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B aş re d ak t o rd a n

Xroniki patoloji
vəziyyətlərin terapiyasına
yeni yanaşma
"İnsan makrokosmosda mikrokosmosdur"
– Hippokrat 460-377 b.e.ə.

Hörmətli oxucular!

M

üasir dünyanın yüksək templi inkişafı zə
minində xroniki qeyri-infeksion xəstəliklər daha
da çoxalıb və bu da tibb elmindən həmin
xəstəliklərin müalicəsində yeni yanaşmalar tələb edir.
Bu xəstəliklərdə əsas patogenetik mexanizm- bütöv
orqanizmin tənziminin pozulmasıdır. Nəticədə orqanın və hətta sistemin orqanik zədələnməsi baş verir.
Bütün bunlar həkimdən hər bir pasiyentin vəziyyətinin
qiymətləndirilməsində və müvafiq olaraq patogenetik
əsaslandırılmış terapiya aparmasında prinsipcə yeni bir
yanaşma tələb edir.
Hazırda təbabətdə insan orqanizminin vəziyyətinin
müəyyən edilməsində iki fundamental yanaşma var:
bölgü əsasında və inteqrasion. Birincidə orqanizmin ayrı-ayrı strukturlarının funksional vəziyyəti qiymətləndirilir
(daha sadə və ənənəvi).İkinci yanaşmada isə insan
orqanizminə bütöv bir biosistem kimi baxılır. Burda orqanizmin bütün strukturları əlaqəlidir və bir strukturun
dəyişikliyi o birilərinin funksional vəziyyətinə təsir edir.
Bu inteqrasion yanaşma bioloji təbabətin əsasını təşkil
edir.Belə yanaşma zamanı müalicə tədbirlərinin əsas
məqsədi bütöv orqanizmin normal fəaliyyətini təmin
edən əsas patogenetik mexanizmlərin bərpasıdır.
Öz praktiki fəaliyyətlərində inkişaf etmək istəyən yeni
nəsil həkimlər həm akademik, həm də biolojoi təbabət
sahələrindəki nailiyyətlərdən istifadə etməlidirlər. Bio
loji təbabətin təkmilləşmiş həkim-mütəxəssisləri öz
gündəlik təcrübələrində pasiyentə yanaşmada yeni
taktika və texnologiyadan geniş istifadə edirlər. Bioloji
terapiya prinsiplərinə əsaslanan və öz təməlində insan
orqanizminə bütöv yanaşmadan yararlanan bir çox terapiya növləri var. Onlardan əsasları bunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biotənzimləyici terapiya-antihomotoksikoloji pre
paratlarla müalicə
İzopatik terapiya- Sanum preparatlarla müalicə
Mikrobioloji terapiya –mikrobioloji dərman preparatları ilə müalicə
Turşu-qələvi balansının tənzimlənməsi
Drenaj terapiya
Ortomolekulyar terapiya
Bütöv stomatologiya
Nevral terapiya
Osteopatiya
Konstitusional terapiya və s.

Qeyd olunan terapiya növlərini Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən “Bioloji Təbabət “klinikasının həkimləri uğurla
aprobasiyadan keçirərək geniş istifadə edirlər. Bu klinikanın həkimləri Almaniyada bioloji təbabətin xüsusi
kurslarını keçəndən sonra bioloji təbabət üzrə Almaniya,
İsveçrə, İtaliya, Belçikadan olan aparıcı mütəxəssislərin
təhsil proqramları ilə biliklərini daha da təkmilləşdiriblər.
Bu elmi-publisistik dərgidə müasir əsrin təbabəti sayılan
və həkimliyin ”ziyan vurma” prinsipinə sadiq qalan bioloji təbabətə aid materiallar dərc olunacaq.

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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Bioloji T ə b a b ə t

Bioloji təbabət
fərqlidir
Hazırda cəmiyyətimiz ekoloji fəlakət dövrünü yaşayır, dəyişən ekoloji şəraitə uyğun olaraq atipik gedişli və xroniki
xəstəliklərin sayı artır. Bütün bunlar öz növbəsində ona gətirib çıxarır ki, ənənəvi təbabətin adi üsulları ilə belə
xəstəliklərin müalicəsi çətinləşir. Və yan təsirləri minimum “yumşaq təbabət” adlanan bioloji təbabətə maraq göstərən
insanların sayı getdikcə artır.

A

kademik təbabətin üsulları ilə xroniki, degenerativ
patologiyaların müalicəsi bir çox hallarda mümkün deyil və istifadə olunan bəzi dərmanların
bariz yan təsirləri var. Eyni zamanda ənənəvi təbabətin
üsullarının istifadəsiz qalan böyük potensialı hər iki
təbabətin bu xəstəliklərin müalicəsi istiqamətində inteqrasiyasının aktuallığını ortaya çıxarır, digər tərəfdən
bu problemin həlli üçün əsaslı yeni yanaşmalara ehtiyac
olduğunu göstərir.
Bioloji təbabət – tibbdə yeni bir istiqamət olaraq xroniki və degenerativ patologiyaların müalicəsini, eləcə də
sağlamlığın qorunmasını təmin edən yeni yanaşmalar
təklif edir.
Bioloji təbabət təbii təbabətdir və burda yanaşma da fərqlidir. Necə deyərlər, “fərqli iş görən-fərqli
düşünür “. Bioloji təbabət diaqnozu və simptomları deyil, bütövlükdə insanı müalicə edir, çünki insan
orqanizmində bütün proseslər bir-biri ilə əlaqəlidir .
Bioloji təbabətin əsas fəlsəfəsi onun adında əks edilir:
“bio-logic”- təbiətin məntiqiı (the logic of nature). Bioloji təbabət xəstəlikləri yox, fərdləri müalicə edir.Sağalmaq ücün organizmin özunəməxsus təbii yollarını aşkar
etmək istiqamətində həkim və pasiyent birlikdə calışmalıdır. Bioloji təbabətdə xəstəliklərin əsas səbəbləri aşkarlanaraq onlara təsir edilir. Bu səbəblər köklü şəkildə aradan
qaldırılmadan, heç bir real şəfadan söhbət gedə bilməz.
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Bioloji təbabətdə insan orqanizmi özünütənzimləmə
imkanına malik olan biosistem kimi dəyərləndirilir.
Canlı özünütənzimedici sistemin varliğı yaranışın bütün səviyyələrində -hüceyrədən başlayaraq orqanizm
səviyyəsinə qədər daim informasiya mübadiləsi olmadan mümkün deyil.İnsan orqanizminin ətraf mühitlə
birbaşa əlaqəsi
informasiyanın ani olaraq bütün
hüceyrə və toxumalara ötürülməsi nəticəsində reallaşır.
İnsan orqanizmi – stabil-dinamik homeopatik balansda olan bütöv, kompleks psixo-neyro-endokrin-immun
(PNEİ) sistemdir. PNEİ – norma və ya patologiyada
“sistem-insan” münasibətlərində homeostazın əsas
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tənzimləyicisidir. İstənilən yarımsistemə müdaxilə avtomatik olaraq digərlərində reaksiyaya səbəb olur.
İnsan organizmində daim bioloji prosesslər baş verir:
həzm, tənəffüs, sirkulyasiya, metabolizm, eliminasiya,
detoksikasiya, hormonal tənzim və s. Bioloji təbabətdə
orqanizmin qeyd olunan həyati vacib proseslərinin
gerçəkləşməsində kvant dalğa mexanizmlərinin rolundan bəhs edilir.Bioloji prosseslər pozulanda orqanizmdə
disbalans yaranır və simptomlar əmələ gəlir. Əgər hər
hansı bir, yaxud daha cox bioloji prosses uzun zaman
pozulursa, nəticədə xroniki xəstəliklər yaranır.
Bioloji təbabət orqanizmdə bioloji prosseslərin öyrə
nilməsində ixtisaslaşan təbabətdir və konkret hansı bioloji prossesin fəaliyyət göstərmədiyinin aşkar edilməsinə
yönəlmiş bir sahədir. Bu proseslərin düzgün işləməsini
bərpa etmək üçün nəzərdə tutulan müxtəlif müalicə
usullarından istifadə olunur.
1.

Turşu- qələvi balansının tənzimlənməsi

2.

Drenaj terapiya

3.

Biotənzimləyici terapiya

4.

İzopatiik terapiya (Sanum-terapiya)

5.

Ortomolekulyar terapiya

6.

Ümumi stomatologiya

7.

Nevral terapiya

8.

Osteopatiya

9.

Konstitusional terapiya və s.

Müalicə üsullarının əsas
təsir mexanizmi:
1.

Orqanizmin təbii özünütənzimləmə, rege
nerasiya, adaptasiya və özünümüalicə qa
biliyyətini bərpa edir.

2.

Orqanizmin daxili özünübərpa ehtiyatlarının
mobilizasiyasını təmin edir.

3.

Pasiyentin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır.

Biotənzimləyici Terapiya

Turşu-qələvi balansının
tənzimlənməsi

"İnsan"
biosistemində
özünütənzimləmə
qabiliyyətinin
dəyişilməsi
Energetik terapiya

Bioloji Təbabətin müalicə üsullarinda innovasiya ondan ibarətdir ki, tarazlıqdan çıxmış fizioloji, təbii
sistemlərin yenidən medikamentoz proqramlanması
həyata kecirilir.
Bioloji təbabətin nəzəriyəsinə görə, bütün xroniki xəstəliklər polietiolojidir, cünki xəstəliklərin səbəbi
müxtəlif ola bilər, lakin onlar kombinasiyada daha çox
təsir göstərirlər. Səbəblərin ayrı-ayrı kombinasiyaları
konstitusiyadan asılı olaraq müxtəlif xəstəliklər yarada
bilər. Bir xəstəlik onu yaradan çoxsaylı səbəblərə təsir
etməklə müalicə olunur. Buna görə də bioloji təbabət
həmişə - "kombinə olunmuş" təbabətdir!
Bioloji təbabətin kompleks tənzimləyici üsulları orqa
nizmə vahid sistem kimi yanaşaraq tipoloji-patoloji
proseslərin müalicə və profilaktikasına əsaslanır. Bioloji
terapiya orqanizmin bütün tənzimləmə səviyyələrinə
təsir edərək, qoruyucu və yumşaq terapevtik təsir
göstərir. Çox aşağı dozalı bioloji tənzimləyici maddələrin
köməyi ilə orqanizmin tənzimləmə sistemləri ehtiyatla
aktivləşərək pozulmuş tarazlığı təbii yolla bərpa edir.
Bioloji təbabətdə istifadə edilən preparatların əksəriy
yəti homeopatik durulaşma və potensiyalaşma üsulu
ilə (homepatik texnologiya) hazırlanmış dərmanlardır.
Onlar tənzimləyici təsir göstərir və ən əsası farmakoloji
preparatlardan fərqli olaraq əlavə təsirləri yoxdur.
Bioloji təbabət - tibbin perspektivli və sürətlə inkişaf edən və öz müasir elmi -tədqiqat bazası olan
istiqamətidir. O, pasiyentin normal fizioloji vəziyyətinin
bütövlükdə bərpası və qorunmasında həkimin imkanlarını xeyli genişləndirir.

