
olunur.
dəlillər digər əlavə terapev k yanaşmalar kimi indiyədək aparılmayıb
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(3-6). Əvvəllər onkologiya sahəsində bu müalicə metodunu sübutlu
bbə inteqrasiya etdirmək üçün v.d. vitamin C-nin fundamental
tədqiqa və klinik qiymətləndirilməsi is qamə ndə intensiv cəhdlər
aparılmışdır. Fundamental tədqiqatlar sübut edir ki, yüksək
konsentrasiyada vitamin C müxtəlif xərçəng hüceyrələrinə qarşı, o
cümlədən, döş xərçəngi hüceyrələrinə qarşı an prolifera v təsirə
malikdir (7-9), xərçəng hüceyrələrinin sitosta k preparatlara qarşı
həssaslığını ar rır (10,11) və kimyaterapiya ilə əlaqədar yaranan
yanaşı təsirlərdən qoruyur
(12-14). Bunları da
nəzərimizdə saxlamaq çox
əhəmiyyətlidir: dəqiq
yoxlamalara əsasən
müəyyən olunmuşdur ki,
vitamin C oral təyin
olunduqda toxuma və
plazmada <0.2 millimol
(mM) konsentrasiya yaradır, lakin parenteral təyinat zamanı vitamin
C-nin plazmada nail olunmuş farmakoloji konsentrasiyası >0,2mMdur (15). Heyvan modellərində farmakoloji C vitaminin tətbiqindən
sonra şiş hüceyrələrinin preklinik göstəricilərə əsasən əhəmiyyətli
dərəcədə kiçilməsinə baxmayaraq, farmakoloji C vitaminin təkbaşına
is fadəsi heç bir müalicəvi təsir göstərmədi (16-19). Bu onu
vurğulayır ki, gələcək is qamət Vitamin C ilə kimyaterapiyanın
kombinasiyası şəklində gedə bilər (20). Kliniki hallara dair yaxşı
sənədləşdirilmiş hesabatların mövcudluğuna baxmayaraq (21, 22),
kimyaterapev k maddə kimi vitamin C-nin eﬀek vliyi klinik olaraq
araşdırılmamışdır. HK-nı ar rmaq məqsədilə v.d. vitamin C-nin
təhlükəsizliyi və eﬀek vliyinə dair klinik məlumatlar da məhdud
saydadır. 1991-ci ildə Kameron v.d. vitamin C-nin (~10q/d) tətbiqinə
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Mövcud klinik hallar kontrol tədqiqat zamanı
qidalanmada antioksidant
vitaminlərin qəbuluna dair
araşdırmada pəhrizlə SV xərçəngi
riski arasında əhəmiyyətli bir əlaqə
tapa bilməmişlər (26), lakin vitamin
səviyyəsinin qan təhlillərinə əsasən
ölçülməsinə əsaslanan tədqiqatın
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,
qanda vitamin C-nin səviyyəsinin
artması ilə SV xərçənginin yaranma
riskinin azalması arasında
sıx əlaqə mövcuddur
(27,28).

Xərçəngin proqressivləşməsində,
inkişa nda və e ologiyasında oksida v
stresin mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq
hazırki klinik tədqiqatda SV xərçəngi
xəstələrində protokola əsaslanan adyuvant
kimya/şüaterapiyanın yaratdığı yanaşı
təsirləri azaltmaq məqsədilə,
komplementar terapiya kimi v.d. vitamin Cnin təhlükəsizliyi və eﬀek vliyi təyin
olundu.

Ortomolekulyar terapiya

PASİENTLƏR VƏ METODLAR

TƏDQİQATIN FORMASI
Epidemioloji, retrospek v kohort tədqiqat paralel
qruplarda həyata keçirilmişdir. Tədqiqa n forması və
idarə olunması müşahidəli tədqiqatların hazırki
standartlarına uyğun formada icra olunmuşdur (29-30).
Bu tədqiqatda iş rak edən hər bir şəxs əhali sırasından
dəqiq müəyyənləşdirilərək (UICC IIa-dan IIIb mərhələsinə
kimi olan döş xərçəngi xəstələri) seçilmişdir və tətbiq
olunan terapiyalar (qəsdən tədqiqat protokolu ilə deyil,
müalicə həkiminin və ya pasiyen n qərarı ilə təyin olunan)
və pasiyentlərin müalicəyə cavabı, müşahidə al na
alınaraq sənədləşdirilmişdir. Bu quruluş vasitəsilə əhali
arasında terapiyanın is fadəsinə dair araşdırma
aparılmışdır. Lakin terapiya randomizəolunmuş şəkildə
icra olunmadığından, müvaﬁq terapiya üçün qərar
pasiyen n vəziyyə və istəyi nəzərə alınaraq təyin edildi.
Bu, həmçinin, pasiyentlərin müalicəyə cavabına təsir
etmə iq darındadır. Buna görə də, müxtəlif terapiyaların
müalicəyə cavabının dərhal müqayisəsi qeyri-obyek v
hesab olunur.

Müalicəyə cavabın obyek v müqayisəsini əldə etmək
üçün bütün terapiya qrupları arasında müalicə eyni
şəraitdə aparılmalıdır. Bu müqayisəni kovaryans üsulu ilə
həyata keçirmək mümkündür. Bu üsulda bütün müalicə
qruplarının göstəriciləri müalicəyə cavab və müvaﬁq
şəraitlər (belə də adlandırılır: kovaryasyon) arasında
funksional əlaqə (reqressiya funksiyası) qiymətləndirilərək qeyd olunur və müşahidə al nda olan müalicəyə
cavab reaksiyaları bu funksiya sayəsində ümumi vəziyyətə
uyğun tənzimlənir. Bu üsul tədqiqat analizi üçün tətbiq
olundu. Həmçinin, o da qeyd olunmalıdır ki, xəstələr
homogen kovaryasyon yarımqruplar şəklində qruplaşdırıldı (məs., kimyaterapiya bəli/xeyr, şüaterapiya
bəli/xeyr) , müalicələrdəki müqayisə həm qrupdaxili, həm
də bütün mövcud qruplar arasında (kovaryasyon və
müalicə qrupları arasında əgər heç bir qarşılıqlı əlaqə
mövcud deyilsə) aparıldı. Sta s k testlər üçün
əhəmiyyətlilik ölçüsü kimi p=0.05 götürüldü. Analiz
sta s k paket SPSS 17 ilə yerinə ye rildi.

TƏDQİQAT POPULYASİYASI

MƏLUMAT MƏCMUSU

Ümumilikdə 15 ginekoloq və terapevt tədqiqat
nümayəndəsi kimi, tədqiqata münasib olan, cəmi 125
sayda (53 nəfər tədqiqat qrupu və 72 nəfər nəzarət qrupu)
SV xərçəngli xəstə barəsində ətraﬂı məlumatlandırılaraq
bütün Almaniyada fəaliyyətə başladılar. Tədqiqat
qrupunun pasiyentləri şişəleyhinə standart müalicə ilə
yanaşı komplementar terapiya kimi v.d.vitamin C (Vitamin
C injectopas 2006-cı ildə Pascorbin adlandırılmışdır və
tərkibinə infuziya üçün nəzərdə tutulmuş 7,5q askorbat
daxildir) müalicəsi almışlar. Kontrol qrupun pasiyentləri
Vitamin C terapiyası almamışlar. Kohort tədqiqa na təyin
olunmuş meyarlar aşağıdakılardan ibarət idi: qeyrimetasta k SV xərçəngi UICC bölgüsünə əsasən IIa-IIIb
mərhələsi, müalicə v.d. vitamin C (tədqiqat qrupu)
1/2000 - 12/2006 və ya v.d. vitamin C is fadə olunmadan
(nəzarət qrupu) an neoplas k müalicə (əsas cərrahi
müalicə, adyuvant kimya-, şüa-, hormon terapiyası)
protokoluna əlavə olaraq aparıldı.
Adyuvant terapiya zamanı Vitamin C hə ədə 1 dəfə
olmaqla minimum 4 hə ə 7,5q dozada təyin olunmuş
meyarlara uyğun tətbiq olundu. Tədqiqat protokoluna
əsasən, nəzarət qrupuna kimya- və şüaterapiya
günlərində v.d. vitamin C infuziya olunmadı. Müalicəyə
təsir göstərə biləcək kovaryantların xüsusiyyətləri ilə bağlı
başlanğıc məlumat və müalicə məlumatları Cədvəl 1-də
verilmişdir. Tədqiqat qrupunun pasiyentlərinə nisbətən,
nəzarət qrupunda daha çox xəstə kimya, şüa və hormon
müalicəsi aldı. Ortalama yaş göstəricisinə görə, adyuvant
terapiyadan əvvəlki şikayətlərin ortalama intensivlik
göstəricisi və UICC mərhələsinə görə qruplar arasında
əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunmadı.

Məlumatları toplamazdan öncə tədqiqat üçün tələb
olunan məlumat elementləri tədqiqat protokolunda və
klinik hal hesaba (KHS) şəklində müəyyən edildi.
Tədqiqat mərkəzlərində məlumatlar tədqiqatçılar
tərəﬁndən pasiyentlərin bbi qeydlərindən alınaraq
standartlaşdırılmış KHS formasına dəyişdirildi.
Toplanan məlumatlar pasiyentlərin demoqraﬁk
məlumatlarını, şiş xəstəliyinin xüsusiyyətləri, müalicə,
əlamətlər, simptomlar və yan təsirləri əhatə edirdi. Klinik
keyﬁyyətə əminlik audi nin aparılması müstəqil bir
qurum tərəﬁndən yerinə ye rildi və bu məlumatların
klinik sınaq üçün məqbul sayılmasını təsdiqlədi.
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göstəriciləri dəyişkən kəmiyyətlər kimi hesablanmış və
onlardakı fərqliliyin ortalama göstəricisi təsvir edilmişdir.
İlkin eﬀek vlik meyarı ümumi intensivlik göstəricisi idi:
məsələn, adyuvant terapiya və reabilitasiya zamanı bir
xəstə tərəﬁndən bildirilən simptomların ortalama
intensivlik göstəriciləri ilkin vəziyyət üçün bərabər
tənzimlənmişdir. Əlavə eﬀek vlik nə cələri adyuvant
kimya, şüaterapiya və növbə 6 aylıq reabilitasiya
dövründə tədqiqat qrupu ilə nəzarət qrupu arasındakı
Karnofski indeksinin və gündəlik təyin (ECOG)
göstəricisinin müqayisəsinə əsasən müəyyən olundu.
Ümumi intensivlik göstəricisinin bərabər ilkin vəziyyətlərə
uyğun korreksiyası yaşa dair kovaryansın, adyuvant
terapiyadan, kimya, şüa və hormon - terapi-yadan əvvəl
ümumi intensivlik göstəricisinin təhlili ilə həyata
keçirilmişdir.

NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ
Xəstəlik / terapiyaya aid pik əlamətlər və simptomlar,
başlanğıcda (adyuvant müalicəsinin başlamasından
əvvəl), 6 aylıq adyuvant kimya/ şüaterapiya zamanı (6
aylıq postopera v dövrdə) və 6 aylıq reabilitasiya
dövründə (əməliyyatdan 6 - 12 ay sonra) pasiyent
qeydlərindən toplanan məlumatlar əsasında
qiymətləndirilmişdir. Əlamətlər və simptomların
intensivlik göstəriciləri 0 (heç bir simptom yoxdur), 1 (orta
dərəcəli simptomlar) və ya 2 (ağır dərəcəli simptomlar)
kimi qiymətləndirildi.
Aşağıdakı simptomlar qeyd edildi: mədə-bağırsaq
trak simptomları (ürəkbulanma, qusma, iştahasızlıq,
diareya), psixoloji vəziyyət (yorğunluq / əzginlik / halsızlıq,
depressiya), yuxu pozulmaları, başgicəllənmələr, baş
ağrısı, şiş ağrısı, kaxeksiya, dəri qıcıqlanması, mukozit,
hemorragik diatez və infeksiyalar. Spesiﬁk bir simptomla
əlaqədar xəstənin təhlili aparılarkən, həmin simptom həm
başlanğıc dövrdə və / və ya standart müalicə dövründə
(əməliyyat, kimyaterapiya / şüaterapiya), həm də 6 aylıq
reabilitasiya dövründə, mövcud olduğu təqdirdə nəzərə
alınaraq qiymətləndirməyə daxil olunmuşdur.
Eﬀek vliyin təhlili zamanı simptomların intensivlik

TƏHLÜKƏSİZLİK
V.d. vitamin C ilə müalicənin təhlükəsizliyinin təhlili
aparılarkən, yan təsirlərin sayı və kəskinlik dərəcəsi,
onların davametmə müddə , aparılan müalicə və
nə cələr sənədləşdirilərək xəstənin fayllarına daxil
edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR
SV xərçəngi olan 125 pasiyen n bbi
qeydlərindən məlumatlar 15 təcrübə
mərkəzindən götürülərək sənədləşdirilmişdir.
Bütün qadınların hamısı I.2000 - XII.2006
ərzində protokol əsasında müalicə alaraq, eyni
zamanda adyuvant kimya, şüa və hormon
terapiyasına komplementar müalicə üsulu kimi
bir qismi v.d. C vitamini infuzuyası aldı, digər
qismi isə almadı. Əsas kimyaterapiya təyina nda
epirubisin / siklofosfamid (56%), siklofosfamid /
metotreksat / ﬂuorourasil (20%) və ﬂuorourasil /
epirubicin / siklofosfamid (15.2%) idi.
Cədvəl 1. Demoqraﬁk və xəstəlik parametrləri