Bioloji təbabət üfüqdən daha uzağı görənlər üçündür.

Bioloji Təbabət elminin 6 prinsipi
1. Primum non nocere – Zərər vermə!
Bioloji Təbabət təhlükəsiz və effektiv müalicə metodlarından
istifadə edir
2. Vis medicatrix naturae – Təbiətin müalicəvi gücü
Hər bir insan orqanizmi özünübərpa qabiliyyəti ilə təchiz
edilmişdir. Hər bir həkimin vəzifəsi isə bu özünübərpa
proseslərini təbii və zərərsiz müalicə üsulları ilə
sürətləndirməkdir.
3. Tolle causam – Mövcud olan simptomları deyil, xəstə
liyin səbəbini müəyyənləşdirib onu müalicə etmək
Həkim xəstəliyi onun simptomlarına əsasən aşkara çıxarır və
müalicə edir. Hər bir simptom orqanizmin öz-özünü müalicə
etməyə çalışmasının təzahürüdür. Xəstəliyin mənbəyi o zaman aradan qaldırılır ki, orqanizmdə özünübərpa prosesləri
fəaliyyət göstərə bilir.
4. Tolle totum – Bütöv orqanizmin müalicəsi
Müalicə zamanı sağlamlıq və xəstəlik faktorları ilə zəngin
olan orqanizmə bütöv sistem kimi yanaşılır. Həkimlər pasiyentin ehtiyacına uyğun olaraq dəyişkən və fərdi müalicə
proqramları təklif edir.
5. Docere – Həkim müəllimdir!
Pasiyentin maarifləndirilməsi, motivasiyası və psixoloji cəhətdən möhkəmləndirilməsi hər bir həkimin birinci
vəzifəsidir. Yalnız bundan sonra o öz müalicəsini həyata
keçirə bilər. Həkimlə pasiyent arasındakı bu əlaqə böyük
müalicəvi əhəmiyyət kəsb edir.
6. Profilaktika müalicədən daha asandır!
Bioloji təbabətlə məşğul olan həkim profilaktik təbabət üzrə
ən yaxşı mütəxəssisdir. Həkim irsi meyilliyi və risk faktorlarını
qiymətləndirərək müvafiq risk azaldan tədbirləri həyata keçirir. Xəstəliklərin profilaktikası dedikdə düzgün həyat tərzinə
aparan məsləhət və tədbirlər sistemi başa düşülür
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Biotənzi ml ə yi c i Te r a p i ya

Biotənzimləyici terapiya–
bioloji təbabətin müalicə
üsullarından biridir
Fikriyyə İbrahimli,
tibb elmləri doktoru, professor

Bu terapiya homotoksikoloji nəzəriyyəyə əsaslanan və
müvafiq olaraq homotoksinlər tərəfindən törədilmiş
patologiyanın aradan qaldırılmasına yönələn müali
cədir.İnsan orqanizminə göstərdiyi təsirə görə bu
müalicə biotənzimləyici terapiya adını almışdır.

H.H.Rekkeveq (1905 – 1985)

B

iotənzimləyici terapiya xüsusi preparatlarla həyata
keçirilir ki, bu preparatlar xroniki xəstəliklərin yaranmasında əsas patogenetik zəncir olan - hüceyrəxarici
matriksin korreksiyasını təmin edirlər (şəkil 1)

Biotənzimləyici terapiyanın məqsəd və üsulları aşağıdakılardan ibarətdir:

1.Xəstəliyin profilaktikası
•
•
•

Orqanizmin intoksikasiyasının qarşısının alınması
Orqanizmin özünütənzimləmə qabiliyyətinin
dəstəklənməsi
Sağlamlıq və əhval-ruhiyyənin yaxşılaşması

2.Dezintoksikasiya
•
•

Drenaj üsulları
Drenaj orqanlarının aktivləşdirilməsi

3.İmmunomodulyasiya
•

Hüceyrə və humoral immunitetin tənzimlənməsi

4.Regenerasiya
•
•

Zədələnmiş orqanın funksiyasının aktivləşdirilməsi
Hüceyrə funksiyalarının aktivləşdirilməsi

5.Simptomatikanın tənzimlənməsi
•

8

•
•

Tənzimləmə qabiliyyətinin pozulmasının aradan
qaldırılması
Fərdi normaya qaytarılma(hemodinamikanın
bərpası)
Orqanizmin özünümüdafiə gücünün bərpası
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Şəkil 1. Hüceyrəxarici matriks

Hüceyrəxarici matriksin homotoksinlərdən təmizlənməsi
preparatların drenaj təsiri hesabına baş verir.Sonradan
immunomodulyasiyaedici və bərpaedici preparatlarla
(immun-neyro-endokrin) bütöv orqanizm səviyyəsində
özünütənzimləyici proseslər bərpa olunur.Beləliklə, homotoksikologiyada istifadə olunan preparatlar müalicənin
bütün mərhələlərinə tənzimləyici təsir göstərir.
Homotoksikologiyada istifadə olunan preparatların
çoxkomponentliyi və çoxməqsədliliyi sayəsində bu və
ya digər xəstəliyin müalicəsinə patogenetik cəhətdən
yanaşılır və həmçinin bu preparatların tərkibindəki aktiv
komponentlərin kiçik konsentrasiyası hesabına yüksək
mənimsənilmə əldə edilir.Başqa sözlə desək, homotoksikologiyada istifadə olunan biotənzimləyici preparatlarla müalicə orqanizmin əsas tənzimləyici sistemlərini
əhatə edən patogenetik müalicədir.

Biotənzimləyici Terapiya
Biotənzimləyici preparatlarla müalicə akademik və homeopatik təbabətin ən yaxşı ənənələrini özündə əks
etdirir. Homotoksikologiyanın banisi H.H.Rekkeveqin
sözləriylə desək , “homotoksikologiya – homeopatiya
ilə akademik təbabəti əlaqələndirən təbabətdir”.Akademik təbabətlə oxşar cəhətləri ondadır ki, bu preparatlar nozoloji prinsiplə təyin olunur, adət edilmiş dərman
formasındadır. Bu zaman biotənzimləyici preparatları klassik təbabətdə istifadə olunan preparatlardan
fərqləndirən əsas cəhət onların xəstəliyin simptomlarına
deyil, orqanizmin müdafiə və özünütənzimləmə gücünə
dezintoksikasiyaedici və tənzimləyici təsir göstərməsidir.
Müalicə orqanizmin müdafiə xüsusiyyətini əks etdirən
simptomların zəiflədilməsinə deyil, orqanizmin özünü
tənzimləmə xüsusiyyətinin bərpasına yönəlir.Bu zaman pasiyentin özünütənzimləmə sisteminin ekzogen və endogen stressorlara qarşı reaksiyasının fərdi
xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır.Əksər preparatların tərkibinə “psixo-neyro-immuno-endokrin sistemin” bütün elementlərini aktivləşdirən komponentlər daxildir.Preparatın yüksək terapevtik effektliyi tərkibindəki
komponentlərin sinergik təsiriylə əldə olunur.
Bu müalicə üsulunun ayrıca və ya akademik müalicə
üsuluyla birgə istifadə imkanları yüksək, stabil və inamlı
müalicə effektinin əldə olunmasına gətirib çıxarır.
Xarici ölkələrdə qəbul olunmuş təbabət səviyyəsində
və bir çox kliniki tədqiqatlarla bu kompleks preparatların müxtəlif patoloji vəziyyətlərdə yüksək kliniki effektliyi
sübut olunmuşdur.Kompleks preparatların tərkibində
olan mineral, mikroelement və hormonların D2 və D14
potensiyada olması (insan orqanizmindəki dozaya yaxın olması)onların təhlükəsizliyinin əsas təminatçısıdır.
Hazırda bu preparatlar bir sıra onkoloji, autoimmun, allergik xəstəliklərin, B və C hepatiti və digər xəstəliklərin
müalicəsində geniş istifadə olunur.Bu preparatlarla bir
sıra çətin sağalan xəstəliklərin ciddi və strateji terapiyası,
müalicənin perspektivliyinə şübhə yaratmır.

Homotoksikologiya nəzəriyyəsi və
xəstəliklərin inkişaf cədvəli
Homotoksikologiya – homotoksinlərin insan orqaniz
minə təsirini öyrənən elmdir. Homotoksin isə insan
orqanizminə dolayı və ya birbaşa toksiki təsir göstərən
istənilən maddədir. Homotoksikologiya termini üç
sözdən yaranmışdır: latınca “homo”–“insan“ və ya “özü”,
“toksik” isə yunancadan “zəhər” və ya “toksikon”, “loqos” – "öyrənirəm" mənasını bildirir.
Homotoksikologiya nəzəriyyəsinə əsasən insan orqanizmi bütöv bioloji sistemdir və xəstəlikər homotoksinlərlə
orqanizmin mübarizəsini əks etdirən prosesdir.

Homotoksikologiya nəzəriyyəsinin və bu nəzəriyyəyə
əsaslanan müalicə üsulunun yaradıcısı alman alimi və
həkim Hans Haynrix Rekkeveq olmuşdur.

Rekkeveq təliminin əsasları
•

Sağlamlıq – bu, orqanizmin toksinlərdən, onların
törətdiyi funksional və üzvi dəyişikliklərdən azad
vəziyyətidir.

•

Xəstəlik – orqanizmin endogen və ekzogen
“homotoksinlərə” və ya onların törətdiyi zədələyici
təsirlərə qarşı bioloji, məqsədyönlü müdafiə prosesidir, yəni orqanizmin özünü bioloji tarazlıqda saxlamaq qabiliyyətidir.

•

Xəstəliyin simptomları – orqanzimin homotoksinləri
neytrallaşdırmaq və xaric etmək üçün göstərdiyi
müdafiə reaksiyasıdır; buna görə də müalicənin
məqsədi simptomların zəiflədilməsi yox, dəstəklən
məsidir.Bununla yanaşı müalicə orqanizmin müdafiə
gücünün aktivləşdirilməsinə yönəldilməlidir.

•

Sağalma – orqanizmin homotoksinlərdən və onların törətdiyi zədələrdən azad vəziyyətidir.

Homotoksin – orqanizmə neqativ təsir göstərən
və ya bioloji balansı (hemodinamikanı) zədələyən
istənilən agent və ya faktordur.Toksinlər ətraf mühitdən
orqanizmə mədə-bağırsaq traktından, tənəffüs
sistemindən, passiv absorbsiya və ya inyeksiya vasitəsilə
dəridən keçə bilər.Toksinlər orqanizmin özündə fizioloji
metabolizmin aralıq məhsulu kimi və ya neyrotransmitter, hormonlar kimi normal metabolitlərin həddən artıq
ifraz olunması nəticəsində yarana bilər.
Rekkeveq tərəfindən irəli sürülən "homotoksin" anlayışına xroniki stress kimi psixososial amillər də aid edilmişdir.Bu gün dəqiq qəbul edilmişdir ki, xroniki psixososial
stress şəkərli diabet və ürək- qan-damar xəstəliklərinə
səbəb olan mərkəzi piylənməyə və həddən artıq
qida qəbuluna təkan verə bilər.Müasir həyatın qaçılmaz hissəsi olan həddən artıq səsin insan fiziologiyasına, ümumilikdə və eləcə də eşitməyə aid olmayan
ürək- qan- damar, neyroendokrin, psixoloji və immun
sistemlərə mənfi təsiri tədqiqatlarla sübut olunmuşdur.
İstənilən növ toksinin orqanizmə təsiri “homotoksikoza” səbəb olur.Homotoksikoz- toksinlərin təsiri altında hüceyrə və toxumalarda humoral və ya hüceyrə
səviyyəsində yaranan və toxumaların morfoloji
dəyişikliyinə səbəb olan patofizioloji vəziyyətdir.
Rekkeveq nəzəriyyəsinə əsasən xroniki xəstəliklərin
yaranma patogenezi toxuma və orqanlarda “damarhüceyrəxarici matriks-membran reseptorları” səviy
yəsində drenaj-dezintoksikasiyaedici proseslərin po
zulması nəticəsində yaranır. Hüceyrəxarici matriks
intoksikasiya zamanı öz funksiyalarını optimal vəziyyətdə
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Biotənzimləyici Terapiya
yerinə yetirə bilmir.Nəticədə hüceyrənin həyat fəaliyyəti
üçün lazım olan oksigen və qidalı maddələrin, hormonların, neyropeptid və interleykinlərin informativ molekulunun kapilyar şəbəkəsindən keçməsi zəifləyir.İltihabi
proses nəticəsində immunoloji müdafiə funksiyası və
retikulo-endotelial sistemin funksiyası və bununla yanaşı, interstisial mayedən hüceyrənin həyat fəaliyyəti
məhsullarının xaric olması zəifləyir. Metabolizmə uğraya bilməyən və drenaj orqanları tərəfindən ifraz oluna
bilməyən toksinlərdən: lipofillər piy toxumasında, hidrofil olanlar isə digər birləşdirici toxumalarda (sümük,
qığırdaq, dəri və s.) toplanırlar.
Toksinlər hüceyrəxarici matriksdə mexaniki yolla, yaxud
matriksin səthində olan strukturlara ionlar vasitəsiylə,
həmçinin hidrofob və ya hidrofil birləşmə yoluyla yığılır. Hüceyrəxarici matriksin “şlaklanması” toxuma asidozuna, sərbəst radikalların yaranmasına və iltihabönü
vəziyyətə səbəb olan proteolitik sistemin aktivləşməsinə
gətirib çıxarır. Bu isə nəticədə xroniki xəstəliklərdən tutmuş, bədxassəli şişlərə qədər müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.

ji xaricetmə mexanizmləri hesabına baş verir
(tərləmə, bəlğəməmələgəlmə, göz yaşı və s.).
•

MATRIKS FAZALARI – ekskresiya və iltihab mexa
nizmlərinin effektivsizliyi zamanı toksinlər əvvəlcə
hüceyrəxarici matriksin çərçivəli sistemində depolaşmağa başlayırlar, daha sonra isə onun komponentlərinin
strukturu və funksiyaları dəyişikliyə məruz qalır.Yəni
hüceyrəxarici matriksin funksiyası tamam pozulur.
•

Depolanma fazası (üçüncü faza) – ekskretor
mexanizmlərin yetərsizliyi və ya iltihab fazasının
effektivsizliyi zamanı homotoksinlərin hüceyrəxarici
matriksdə toplanması baş verir.

•

İmpreqnasiya fazası (dördüncü faza) –homo
toksinlərin matriksin biofiziki vəziyyətini dəyişməklə
“fiksasiyası” baş verir. Maddələrin hüceyrəyə və
əksinə nəql edilməsi pozulur və toksinlər hücey
rədaxilinə sirayət edərək hüceyrə strukturlarının
ilkin zədələnməsinə səbəb olur.Bu faza orqanların
hüceyrələrinin zədələnməsinə gətirib çıxarır və ağır
simptomatikayla müşayiət olunur.

Patologiyanın yaranması prosesində ilk olaraq özünü
tənzimləmə qabiliyyətinin dərəcəsi dəyişilir.Tənzimləmə
kifayət qədər olmadıqda isə fizioloji normanın
dəstəklənməsi üçün hüceyrə və toxuma səviyyəsində
dəyişikliklər yaranır.
Homotoksikoz prosesinin proqressivləşməsi özünütən
zimləmə sisteminin vəziyyətindən, toksikozun dərəcə
sindən və təsir müddətindən asılıdır.
Orqanzimdə baş verən patoloji dəyişiklikləri H.H.Rek
keveq 6 fazalı cədvəl adlandırılan bir sistemdə birləş
dirmiş və cədvəldə patoloji prosesin lokalizasiyasını,
kliniki simptomlarını, prosesin ağırlığını nəzərə alaraq
6 fazanı ayırd etmişdir (Şəkil.2). Hazırda bu cədvəl bir
az dəyişdirilərək “xəstəliklərin inkişaf cədvəli” adlandırılır, bura embrional rüşeym vərəqlərinə uyğun olaraq
orqanların mənşəyi əlavə edilmişdir.
6 fazalı cədvəl bir xəstəliyin simptomlarının özü
nütənzimləmə çərçivəsində xronoloji gedişatını əks etdirir.Müxtəlif fazalar bir-birinə keçə bilirlər və bu fazalara
xas olan simptomlara malikdirlər.Cədvəl hərəsində 2 faza
(faza 1 -2, 3-4, 5-6) olmaqla üç böyük bloka (humoral
fazalar, matriks fazaları, hüceyrə fazaları) bölünürlər.
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HUMORAL FAZALAR – bu fazalarda orqanizmin
özünütənzimləmə sistemi kifayət qədərdir və toksinlər
müxtəlif yollarla matriksdən uzaqlaşdırılır. Hüceyrədaxili
sistemlər heç bir üzvi zədələnməyə məruz qalmırlar.Orqanizm özünütənzimləmə qabiliyyətini saxladığı üçün
onun sağalma və optimal proqnozla nəticələnmə ehtimalı yüksəkdir.
•

Ekskresiya fazası (birinci faza) toksinlərin hücey
rəxarici matriksdən kənarlaşdırılması fiziolo-
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İltihab fazası (ikinci faza) – toksinlərin ekskretor xaricedilmə yolları effektli olmadıqda özünütənzimləmə sistemləri hüceyrəxarici
matriksdə kəskin iltihabi prosesə cavab verən sitokin
sistemlərini işə salır.Kliniki olaraq homotoksinlərin
xaric olunmasını sürətləndirən ekssudativ iltihabi
simptomlarla özünü göstərir.

Depolaşma və impreqnasiya fazaları toksinlərin hücey
rəxarici matriksdə depolaşmasıyla matriks strukturlarının zədələnməsini sərhədləndirən şərti bioloji baryerlə
bir- birindən ayrılırlar.Bu baryerdən solda (bu baryer
hüceyrə membranıdır)özünütənzimləmə mexanizmləri
saxlanılır və orqanizm toksinlərdən özü azad ola
bilər.Sağda isə – özünütənzimləmə prosesləri ciddi
zədələnmişdir və toksinlərin özbaşına orqanzimdən xaric edilməsi çətinləşmişdir.Beləliklə, homotoksikologiyada xroniki xəstəliklərin kəskin xəstəliyə keçmə sərhəddi
bu baryerlə müəyyənləşir.
HÜCEYRƏ FAZALARI – bu fazalarda toksinlər hüceyrənin
daxilində toplanırlar. Hüceyrəxarici matriksin trofiki və filtrasion funksiyaları zədələndiyi üçün hüceyrə strukturlarının
degenerasiyası baş verir.Özünütənzimləmə mexanizmləri
vasitəsiylə toksinlərin hüceyrədən matriksə çıxarılması pozulur və tənzimlənmənin blokadası (requlyasion stupor)
baş verir.Hüceyrə fazaları xoş olmayan gedişlə nəticələnir.
•

Degenerasiya fazası (beşinci faza) – hüceyrəxarici
matriksin daimi və uzunmüddətli blokadası nəticəsində hüceyrə, toxuma və orqanlarda
destruktiv və degenerativ dəyişikliklər baş verir.
Özünütənzimləmə sisteminin funksional ehtiyatları
azalır və orqanizmin bərpası mümkün olmur.