Tədqiqat
qrupu
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Ortalama yaş (illərlə)
Adyuvant terapiyadan
əvvəl ümumi
ortalama intensivlik göstəricisi
UICC mərhələsi (%)
IIa
Iib
IIIa
IIIb
Bütün mərhələlər
Kimyaterapiya (%)
Şüaterapiya (%)
Hormon terapiyası (%)
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Nəzarət
qrupu

p- göstəricisi

56.1

53.9

0.314

0.87

0.77

0.243
0.584

62.3
22.6
13.2
1.9
100.0
67.9
34.0
0

55.6
25.0
12.5
6.9
100.0
83.3
61.1
11.1

0.044
0.003
0.012

KOVARİATİVLƏR
Tədqiqat və nəzarət
qruplarının əsas xüsusiyyətləri və pasiyent
məlumatları əsas müalicə
is sna olmaqla müqayisə
edilə bilər.
İki qrup arasında şüa
terapiyası (p = 0.003),
kimyaterapiya (p = 0.044)
və hormon terapiyasında
(p = 0.012) nəzərə çarpacaq dəyişikliklər
görülmüşdür.
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Şəkil 1. Adyuvant terapiya dövründə yaşa görə, başlanğıc ümumi intensivlik,
kimyaterapiya, şüaterapiya və hormon terapiyası
zamanı şikayətlərin ortalama intensivliyi.
Tədqiqat qrupu

Kontrol qrup
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Şəkil 2. Reabilitasiya dövründə yaşa görə, başlanğıc ümumi intensivlik,
kimyaterapiya, şüaterapiya və hormon terapiyası zamanı şikayətlərin
ortalama intensivliyi.
Kontrol qrup

Orta intensivlik (0-2)

Tədqiqat qrupu

Adyuvant terapiya

Terapiyadan sonra

Şəkil 3. Yaşa görə, başlanğıc ümumi intensivlik, kimyaterapiya,
şüaterapiya və hormon terapiyası zamanı şikayətlərin ümumi
ortalama intensivlik göstəriciləri.
Tədqiqat qrupu

Kontrol qrup

Orta intensivlik (0-2)

Belə ki, adyuvant terapiya dövründə
iştahasızlıq (p = 0.046), yorğunluq (p = 0.004),
depressiya (p = 0.017), yuxu pozulmaları (p =
0.005) və reabilitasiya dövründə ürəkbulanma (P
= 0.022), iştahasızlıq (p = 0.005), yorğunluq (p =
0.023), yuxu pozulması (p = 0.044),
başgicəllənmə (p = 0.004) və hemorragik diatez
(p = 0.032) olmuşdur. Eﬀek vliyin əsas ölçü
meyarı ümumi intensivlik göstəricisi idi (yəni,
bütün şikayətlərə əsaslanaraq ümumi ortalama
intensivlik göstəricisi). Hər iki tədqiqat qrupları və
mərhələləri üçün tənzimlənmiş ümumi ortalama
intensivlik göstəriciləri Şəkil 3-də göstərilmişdir.
Hər iki mərhələ üçün tədqiqat qrupunun
ortalama göstəriciləri nəzarət qrupunun
(adyuvant müalicə mərhələsində p = 0.013 və
reabilitasiya mərhələsində p = 0.021) göstəricilərindən əhəmiyyətli dərəcədə az oldu və hər
iki qrup arasında müqayisə apararkən,
reabilitasiya mərhələsinin göstəriciləri
adyuvant terapiya mərhələsinin göstəricilərindən daha az oldu. Bu onu göstərir ki,
adyuvant və reabilitasiya dövründə, müqayisəli
şəkildə əsas müalicəyə əlavə olaraq vitamin C
infuziyasının təyin olunması, adyuvant terapiya
və reabilitasiya dövründə pasiyentlərdə
müalicənin gedişi zamanı yaranan, xəstəlik və ya
terapiya ilə bağlı şikayətləri əhəmiyyətli
dərəcədə azaldır.

Kontrol qrup

Orta intensivlik (0-2)

Eﬀek vlik nöqteyi-nəzərindən cavab vermə
meyarları adyuvant müalicə mərhələsində
(əməliyyatdan 6 ay sonra) və reabilitasiya
mərhələsində (əməliyyatdan 6-12 ay sonra)
pasiyentlərin qeydiyyat sənədlərində qeyd
olunan şikayətlərin intensivliyinə (0 = heç bir
şikayət yoxdur, 1 = zəif şikayətlər, 2 = kəskin
şikayətlər) əsaslanıb. Tədqiqat və nəzarət qrupu
kimya və şüaterapiyanın is fadəsində birbirindən fərqləndiyindən, sənədləşdirilmiş
intensivliklər yaşın ümumi göstəricisinə (ümumi
ortalama), başlanğıc ümumi intensivlik
göstəricisi kimyaterapiya, şüaterapiya və
hormon müalicəsinə əsasən tənzim olunmuşdur.
Adyuvant terapiya dövründə tənzimlənmiş
ortalama intensivlik göstəriciləri Şəkil 1-də,
reabilitasiya dövründəki tənzimlənmiş ortalama
i nte n s i v l i k g ö st ə r i c i l ə r i i s ə Ş ə k i l 2 - d ə
göstərilmişdir.
Tədqiqat qrupunun bütün şikayət və
mərhələlərə görə ortalama göstəriciləri nəzarət
qrupuna nisbətən daha aşağıdır. Bu fərqlər 0.05
səviyyəsində sta s k əhəmiyyətə malikdir.

kb

ŞİKAYƏTLƏR

Tədqiqat qrupu

Ür
ə

UICC mərhələsinə və digər şiş parametrlərinə
gəldikdə, tədqiqat və nəzarət qruplarının
sta s k göstəricilər arasında heç bir fərq yoxdur
(Cədvəl 1).

Kimyaterapiya Kimyaterapiyasız Radioterapiya Radioterapiyasız
ilə
ilə

Şəkil 4. Adyuvant terapiya zamanı kimyaterapiya alan/almayan
təbəqələrdə və şüa terapiyası alan/almayan təbəqələrdə
şikayətlərin ümumi ortalama intensivlik göstəriciləri.
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nəzarət qrupunda fərqliliyin ortalama göstəricisi) adyuvant terapiya alan və almayan bütün təbəqələr üzrə
ümumiləşdirilərək vahid bir göstərici kimi qiymətləndirilə
bilər. Bu qiymətləndirmə göstəricisi kimyaterapiya alan və
almayan təbəqələr üçün -0.195, şüa terapiyası alan və
almayanlar üçün isə -0.171 olub, hər iki hal üçün sta s k
cəhətdən əhəmiyyətlidir (müvaﬁq olaraq p=0.008 və
0.009). Bu onu göstərir ki, adyuvant terapiya ilə birlikdə
vitamin C-nin tətbiqi adyuvant terapiya zamanı
şikayətlərin azalmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir və bu təsir tətbiq olunmuş adyuvant terapiya
növündən asılı deyil. Performans statusu: v.d. vitamin C
qəbul edən qadınlar adyuvant terapiya zamanı və
reabilitasiya dövründə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək
performansa malik oldular. 6 aylıq adyuvant müalicə
müddə ndə tədqiqat qrupunun ortalama indeksi (80%)
nəzarət qrupa nisbətən (78%) əhəmiyyətli dərəcədə
yüksək idi (p<0.001) (Şəkil 5).

ECOG tərəﬁndən göstərilən perfomans statusun nə cələri
Karnofski indeksi ilə müqayisə olundu. Adyuvant terapiya zamanı,
ECOG-un ortalama göstəriciləri (1=normal performansdan 5= daimi
yatağa məhkum olmuşa qədər dəyişilir) tədqiqat qrupunda 1.596,
nəzarət qrupunda 2.067 (p=0.002) və reabilitasiya dövründə
tədqiqat qrupunda 1.11, kontrol qrupda 1.71 (p<0.001) oldu (Şəkil
6).

TƏHLÜKƏSİZLİK

Kontrol qrup

Tədqiqat qrupu

Orta intensivlik (0-2)

C vitamini ilə terapiyanın təsir eﬀek nin, kimya - və ya
şüaterapiya alan və almayan pasiyentlərdə fərqli olubolmadığını müəyyənləşdirmək üçün, pasiyentlər aldıqları
adyuvant terapiyaya görə (kimyaterapiya alan / almayan,
şüaterapiya alan / almayan) qruplara bölündülər və 2fak ki təhlil aparılaraq, adyuvant terapiya mərhələsində
ümumi intensivlik göstəricisi kimi müalicəyə cavab
reaksiyasındakı dəyişkənlik və vitamin C terapiyası,
həmçinin, təsiredici faktorlar kimi kimyaterapiya və
şüaterapiyası nəzərə alındı. Ümumi ortalama intensivlik
göstəricisi həm qruplar, həm də bütün təbəqələr üçün
Şəkil 4-də göstərilmişdir. Tədqiqat qrupunun bütün
təbəqələrində ümumi ortalama intensivlik göstəricisi
nəzarət qrupu ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı
idi. Kimyaterapiya almayan bütün təbəqələrdə fərqlilik
xüsusilə yüksək oldu. Vitamin C terapiyası və adyuvant
terapiya (kimyaterapiya üçün p=0.255 və şüaterapiyası
üçün p=0.905) arasında əhəmiyyətli qarşılıqlı əlaqə
olmadığı üçün, eﬀektlilik ölçüsü (məsələn, tədqiqat və

Tamamlayıcı terapiya kimi v.d. vitamin C təyina nın
təhlükəsizliyi yan təsirlər panelində qiymətləndirildi. Lakin v.d.
vitamin C-nin yan təsiri müşahidə olunmadığından bu barədə heç
bir sənədləşmə aparılmadı.
Adyuvant terapiya
Terapiyadan sonra
Adyuvant terapiya zamanı komplementar terapiya kimi
pasiyentlərdə v.d. vitamin C təyina na qarşı dözümlülük əla (86.8%) Şəkil 5. Yaşa görə, başlanğıc ümumi intensivlik,
və yaxşı (13.2%) kimi qiymətləndirildi.
kimyaterapiya, şüaterapiya və
hormon terapiyası zamanı ortalama
Karnofski indeksi.

Tədqiqa n məqsədi: eﬀek vliyi aşkarlamaq üçün SV xərçəngi
olan qadınlarda əməliyyat sonrası dövrün birinci ilində həyat
keyﬁyyə və Paskorbin 7.5 qr-a qarşı tolerantlığı qiymətləndirmək.
HK yaxşılaşdırılması və op mallaşdırılması standart müalicə
zamanı əhəmiyyətlidir, çünki kimya və şüaterapiya ilə əlaqədar yan
təsirlər çox zaman dozanın azalmasına və müalicə kursunun
yarımçıq dayandırılmasına səbəb olur. Şiş-destruk v terapiyanı
op mal yerinə ye rə bilmək üçün müalicə ilə əlaqədar yaranan yan
təsirləri azaltmaq və qarşısını almaq çox əhəmiyyətlidir.
C vitamini alan qadınlar, şişin özü və standart müalicə
səbəbindən yaranan yan təsirlərdən daha az əziyyət çəkdilər. Oxşar
təsirlər reabilitasiya dövründə C vitamini qrupundakı qadınlarda da
görülərək, onların demək olar ki, şikayətsiz olduğu müəyyən edildi.
Həmin başlanğıc vəziyyət və müalicə şərai nə düzəliş edildikdən
sonra təsdiqləyici analiz qruplar arasında əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlərin olduğunu göstərdi. Kimyaterapiya və şüaterapiya zamanı,
həmçinin, reabilitasiya dövründə simptomların ümumi intensivlik
göstəricisi nəzarət qrupu ilə müqayisədə tədqiqat qrupunda 1:3 və
1:2 nisbə ndə azaldı (Şəkil 1 və 2).
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Tədqiqat qrupu

Kontrol qrup

Orta intensivlik (0-2)

MÜZAKİRƏ

Adyuvant terapiya

Terapiyadan sonra

Şəkil 6. Yaşa görə, başlanğıc ümumi
intensivlik, kimyaterapiya, şüaterapiya
və hormon terapiyası zamanı
ortalama ECOG göstəricisi.