•

Dedifferensiasiya fazası (altıncı faza) – hüceyrədaxili
zədələnmələr son həddə çatır. Özünütənzimləmə
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sistemlərinin hüceyrə üzərində nəzarəti minimuma enir.
Hüceyrəyə oksigen və qidalı maddələrin çatdırılması kəskin azaldığından qlikoliz prosesləri üstünlük təşkil
edir və kanserogen maddələrə qarşı rezistentlik azalır.
Hüceyrəxarici matriksdə toksinlərin toplanması və immun reaksiyaların zəifləməsi fonunda, nüvəyə davamlı
toksiki təsirlər gen səviyyəsində mutasiyalara və bu da
bədxassəli yeni törəmələrin yaranmasına səbəb ola bilər.
Xəstəliyin inkişaf dinamikasını, yəni xəstəliyin bir fazadan və ya bir toxumadan digərinə keçməsi prosesini
xəstəliklərin inkişafı cədvəlində homotoksikoz fazasının soldan sağa və ya yuxarıdan aşağı getməsi bioloji
xoşagəlməyən hadisədir. Bu da özünü aşağıdakılarla:
•

•

kəskin xəstəliyin xronikiyə, daha sonra bir toxuma
sərhəddində bədxassəli şişlərə səbəb ola biləcək
degenerativ xəstəliyə keçməsiylə
tamamilə ayrı fazada və toxumada yerləşən
xəstəliyin qoşulmasıyla büruzə verir.
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Pilləli
autohemoterapiya
H.H. Rekkeveq,
Baden-Baden

İlk dəfə 1964-cü ildə, Baden-Badendə,
Homotoksikologiya Cəmiyyətinin konqresində
hüceyrə fazasında olan xəstəliklərdə, autoaqressiv
patologiyalarda (məs:xroniki poliartritdə)
Rekkeveq üsulu ilə aparılan autohemoterapiya
haqqında ətraflı bəhs olunmuşdur.
Autohemoterapiya zamanı pasiyentin öz qanı suis
orqan və digər müxtəlif homeopatik preparatlarla qarışdırılaraq potensiyalaşdırılır və daha sonra
əzələ daxili, yaxud vena daxilinə yeridilir.

M

üxtəlif durulaşmalarda aparılan pilləli autohe
moterapiya hələ Haferkamp tərəfindən tətbiq
olunmuş və sonralar Rekkeveq tərəfindən
praktik istifadə üçün modifikasiya edilmişdir.
Qan müxtəlif homotoksinlər üçün nəqliyyat vasitəsi
olduğuna görə preparatlarla qanın homeopatik poten
siyalaşdırılması güclü antihomotoksik effekt yaradır.
Terapiyanın effektini gücləndirmək və zədələnmiş
orqanları müdafiə etmək məqsədi ilə müəyyən müddət
ərzində suis orqan preparatlarından istifadə olunur.
Suis orqan preparatları zədələnmiş hüceyrələri bərpa
edərək və antigen xarakter daşıyan homotoksinlərlə
bağlı ferment blokadaları və zədələnmələri aradan
qaldıraraq spesifik antitellərin yaranmasını aktivləşdirir.
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Bəzi hallarda homotoksinlərin təsiri ocaqlı zədələnmə
xarakteri daşıya bilər. Bu halda pasiyentin öz qan damlası
vasitəsilə qanda sirkulyasiya edən antitellər və qan
zərdabının vacib komponentləri potensiyalaşdırılaraq
təkrarən xəstəyə yeridilir. Erlix nəzəriyyəsinə görə,
komplement antigen-antitel reaksiyasını stimulyasiya
edərək homotoksinləri birləşdirib homotoksona çevirir
və beləliklə, orqanizmin detoksikasiyasına səbəb olur.
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Pasiyentin öz qanının müxtəlif dərəcəli potensiyaları
ümumi və yerli immunitetin stimulyasiyası məqsədilə
bilavasitə zədə nahiyəsinə də (məs: artrit zamanı
zədələnmiş oynaq nahiyəsinə) yeridilir. Bu zaman
sağalmaya səbəb iltihabi proseslərin yenidən
aktivləşdirilməsi və antigen-antitel cavab reaksiyalarıdır.
İmmunlaşmanın daha uzunmüddətli və dayanıqlı
olması üçün qanın dəri daxilinə yeridilməsi yolu da
məlumdur (bu cür effekt profilaktik peyvəndlərdən
bəllidir ). Çox güman ki, bu effekt onunla əlaqəli olur ki,
məhz bədənin ən böyük orqanı olan dəridə immunoloji
reaksiyalar və çoxsaylı allergik proseslər (ekzema, övrə,
neyrodermit və s.) baş verir.
Beləliklə, potensiyalaşdırılmış allergenlərin dəri daxi
linə yeridilməsi (bunlara homeopatik vasitələr, suis
orqan preparatları, qanı aid etmək olar) orqanizmin
detoksikasiyasına səbəb olaraq sağalmanı şərtləndirir.
Məhz bu mexanizmlər səbəbi ilə preparatların dəri
daxilinə yeridilməsi zamanı davamlı effektə nail olmaq
mümkündür. Həmçinin, potensiyalaşdırılmış qanın
kompleks antihomotoksik preparatlarla birgə yeridilməsi
ocaqlı proseslərə təsir etməyə imkan yaradır (məsələn,
Chelidonium homaccord- qaraciyər zədələnməsi
zamanı, Cralonin – ürək-damar xəstəlikləri zamanı və.s).
Əgər autohemoterapiya kursundan əvvəl müvafiq
suis-orqan preparatlarla sensibilizasiya aparılıbsa,
bu zaman autohemoterapiya üçün autoantitellərin
tamamilə neytrallaşdırılması məqsədilə yüksək po
tensiyalı orqanopreparatlardan istifadə etmək olar
(məsələn,Cutis suis D200, Hepar suis D200 ). Bu zaman
tək əvvəlcədən sensibilizasiya məqsədilə istifadə olunan
suis-orqan preparatlar deyil, digər suis preparatlardan
da istifadə oluna bilər. Çarpaz reaksiyaların yaranmasına
təkan vermək üçün Funiculus umbilicalis suis-İnjeel
D10, D30 və ya D200 potensiyada, Colon suis D200;
Vesica urinaria suis D200; Vesica fellea suis-İnjeel (D10,
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D30,D200) istifadəsi effektlidir. Mümkün ocaqlı effektin
əldə olunması üçün isə kompleks antihomotoksik
preparatlardan istifadə olunur.
Bu kurs bir gün ərzində , bir seansda və ya bir neçə
gün ərzində təyin oluna bilər.Bu zaman hər pasiyentə
onun potensiyalaşmış qanının (yəni durulaşdırılmış
qanın ) yeridilməsi əsas şərtdir. Əks halda, pasiyentdə
xoşagəlməz reaksiyalar və hətta, anafilaktik şok da
yarana bilər.
Pasiyentin potensiyalaşdırılmış öz qanı ilə pilləli
autohemoterapiyaya başlamamışdan əvvəl suis-orqan
preparatları təyin etmək lazımdır. Bu cür preparatlar
müntəzəm və ya vaxtaşırı olaraq həftədə 1-2 dəfə ə/d,
v/d, d/d istifadə oluna bilər.
Misal olaraq, Colon suis-İnjeel (D10,D30,D200), Hepar suis-İnjeel (D10,D30, D200), Hypothalamus suis-İnjeel (D10, D30,D200) və Glandula suprarenalis
suis-İnjeel(D10, D30, D200) xüsusilə əvvəlcədən aparılmış kimyəvi terapiyanın yatrogen nəticələrinin aradan
qaldırılmasında çox effektlidir. Əlavə olaraq xəstədə
yuxusuzluqla keçən qaraciyər zədələnmələri də varsa
( hipotalamusun impreqnasiya effekti və ya asidozun
nəticəsi olan qaraciyər funksiyalarının pozulması) bu
zaman Hepeel, Nux Vomika-Homakkord, ürək çatışmazlığı zamanı Cralonin kimi kompleks preparatlarla
müalicə aparmaq məsləhətdir.Yalnız müalicənin beşinci həftəsində pilləli autohemoterapiyanın qoşulması
məsləhətdir.

Pilləli autohemoterapiyanın
aparılmasının texnikası və üsulları
1. Pasiyentin bir damla qanı şprisə (5ml) yığılır, intensiv çalxalama yolu ilə qan şprisin kənarlarına
və konusuna bərabər şəkildə yayılır, qanın qalan
hissəsi atılır.
2. Elə həmin şprisə Acidum formicicum-İnjeel (və
ya yalnız D200 potensiyası) çəkilir, intensiv çalxalanır və sağ sağrı əzələsinə, yaxud dərialtına
yeridilir. Bu preparat impreqnasiya fazasında
olan xəstəliklərdə, nevralgiyalarda, astmada,
miqrendə və xroniki ekzemalarda güclü detoksikasion effektə malikdir.
3. Elə həmin şprisə Histamin-İnjeel (desensibilizasiya təsirinə malikdir) və ya Cuprum-İnjeel
(fermentopatiyalarda və qanyaranma prosesinin pozulmalarında effektli olan, spazmolitik
təsirə malik potensiyalaşdırılmış mikroelement) yığılır və intensiv çalxalanaraq sol sağrı
əzələsinə yeridilir.

4. Elə həmin şprisə Cutis suis-İnjeel və ya D200
potensiyası (potensiyaların qarışığı daha güclü effekt verir) yığılır və intensiv çalxalanaraq
çapıq nahiyəsinə, dərialtı, zədələnmiş oynaq
və ya onurğa ətrafı yeridilir. Bu preparata Funiculus umbilicalis suis-İnjeel də əlavə etmək
olar.Bu preparat xroniki diskraziyalarda, xroniki poliartritdə, kəskin allergiyalarda və autoaqressiv xəstəliklərdə birləşdirici toxumanı
möhkəmləndirir və növbəti müalicəyə hazırlayır.
5. Eyni şprisə bir ampula Serum ovile D200 (desen
sibilizəedici faktor), ağır intoksikasiyalarda isə
Sanguis suis D200 (terapiyanın əvvəlində preparatın injeel formasını istifadə etmək məsləhət
deyil, çunki ilkin dövrlərdə orqanizmdə kəskin
reaksiya verə bilər) yığılır və intensiv çalxalanmadan sonra dərialtına yeridilir. Bu prinsiplə
vena daxilinə yeritmək üçün müvafiq olan preparatlar seçməklə ehtiyac olan halda altıncı,
yeddinci pilləni də aparmaq olar.
Davamlı və nəzərəçarpan detoksikasion effekt əldə
etmək üçün birinci fazadan əvvəl vena daxilinə
Engystol preparatı yeritmək və iynəni çıxartmadan bir damla xəstənin qanından alaraq autohemoterapiyanın sonrakı mərhələlərinə keçmək olar.
Bununla yanaşı Engystol preparatının yerdə qalan
hissəsi sonrakı durulaşma və dinamizasiyaya uğrayaraq müalicənin sonrakı mərhələlərində vikariasion effekti möhkəmləndirəcək və gücləndirəcək.
Xəstəliyin simptomatikasından və gedişatından asılı
oplaraq müalicə sxeminə aşağıdakı preparatları daxil
etmək olar: Galium-Heel, Traumeel S, Hepeel və
ya Hepar compositum, Hormeel, Psorinoheel, homakkordlardan Nux vomika-Homaccord, GelsemiumHomaccord və digərləri. Müalicə metodunun əsas
üstünlükləri- nozod və suis preparatlarından anamnez nəticəsində pasiyentə lazım olanların müalicədə
tədricən istifadəsinin mümkünlüyüdür. Bununla hətta
ən güclü sensibilizasiya olunmuş orqan belə immunoloji reaksiyaların aktivləşməsi hesabına autoaqressiv
xəstəliklərdə "qüsurlu dövrandan" çıxmış olur.
Pasiyentin qanı hemolizə də uğraya bilər. Belə olduqda, əvvəlcə 0,5 ml distillə olunmuş su pasiyentin
qanı ilə qarışdırılır və yenidən ona yeridilir. Terapiyanın növbəti pillələri əvvəldə qeyd olunduğu qaydada
aparılır. Autohemoterapiyanın yuxarıda qeyd etdiyimiz
üsullarıyla yanaşı pasiyentin qanının ultrabənövşəyi
şualarla şualandırması mümkündür.
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kün olur. Eyni hadisəni peroral yolla qəbul edilən antihomoksik preparatlarda da görmək olar. Belə ki, pilləli
autohemoterapiyadan sonra onların da təsir effekti
yüksəlmiş olur. Ürək qan-damar sistemi xəstəliklərində
isə autohemoterapiya kursundan əvvəl antihomotoksik
preparatların peroral qəbul edilməsi və daha sonra parenteral qəbula keçilməsi məsləhətdir.
Pasiyentin orqanizminin hiperimmunizasiyası qısa zaman fasiləsindən sonra (adətən 4 saat) eyni preparatın daha yüksək potensiyasının qəbulundan ibarətdir.
Həmçinin, müxtəlif suis-orqan preparatların mərhələli
yeridilməsi də mümkündür:

Pilləli autohemoterapiya üsulu
pasiyentin sağlamlığı üçün
heç bir risk yaratmır
Lakin yaddan çıxarmaq olmaz ki , autohemoterapiya arzuolunan reqressiv vikariasiyanın sürətli əldə edilməsinə
səbəb olur, bu isə sintetik preparatlarla uzunmüddətli
müalicə alan pasiyentlərdə dəf edilmiş köhnə simptomların kəskinləşməsi kimi özünü büruzə verə bilər.
Bu zaman yarana biləcək ocaqlı dəyişikliklərin qarşısını
antihomotoksik preparatlarla almaq mümkündür (Galium-Heel, Hepeel, Chelidonium-Homakkord və s).
Aparılan kursun effektinin nəzərəçarpan dərəcədə
azalması müşahidə edildikdə pilləli autohemoterapiya
təkrarlanır (adətən 2-3 həftə sonra). Bir çox autoaqressiv xəsətliklərdə qüsurlu dövranı dağıtmaq üçün hətta
bir seans kifayət edir. Arzuolunan nəticə əldə olunmadıqda müalicə sxeminə digər suis-orqan preparatlarını
əlavə etmək və ya pasiyentə əlavə hiperimmunizasiya aparmaq lazım gəlir. Müalicənin effektivliyi düzgün
seçilmiş kompleks homeopatik preparatlardan, homeopatik monopreparatlardan və suis-orqan preparatlarından asılıdır. Təcrübə göstərir ki, autohemoterapiyada preparatların İnjeel formalarının istifadəsi daha
effektli olur.
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Pilləli autohemoterapiya aparılandan
sonra immun sistemin və drenaj
orqanlarının aktivləşməsi hesabına
orqanizm allopatik preparatlara daha
yaxşı cavab verir.
Məsələn, pilləli autohemoterapiyadan sonra bəzən anti
biotiklərin dozalarını iki dəfəyə qədər azaltmaq müm-

Bioloji Təbabət u№1 u2014

– Colon suis-İnjeel (D10,D30,D200)
günorta saat 12-də dərialtı və ya əzələ daxili
– Hepar suis-İnjeel(D10,D30,D200)
günorta saat 4-də dərialtı və ya əzələ daxili
– Rectum suis-İnjeel
axşam saat 7-də dərialtı və ya əzələ daxili
Əgər pilləli autohemoterapiyanın birinci seansında
kifayət qədər reaksiya əldə olunmursa, bu zaman hiperimmunizasiya aparmaq olar. Antitellərin yaranması 5-7 gün davam etdiyinə görə nəticənin ilkin
qiymətləndirilməsi üçün 5 gün gözləmək lazımdır.
Ürək qan-damar patologiyası olan pasiyentlərdə yarana biləcək reaksiyaların qarşısını almaq məqsədilə
ilk olaraq Kralonin və ya Cardiacum- Heel preparatının
verilməsi məsləhətdir. Qan dövranının pozulması zamanı isə Kralonin və Aurum-Heel preparatının istifadəsi
məsləhət görülür.
Qara ciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə
əvvəlcə Xelidonium-Homakkord preparatı ilə terapiya aparmaq məqsədəuyğundur. Ocaqlı reaksiyalarda
Bryoniyaya xas tipik simptomlar yarana bilər: susuzluq,
uzanıqlı vəziyyətdə yaxşılaşma, təzyiqə həssaslıq. Bu
zaman Bryonia-İnjeel və ya Bryaconeel preparatlarından istifadə oluna bilər.
Pilləli autohemoterapiyanın və hiperimmunizasiyanın növbəti seansı yalnız ilkin seansın təsiri azaldığı
zaman aparılır. Təsirin zəifləməsinin əsas əlamətləri
ocaqlı reaksiyaların zəifləməsi və əvvəl yaranmış simptomların yenidən təzahür etməsindən ibarətdir. Bundan sonra heç bir dərman maddəsi təyin etmədən bir
neçə gün gözləmək lazım gəlir. Xəstəyə öz müdafiə
mexanizmlərinin bərpası və normallaşması üçün qoruyucu rejim təyin olunmalı, spirtli içkilərdən, siqaretdən
imtina etmək məsləhət görülməlidir.
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Uğurlu drenaj və
dezintoksikasiya üçün
effektli preparat
Elfanə Süleymanova,
həkim-homotoksikoloq, Bioloji Təbabət klinikası
Mürəkkəb bioloji sistem olan insan orqanzimində
drenaj və dezintoksikasiya prosesləri həyat fəaliyyətinin
nəticəsində əmələ gəlmiş metabolitlərin aktivasiyası
və orqanizmdə toplanmış toksiki maddələrin xaric
edilməsinə yönələn balanslaşmış bir prosesdir.
Orqanizmin daxili mühitində homeostazın saxlanması,
onun həyat fəaliyyətinin və sağlamlığının qorunması
üçün ən vacib şərtlərdən biri drenaj mexanizmlərinin
adekvat və mükəmməl işidir.Bundan əlavə, uğurlu
detoksikasiya və hüceyrəarası mühitin təmizlənməsi
psixo-neyro-immuno-endokrin tənzimləməni də
normallaşdırır.Beləliklə, bioloji yönümdən yanaşdıqda,
xəstəliklərin müalicəsində drenaj və dezintoksikasiya
ilkin və vacib məsələlərdən biridir.

“Uğurlu müalicə - uğurlu drenaja
əsaslanır” – (Rekkeveq)

İ

stənilən ixtisas həkimləri öz praktikalarında detoksi
kasiyaedici terapiyadan tez-tez istifadə edirlər. Bu,
əsasən çoxlu miqdarda maye qəbulu və gücləndirilmiş
diurezlə müşayiət edilən detoksikasiyaedici və infuzion
terapiyadan ibarətdir. Bu taktika müəyyən şəraitdə
düzgün və işlək olsa da o, yalnız qanı təmizləməyə
kömək etmiş olur. Bu zaman limfa, hüceyrəarası və
hüceyrədaxili matriksdə yığılmış toksinlər diqqətdən
kənarda qalır. Ona görə də universal patogenetik drenaj
vasitələrinin axtarışı həm ümumi praktika, həm də dar
ixtisaslı həkimlər üçün hər zaman aktual olaraq qalır.
Lymphomyosot tənzimləmənin bərpası, drenaj və
dezintoksikasiya üçün nəzərdə tutulan əsas prepa
ratdır. Unikal tərkibinə görə kompleks limfodrenaj,
ödeməleyhinə,detoksikasiyaedici təsir göstərir. Əlavə
olaraq, preparatın maddələr mübadiləsini yaxşılaşdır

LYMPHOMYOSOT®

maq və iltihab əleyhinə təsiri də mövcuddur. Bu xassələri
Lymphomyosotun kompleks terapevtik effektini və onun
bir çox patoloji proseslər zamanı istifadəsini təmin edir:
•

müxtəlif etiologiyalı kəskin və xroniki iltihabi
xəstəliklərin müalicəsində

•

degenerativ – distrofik proseslər zamanı komp
leks terapiyada

•

xoşxassəli və bədxassəli yeni törəmələr zamanı

•

immunodefisitli vəziyyətlərdə.