Ortomolekulyar terapiya
Aydındır ki, tədqiqat qrupunda yan təsirlərin
azalması hər iki qrup arasında kovariatlardakı
qeyri-homogenliklə izah edilə bilməz, burdakı
eﬀekt məhz komplementar v.d. vitamin C
müalicəsinə əsaslanır.
Xüsusilə, C vitamini ilə müalicə olunan qrupda
bağırsaqlarla əlaqəli simptomlar, ürək-bulanma
və iştahasızlıq, həmçinin, mo vasiya yoxluğu və
depressiya kimi neyrodegenera v simptomlar
daha az müşahidə olundu. C vitamini ilə müalicə
olunan qrupda yorğunluq və yuxu pozulmaları
göstəricilərinin nə cələri də diqqətəlayiqdir,
çünki yuxu pozulması depressiyanın patoloji
ﬁziologiyasında açar rolunu oynayır. Reabilitasiya
dövründə yan təsir kimi qızdırmanın meydana
çıxması gözlənilən hal idi.
Buna baxmayaraq, tədqiqat qrupunda
ürəkbulanma və iştahasızlıq kimi bağırsaq
simptomları və ya yorğunluq, depressiya, yuxu
pozulmaları kimi sinir sisteminə təsir nə cəsində
yaranan simptomlar hələ də daha az idi. Oxşar
nə cələr terminal mərhələli xərçəng xəstələrinin
10 qram C vitamini ilə gündə 2 dəfə olmaqla 3
günlük fasilə ilə müalicəsindən sonra da müşahidə olunmuşdur. Bir hə ə sonra yorğunluq,
ürəkbulanma, qusma, iştahasızlıq və ağrı
simptomlarının göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı idi (24).
Müxtəlif ədəbiyyatlardan da məlum olduğu
kimi, ümumiyyətlə şiş xəstələrində C vitamini
ça şmazlığı olur. Bu məlumat SV xərçəngi olan
pasiyentlər üçün xüsusilə təsdiqlənmişdir (27).
Gündəlik adekvat qəbula baxmayaraq, C
vitamininin qan zərdabında aşağı səviyyədə
qalması cərrahiyyə, kimya və şüaterapiya zamanı
RNO detoksikasiyası səbəbiylə, həmçinin, şiş
hüceyrələrinin C vitaminini parçalaya bilmə
xüsusiyyə nə görə C vitaminin u lizasiyasının
artması ilə əlaqələndirilir. Toxuma travması və
cərrahi prosedurlar oksida v stress və yaraların
sağalması zamanı metabolizmi gücləndirdiyindən
orqanizmin xüsusilə də C vitamininin (31, 32)
an oksidant gücünü azaldır. Bu ça şmazlığı
aradan qaldırmaq üçün gündəlik ən az 3 qr v.d.
vitamin C tələb olunur (33,34). Əgər xərçəng
xəstələrində cərrahiyyə səbəbindən yaranan
vitamin C ça şmazlığı tənzimlənməzsə, kimya və
şüaterapiya başlamazdan əvvəl sistemli
an oksidant səviyyəsində ciddi şəkildə azalma
müşahidə olunur. Qeyri-xərçəng toxuması RNOdan kifayət qədər qorunmamaqla yanaşı,
terapiya nə cəsində daha çox RNO depolanmış
olur. Vitamin C ça şmazlığı və ya ümumilikdə
an oksidant qabiliyyə n aşağı düşməsi xərçəng
xəstələrində tez-tez rast gəlinən və nəzər
ye rilməyən bir problemdir. Buna da diqqət
ye rilməlidir ki, Vitamin C konsentrasiyası ilə şiş
markerləri (35), xəstəliyin proqressivləşməsi

(36,37) və yaşam müddə (38) arasında əks-əlaqə mövcuddur. Bu
ça şmazlıq kimyaterapiya və ya şüaterapiya (39-42) qəbulundan
sonra daha artmış olur.
Belə güman edilir ki, tədqiqat qrupunda v.d. 7.5 qr vitamin C
tətbiqi plazmadakı vitamin C səviyyəsini bərpa edərək an oksida v
qabiliy yə n artmasına təkan verir. Qastrointes nal və
neyrodegenera v simptomlardan güclü qorunma bununla izah
olunur, çünki həm selikli qişalar, həm də sinirlər oksida v stresə qarşı
çox həssasdırlar.
Məsələn, vitamin C-nin ən cox konsentrasiyası beyində olub, onu
oksigen u lizasiyası zamanı depolanan RNO-dan qoruyur. Oksida v
stress depressiyanın dərəcəsi ilə korrelyasiya edir, çünki RNO
neyrotransmi erlərin azalmasına səbəb olur (43-45). Heyvanlar
üzərində aparılan tədqiqatlara əsasən, vitamin C-nin parenteral
tətbiqi an depressanta bənzər təsir eﬀek yaradır (46).
Eﬀek vliklə yanaşı, an neoplas k müalicə protokolu əsasında
olan müalicə ilə bərabər v.d. vitamin C-in təyina zamanı
təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi hazırki tədqiqa n aparılması üçün
güclü mo vasiya oldu. Pascorbin 7.5 qr qəbulu zamanı heç bir mənﬁ
təsir müşahidə olunmadı. Aparılan klinik tədqiqatlar nə cəsində
yüksəkdozalı intravenoz vitamin C üçün nəzərdə tutulan tolerantlıq
dozasının hər kq çəkiyə 1,5 qr -a qədər olduğu və əks-göstərişlərin
oksalat duzları, böyrək ça şmazlığı, hemoxromatoz, qlükoza- 6 fosfat-dehidrogenaza ça şmazlığı olmasını təsdiqlədi (20).
Hazırki tədqiqatda v.d. vitamin C tətbiqi 6-12 ay sonra şiş
dəyişkənliyinə təsir etməmişdir. Bu hal vitamin C kimi güclü
an oksidan n kimyaterapiya və şüaterapiyanın eﬀek vliyini
azaltması ilə bağlı ﬁkirləri inkar edir (4). İndiyədək heç bir klinik
tədqiqat standart şişəleyhinə terapiya ilə adyuvant v.d. vitamin C
arasındakı mövcud qarşılıqlı əlaqəni qiymətləndirməmişdir. Yüksək
dozada əlavə vitamin C inyeksiyalarının faydası kliniki hal
hesabatlarında və heyvanlar üzərində aparılmış təcrübələrdə
müşahidə edilmişdir (12-14, 47, 48).
İn vitro tədqiqatlar göstərdi ki, şiş hüceyrələrinin askorbatla
müalicəsi şiş hüceyrəsinə qarşı ekstrasellülyar prooksidant təsir
göstərərək, an neoplas k dərmanlardan SV xərçəngində ən çox
is fadə olunan epirubisin və 5 ﬂorurasil (10,11,49) dərmanlarına
qarşı həssaslığın artmasına səbəb olmuşdur. Lakin klinik tədqiqatların
olmaması və kimya-radioterapiya ilə v.d. vitamin C tətbiqi arasında
təhlükəsizlik sərhəddinin yoxluğu səbəbindən hazırki tövsiyələr bu
tədqiqat protokoluna əsasən təyin edildi və ciddi şəkildə tövsiyə
olundu.

SV xərçəngi xəstələrinin
yüksəkdozalı v.d. vitamin C
(Pascorbin® 7.5 g) ilə
komplementar müalicəsi
zamanı standart şiş-destruktiv
terapiyalara qarşı yaxşı
optimallaşdırılmış tolerantlıq
yaranaraq həyat key iyyətinə
yan təsirlərin azalmasına təsir
göstərilmişdir.
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Buraxılış forması:
Venadaxili infuziya üçün məhlul 50 ml - 7,5 q

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

Farmakoloji xüsusiyyə :
Askorbin turşusunun konsentrasiyasının
plazmada 20 mkM-ə qədər artması
ölüm riskini 20% azaldır.
Göstərişlər:
* 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
* Psixoloji pozulmalar
* Addison xəstəliyi
* Allergik və il habi dəri xəstəlikləri
* Revma k xəstəliklər
* An koaqulyantların həddən ar q təyini
* Distroﬁyalar
* Kardiovaskulyar xəstəliklər

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 bilər 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.

100 ml - 0,9%
NaCl izotonik
məhlulu

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.
Onkoloji xəstəlikləri olan pasiyentlərdə
prepara n infuziyası ilə şüa və kimyəvi
terapiya arasında ən azı 24 saat interval olmalıdır.
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.
Əlavə eﬀek : Pascorbin 7,5 g prepara nı yüksək
dozada qəbul etdikdə böyrək nahiyəsində
ağrı və sidik ifrazının çə nləşməsi meydana çıxa bilər.

Askorbat bir çox metabolik reaksiyalar
üçün reak v elektron donorudur.

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

Vitamin C-nin
orqanizmdə
təsir spektrləri

Vitamin C
Lipid mübadiləsi
An oksidant
Sümük və birləşdirici toxuma
Dəmirin metabolizmi

L-Ascorbat

Dehidro-L-Ascorbat

Kofermentlər

Reduksiyaedici
kimyəvi maddə
MBT-da dəmirin
sorulmasının
artması

Kollagen
Karni n
Noradrenalin
Neyropep d-sintetaza

An oksidantlar
Oksigen radikallarının neytrallaşdırılması

Protein və lipidlərin DNT-sinin
oksidləşməsi
ASLP-in oksidləşməsi
Mədədə nitrozaminin əmələ gəlməsi
İl habla əlaqəli oksida v stress
Endoteli ilə əlaqəli vazodilyatasiya

İmmun sistemi
Detoksikasiya sistemi
Endokrin və sinir sistemi

Ortomolekulyar terapiya

AZOT MONOOKSİD:
nsan orqan zm ndə ﬁz oloj rolu,
s ntez n n artırılma yolları
Amaliya Rəhimova
həkim-nutrisioloq, Bioloji Təbabət klinikası

K

imyəvi birləşmə olan azot monooksid (NO) hər zaman
insan orqanizmi üçün zərərli maddə hesab olunub. Onun
sənayedə zərərini azaltmaq üçün alimlər müxtəlif, daha
təkmilləşmiş qurğular hazırlayaraq, NO-nun digər maddələrə çevrilmə
sistemləri istehsal etməyə çalışıblar. Lakin 20-ci əsrin sonunda məlum olub
ki, NO istənilən canlı orqanizmdə kifayət qədər konsentrasiyada mövcuddur
və mühüm ﬁzioloji prosesləri idarə edir. Bu ixtiraya görə 3 amerikalı alim:
Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro və Ferid Murad 1998-ci ildə Nobel
mükafatına layiq görülmüşlər. Çox böyük diqqət cəlb etmiş bu maddə
haqqında çoxsaylı elmi publikasiyaların dərc olunması Elmin inkişafı
Orqan zmdə NO-nun
üzrə Amerika assosiasiyasına və nüfuzlu elmi dərgi olan "Science"
ﬁz oloj təs r :
("Elm") jurnalına onu 1992-ci ildə ilin molekulu elan etməyə əsas
vermişdir.

Bu molekulaya böyük
marağın səbəb nəd r?

42

NO orqanizmdə müxtəlif hüceyrələr (miosit, limfosit, monosit,
trombosit, makrofaq, ﬁbroblast, neyron, hepatosit, tosqun hüceyrə,
endoteliosit) tərəﬁndən istehsal olunur, bir çox funksiya və biokimyəvi
proseslərdə iştirak edir. Bu molekulun orqanizm üçün rolu
əvəzolunmazdır: beyin, damarlar, mədə, qaraciyər, böyrək və digər
orqan və sistemlərin fəaliyyəti məhz NO ilə tənzimlənir.
Məlum olub ki, sinir sistemində NO molekulu neyromediatorların
azad olmasını aktivləşdirir və hətta özü neyromediator rolu oynayır,
yəni bir sinir hüceyrəsindən digərinə birbaşa siqnal ötürə bilir.
Beləliklə, NO zehni fəaliyyətin həm birbaşa iştirakçısı, həm də
tənzimləyicisidir; baş beynin bütün şöbələrində rast gəlinir.
Ürək-damar sistemində NO damarların endotelial hüceyrələri
tərəﬁndən sintez edilib saya əzələləri genişləndirərək vazodilyatasiyanı dəstəkləyir və bununla da qan təzyiqini və ümumi
sirkulyasiyanı tənzimləyir. Miokard infarktı zamanı angiogenezi
stimulyasiya edir; endotelial boy faktorunun sintezinə təkan verir.
Trombositlərin aqreqasiyasını ləngidir, eritrositlərin oksigen daşıma
funksiyasını yaxşılaşdır. İmmun cavabı təmin edən hüceyrələrin
aktivləşməsi NO sintezi ilə müşayiət olunur, belə ki, yüksək reaktivliyə
malik radikal olan NO makrofaqların əsas silahlarından biridir və
orqanizmdə müxtəlif törədicilərlə mübarizə aparır. Virus replikasiyası
üçün vacib olan proteinazaları və transkripsiya faktorlarını inhibə edir;
γ- İNF-nun virusəleyhinə effektini gücləndirir. İnfeksion törədicilərə
təsiri katalazanın inhibisiyası ilə əlaqəlidir ki, bu da bakteriya, virus və
göbələk kimi törədicilər üçün NO-dan da toksiki olan peroksinitritin
yaranması ilə müşayiət olunur. Peroksinitrit B group Streptococcus,
Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia,
Leishmania, Mycobacterium tuberculosis-ə bakterisid təsir göstərir;
DNT-nin zədələnməsinə və mutasiyalara səbəb olur.
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- Tənzimləyici təsir
- Qoruyucu təsir
- Zədələyici təsir

NO mədə-bağırsaq traktının
hərəki funksiyasının təmin
edilməsində iştirak edir; bəzi
xəstəliklər (Girşprunq
xəstəliyi, kardianın
axalaziyası..) NO istehsal edən
bağırsaqdaxili neyronların
sayının azalması ilə əlaqəlidir.
Həmçinin, NO ödün bağırsağa
ifrazını tənzimləyir və
mədənin selikli qişasının
müdaﬁəsində onun qan
təchizatını yaxşılaşdırmaqla
mühüm rol oynayır. Ehtimal
edilir ki, onikibarmaq bağırsaq
sﬁnkterinin disfunksiyasında
da (deməli, həm də xoranın
yaranmasında) NO-nun
miqdarının azalması durur.
Hepatositləri bir sıra toksiki
maddələr, o cümlədən, etanol
və parasetamolun təsirindən
qoruyur. Böyrək hemodinamikasını, qlomerulyar ﬁltrasiyanı
tənzimləyir. Mutsin və
epitelial seliyin ifrazını artırır,
səyirici epitel hüceyrələrinin
kipriklərinin hərəkətini
sürətləndirir.

Ortomolekulyar terapiya
p ylənmə

d abet

h perton ya

şş

NO qıtlığı səbəb ndən
pozulmuş maddələr
mübad ləs n n nət cəs :
ÖLÜM KVARTETİ
Səviyyəsinin azalması bir çox xəstəliklərin, o
cümlədən, ÜDX ilə əlaqəlidir; lakin əsas rolu qan
təzyiqinin tənzimləməsidir. NO-nun rolu aşkarlandıqdan sonra ÜDS xəstəliklərinin müalicəsində
yeni imkanlar əldə olunmuşdur. Ateroskleroz
endotelial disfunksiya ilə müşahidə edildiyindən
NO sintezi məhdudlaşır və qüsurlu dövran yaranır:
zədələnmiş arteriya kifayət qədər NO sintez edə
bilmir, NO çatışmazlığı, öz növbəsində, hipertenziya və ürək xəstəlikləri riskini artırır. Məhz NOnun damargenişləndirici xassəsi nitroqliserinin
damargenəldici təsirini izah etməyə kömək
etmişdir: nitroqliserin parçalandıqda əmələ gələn
NO damarları genəldir və ağrını aradan qaldırır.
Yanaşı olaraq, NO monositlərin damar divarına
adheziya və miqrasiyasını əngəlləyərək, aparıcı
antisklerotik amil rolunu oynayır. Bir sıra amillərin
təsiri (aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər, yüksək şəkər)
NO sintezini əngəlləyə bilər (NO sintazaların
inhibisiyası və ya onun ekspessiyasının azalması).
Beləliklə, NO səviyyəsinin azalmasına və damar
tonusunun yüksəlməsi, ateroskleroz, tromboz,
ÜİX, infeksion xəstəliklər və şişin böyüməsinə
səbəb olur. Yaşam müddəti cəmi bir neçə saniyə
olan NO bioloji membranlardan yüksək keçiricilik
qabiliyyətinə malikdir ki, bu da onu ideal autokrin
və parakrin siqnal molekulu edir. Həmçinin,
hüceyrə immuni-tetini stimulyasiya edir,
proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünü tənzimləyir.