Lymphomyosotun boşluqlu orqanlara (burun- udlaq,
traxeya, bronxlar, mədə-bağırsq traktı, urogenital
trakt) bir tropluğu var. Boşluqlu orqanlar xarici mühitlə
daxili mühit arasında bir baryer təşkil edirlər. Buna
görə də orqanizmi yad mənşəli toksiki maddələrin və
mikroorqanizmlərin təsirindən qorumaq üçün immun
sistem onların ətrafında limfa damarları və limfa
düyünlərindən ibarət güclü bir şəbəkə qurmuşdur.
Lymphomyosot preparatının bütün komponentlərinin
immun müdafiəsində və dezintoksikasiya proseslərində
iştirak edən limfa sisteminə tropluğu var. Preparatın
geniş spektrli təsiri onun tərkibindəki potensiyalaşmış
12 bitki, 1 heyvan, 3 mineral və qalxanvari vəzin
potensiyalaşdırılmış hormonu-levotiroksin də daxil
olmaqla 17 təbii komponent hesabına həyata keçirilir.
Lymphomyosotun bitki mənşəli komponentləri onun
limfodrenaj, ödeməleyhinə, dezintoksikasion, immuno
moduləedici və iltihab əleyhinə təsirini təmin edir.
Preparat toxumalardan limfa axınını aktivləşdirir, lim
fa düyünlərinin baryer funksiyasını gücləndirir, artıq
mayenin və toksiki maddələrin matriksdən xaric edil
məsini tezləşdirir. Mikrosirkulyasiya dedikdə bəzən
yalnız qanın arteriyalardan venalara hərəkəti nəzərdə
tutulur.Lakin yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, mikro
sirkulyator axınının çox vacib digər bir hissəsi də var.
Bu, toxumalardan mayenin xaric edilməsini təmin
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edən mayelərin hüceyrəarası sahədə hərəkəti və
limfa axınıdır. Lymphomyosot məhz bu hissəyə təsir
edir. Lymphomyosot limfatik konstitusiyalı xəstələrdə
nəzərə çarpan effekt verir. Həmin xəstələr piylənməyə,
ödemlərə meylli, pastoz toxumalı, solğun dəri örtüyü
olan insanlardır. Lymphomyosotun önəmli xüsusiy
yətlərindən biri də başqa preparatlara qarşı toxu
maların, o cümlədən hüceyrə reseptorlarının həssaslığını
artırmasıdır. Bu səbəbdən Lymphomyosot qalxanvari
vəzin hipofunksiyası ilə əlaqəli piylənmənin kompleks
müalicəsində istifadə edilir. Bağırsağın limfa sistemini peyer düyüncüklərini aktivləşdirməklə, Lymphomyosot
bağırsaq selikli qişasının yerli immunitetini gücləndirir
və bu səbəbdən də mədə- bağırsaq traktının infeksion
xəstəliklərində və bağırsaq disbiozunun kompleks
müalicəsində istifadə edilir. Digər selikli qişaların disbiotik
pozuntularında da Lymphomyosot eyni təsiri göstərir.

kompleks bioloji və ənənəvi allopatik preparatlarla
birlikdə bütün kateqoriyalara aid olan (körpə, hamilə,
süd verən ana,yaşlı insanlar) pasiyentlərdə istifadə
edilə bilən bir preparatdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki,
hipertireoz zamanı tərkibindəki Levotiroksin və Ferrum
jodatum komponentlərinə görə preparat müalicə
həkiminin nəzarəti altında qəbul edilməlidir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki , tərkib və limfa sisteminə
təsirinə görə analoqu olmayan Lymphomyosot müxtəlif
ixtisaslı həkimlərin praktikasında uğurla istifadə edilir.
Lymphomyosot tənzimləmə proseslərinin bərpasın
da, drenaj və dezintoksikasiya prosesində seçim
preparatıdır.

Limfa axınını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Lymphomyosot
kardial və böyrək mənşəli ödemlərdə, cərrahi əməliyyat
və travmalardan sonra müşahidə edilən limfa durğun
luqlarında istifadə olunur.

Lymphomyosotun təyinatına göstəriş:
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•

limfa sisteminin xəstəlikləri (limfaadenopati
yalar, mezoadenit, limfatizm, badamcıqların
hipertrofiyası, o cümlədən adenoidlər)

•

müxtəlif mənşəli kəskin və xroniki iltihabi
proseslər (rinosinusit, bronxit, xroniki tonzillit,
tonzilogen və vərəmin toksikasiyası, mədəbağırsaq və urogenital traktın iltihabi xəstə
likləri)

•

immundefisitli vəziyyətlər (tez-tez xəstələnən
uşaq və böyüklər)

•

allergik xəstəliklər

•

mikrosirkulyator pozulmalar (diabetik
polineyropatiyalar, posttravmatik ödemlər,
ürək və böyrək mənşəli ödemlər)

•

degenerativ -distrofik xəstəliklər

•

xoşxassəli (mastopatiya, yumurtalıq kistası,
uşaqlığın fibromioması) və bədxassəli yeni
törəmələrin kompleks müalicəsində

Lymphomyosot damcı, həb və inyeksion məhlul şəklində
buraxılır, bu da onun optimal qəbul qaydasını təmin
edir.İnyeksion formanı biopunktura (ağrılı, refleksogen
nöqtələrə dərialtı, dəriiçi inyeksiyalar) və Rekkeveq
üsulu ilə pilləli autohemoterapiya etmək olar.
Komponentlərin kiçik dozası hesabına Lymphomyosot
yüksək təhlükəsizlik profilinə malik olub, yan təsir
göstərməyən, həm monoterapiya şəklində, həm də
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Müasir elmdə autoimmun patologiyalar, insultlar, infarkt
lar, daxili orqanların, oynaqların, tənəffüs sisteminin və
endokrin sistemin (hipotireoz, hipertireoz, şəkərli diabet
və s.) allergiyaların, sidik-cinsiyyət infeksiyalarının, dəri
xəstəlikləri və digər xroniki xəstəliklərin yaranmasında
çoxkomponentli səbəbin olması sübut edilmişdir.

potensiyalı (D4-dən D7-yə qədər), protitlər adlanan
qeyri-patogen zülal hissəciklərindən ibarət olub
müxtəlif dərman formalarında (damcılar, tabletlər,
məlhəmlər, şamlar, inyeksiyalar üçün ampullar, göz
damcıları) istehsal edilir.

X

Professor G.Enderlyaynın mikrobioloji
konsepsiyası (Endobiont nəzəriyyəsi)

roniki xəstəliklərin yaranma faktorlarından biri
laborator diaqnostika zamanı aşkar edilməsi
mümkün olan infeksion, göbələk, bakterial
zədələnmələrdir. Müalicədə antibiotik və göbələk
əleyhinə preparatlardan geniş istifadə infeksion
xəstəliklərin rastgəlmə tezliyini aşağı salmaqla yanaşı,
yeni ciddi problemin yaranmasına səbəb olur.Nəticədə
dözümlü göbələk infeksiyaları yaranır, bu göbələklər
insan, heyvan və bitkilərin hüceyrə, toxuma və müdafiə
baryerlərinə sirayət edərək, yayılmağa meyilli olurlar.
Bu zaman xəstəlik daha da inkişaf edərək xroniki
formaya keçir.
Lakin elm daim inkişafdadır.Bu gün infeksiyalarla mü
barizədə istifadə olunan antibiotik və göbələk əleyhinə
preparatların əvəzinə izopatik immunoloji terapiya
var. Bu, professor Günter Enderlyayn tərəfindən təklif
olunan Sanum terapiyadır.Sanum preparatları - immun
prosesləri bərpa edərək orqanizmi xəstəliklə mübarizəyə
sövq edir. İmmun reaksiyanın kəskinləşməsi konkret
xəstəliklə yanaşı, bütün sistemlərə təsir göstərərək
orqanizmin kompleks sağalmasını təmin edir.
İzopatik terapiya, yaxud Sanum-terapiyanın banisi
alman alimi doktor Günter Enderlyayndır. Doktor
Enderlyayn və onun əməkdaşları tərəfindən işlə
nib hazırlanmış dərmanlar göbələk və bakteriyaların
homeopatik əczaçılıq prinsipləri üzrə potensiyalaş
dırılmış suspenziyalarıdır. Artıq 50 ildən çoxdur ki, bu
preparatlardan Almaniya, ABŞ, Avstraliya, İsveçrə və
bir çox digər ölkələrdə istifadə olunur. Onlar aşağı

Vaxtı ilə mikrobiologiyada monomorfizm nəzəriyyəsi
hökm sürürdü və bu nəzəriyyəyə görə, bakteriyalar sabit
forma və xüsusiyyətlərə malikdir (F.Con-1828-1898),
Virxov – 1821-1902). Lakin XlX əsrin əvvəllərində
A.Beşamp (1816-1908) və K.Bernard (1813-1978)
tərəfindən irəli sürülən mikroorqanizmlərin pleomorfizm
nəzəriyyəsi inkişaf etdirilərək əsaslı şəkildə alman mikro
bioloqu prof. G. Enderlyayn (1872-1968) və daha sonra
K.Vertmann tərəfindən təkmilləşdirilmişdir.
Bu nəzəriyyəyə əsasən, orqanizmdə sabit, dəyişməyən
mikrob hüceyrələri yoxdur və bakteriyalar daim
müəyyən patologiyanı əmələ gətirən fiksasiya olunmuş
canlı varlıqlar deyil. Əksinə, həyat fəaliyyəti nəticəsində
hər zaman tsiklik dəyişiklərə məruz qalaraq daha kiçik
apatogen hissəciklərə parçalanır, ya da ilkin struktur
formalardan – protitlərdən (prof. Enderlyayn tərəfindən
protonlar müvafiq olaraq belə adlandırılmışdır) qeyripatoqen kolloid inkişaf mərhələsinə keçərək bakterial
inkişaf mərhələsinə başlanğıc verə bilər.
Professor Günter Enderlyayn pleomorfizm nəzəriyyəsini
elmi cəhətdən sübut etmişdir. Belə ki, özünün
“Bakteriyaların siklogeneyası” əsərində qeyd edir ki,
hər hansı bir mikrob müxtəlif inkişaf mərhələsinə və
formasına görə reproduktiv xüsusiyyətlərə malikdir.
X1X əsrin fransız kimyaçısı və əczaçısı Antuan Beşampın
müşahidələri Enderlyaynın tədqiqatlarına təkan verdi.
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Antuan Beşamp müəyyən etdi ki, bəzi orqanizmlər
müəyyən şərtlər altında, ən kiçik formalardan yük
sək inkişaf mərhələsinə uyğun gələn bakteriya və
göbələklərə kimi – inkişafın müxtəlif forma və mərhə
lələrində ola bilərlər. O, aşkar etdi ki, bütün bitki və
heyvan hüceyrələrində orqanizmin ölümündən sonra
belə öz yaşayışını davam etdirən kiçik zülal hissəcikləri
mövcuddur, onlar qıcqırma, çürümə proseslərini həyata
keçirir və digər mikroorqanizmlərin əmələ gəlməsinə
şərait yaradırlar. Bu hissəciklər hər bir canlı orqanizmdə
(insan, heyvan, bitki) var. Onlar əbədi və sabit hissəciklər
olub canlı və cansız materiya arasında keçid təşkil edirlər.
Patogen təsir nəticəsində bu hissəciklər çürümə
və qıcqırma bakteriyalarına transformasiya edirlər.
Bunlara əsasən demək olar ki, xəstəliyin səbəbi
orqanizmin daxilindədir. Sonralar Enderlyayn zülal
tərkibli bu hissəciklərə «protit» adını verdi. Protit
– ölçüsü nanometrlə ölçülən bitki mənşəli kiçik
zülali hissəcikdir. Protitlər -70 °-dən +350° qədər
temperatur dəyişmələrində öz fəaliyyətlərini davam
etdirə bilirlər. Protit və nanobakteriyalar artıq milyon
illərdir ki, mövcuddur və bütün canlı hüceyrələr onlarla
yoluxmuşdur. Enderlyayna görə, mikrobların inkişaf
dövrü protitlərdən başlayır. Enderlyayn patogen və
qeyri-patogen mikroorqanizmlərin bütün inkişaf
mərhələsinə, o cümlədən, transformasiyasına- virus
lardan başlayaraq, yüksək valentli basill, kokk və ən
sonda kulminasiya mərhələsində meydana çıxan
göbələklərə kimi - tsiklogeniya adını verdi.