O
N

Beləliklə, azot monooksidin
normal metabolizmi olmadan
orqanizmin sağlamlığının
optimal vəziyyətini və onun
müxtəlif mühit amillərinə
qarşı adaptasiya proseslərini
qorumaq mümkün deyil.

Onun effektlərinin müxtəliﬂiyi ﬁzioloji aktiv
metabolitlərinin yaranması ilə əlaqəli olub,
dozadan asılı xarakter daşıyır. Kiçik ﬁzioloji
dozalarda sito-və neyroprotektor, yüksək dozada
isə sitotoksik, antibakterial, antiviral, antifunqal
xassəyə malikdir.
Bu baxımdan, bir tərəfdən onun qoruyucu və
ﬁzioloji təsirini dəstəkləmək və gücləndirmək;
digər tərəfdən, zədələyici təsirini məhdud-

laşdırmaq üçün NO-nun istehsalı sisteminə
modulyasiyaedici təsirə ehtiyac yaranır.
Əsasən kasadlığı müşahidə olunduğundan NOnun kifayət qədər təmininə diqqət yetirmək
vacibdir. Orqanizmdə azot monooksidin əsas
donoru L-arginin amin turşusudur (NO L-arginin və
molekulyar oksigendən sintez olunur): NO sintaza
fermentini azot ilə təmin edir. Orqanizmin fasiləsiz
argininlə təminatı üçün bu amin turşu qida ilə
kifayət qədər daxil olmalıdır.
Argininin əsas mənbələri: küncüt, balqabaq və
günəbaxan tumları, badam, fındıq, balıq və digər dəniz
məhsulları, paxlalılar (noxud, lobya, paxla), yarmalar
(qarabaşaq, darı, düyü), çuğundur, göyərti, ət, süd
məhsulları; digər donatoru sitrullindir (mənbəyi
qarpızdır). Qida ilə alınmış azot nitrit və nitrat
şəklində dəridə ehtiyat kimi toplanır və günəş
şüalarının təsirindən azad olur. Həmçinin, sələf
molekullardan NO-nun əmələ gəlməsi üçün vacib
şərtlərlərdən biri ﬁziki aktivlikdir. Bu zaman
əzələlərdə çoxsaylı kapilyarlar açılır və qanla
yuyulan endotelial səth yüzlərlə dəfə artır ki, bu da
azot monooksidin və digər bioloji aktiv
substansiyaların istehsalı ilə nəticələnir.
Beləliklə, sağlam qidalanma, ﬁziki aktivlik
və günəş şüaları ilə kifayət qədər təmas NOnun normal sintezini təmin edərək bizi bir çox
problemlərdən qorumuş olur.
Ədəb yyat:
1. Кузнецова В.Л., Cоловьева А.Г. Оксид азота:
свойства, биологическая роль, механизмы
действия // Cовременные проблемы науки и
образования. – 2015. – 4.
2. Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad,
“The nobel committee decided to award the prize for
their discoveries concerning--nitric oxide as a
signalling molecule in the cardiovascular system”,
1998.
3. Волин М.С. Механизмы передачи сигнала
оксидант-no в сосудистойстенке. // биохимия
(журн. Росс. Академии наук), 1998, т.63, 7, с.958965
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LİPİSCOR L
TƏRKİBİ: 1 kapsulda
· 500 mq okean balığından
alınmış balıq yağı
· Eykozapentayen turşusu-70mq
· Dokozaheksayen turşusu -50mq
· RRR-α-Tokoferol, DL-RRR-αTokoferolasetat
BURAXILIŞ FORMASI:
qablaşmada 60 kapsul
ƏLAVƏ TƏSİRİ: aspirin astması
zamanı ağciyər funksiyasının
pisləşməsi

GÖSTƏRİŞ
- Ateroskleroz, hipertoniya, ürəyin işemik xəstəliyi,
miokard infarktından sonra
- İşemik insult, miqren, depressiya, başağrısı,
dağınıq skleroz
- Allergik xəstəliklər
- Dəri xəstəlikləri (psoriaz, ekzema, ixtioz)
- Bronxial astma
- Birləşdirici toxumanın sistemli xəstəlikləri, o cümlədən,
revmatoidli artrit, qırmızı qurdeşənəyi, revmatizm, artroz
- Bağırsağın xroniki iltihabi xəstəlikləri, xoralı kolit
- Şəkərli diabet, tromboflebit, varikoz genişlənmə,
tromboz, hiperkoaqulyasiya
- Dismenoreya
- Böyrəklərin xroniki iltihab xəstəlikləri,
qlomerulonefrit, xroniki böyrək çatışmazlığı
- Hipertriqliseridemiya
- Piylənmə
- Uşaqlarda - hiperaktivlik, diqqət yayınması, əqli
yorğunluq, yaddaş pozulması
- Torlu qişada qan dövranı pozulması ilə əlaqəli xəstəliklər
- Görmə itiliyinin zəifləməsi

Omega-3 yağ turşusu
Dokozaheksayen turşusu

1.Koqni v inkişa sürətləndirir
• Beyin qan dövranını yaxşılaşdırır,
insultun qarşısını alır
• Mərkəzi sinir sistemində hüceyrələrin
regenerasiyasını və inkişa nı sürətləndirir
2.Vizual inkişa sürətləndirir
• Torlu qişada qan dövranını yaxşılaşdırır
• Görmə sinirinin inkişa nı sürətləndirir.
Hamiləliyin birinci trimestrində
is fadəsi doğulacaq uşağın intellektual
inkişa nı sürətləndirir.

Eykozapentayen turşusu

3. İl habəleyhinə təsir
• Leykotrien B5,C5, D5 və prostaqlandin E3 sintezini
ar rmaqla il habın yaranmasının qarşısını alır.
4. Kardiovaskulyar təsir
• Arterial təzyiqi normallaşdırır, miokard infark nın qarşısını
alır və ətraﬂarın mikrosirkulyasıyasını yaxşılaşdırır
• PGE3 sintezini ar rmaqla qanda xolesterinin və triqliseridlərin
miqdarını azaldır, damar divarında il habın qarşısını alır və
damarın elas kliyini təmin edir, aterosklero k düyünlərin
əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
• TXA3,PGİ3, PGE3 hesabına vazodilatator və an aqqreqant
təsir göstərir, trombun əmələgəlməsinin qarşısını alır
5. Sümük toxumasına təsir
• Sümük toxumasının və bağ apar nın regenerasiyasını
sürətləndirir, sınıqlar zamanı sümük döyənəyinin
formalaşmasını sürətləndirir
6. An oksidant təsir
•Ca və Mg membrandan hüceyrəyə transportunu təmin edir
7. An allergik təsir
• PGE3 sintezini ar rmaqla an allergik təsir göstərir,
bronxospazmın qarşısını alır.
8. Reproduk v sistemə təsir
• İl habəleyhinə təsiri nə cəsində menstrual ağrını aradan
qaldırır, endometrioz zamanı meydana çıxan il habı azaldır.

Məqalələr

Endokrin mənşəli
sonsuzluğun
kompleks korreksiyasında
homotoksikoloji
preparatların istifadəsi
Dosent., t.e.d. Kamilova N.M.,
ass., t.e.n. Cəfərova T.F.
ATU, I Mamalıq və ginekologiya kafedrası
ST-ə əsasən kontraseptiv vasitələrdən istifadə etmədən 1 illik
müntəzəm cinsi həyat ərzində
hamiləlik baş tutmadıqda nigah sonsuz
sayıla bilər.
ÜST-nin məlumatına görə, sonsuz nigah
demoqraﬁk göstəricilər, yarımçıq hamiləliklərlə və perinatal patologiyanın fəsadları
ilə müqayisədə daha çox mənﬁ təsir göstərir.
Son illərdə sonsuz nigahların tezliyinin
artması tendensiyası müşahidə olunur.
Hazırda sonsuz nigahların tezliyi 20% təşkil
edir və 50% hallarda qadın sonsuzluğunu
(qadınlarda mayalanma qabiliyyəti mövcud
deyil), 40% hallarda – kişi sonsuzluğunu
(kişilərdə mayalanma qabiliyyətinin olmamasını) konkret səbəb kimi göstərmək olar,
10%- qarışıq formalara rast gəlinir.
Sonsuz nigahların səbəbi çoxsaylıdır. Bir
sıra endokrin pozulmaların genetik
determinasiyaları ilə yanaşı, sonsuzluğun
ə m ə l ə g ə l m ə s i n d ə s o s i a l fa k t o r l a r,
reproduktiv davranış, kiçik çanağın infeksion
xəstəliklərinin artması əsas rol oynayır. Yəni,
qadın orqanizminin reproduktiv sisteminin
hər şöbəsində hansısa patoloji proseslər
əmələ gələ bilər, bunlar da orqan funksiyalarının çətin bioloji mexanizminin işini
pozaraq sonsuzluğa gətirə bilər.
ÜST-nın təsnifatına əsasən, qadın sonsuzluğunun 16 səbəbi ayırd edilir. Əsas yayılmış
formaları – boru-peritoneal (50%-60%),
anovulyator (endokrin 30%-40%), xarici
genital-endometrioz (25%). Müştərək
formalara 20%-30% hallarda təsadüf edir.
2-3% hallarda sonsuzluğun səbəbini təyin
etmək mümkün olmur.

Ü

Endokrin sonsuzluq ovulyasiya prosesinin
pozulması, yumurtalıq hüceyrəsinin mayalanma
və yaxud embrionun hormonal disfunksiya
səbəbindən implantasiya qabiliyyətinin
olmaması nəticəsində baş verir; rastgəlmə
tezliyi 20-40% təşkil edir.

İncə qurulmuş endokrin sistemdə baş verən hər
hansı bir pozulma ovulyasiyanın əmələ gəlməməsinə və
bu səbəbdən də, mayalanmanın baş verməməsinə
gətirib çıxarır. Bu anovulyator sonsuzluqdur. Belə
xəstələri bir neçə qrupa bölmək olar.
ANOVULYASİYA - heterogen patoloji vəziyyətlər
qrupudur, hipotalamo-hipoﬁzar-yumurtalıq sistemində
tsiklik proseslərin pozulması ilə əsaslanır. Kliniki
təcrübədə radioizotop üsulların tətbiqi bu sistemdə
zədələnmənin səviyyəsini təyin etməyə imkan verir.
1-ci qrupa aid qadınlar - geniş polimorf, şərti olaraq
ümumi - “polikistoz yumurtalıqlar sindromu”- adı altında
birləşirlər. Bu qrup üçün qanda LH artması, FSH normal
və yaxud artmış səviyyəsi, LH və FSH nisbətlərinin
artması, estradiolun normal və yaxud enmiş səviyyəsi
xarakterikdir. Müalicə individual seçilərək bir neçə
mərhələdən ibarət olmalıdır.
2-ci qrup - hipotalamo-hipoﬁzar disfunksiyalı
pasiyentlərdir. Aybaşı tsiklinin müxtəlif pozulmaları olan
bu qadınlarda (lütein fazasının çatışmazlığı, anovulyator
tsikllər və yaxud, amenoreya) estrogenlərin artmış
sekresiyası və prolaktinin, qonadotropinlərin çox da
yüksək olmayan səviyyəsi müşahidə olunur.
3-cü qrup - hipotalamo-hipoﬁzar çatışmazlığı olan
pasiyentlərdir. Amenoreyalı, yumurtalıq genezli
estrogenləri az və yaxud heç olmayan qadınlardır.
4-cü qrup - yumurtalıq çatışmazlığı olan pasiyentlər.
5-ci qrup - prolaktinin səviyyəsi yüksək olan
qadınlardır.
№2 2017
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Diaqnostikanın və müalicənin mərhələləri ardıcıl
və vaxt amilinə görə dəqiqləşdirilməlidir. Müalicədə
hər mərhələ reproduktiv funksiyanın təcili
bərpasına yönəlməlidir. Sonsuzluğun endokrin
formasının müalicəsində müasir hormonal
preparatlara xüsusi yer ayrılır. Bu preparatlar
sırasında Dyufaston və Uterojestan progesteron
çatışmazlığı vəziyyətlərinin korreksiyası üçün
istifadə olunur.
Bu preparatlar təbii progesteronun analoqudur
və qadın orqanizmində bir çox ﬁzioloji proseslərin
normal gedişini təmin edir.
Onlar qadın orqanizmində progesteronun
çatışmazlığını azaltmağa və yaxud bir çox
ginekoloji xəstəliklərin dinamikasını yaxşılaşdırmağa imkan yaradır.
Lakin hər hansı dərman preparatları kimi bu
preparatlar da əks-göstərişlərə malikdir. Ürəkdamar sisteminin xəstəlikləri, epilepsiya, şəkərli
diabet, miqren və böyrəklərin funksiya pozulmalarında bu preparatları təyin etmək olmaz.
Bu səbəbdən hazırda sonsuzluğun müalicəsində
qeyri-hormonal, lazımi qədər aktiv, minimum əlavə
təsirləri olan, cinsi funksiyaların pozulmalarının
aradan qaldırılmasında təsirli eﬀekt göstərən
preparatların istifadəsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.

BU SƏBƏBDƏN HEEL ŞİRKƏTİNİN
PREPARATLARI SIRASINDAN
GALİUM-HEEL, OVARİUM COMPOSİTUM,
LYMPHOMYOSOT, PSORİNOHEEL VƏ COENZYME
COMPOSİTUM KOMPLEKS MÜALİCƏ KİMİ BELƏ
XƏSTƏLƏRDƏ TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏR.
Bu preparatlar monoterapiya şəklində və
eləcə də, hormonal preparatlarla - ovulyasiya
induktorları ilə yanaşı kompleks müalicədə
istifadə olunur. Bu zaman
homotoksikoloji preparatların
hormonal preparatla
kombinə olunmuş
şəkildə istifadəsi
onların eﬀektinin
artmasına gətirib
çıxarır.
Biotənzimləyici
preparatlarla
müalicə rejimi
sonsuzluğun
səbəbindən asılı
olaraq
individualdır.

Məsləhət görülən dozalar:
Galium-heel (damcı şəklində)
preparatı hüceyrələrdə və matriksdə
detoksikasiya proseslərinin
aktivləşdirilməsi üçün gündə 3 dəfə
10 damcı 2-3 aybaşı tsikli ərzində
istifadə edilə bilər.
Ovarium compositum (ampul şəklində) 2,2 ml
əzələdaxili tsiklin 5,8,12,14- cü günlərində saat 1516.00-da yeridilir. Müalicə 2-3 aybaşı tsikli ərzində
aparılır. Aşağıdakı sxem üzrə də müalicəni aparmaq
mümkündür: 2,2 ml saat 15-16.00-da və yaxud
aybaşı başlayan vaxtı (məsələn, aybaşı saat 20.00
başlayıbsa, demək,
aybaşının bitməsindən
sonraki ilk gündə
preparatın optimal
yeridilmə vaxtı axşam saat
20:00 (bütün qalan
günlərdə də).
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Bir aybaşı tsiklində hər həftə təxminən 1 inyeksiya
oluna bilər. Bir tsikl boyu 3 inyeksiyadan artıq
etmək olmaz.
Coenzyme
composytum 2,2 ml.
əzələdaxili 5 gün ərzində,
həftədə 1 dəfə. Müalicə
kursu 5-10 inyeksiyadır.

Lymphomyosot əlavə
olaraq, Galium- heel ilə
birlikdə drenaj preparatları
kimi gündə 3 dəfə 10
damcıdan istifadə olunur.
Müalicə kursu 4-6 həftə və
daha artıq müddətdə
mümkündür.

Hazırda nigahda müxtəlif formalı sonsuzluqların terapiyasının eﬀektivliyi, ədəbiyyat məlumatlarına görə,
40%-ə yaxın təşkil edir və nəzərəçapan dəyişkənliyi bu və ya digər faktorlardan asılıdır. Məsələn,
boruperitoneal çatışmazlıqda reproduktiv funksiyanın bərpası 25-30%-dən artıq olmur, bununla belə,
endokrin sonsuzluğun müalicəsindən sonra hamiləlik 40-45% hallarda baş verir.
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N.M. Xudaverdiyeva,
L.Ş. Bağırova., T.Eyvazov
ATU, infeksion xəstəliklər kafedrası

M

üasir təbabə n son onilliklərində
hepatologiyada daha aktual problem
parenteral yoluxma mexanizmi olan
xroniki virus hepa dir (XVH) . Sta s kaya görə, yer
kürəsində hər 10 insandan biri hepatotrop virusun
hər hansı bir növü ilə yoluxmuşdur.
Aparıcı hepatoloqların, o cümlədən, virusoloqların araşdırmalarında, XVH-ın kliniki mənzərəsində (çox vaxt yeğanə olan) intoksikasion sindrom
dominant kimi göstərilir. XVH-da endotoksikozun
mənbəyi kimi hepatositlərin sitolizi, xolestaz,
autoimmun aqressiya ilə yanaşı, metabolizmin
toksiki məhsullarının əmələ gəlməsində mühüm yer
tutan bağırsaq mikroﬂorasıdır.
Viruslu hepa tdə disbio k pozulmaların inkişa
üçün əlverişli şərait ilk növbədə qaraciyər və
mədəal vəzin funksional pozulması hesabına, eləcə
də, makroorqanizmin immun vəziyyə nin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsi əsasında baş verir.
Disbio k pozulmalar nəinki həzm prosesinə mənﬁ
təsir göstərir, həm də metabolizmin bütün növlərini
pozur. Bütün bu kompleks pozulmalar endogen

TƏDQİQATIN
MƏQSƏDİ

intoksikasiyanın səviyyəsinin artmasına səbəb olur.
Müasir tədqiqatlara əsasən, XVH-də endotoksemiyaya hepatosellülyar cavab kəskin faza
proteinlərinin azad olması, qaraciyər zülallarının
sintezinin zəiﬂəməsi, qlükoneogenezin inhibə
olunması, sitokinlərin sekresiyasıdır. Daha sonra
qüsurlu dövran yaranır, burada toksinlər sitokin
əmələ gəlməsində s mulyator kimi iş rak edir,
sitokinlər isə, il habı dəstəkləyərək, qaraciyərdə
patoloji prosesin proqressivləşməsinə səbəb olur.
Buradan belə nə cəyə gəlmək olar ki, XVH olan
xəstələrdə bağırsaq mikroﬂorasının balansını
dəstəkləmək üçün bazis terapiyaya probio k
sırasından olan preparatların əlavə edilməsi vacibdir.
Mikrobioloji terapiya simbiont mikroorqanizmlərin köməyi ilə insan orqanizmində immun
funksiyanın tənzimlənməsinə, mikroﬂoranın
modulyasiyasına və metabolizmin idarə olunmasına
yönəldilmişdir.
Bu, ProSymbioﬂor, Symbioﬂor-1, Symbioﬂor -2,
Symbiolact compositum preparatlarından is fadə
olunan çoxkomponentli müalicə sistemidir.

B və C xroniki virus hepa tlərin bazis terapiyasının tərkibində mikrobioloji
terapiyanın eﬀek vliyinin və məqsədəuyğunluğunun öyrənilməsi.

MATERİALLAR VƏ TƏDQİQAT
METODLARI
İl hab prosesi orta və minimal
ak vlik dərəcəsində olan, 18-59 yaş
arası, xroniki virus hepa B-dən
əziyyət çəkən (XVH B) 25 pasiyent
və xroniki virus hepa C–dən
(XVH C) əziyyət çəkən 20 pasiyent
müşahidə edilmişdir. Xroniki
hepa t C və B infeksiyasının
diaqnozu laborator göstəricilər
əsasında təyin olunmuşdur.
Diaqnoz qan zərdabında XVH B
(DNT НВV, НВsАg , AbHBcor Ig M+Y,
НВeАg (+/!) olan seroloji
markerlərin olması, AlAT, AsAT və
XVHC (RNK HCV, an -HCT, AlAT,

AsAT-ın səviyyəsinin artması) ilə
təsdiq olunmuşdur. Qastroenteroloqların Beynəlxalq konqresindəki
(Los Anjeles, 1994) tövsiyələrə
əsasən hepa n ak vlik dərəcəsini
təyin edirlər. Bütün xəstələr XVHnin bazis terapiyasını alır (virusəleyhinə, hepatoprotektor,
an oksidantlar, entero-sorbentlər).
XVH-nin bazis terapiyasına
mikrobioloji və biotənzimləyici
terapiyanın əlavə edilməsinin
eﬀek vliyi və
məqsədəuyğunluğunu öyrənmək
üçün Hepeel, Hepar comp, Сarduus
marianus Injeel, Engystol kimi
biotənzimləyici preparatlar, o

cümlədən, ProSymbioﬂor,
Symbioﬂor-1, Symbioﬂor -2,
Symbiolact compositum təyin
ediblər. Bütün xəstələrə intoksikasion, dispep k, nevrastenik
sindromlar, abdominal ağrı nəzərə
alınaraq ﬁziki baxış keçirilmişdir.
Laborator müayinələrə qanın və
sidiyin ümumi analizi, qanın
biokimyəvi analizi (bilirubin, AlAT,
AsAT, mol sınağı, qələvi fosfataza,
ümumi zülal) daxildir.
Nəcisin mikrobioloji müayinəsi ilə
bağırsağın mikrobiosenozunun
vəziyyə qiymətləndirilir, bunun
üçün 1 ml nəcis 108 dəfə
durulaşdırılaraq, Endo, Simens,
Bioloji təbabət
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Saburo mühi ndə, 5%-li qanlı
aqarda əkilib, uyğun şəraitdə
inkubasiya və sonra mikroskopiya
edildi. Pasiyentlərin müayinəsi
mikrobioloji preparatlar təyin
olunmazdan əvvəl və müalicədən
səkkiz hə ə sonra aparıldı.
TƏDQİQATIN NƏTİCƏSİ VƏ
ONUN MÜZAKİRƏSİ
Hər iki qrupun ﬁzikal müayinəsi
göstərmişdir ki, XVH-ın kliniki
mənzərəsində xroniki intoksikasiya
sindromu dominantlıq edir.
Bazis preparatlarla yanaşı
ProSymbioﬂor, Symbioﬂor-1,
Symbioﬂor -2, Symbiolact
compositum kimi mikrobioloji

preparatlar təyin olunmuş
xəstələrin əsas qrupunda
müalicədən 8 hə ə sonra kliniki
simptoma kanın müsbət
dinamikası qeyd olunmuşdur.
Beləliklə, əsas qrupda intoksikasion
sindromlu xəstələrin sayı 2 dəfə
azalmışdır (kontrol qrupda – 2530%). Dispep k sindrom əsas
qrupun yalnız 20 % pasiyentlərində
qeydə alınmışdır (meteorizm, ishal,
qəbizlik kimi sindromlar tət-tək
hallarda qeyd olunmuşdur), kontrol
qrupda isə yuxarıda sadalanan
sindromların müsbət dinamikası
daha zəif olmuşdur: xəstələrin
yarıdan çoxu iştahasızlıqdan,1/3

Mikrobioloji müayinədə müalicədən əvvəl XVH
olan pasiyentlərin bağırsağında mikrobiosenoz
göstəricilərinin normadan çox kənaraçıxması
aşkarlanmışdır. Bu normoﬂora səviyyəsinin
azalması (biﬁdo və laktobakteriya), patogen
mikroorqanizmlərin səviyyəsinin artması, eləcə
də, Candida növündən olan göbələklərin ar b
çoxalması ilə təzahür etmişdir.
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Bizim ﬁkrimizcə, 57% XVH –li xəstələrdə mikrobioloji
müayinə zamanı, bağırsağın biosenozunda
pozulmanın dərəcəsindən asılı olmayaraq, disbio k
dəyişkənliklər, patogen və şər -patogen iki
üçkomponentli mikroorqanizmlərin assosiasiyasının
formalaşması mühüm fakt sayılır. Mikrobioloji
müayinələrin nə cələrinə əsasən, bazis terapiyanın
tərkibində ProSymbioﬂor, Symbioﬂor-1, Symbioﬂor 2, Symbiolact compositum alan pasiyentlərin əsas
qrupunda bağırsağın mikrob mənzərəsinin
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması qeyd olunmuşdur,
bu da biﬁdo- və laktobakteriyaların normallaşması,
bağırsaq çöplərinin azalması, hemoliz yaradan
mikroorqanizmlərin fermenta v xassələrinin
dəyişməsi və yox olması ilə təzahür etmişdir. Əsas
qrupdakı pasiyentlərin bağırsaq mikrobiosenozunun
normallaşması, eləcə də, Candida növündən olan
göbələklərin səviyyəsinin azalması, patogen və şər
patogen mikroﬂora assosiasiyasının olmaması ilə
xarakterizə olunur. Kontrol qrupda (yalnız bazis
terapiya) bağırsağın mikrob mənzərəsinin bərpasının
müsbət dinamikası daha zəif olmuşdur, bu da
normoﬂoranın lazımi səviyyədə olmaması, patogen
və şər -patogen mikroﬂoranın, həmçinin, Candida
növündən olan göbələklərin yüksək səviyyədə olması
ilə izah edilir.
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hissəsi ürəkbulanmadan, 26%
meteorizmdən şikayət etmişlər.
Əsas qrupda müalicədən sonra
abdominal ağrı sindromu yalnız 2
xəstədə (6,6%), nəzarət qrupunda
isə 26,6% halda qeyd olunmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, biokimyəvi
parametrlər ProSymbioﬂor,
Symbioﬂor-1, Symbioﬂor -2,
Symbiolact compositum-un
is fadəsindən 8 hə ə sonra hər iki
qrupda müsbət olmuşdur, lakin qan
zərdabında alaninaminotransferaza
və qələvi-fosfatazanın səviyyəsinin
azalması daha çox əsas qrupda
müşahidə edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR

1
2
3

XVH-li xəstələrin kliniki mənzərəsində əsas dispep k,
asteno-vegeta v sindrom, artralgik təzahürlər bağırsaq
mikrobiosenozunun vəziyyə ndən əhəmiyyətli dərəcədə
asılıdır.
XVH olan xəstələrin 85%-də normoﬂora səviyyəsinin
azalması, Candida növünün, patogen və şər -patogen
mikroﬂoranın artması ilə bağırsaq mikroﬂorasında balansın
pozulması qeyd olunur.
XVH-ın bazis terapiyasına bu preparatların
(ProSymbioﬂor, Symbioﬂor-1, Symbioﬂor -2, Symbiolact
compositum) əlavə edilməsi patogene k olaraq özünü
doğrultmuşdur; bu, bağırsaq mikroﬂorasının normallaşması,
onun xəstəliyin kliniki gedişa na müsbət təsiri ilə təsdiq
edilir.
ProSymbioﬂor, Symbioﬂor-1, Symbioﬂor -2, Symbiolact
compositum preparatlarının əlavə təsirləri yoxdur və
xəstələr tərəﬁndən yaxşı mənimsənilir.
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®

İltihabi proseslərə
qarşı təbii preparat
GÖSTƏRİŞLƏR:
Lokallaşmış iltihab
(məsələn, tonzillit,
furunkul, karbunkul)
1. Kəskin infeksiyaların başlanğıc
fazasında, bütün orqan və sistemlərdə
iltihabın kliniki təzahürü olduqda
(qızartı, ödem, ağrı, hərarətin artması
və funksiyanın itirilməsi)
2. Febril vəziyyət: qızdırma, xüsusilə
qıcıqlanma və bəbəklərin
genişlənməsiylə müşayiət olunan
güclü dalğavari gedişli qızdırma

Damcı
Standart dozalanma:
Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar: 10 damcı gündə 3 dəfə.
Kəskin və ya ilkin dozalanma: böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar:
gündə 12 dəfəyə qədər hər 30-60 dəqiqədən bir 10 damcı, daha
sonra standart dozalanma ilə davam etməli.
İnyeksiya üçün məhlul
Standart dozalanma:
Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar: 1 ampul həftədə 1-3 dəfə.
İnyeksiya üçün məhlul d/a, d/i, ə/d və v/d istifadə oluna bilər.
Kəskin və ya ilkin dozalanma:
böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar:
gündə 1 ampul, daha sonra standart dozalanma ilə davam etməli.
Buraxılış forması:
Damcı: Flakon 30 və 100 ml.
İnyeksiya üçün məhlul:
10 və 100 ampul-1,1 ml.