Bakteriya və göbələklərin
qarşılıqlı münasibəti
Enderlyayn nəzəriyyəsinin əsas xususiyyətlərindən biri
bakteriyaların sübut olunmuş pleomorfizmi ilə yanaşı
bakteriya və göbələklər arasındakı qarşılıqlı münasibəti
aşkar etməsidir.
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Şəkil 1. Endobiont nəzəriyyəsi
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Enderlyayna görə, insan və bütün məməlilərin orqa
nizmində artıq uzun müddətdir ki, yüksək inkişaf
formalarına çevirilə bilən Mucor racemosus Fresen və
Aspergillus niger van Tieghem kimi kolloid göbələk
ştamları yaşayır. Sağlam orqanizmdə onlar primitiv
formada (əsasən CWD-formalarında) olur və maddələr
mübadiləsinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır.
Müxtəlif səbəblərdən (infeksiya, qeyri-düzgün qida
lanma, çirklənmiş ətraf mühit, depressiya, yaşla bağlı
dəyişikliklər və s.) avirulent ibtidai formalar daha inkişaf
etmiş parazit formalara çevrilir.
Orqanizmin parazitar formalarla zədələnməsi qanın
qaranlıq sahəli mikroskop vasitəsi ilə müayinəsi
zamanı aşkar edilir. Yalnız bundan sonra parazitlərin
valentliyini təyin etmək olar. Milyon il bundan qabaq
insan və məməlilərin orqanizminə daxil olan bu
mikroorqanizmləri Enderlyayn „endobiont“ adlandırırdı.
Mucor racemosus Fresen və Aspergillus niger van
Tieghem kimi ştamların orqanizmdə mövcudluğu bir
çox xəstəliklərə səbəb olur.
Aspergillus niger öz mövcudluğunun müxtəlif mərhə
lələrində patogen olduğu halda (əsasən vərəm və
paratuberkulyoz zamanı), Mucor racemosus bir sıra
patoloji proseslərin yaranmasına səbəb olur. Pla
sentar yol ilə endobiontlar əldə edən bütün istiqanlı
orqanizmlər onları ömür boyu öz hüceyrə və maye
mühitində gəzdirirlər.
G. Enderlayna görə bu cür göbələk mənşəli parazitlər
inkişafının müxtəlif mərhələlərində çox və ya az dərəcədə
orqan və toxumalara təsir göstərərək onları zədələyir.
Bu parazitliyin əsas təzahürü orqanizmdə funksional
pozuntulara gətirib çıxaran maye dövranında yaranmış
durğunluqdur.
Orqan və ya toxumaların qoruyucu xüsusiyyətlərinin
cüzi də olsa azalması endobiontların valentliyinin
(virulentliyinin) artmasına səbəb olur, bu da oz
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növbəsində bədənin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu
xəstəliklər orqanizmdə parazitlərin müxtəlif formalarının
mövcudluğunu bir daha izah edir.
Endobiontların inkişafının başlanğıc mərhələsi ən ibtidai
hissəciklər olan kolloidlərdir. Kolloidlər - kiçik zülali
hissəciklər olub müxtəlif inkişaf mərhələsindən keçir və
sonda bakterial mərhələyə çatır (şəkil 1).
Endobiontlar xroniki xəstəliklərin səbəbi olan bir çox
transformasiyaları keçdikdən sonra sonuncu inkişaf
forması olan göbələklərə çevrilir.
Enderlyaynın sözlərinə görə, əvvəllər müstəqil və
dəyişməz hesab edilən mikroorqanizmlər üç əsas
inkişaf mərhələsini keçir:
1. Kolloid (ibtidai);
2. Bakterial (keçid);
3. Göbələk (son və ya kulminasiya).

Enderlyayn bu prosesin xüsusiyyətlərini aşkarlayaraq
müəyyən etmişdir ki, mikroorqanizmlərin bütün inkişaf
mərhələləri eyni bir başlanğıc formadan inkişaf edir
və daim müxtəlif dəyişiklərə məruz qalır. Bu başlanğıc
formalar hər bir hüceyrənin daxilində mövcud olub
bölünməyən, hərəkətsiz və zülal tərkibli kolloid hissəcik
lərdir. İbtidai mərhələdə yerləşən zülali hissəciklər
bakteriofaq və viruslarla mütənasib ölçüdədirlər (0,01
μm). Lakin bu o demək deyil ki, bütün mikroblar göbələk
mərhələsinə qədər inkişaf edir. Onların inkişafı çox vaxt
qidalı mühitdən və hər bir mikroorqanizmin xassələrinin
nadirliyini müəyyən edən şəxşi genomdan asılıdır.
Professor Enderlyayn qidalı mühitə parazitlərin inki
şafının mühüm amili kimi baxırdı: onun turşuluğu
mikrobların virulentliyini və həyat qabiliyyətini müəyyən
edir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.Endobiontların “komfort” hüceyrədaxili parazitlik etmələri üçün mühitin əlverişli turşuluğu
İnkişaf mərhələsi

Daha əlverişli pН

İbtidai

Qələviliyin artması (yüksək pН)

Bakterial

Nəzərəçarpan qələvilik (orta pН)

Göbələk

Turşulaşma (aşağı pН)

Mikroorqanizm çatdığı inkişaf mərhələsində pH-ın sabit
göstəricisi şərtilə qalır. pH-la (qidalı mühitlə) əlaqədar
olan sonrakı inkişafın dayanması və involyusiya əla
mətlərinin olmaması professor Enderlyayn tərəfindən
inkişafın blokada edilməsi adlandırılmışdır. Xarici
(temperatur, işıq, mexaniki, kimyəvi və ya elektrik təsiri)
və ya daxili səbəblər üzündən bu blokada aradan
götürüldükdə mikroorqanizm sonrakı inkişaf və ya
involyusiya qabiliyyətini bərpa edir.
Müəyyən edilmişdir ki, hər bir inkişaf mərhələsində
mikroorqanizm spesifik üzvi turşular (məsələn, süd,
limon və s. turşular) sintez edir. Mikrobların patogenliyi
həmişə hər hansı bir, nadir hallarda iki və üç (məsələn,
difteriya çöpü) inkişaf mərhələsinə qədər ola bilir.
Endobiontlarda inkişaf mərhələlərinin demək olar ki,
hamısı kifayət qədər virulentdir, ibtidai mərhələlər –
digər patogen mikroblarla münasibətdə hətta anta
qonist qarşılıqlı təsirə girən (antaqonist simbioz) protit
və xondrit istisna olunur.
İnsan və heyvan qanında endobiontun bütün inkişaf
mərhələlərini qaranlıqsahəli mikroskop vasitəsilə müşa
hidə etmək mümkündür. (Bax “Qaranlıqsahəli mikros
kopiya” məqaləsi)

Mikroorqanizmlərin inkişaf tsiklləri
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində professor Enderlyayn
mikroorqanizmlərin – endobiontların inkişafının üç
tsiklini: Mucor racemosus, Aspergillius niger və
Penicillium aşkarlayaraq təsvir etmişdir.

Mucor racemosus –
İnsan və məməlilərin qan və hüceyrələrində mərkəzi yer
tutur. Onu praktik olaraq insan orqanizminin istənilən
hüceyrəsində (o cümlədən spermatozoid və yumurta
hüceyrələrində), həmçinin bizim qida üçün istifadə
etdiyimiz bütün istiqanlı məməlilərin hüceyrələrində
aşkar etmək olar.
Mucor racemosusun inkişaf tsikli əsasən fibrinogendə
baş verir. Buna görə də bu tsikl patogenezində qan
laxtalanmasının pozulması olan xəstəliklərinin hamısı ilə
əlaqəlidir.
Professor Enderlyayn Mucor racemosusu infarkt, insult,
varikoz və babasilin baş verməsinin səbəbi hesab edirdi.
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Mucor racemosusun inkişaf tsikli özünün fizioloji, qeyripatogen sahəsində Aspergillus nigerin inkişaf tsiklinin,
özünün patogen sahəsində isə Penicilliumun inkişaf
tsiklinin başlanğıcıdır.

•

ağciyərlər və tənəffüs yolları

•

dəri və selikli qişalar

•

sümüklər, vətərlər, oynaqlar

•

beyin və sinir sistemi.