Məqalələr

Xron k ep d d m t
zamanı kişi sonsuzluğunun
biotənzimləyici terapiyası

Şahin Ömərov
həkim-dermatoveneroloq, DTX poliklinikası

(keçirilmiş qonoreyadan sonra)

M

əlumdur ki, zöhrəvi xəstəliklər zamanı, xüsusən də
onların xroniki formalarında, reproduk v orqanlar
dəyişikliyə məruz qalır. Bunun nə cəsində müxtəlif
patoloji və funksional problemlər, o cümlədən, kişi sonsuzluğu
yaranır. Uzun sürən il habi proseslər, patogen mikroorqanizmlərin
xayalıq ar mlarına mənﬁ təsiri ümumi və toxuma immun
reaksiyalarının zəiﬂəməsinə səbəb olan intoksikasiyaya, ferment
mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur. Autoimmun proseslərin
təməli qoyulur ki, bu da spermoaqqlü nasiyanın yüksəlməsi və
spermatozoidlərin hərəkiliyinin azalması ilə təzahür edir. Bu zaman
yumurta hüceyrənin mayalanma prosesi pozulur.
Ənənəvi təbabət bu patologiyanın müalicəsi üçün müxtəlif
preparatlar təklif edir, lakin heç də hər zaman davamlı nə cə almaq
mümkün olmur. Buna xəstə orqanizmin fərdi xüsusiyyətləri,
immun statusun səviyyəsi, uzunmüddətli il habi proses zamanı
yaranan funksional və üzvi pozulmaların dərəcəsi səbəb olur.

Bu patologiya zamanı biotənzimləyici
terapiyanın tətbiqi həkimə müəyyən
üstünlüklər verir:
Biotənzimləyici terapiya allopa k
preparatlarla müqayisədə toksikliyə malik
deyil; əks-göstəriş və tətbiqinə məhdudiyyət
çox azdır. Buna görə bu preparatları çox
həssas, allopa k dərmanlara qarşı allergik və
digər arzuolunmaz reaksiya nümayiş etdirən
xəstələrdə də is fadə etmək mümkündür.
Həmçinin, biotənzimləyici preparatlar öz
mürəkkəb tərkiblərinə görə orqanotrop və
sistemli təsir göstərir. Bundan əlavə,
detoksikasiyaedici təsirlərinə əsasən
allopa k vasitələrin metabolizm
məhsullarının eliminasiyasını sürətləndirir.
Aşağıda kliniki təcrübədən 2 nümunə
verilmişdir.

Təcrübədən nümunə
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Nə cədə spermoqramda aşağıdakı patoloji dəyişikliklər aşkarlanmışdır:
Pasiyent, 27 yaş, ailəlidir, 2000-ci ildə Spermoqram №1
qonoreya mənşəli xroniki epididimitlə
Norma
Nə cə
xəstələnib.
Konsistensiya
0,3-0,5
0,2
An bio klə müalicədən sonra xəstəlik Spermatozoidlərin miqdarı 1 ml-də
>20 mln
19 mln
əlamətləri azalmış, lakin tam sağalmamışdır. 3 ay müalicədən sonra ereksiya Spermatozoidlərin hərəki ak vliyi:
zəiﬂiyi və libidonun azalması ilə müşayiət ak v, düzxətli hərəkət «а»
18%
25%
43%
>50%
olunan cinsi potensiyanın zəiﬂəməsi zəif, düzxətli hərəkət «а+b»
7%
—
müşahidə olunmuşdur. Xanımında arzu- Yerində xao k hərəkət «с»
hərəkətsiz «d»
—
32%
lanan hamiləliyin olmaması və onun reproduk v sistemində ciddi patologiyanın inkar Morfoloji formalar
edilməsi xəstənin daha dərin müayinəsinə Normal strukturlu spermatozoidlər
>30%
60%
Aqqlü nasiya
səbəb olmuşdur.
yox
++
10 g/s
15-17 g/s
Xəstəyə qoyulan d aqnoz: sol xayanın Leykositlər
xroniki epididimi və astenozoospermiya
Allopa k preparatlarla müalicə başlan- Aşağıda təkrar spermoqramın nə cələri verilir:
mışdır.
Spermoqram №2
I kurs: Zenasef, Clos lbegyt, Prozerin,
Norma
Nə cə
Orgafen, Vitamin E, Gonadotropin, Vitamin
Konsistensiya
0,3-0,5
0,2
A, Hinton.
Spermatozoidlərin miqdarı 1 ml-də
>20 mln
22 mln
II kurs: Min Gold, Youthinol, Speman-forte,
Cartan. 2 kurs müalicədən sonra (3 aydan Spermatozoidlərin hərəki ak vliyi:
ak v, düzxətli hərəkət «а»
sonra) təkrar müayinə aparılmışdır.
25%
20%
zəif,
düzxətli hərəkət «а+b»
>50%
47%
Eyni zamanda libido və ereksiyanın bir az
yerində xao k hərəkət «с»
—
3%
g ü c l ə n m əs i m ü ş a h i d ə o l u n m u ş d u r.
hərəkətsiz «d»
30%
—
Müəyyən yaxşılaşmanın olmasına baxmayaraq, davamlı astenozoospermiyanın Morfoloji formalar
aşkarlanması biotənzimləyici terapiyanın Aqqlü nasiya
+
yox
Leykositlər
tətbiqinə eh yac yaratmışdır.
12-12 g/s
10 g/s
Bioloji təbabət
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Müalicə kursu 5 hə ə olmuşdur.
Əlavə olaraq Aevit kapsul təyin olunmuşdur.
2 hə ədən sonra spermoqramın təkrar müayinəsi aparılmışdır.

Bu məqsədlə «Heel» ş rkət n n
aşağıdakı preparatlarından st fadə
olunmuşdur:

Spermoqram №3

Traumeel S - il habəleyhinə və regenera v
təsirli kompleks biotənzimləyici preparat,
ə/d hə ədə 2 dəfə təyin olunmuşdur.
Xarici is fadə: xayaların dərisinə Traumeel
məlhəmi sürtmək (Dimeksid-in 10%-li su
məhlulu ilə sildikdən sonra).
Galium heel və Tes s compositum
immuns mulyasiyaedici və orqanotrop
təsirli kompleks biotənzimləyici
preparatlardır. Hər ikisi bir şprisdə xəstənin
qanı (1 ml) ilə birlikdə ə/d hə ədə 2 dəfə
təyin olunmuşdur.

Norma

Nə cə

Konsistensiya
Spermatozoidlərin miqdarı 1 ml-də

0,3-0,5
>20 mln

0,4
38 mln

Spermatozoidlərin hərəki ak vliyi:
ak v, düzxətli hərəkət «а»
zəif, düzxətli hərəkət «а+b»
yerində xao k hərəkət «с»
hərəkətsiz «d»

25%
>50%
—
—

42%
50%
—
8%

Morfoloji formalar
Normal strukturlu spermatozoidlər
Aqqlü nasiya
Leykositlər

>30%
yox
10 g/s

61%
yox
2-4 g/s

Təcrübədən nümunə
Pasiyent, 24 yaş, ailəlidir.
2001-ci ildə qonoreya mənşəli xroniki
epididimitlə xəstələnib. Anamnezdə narko kdən uzun müddət is fadə; sonradan
müalicə olunub. Hazırda narko kdən is fadə
etmir. 6 ay əvvəl ereksiya zəiﬂiyi, bir az sonra
isə libidonun azalmasını qeyd edib.
Həkimə müraciətdən sonra an bio k,
hormon və vitaminlərlə kompleks müalicə
almışdır. Kliniki yaxşılaşmaya baxmayaraq,
müalicə stabil müsbət nə cə vermirdi.
Bu xəstənin müalicəsi üçün inyeksiya və
məlhəm şəklində Traumeel C, Galium heel
və Tes s compositum preparatlarından
is fadə olunmuşdur. Preparatlar bir şprisdə
xəstənin qanı ilə birlikdə (1 ml) ə/d hə ədə 2
dəfə təyin olunmuşdur (5 hə ə ərzində).
Narko k maddələrin toksiki təsirini aradan
qaldırmaq üçün əlavə olaraq
Lymphomyosot və Coenzyme compositum
təyin edilmişdir - hər birindən 1 ampul 1
şprisdə 5 gündən bir (cəmi 5 hə ə).
Allopa k preparatlardan Aevit kapsulu,
həmçinin, xayaların dərisini Traumeel S
məlhəmi sürtməzdən əvvəl Dimeksid-in
10%-li sulu məhlulu silmək üçün tövsiyə
olunmuşdur.

Müal cən n sonunda xəstədə
l b donun bərpası və
ereks yanın yüksəlməs
müşah də olunmuşdur.

L b donun yüksəlməs və
ereks yanın güclənməs davamlı
olmuşdur.

Aşağıda allopa k müalicədən sonrakı
spermoqramın nə cələri verilir.

Spermoqram №4
Norma

Nə cə

Konsistensiya
Spermatozoidlərin miqdarı 1 ml-də

0,3-0,5
>20 mln

0,2
18 mln

Spermatozoidlərin hərəki ak vliyi:
ak v, düzxətli hərəkət «а»
zəif, düzxətli hərəkət «а+b»
Yerində xao k hərəkət «с»
hərəkətsiz «d»

25%
>50%
—
—

14%
36%
7%
43%

Morfoloji formalar
Normal strukturlu spermatozoidlər
Aqqlü nasiya
Leykositlər

>30%
yox
10 g/s

50%
++
16-18 g/s

Müalicədən 1 ay sonra təkrar spermoqramın təsviri:

Spermoqram №5
Norma

Nə cə

Konsistensiya
Spermatozoidlərin miqdarı 1 ml-də

0,3-0,5
>20 mln

0,3
22 mln

Spermatozoidlərin hərəki ak vliyi:
ak v, düzxətli hərəkət «а»
zəif, düzxətli hərəkət «а+b»
yerində xao k hərəkət «с»
hərəkətsiz «d»

25%
>50%
—
—

28%
51%
7%
13%

Morfoloji formalar
Normal strukturlu spermatozoidlər
Aqqlü nasiya
Leykositlər

>30%
yox
10 g/s

60%
+
10-12 g/s

Nət cə: B otənz mləy c terap ya alan pas yentlər ümum əhvalruh yyən n yaxşılaşmasını qeyd etm şlər.
Terap ya dövründə heç b r əlavə təs r və allerg k reaks ya
müşah də olunmamışdır.
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Parodontun
lt hab xəstəl klər n n
kompleks müal cəs ndə
“Traumeel S” və “Alkala N”
qarışığının tətb q
Əlizadə A.R., Məmmədova S.H., Kərimli N.K.,
Hüseynova R.N., İbrahimova L.K.
ATU, Terapev k stomatologiya kafedrası
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arodontun iltihabi xəstəlikləri stomatoloji
problemlər arasında mühüm yer tutur. Eﬀektiv
müalicə və proﬁlaktika üsullarının axtarışı
çoxsaylı tədqiqatçıların nəzərini hələ də cəlb edir və bu
səbəbdən parodontun iltihabi xəstəliklərinin proﬁlaktika
və müalicəsi istiqamətində əldə olunan nəticələr
stomatoloqları qanе etmir [1,2]. Hazırda parodont
toxumalarının iltihabi xəstəliklərindən əhalinin əsas
hissəsi əziyyət çəkir. Bu günə qədər parodontun iltihabi
xəstəliklərinin mövcud müalicə üsulları kompleks
tədbirləri özündə əks etdirir. Lakin iltihabəleyhinə
müalicə digər müalicə üsullarından əvvəl aparılır.
Parodont xəstəliklərinin iltihabəleyhinə yerli
müalicəsində, adətən, antibiotiklər və onlarla birlikdə
qlükokortikoidlər, antiseptik preparatlar keratolitik və
ﬁbrolizəedici təsir göstərir. Bu dərmanlarla yanaşı,
müalicədə nitrofuran sırasının preparatları, fermentlər,
zülal anabolikləri, qeyri-steroid iltihabəleyhinə vasitələr
də istifadə olunur. Lakin parodont xəstəliklərinin
müalicəsində tətbiq olunan preparatların çox olmasına
baxmayaraq, bu problem hələ də tam həllini tapmayıb.
Eyni zamanda, qeyd olunan preparatların tətbiqində
bəzi neqativ hallar yarana və nəticədə xəstəliyin gedişatı
ağırlaşa bilər [3,7]. Parodontologiyada istifadə olunan
xlorheksidin biqlükonat kimi eﬀektiv preparatlar
sitotоksik təsir göstərərək dişləri sarı rəngə boyayır,
sormaq üçün xlorheksidin hidroxlorid həbləri isə
parodontun iltihabını, həmçinin, gigiyenik indeksini
kəskin sürətdə azaldır və əlavə xoşagəlməz hallara
gətirib çıxarır. Anilin boyalarının yaranması nəticəsində
dad hissiyatının azalması, dilin və dişlərin sarı rəngə
boyanması müşahidə olunur. Mikrobəleyhinə istifadə
olunan metronidazol preparatı mədəyə mənﬁ təsir
göstərir. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində
istifadə olunan fermentlərin eﬀektiv müalicəvi təsirinə
baxmayaraq, onların da istifadəsinə göstərişlər
məhduddur.
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Belə ki, onların tətbiqi ürək-damar
xəstəlikləri, infeksion hepatit, pankreatit,
diatez, şiş, allergik reaksiyalarda əksgöstərişdir. Onların parenteral tətbiqi isə
xüsusilə təhlükəlidir.
Yuxarıda qeyd olunanlardan görünür
ki, parodontologiyada tətbiq edilən
preparatların əksəriyyəti xəstəliyin
gedişatını ağırlaşdıran əlavə
xoşagəlməz təsirə malikdir. Bundan
əlavə, preparatların çoxunun acı dadı
olur, bu isə onların diş ətində saxlanılma
müddətini azaldır və ya xəstəni
müalicədən tam imtina etməyə məcbur
edir. Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur
ki, parodont toxumalarının iltihabi
xəstəliklərinin müalicəsində bu halların
aradan qaldırılması çox vacibdir.
Hazırda bu tələblərə elmi və kliniki
nöqteyi-nəzərdən uyğun olan və
nəticələri təsdiq olunmuş bioloji
tənzimləyici preparatlar cavab verir.
Onların tərkibindəki təbii komponentlərin
minimal dozada olması bu preparatların
əsas müsbət xüsusiyyətlərindən biridir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, biz bu
preparatları parodontoloji xəstələrin
müalicəsində tətbiq etmişik. Bu
preparatlar iltihabəleyhinə,
ekssudatəleyhinə, immunstimuləedici,
regenerasiyaedici xassələrə malikdir.
Bioloji tənzimləyici preparatların
parodontologiya üçün ən mühüm sayılan
keyﬁyyətləri vardır: onlar neytral dada
malikdir, bu isə həmin preparatların ağız
boşluğunda tətbiqini asanlaşdırır, eyni
zamanda, parodont toxumalarında
iltihabı dayandırır [3,4,5].

Məqalələr

Parodontun iltihabi xəstəliklərinin
(gingivit, parodontit) müalicəsində biz
yeni “Traumeel+Alkala N” bioloji
tənzimləyici preparat tərkibli pastanı
tətbiq etmişik. Bərkidici və tənzimedici
komponent qismində pastaya sink
oksid və dentin əlavə olunmuşdur. Bu
pasta “ex tempore” hazırlanır və öz
konsistensiyasını diş ətinə qoyulandan
15 dəqiqəyə qədər və diş ətinə
qoyulduqdan sonra 10 dəqiqə ərzində
saxlayır. Pasta qoyulduqdan sonra ağız
suyunun təsiri altında davamlı bərk
tənzimləyici sarğı halını alır ki, bu da
işlədilən paraﬁni kənarlaşdırmağa imkan
verir və paraﬁnin neqativ hallarını
(selikli qişada yanığın mümkün olması,
üz - çənə nahiyəsində baş verən
proseslər, xroniki periodontit və kistanın
kəskinləşməsini) istisna edir. “Traumeel
S+Alkala N” bioloji tənzimləyici preparat
tərkibli pasta Mercurius solubilis
Hahnemanni, Hepar sulfuris, Echinacea
purpuea, Chamomilla recutita,
Calendula oﬃcinalis, Arnica montana
kimi komponentlərdən ibarətdir, bu isə
zədələnmiş parodont toxumalarının
bərpasını təmin edir.
Pasta aşağıdakı mərhələlərlə
hazırlanır: əvvəlcə istifadə üçün hazır
“Traumeel S” məlhəmi götürülür, sonra
onun içinə bir ölçü qaşığı “Alkala N”
tozu və tədricən sink oksid və süni
dentin qatılır; komponentlərin hamısı
“qatı xama” vəziyyətini alınana qədər
qarışdırılır. Bu üsulla hazırlanmış pasta
zədələnmiş diş ətinə qoyulur və 1 saat
ərzində saxlanılır. Pastanın üstünlüyü
ondan ibarətdir ki, onun
komponentlərinin hər biri artıq istifadəyə
hazır olan preparatlardır və uzun
saxlanılma müddətinə malikdir. Onların
hazırlanması heç bir çətinlik törətmir. Bu
pastanı hətta ev şəraitində hazırlamaq
mümkündür. Pasta kataral gingivit,
parodontitlərin müalicəsində istifadə
oluna bilər.

Biz parodont toxumalarının iltihabı olan 18 xəstədə
“Traumeel S +Alkala N”
bioloji tənzimləyici preparat
tərkibli pastanı tətbiq etmişik.
Pastanın diş ətinə qoyulmasından əvvəl diş çöküntüləri
təmizlənmiş, xəstələrə gigiyena
qaydaları izah edilmiş, göstəriş
olduqda diş əti cibləri küretaj olunmuş və nəhayət,
“Traumeel S+Alkala N” tərkibli pastadan istifadə
edilmişdir. Aparılmış müalicənin nəticələri “müsbət”,
“yüngül müsbət” və “dəyişilməmiş” kimi kriterilərlə
qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda, parodontun
vəziyyətinin indeks xarakteristikası da öyrənilmişdir (Gİ,
Pİ, PMA).
“Traumeel S+Alkala N” tərkibli pastasının yüksək
müalicəvi eﬀekti 2-3-cü gəlişdə özünü göstərmişdir.
Müalicə müddəti bitdikdə (gingivitlər üçün 3-5 gün,
parodontit üçün 5-8 gün) xəstələrin əksəriyyətində
parodontda olan bütün patoloji əlamətlərin (hiperemiya,
şişkinlik, durğunluq, xoşagəlməz hissiyat) aradan
qaldırılması müşahidə olunmuşdur. Diş ətinin rəngi
artıq ikinci gəlişdə normallaşmışdır. Müsbət eﬀekt
89% xəstələrdə, yüngül müsbət isə 11% xəstədə
aşkar edilmişdir.
“Traumeel S+Alkala N” bioloji tənzimləyici preparat
tərkibli pastanın istifadəsi zamanı ən diqqətəlayiq
məqam odur ki, əldə edilən müsbət kliniki nəticələr nəinki
ənənəvi vasitələrdən və müalicə üsullarından geri
qalmır, hətta bəzi xüsusiyyətlərinə görə onlardan
üstündür (neytral dadı, hipoallergikliyi, təbii tərkibi,
orqanizm üçün tam zərərsizliyi, paraﬁn istifadəsini tələb
etməməsi). Əldə edilən nəticələr bu pastanın həm
klinikada, həm də ev şəraitində geniş tətbiqini təmin
edir.
Ədəbiyyat:
1.A.İ. Qrudyanov və b. “Parodontologiya. Elmi
araşdırmaların sorğu və istiqamətinin müasir vəziyyəti”
Stomatologiya. №1,1999, s.31
2. Y.A.Zemskaya, S.A.Şajiyev “Parodontitin kompleks
müalicəsindən sonra xəstələrin kliniki-immunoloji
göstəriciləri, Stomatologiya, 1994, s.203
3.L.K. İbrahimova “Paradontun iltihabi xəstəliklərinin
kompleks müalicəsində homeopatik preparatların
tətbiqinin eﬀektivliyi”, Konsilium, №7, 2005
4. Каталог "Лекарства и препараты фирмы
SPECIALITES SEPTODOLKOT", изд-во фирмы "ОЛМАПРЕСС", 1995 г., с.7
5.ВЕА ФАРМ продукция САНУМ-Кельбек [SANUMKehlbeck] в Украине› Лицензии и сертификаты
компании ВЕА ФАРМ
6.http://www.sanum.com
7. Состояние стоматологического статуса взрослого
населения в зависимости от наличия заболеваний
слизистой оболочки полости рта. “Проблемы
стоматологии.” №6, 2013, c.18
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XRONİKİ ZİRVƏ
PERİODONTİTİN
müalicəsində istifadə olunan müxtəlif
preparatların müqayisəli analizi
Hüseynova Q.V., Dəmirçiyeva M.V., Məmmədova S.H., Əlizadə A.R.,
Kərimli N.K., İbrahimova L.K., Hüseynova R.N.
ATU, Terapevtik stomatologiya kafedrası

N

otakehl preparatının istifadəsilə
xroniki zirvə periodontitlərinin müalicə
üsulu təqdim edilib. Aparılmış
tədqiqata əsasən Notakehl preparatı yüksək
müalicəvi effektə malikdir: müalicə müddəti
azalır və ağırlaşmaların qarşısı alınır. Notakehl
preparatının istifadəsi xroniki zirvə
periodontitin kliniki gedişatından asılıdır:
xroniki zirvə periodontitində 2-ci prosedurda
onun kəskinləşməsində isə - 3-cü prosedurda
Periodontda xroniki iltihabi proseslərin olması
nəinki üz-çənə nahiyəsinin odontogen iltihabi
proseslərinin əmələ gəlməsinə, hətta, daxili
orqanların mövcud xəstəliklərinin gedişatının
ağırlaşmasına təsir göstərir [2].
Periodontitlərin endodontik müalicəsinin
məqsədi kök kanalında infeksiya mənbəyinin
məhv edilməsidir; bu, kanalın effektiv instrumental, medikamentoz işlənməsi və hermetik
obturasiyası ilə əldə olunur.
Müalicənin müvəffəqiyyəti kök kanalının
medikamentoz işlənməsi üçün preparatın
düzgün seçimindən də asılıdır [3,4,5,6].
Pasta şəklində “Endometazon”la zirvə periodontitin müalicə üsulu məlumdur [6]. Üsul kök
kanallarının zirvə periodontiti zamanı plomblanmasında istifadə edilir.
“Endometazon” – bərkiyən plomb materialıdır,
onun tərkibinə deksametazon, hidrokortizon
asetat daxildir. Bu üsulun üstünlüyü ondan
ibarətdir ki, material periapikal toxumalarda
regenerator prosesləri gücləndirir. Bu üsulun
çatışmazlığı odur ki, xroniki periodontitin
müalicəsində dişlərin plomblanmasından sonra
gələcəkdə əmələ gələn ağırlaşmalar mümkündür. Orqanizmin ağır ümumi xəstəliyi varsa, bu
üsul məsləhətli deyil [6].
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istifadə olunur.
Açar sözləri: xroniki zirvə periodontit,
iltihabəleyhinə təsir, Notakehl.
Giriş. Terapevtik stomatologiyada xroniki zirvə
periodontitlərin effektiv müalicəsi hələ də çox
vacib və həll olunmaz problem olaraq qalır.
Statistik tətqiqatların məlumatlarına görə,
bütün gəlişlərin 35%-ni kariyesin ağırlaşmaları
olan pasiyentlər təşkil edir, məhz: pulpit və
periodontitlərlə [1].
Levamizol (Dekaris) preparatı Levamizol pastası
şəklində xroniki periodontitlərin müalicəsində
istifadə olunur. Bu üsulun üstünlüyü ondan
ibarətdir ki, o, patoloji dəyişilmiş periapikal
toxumalarda regenerator prosesləri gücləndirir,
diş köklərinin plomblanmasından sonra erkən
ağırlaşmaların sayını azaldır.
Lakin son illər Levamizol preparatı immunomodulyator kimi diş kökünün zirvəsinin
müalicəsində istifadəsi tövsiyə olunmur, çünki
preparat kimyəvi mənşəlidir və allergik
reaksiyalar verir [6]. Yeni dərman preparat-larının
axtarışı yenə də aktual olduğuna görə, biz Sanum
ﬁrmasının istehsal etdiyi Notakehl dərman
preparatına diqqət yetirdik.
Preparatın
tərkibində təsir
göstərən və əlavə
komponentlər var:
Penicillium
chrysogenum D5,
təmizlənmiş su.
Notakehl mikrob mənşəli
immunobioloji preparatdır.
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İstehsal prosesində mikroorqanizmlər öz
patogenliyini itirir, lakin immunogenliyini
qoruyub saxlayır. Mikrokonsetrasiyada olan
mikrob lioﬁlizatların təsiri izopatik terapiya kimi
qəbul edilir. Preparat yerli immun reaksiyaları
aktivləşdirir, faqositozu stimullaşdırır. Lioﬁlizatlar
üçün antidot xassələr və eliminasiya effektləri
xarakterikdir ki, bu da toksinlərin orqanizmdən
kənar edilməsinə, orqanizmin bakterial, virus və
göbələk toksinlərindən təmizlənməsinə,
toxumaların asidoz-dan azad olmasına səbəb
olur. Preparat bilavasitə bakterisid və ya
bakteriostatik təsir göstərmir və eyni zamanda,
infeksiyanın müalicəsi üçün spesiﬁk müalicənin
təyin edilməsini istisna etmir.
Notakehl preparatı tibbi praktikada yüksək
effektiv, güclü dolayı antibakterial təsirli prepa-rat
qismində istifadə edilir, o qrammüsbət,
qrammənﬁ, aerob, anaerob törədicilərə, göbələkəleyhinə təsirə malikdir. Notakehl preparatının
vacib üstünlüyü orqanizmə və periapikal
toxumalara tam təhlükəsiz olmasıdır.
MATERİAL VƏ TƏDQİQATIN METODLARI
Tədqiqat xroniki zirvə periodontiti olan 18-50
yaşlı 12 xəstədə aparılmışdır. Rentgenoloji
müayinənin məlumatlarına görə 8 xəstəyə xroniki
qranulyasiyalaşan periodontit, 4 xəstəyə isə xroniki qranulyomatoz periodontit diaqnozu
qoyulmuşdur.
Bütün pasiyentlər 2 müşahidə qrupuna
bölünmüşdür: nəzarət qrupunu 4 nəfər (müalicə
standart metodikaya görə kök kanalının 3%
natrium hipoxlorid məhlulu ilə, 3% hidrogen
peroksid məhlulu ilə və EDTT əsasında endogellə
işlənilməsilə aparılıb; kök kanallarının dezinfeksiyası üçün kanala sıxılmış pambıq turundada 1
gün ərzində krezofen preparatı qoyulurdu və
sonradan karioz boşluq hermetik müvəqqəti
sarğı ilə bağlanırdı) və 8 nəfər əsas qrupu təşkil
edirdi (onların müalicəsi üçün kök kanallarının
medikamentoz və instrumental işlənməsindən
sonra, standart metodikaya görə əlavə olaraq, kök
kanalı Notakehl preparatı ilə işlənilirdi. Kanalın
daxilində pambıq turundada 1 gün ərzində
Notakehl preparatı qoyulurdu və sonradan karioz
boşluq hermetik tərzdə müvəqqəti sarğı ilə
bağlanırdı).

TƏDQİQATIN
MƏQSƏDİ: Notakehl
preparatının xronik
zirvə periodontitli
xəstələrin müalicəsində effektiv-liyinin
öyrənilməsi.

Bütün pasiyentlərdə kök kanallarının fayllarla
instrumental işlənməsi aparılırdı. Kök kanallarının işçi uzunluğu apekslokatorun köməyilə
aparılıdı. İltihabi əlamətlərin azalma-sından sonra
2-ci və ya 3-cü prosedurda kök kanalları siler və
quttaperça ştiftlərilə plomb-lanırdı. Dişin daimi
restavrasiyası işıqla bərkiyən nano-kompozitlə
aparılırdı. Müalicə prosesində bütün xəstələrin
kliniki müayinəsi aparılırdı (baxış, palpasiya,
perkussiya, rentgenoqraﬁya).
TƏDQİQATIN NƏTİCƏLƏRİ
Xroniki zirvə periodontitli xəstələrin müalicəsinin kliniki nəticələrinə əsasən qeyd etmək olar ki,
əsas qrupun 98% xəstələrində Notakehl
preparatının artıq 2-ci istifadəsindən sonra
mövcud simptomlar yox olub, 2% xəstələrdə isə
perkussiyada azacıq hissiyyat qalmışdır.
Nəzarət qrupunun xəstələrinin 95%-nin
mövcud xoşagəlməz simptomları qismən yox
olmuşdur, 5% xəstələrdə isə kəskinləşmə
müşahidə edil-mişdir.

Pasiyent R., 34 yaş
13-cü dişə dişlədikdə
azacıq ağrıdan şikayət edirdi

Misal 1

OBYEKTİV: 13-cü dişdə pulpa kamerası ilə
əlaqəsi olan dərin karioz boşluq aşkar edilmişdir,
zondlama ağrısızdır. 13-cü dişin kökünün
proyeksiyasında selikli qişada ﬁstula aşkar edilib,
perkussiya az ağrılıdır.
Rentgendə - sümük toxumasının aydın
olmayan sərhədlərə malik destruksiya ocağı.
DİAQNOZ: 13-cü dişin xroniki qranulyasiyalaşan periodontiti.
APARILMIŞ MÜALİCƏ: 13-cü dişin tacının
trepanasiyası, kök kanalından pulpa dağıntılarının
kənar edilməsi, instrumental və Notakehl
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Məqalələr

preparatı ilə medikamentoz işləmə, kök
kanalına Notakehl preparatı ilə turunda
hermetik sarğı altına qoyulub. 3-cü gün 2-ci
prosedurda ﬁstulanın bağlanması, şikayətlərin
olmaması aşkar edilib, 3-cü dişin perkussiyası
ağrısızdır, kök kanalının Notakehl preparatı ilə

Misal 2

rasiyasını göstərdi.

Pasiyent N., 39 yaş 36-cı dişə dişlədikdə güclənən daimi sızıltılı
ağrıdan şikayət edirdi.

OBYEKTİV: 36-cı dişdə pulpa kamerası ilə
əlagəsi olan dərin karioz boşluq aşkar
edilmişdir, zondlama ağrısızdır, perkussiya
kəskin ağrılıdır. 36-cı dişin kökünün proyeksiyasında selikli qişa hiperemiyalı, ödemli,
palpasiyada ağrılıdır.
Rentgendə - 36 dişin köklərinin proyeksiyasında sümük toxumasının aydın olmayan
sərhədlərə malik destruksiya ocağı.
DİAQNOZ: 36-cı dişin xroniki qranulyasiyalaşan periodontitinin kəskinləşməsi.
APARILMIŞ MÜALİCƏ: diş tacının
trepanasiyası, kök kanalından pulpa dağıntılarının kənar edilməsi, kök kanalının instrumental işlənməsi, kök zirvəsinin açılması və
Notakehl preparatı ilə medikamentoz işləmə.
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işlənməsi, 1 kök kanalının plomblanması
aparılıb, dişə daimi plomb qoyulub. 12 aydan
sonra aparılan nəzarət rentgenoqramları
sümük toxumasının destruksiya ocaqlarının
geriyə inkişafını və periodontun regene-

Şək.1 Dişlər və orqanlar
arasında qarşılıqlı əlaqə
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Antiseptiklərlə qarqaralar təyin olunmuşdur.
Bir gündən sonra 2-ci prosedurda iltihabın
simptomları azalmışdır. Günaşırı kök kanallarının medikamentoz işlənməsi aparılandan
sonra hermetik sarğı altına Notakehl preparatı ilə turunda qoyulmuşdur.
3-cü prosedurda şikayətlər olmayıb,
perkussiya ağrısızdır, selikli qişada patoloji
dəyişikliklər aşkar olunmayıb. Kök kanallarının
Notakehl preparatı ilə medikamentoz
işlənməsi, plomblanması və dişin bərpası
aparılıb.
12 aydan sonra aparılan nəzarət rentgenoqramları sümük toxumasının destruksiya
ocaqlarının geriyə inkişafını və periodontun
regenerasiyasını göstərdi.

Məqalələr

Aparılmış tədqiqatın nəticəsində Krezofen və
Notakehl preparatlarının istifadəsində müalicənin effektivliyinin müxtəlif kliniki şəkli aşkar
edilmişdir.
Belə ki, Krezofen preparatının istifadəsində 1
halda periodontda olan iltihabi prosesin
kəskinləşməsi aşkar edilib, 3 halda isə ağrılı
perkussiya keçib getməyib.
Kök kanallarının təkrar instrumental və
medikamentoz işlənməsi və kanallarda hermetik
sarğı altına turundada Krezofenin saxlanılmasından sonra iltihabi əlamətlər sakitləşirdi.
Notakehl preparatının istifadəsində bütün
pasiyentlər onun müsbət effekti, ağrı hissiyyatının

azalmasını və sonradan tam yox olmasını qeyd
etdilər.
Kök kanallarının bu preparatla medikamentoz
işlənməsindən və onu 1 gün ərzində hermetik
sarğı altına pambıq turunda qoyduqdan sonra
heç bir halda prosesin kəskinləşməsi qeyd
olunmayıb. 1 halda səbəbkar dişin perkussiyada
hissiyyatının saxlanması qeyd edilib.
Kök kanallarını Notakehl preparatı ilə təkrar
işlədikdə və preparatla turundanı 1 gün ərzində
daxil etdikdə perkussiyadakı ağrı yox olurdu.
Notakehl preparatı ilə turunda kök kanallarından xaric edildikdə ekssudat aşkar edilmirdi.

Beləliklə, müqayisəli aspektdə müalicə
eﬀektinə görə xroniki zirvə
periodontitlərinin medikamentoz
işlənməsi üçün Notakehl preparatını
yüksək eﬀektiv, qiymətinə görə münasib,
təhlükəsiz və nəzərəçarpan dolayı
iltihabəleyhinə təsirli preparat qismində
tövsiyə etmək olar.
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Müsahibə

Akademik təbabətlə Bioloji
təbabət arasında fərq
mama-ginekoloq, homotoksikoloq

Yelena Nekrasova ilə müsahibə
Akademik təbabətlə bioloji terapiya arasında fərq
olmamalıdır, çünki anatomiya, normal ziologiya,
endokrinologiya, nevrologiya üzrə baza bilikləri eynidir.
Yeganə və əsas fərq ondan ibarətdir ki, bioloji təbabət
prinsipləri holistik prinsiplər olub, insanı bütövlükdə,
cismani və ruhi yaşantıları ilə birlikdə görür, yəni pasiyentin
yaşadığı psixosomatik səbəbi aradan qaldırmadan, onun
ziki pozulmalarını korreksiya etmək mümkün deyil.
Pasiyentdə həkimin tövsiyələrini icra etmək üçün
motivasiya formalaşdırılmalıdır. Əgər bu motivasiya zəif və
ya ümumiyyətlə yoxdursa, müalicənin nəticələri yüksək
olmayacaq, yəni biz qısa və ya uzunmüddətli remissiya
əldə edə bilərik, tam sağalmanı isə yox.

“

“

Akademik təbabət ümumiyyətlə, pasiyenti sağaltmağı
qarşısına məqsəd qoymur; o yalnız simptomlarla işləyir
və hesab edir ki, pasiyentin bədəninin simptomlar
vasitəsilə həkimlə söhbəti bu söhbətin bitməsi ilə
nəticələnməlidir.

Biotənzimləyici sistemli təbabət ilə hansı xəstəlikləri
müalicə etmək mümkündür?
Bütün xəstəlikləri, hətta onların terminal mərhələsində
belə. Təəssüf ki, bizim müalicə prinsiplərimizi akademik
təbabə tin heç də bütün həkimləri qəbul etmir.
Biotənzimləmənin son nöqtəsi-insanın ölümüdür və əgər
orqanizmə biotənzimləmə ilə təsir etmək imkanı varsa, biz
bunu etməliyik.

Sizin təcrübənizə əsasən, hansı xəstəlikləri
BtST ilə tam müalicə etmək mümkündür?
Praktiki olaraq, hamısını. Bütün xəstəliklər müalicəyə tabe
olur, sadəcə tam müalicə haqqında danışa bilmərik, çünki
insanlar müxtəlif dərəcəli dəyişikliklərlə müraciət edir.
İnkişaf etmiş ateroskleroz, cərrahi əməliyyatın nəticələri,
psixosomatik travmalar, əvvəlki sınıqlar, ciddi cismani və
ruhi təcavüzlər... Bu səbəbdən də müalicənin nəticəsi
orqanizmdə qalan resursdan asılı olacaq. Vəziyyətin
yaxşılaşmasını hamıya zəmanət verə bilərik, tam sağalmanı
isə yalnız rezervi qorunmuş pasiyentlərə.

Biotənzimləyici sistemli təbabət üzrə mütəxəssis
olmaq üçün həkim-allopat hansı yolu keçməlidir?
Biotənzimləyici terapiya həkimi maraqlandırdıqda mən ilk
olaraq onu Anoxinin normal ziologiya kursuna, onun
funksional sistemlər nəzəriyyəsinə yönəldərdim.
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Funksional sistemlər nəzəriyyəsinə
yiyələnmədikdə başqa şeyləri başa düşmək
çox çətindir. Bu nəzəriyyə insana holistik
yanaşmadan, orqanizmin bütün sistemləri
arasında əlaqədən və homeostazdan bəhs
edir. Sistemlər arasında əlaqəni anlamadıqda bütöv yanaşmanı təsəvvür etmək
çətindir, çünki hazırda təbabətdə dar
ixtisaslaşma mövcuddur. Təbabət kritik
vəziyyətdədir; o, ayrıca sağ və sol göz üçün
oftalmoloq; mədənin kiçik və böyük
əyriliyi üçün həkim yetişdirməyə çalışır. Bu
zaman funksional sistemin bütün
şəbəkələrinin qarşılıqlı əlaqəsi inkar edilir.
Sistemin tərkib hissələrini (digərlərini
düşünmədən) çıxarmaq mümkün deyil.
Bundan əlavə, xarizmatik, bu sahəyə böyük
həvəs oyadan müəllimə rast gəlmək,
emosinal qığılcımın olması çox vacibdir.
Baza prinsipləri isə, qeyd etdiyimiz kimi,
Anoxinin nəzəriyyəsi və klassik homeopatiyadı.

Biotənzimləyici sistemli təbabət
ilə yeni məşğul olan həkimlərə
tövsiyələriniz
Düşünürəm ki, bu sualın cavabı digər
cavablarla əlaqəlidir, məs., Anoxinin
funksional sistemlər nəzəriyyəsi. Biz
anatomiyanı, ziologiyanı bilmədən işləyə
bilmərik. Akademik təbabət simptomatikanın, yəni bədənin həkim ilə
söhbətinin dəf edilməsi yolu ilə gedir.
Simptomatika aradan qaldırılır, bədən guya
ki, sağalır. Əslində isə biz sadəcə onun
ağzını yumuruq. Bioloji təbabət isə, əksinə,
pasiyentdən gündəlik yazmaq, bütün
hissiyatlarını əks etdirməyi xahiş edir.
Həkim özgə dərisinə girə bilməz, o,
pasiyentin hisslərini yaşaya bilmir.
Xəstəliklər eyni ola bilər, lakin onların
səbəbləri müxtəlifdir; bu səbəblərə təsir
etmədən, məsələni həll edə bilmərik.
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