Mucor racemosus insan organizmində Aspergillius niger insan organizmində
bütün «durğunluq» proseslərinə
bütün degenerativ proseslərə
cavabdehdir:
cavabdehdir:
•

Venoz damarların xəstəlikləri

•

Bronxit, astma

•

Hemorroidal düyünlər

•

Pnevmoskleroz

•

Arterial qan dövranının pozulması

•

Vərəm – vərəmətrafı xəstəlikləri

•

Аpopleksiya – keçici işemiya

•

Kistoz xəstəliklər

•

Ürək xəstəlikləri

•

Çapıqlar

•

Eşitmənin pozulması – qulaqda küy

•

Birləşdirici toxumanın xəstəlikləri:

•

Süd vəzinin xəstəlikləri

•

Bexterev xəstəliyi

•

Trombositopeniya

•

Аrtroz – bağların zəifliyi

•

Osteoxondroz

•

Trombositoz

•

Osteoporoz

•

Anemiya

•

Limfa düyünlərinin xəstəlikləri

•

Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri

•

QİÇS

•

Miomalar

•

Sidik-ifrazat sisteminin xəstəlikləri

•

Karsinomalar

•

Prostat vəzin xəstəlikləri

•

Şəkərli diabet

•

Каrsinoma, sarkoma

Aspergillius niger –
Limfa yollarının və limfa vəzilərinin (limfoma, limfadenit)
funksiyalarına və bütün xroniki degenerativ xəstəliklərin
yaranmasına cavabdehdir.
Aspergillus nigerin inkişaf tsiklinin ali forması Bakterium
tuberkulosisdir. Bu bakteriya xəstəliyin xroniki formaya
keçməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Onun fəallaşması və
artması antibiotiklərin və göbələk əleyhinə vasitələrin
tez-tez istifadə olunmasının nəticəsidir. Müasir immu
nodepressantlar (antibiotiklər, glükokortikoidlər və s.)
mikrobların CWD-formalarına (hüceyrə divarları olma
yan bakteriyalar) transformasiyasına əsas səbəblərdən
biridir. Bu, vərəm mikobakteriyasına da aiddir.
Paravərəm zamanı prosesə tuberkulin patoloji çərçi
vəsinə aid olan orqanlar cəlb olunur. Bunlar Aspergillus
nigerin inkişaf tsiklinə müvafiq olaraq vərəmlə zədələnən
orqanlardır:
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•

bağırsağın selikli qişası

•

limfa damarları və limfa vəziləri

•

sidik-cinsiyyət sistemi: böyrəklər, sidik kisəsi,
uşaqlıq, yumurtalıqlar, parametrium, xaya, xaya
törəməsi, prostat vəzi

Bioloji Təbabət u№1 u2014

Penicillium –
Mucor tsiklinin patoloji sahəsindən şaxə kimi ayrılır və
bütün kəskin iltihabların baş verməsinə görə məsuliyyət
daşıyır.
Bu tsikl insan organizmdə ən aktiv tsikldir.

Penicillium tsikli insan organizmdə ən
aktiv tsikldir və bütün kəskin ilitihab
proseslərinə cavabdehdir:
•

İrinləmə-fleqmona (аbseslər)

•

Anginalar

•

Stafilakokk, streptokokk infeksiyaları

•

Qonoreya

•

Boşluqlu orqanlar, sidik kisəsi/ böyrəklərdə
kəskin ilitihabi xəstəliklər

•

Revmatik xəstəliklər*

•

Podaqra*

•

Neyrodermit*

•

Оsteomielit

İ z o p at ik Te rap iya

Sanum-terapiya tez-tez residiv edən
infeksiyalarda və xroniki iltihabi proseslərdə
təhlükəsiz müalicə üsüludur, "antibiotiklərsiz
antibakterial terapiyadır". Bundan başqa
disbiozun və disbakteriozun effektiv müalicə
üsüludur və istifadə edilən preparatların
toksiki və allergik yan təsirləri yoxdur.

Sanum - terapiyanın mərhələləri
I mərhələ – tsiklə uyğun olaraq homeopatikləşdirilmiş
üzvi turşuların (Sanuvis, Citrokehl, Formasan) və qə
ləvi qarışığın (Alkala N) hesabına asidozun aradan
qaldırılması.
II mərhələ – Penicillium tsiklinə təsir etmək üçün qeyripatogen göbələk formalarının (xondritlərin) yeridilməsi
(Notakehl, Quentakehl, Exmykehl, Fortakehl və s.).
III mərhələ - əsas tsikllərə (Mucor, Aspergillus) təsir
edən bazis terapiya - Mucokehl, Nigersan, Sankombi.

Ədəbiyyat
1.

Arnoul C., Arnoul F. Die Behandlung von rheumatischen
Erkrankungen mit SANUM-Preparaten. // Sanum-Post.
2003, 65, S. 9-11

2.

Baum A. Prof. Enderleins Theory and Therapy. // Explore.
- 1995. - Vol. 6, № 2: 9-12.

3.

Bergmeier C. SANUM-Therapie in der taglichen Praxis.
// 2005,71, S. 7-10.

4.

Enderlein, Günther: Bakterien-Cyclogenie, Semmelweis
Verlag, Hoya 1981

5.

Enderlein, Günther: AKMON - Bausteine zur
Vollgesundheit und Akmosophie, Band I, Heft 1-3. IbicaVerlag, Aumühle, Bez. Hamburg, 1955-1959

6.

Schneider P. Professor Enderlein’s Forschung aus heutiger
Sicht. // Sanum-Post. 2001, 56, S. 2-11

7.

Rau T. Zum Verständnis des Pleomorphismus, der
Milieutherapie und der SANUM-Therapie. // SANUMPost. 2004, 69, S. 2-10.

IV mərhələ – bakterial preparatlarla tamamlayıcı
immunobioloji terapiya (Latensin, Recarcin, Utilin) və
törədiciyə uyğun olaraq haptenlərin (Sanukehl Staph,
Strep, Cand və s.) istifadəsi.
I-III mərhələlər immunterapiyanın aparılması üçün
hazırlıq mərhələsi hesab olunur. Xüsusilə mədəbağırsaq traktının selikli qişasının funksiyalarının və
onun immunobioloji xüsusiyyətlərinin bərpası vacib rol
oynayır.Bağırsağın selikli qişası, bakterial florası, Peyer
düyüncükləri bərpa olunmadan immun terapiyanın
aparılması mənasızdır.

8.

Rau T. Die Reflorisierung von Dunn- und Dickdarm. //
Sanum - Post. 2003, 65, S. 2-7

9.

Schneider P. The Tubercular Constitution as a Common
Caus of Chronic Deseases and its Treatment with
Naturopathic „Regulation Therapie“. Hoya: SemmelweisInstitut. 2005. 20 S.

10. Schneider P. SANUKEHL-Praeparate zur Ausleitung
zellwandfreier Bakterienformen //Sanum-Post. 2001, 54,
1,S 2-6 .
11.

Schneider P. Prof. Enderleins Forschung aus heutiger
Sicht. // SANUM post, 2001, 56. S. 2-12.

12. Werthmann K. Kinderkrankheiten und Isopathie. //
SANUM-Post. 2005,71, S. 21-25.
13. Werthmann K. Rezeptierbuch der SANUM-Therapie. 2001. - 127 s.
14. Windstosser, Karl: Polymorphe Symbionten. SemmelweisVerlag, Hoya 1995.
15. Костинская Н.Е. Санум-препараты в лечении дисбиоза // Збір. наук. праць IV міжнародн. науково-практичн. конференції з народної та нетрадиційної медицини. - К.: Інтермед, 2002. – С. 278.

Bioloji Təbabət u№1 u2014

23

İzopati k Te r a p i ya

Qaranlıq sahəli
mikroskopiya
Nativ qan damlasının
qaranlıq sahədə mikroskopiyası
Ə.Bağırova,
həkim-homotoksikoloq,
Bioloji Təbabət klinikası
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Bu müayinə metodu mikroskopun icad olunduğu
dövrdən elmə məlumdur. Hazırda laborator praktikada istifadə edilən adi işıq mikroskopu müşahidə
olunan obyektləri maksimal olaraq 1500 dəfəyə
qədər böyütməyə imkan yaradır. Bu müayinə
rənglənmiş strukturları görmək üçün kifayət etsə də
qanda gedən dinamik prossesləri izləməyə imkan
vermir. İşıq mikroskopunun müasir texnologiya ilə
modernizasiyası, plazmanın obyekt və strukturlarının maksimal vizualizasiyasına, qan hüceyrələrinin
həyat fəaliyyətini dinamik izləməyə şərait yaradır. Beləliklə, işıq mikroskopunun əsasında yeni
müayinə metodu yarandı ki, onu da qaranlıq sahəli
mikroskopiya adlandırdılar.

Müayinə prosesində aşağıdakı
dəyişiklikləri görmək mümkündür:
•

Qanın oksigen, su və nutrientlərlə zənginləşmə
dərəcəsini müəyyən etmək.

•

Eritrositlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi: for
masına, ölçüsünə, rənginin intensivliyinə əsasən
anemiya və ya hər hansı bir somatik xəstəlik
haqqında fikir yürütmək, aqreqasiya dərəcəsini
(“монетные столбики”, aqreqasiya-sladj fenomeni) müəyyən etmək.

•

Leykositlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, on
ların funksional aktivliyinə görə bütün immun
sistem haqqında məlumat almaq.

Qanın qaranlıq sahəli mikroskopiyası zamanı, qan
götürüləndən dərhal sonra, yəni 10-15 dəqiqə
ərzində, qanda geriyədönməz dəyişikliklər yaranana qədər müayinə aparılır. Qulaq seyvanının
məməciyindən götürülərək şüşə altına qoyulan
bir damla qana heç bir stabilizator və rəngləyicilər
qatılmır.

•

Laxtalanma sisteminin qiymətləndirilməsi (tromb
əmələgəlməyə meyillik).

•

Qan plazmasının təmizliyi, mikroorqanizmlərin
təyin olunması;

•

Hər hansı bir iltihabi prosesin dolayı əlamətləri,
həmçinin gizli iltihabi prosseslərin aşkarlanması;

•

İntoksikasiya əlamətləri;

Müayinə metodunun üstünlüyü ondan ibarətdir
ki, proses heç bir hazırlıq olmadan xəstənin yanında aparılır. Mikroskopda görünən mənzərə
kompüterin ekranına ötürülür və xəstəyə bütün
müayinə prosesində iştirak edib, öz qanında gedən
dəyişiklikləri görmək imkanı verilir.

•

Mikrosirkulyasiyanın qiymətləndirilməsi

•

Qanda gedən dinamik proseslərin qiymətlən
dirilməsi

M

üayinə metodunun əsas məqsədi qanda gedən
dəyişiklikləri dinamik izləməklə orqanizmin
ümumi vəziyyəti haqqında məlumat almaqdır.
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Qanın formalı elementləri arasında lipidlərin perok
sidləşməsinə və asidoza ilk reaksiya verən eritrositlərdir.
Bu proseslər zamanı əvvəlcə eritrositlərin deformasiyalaşmasının artması, daha sonra isə lipidlərin peroksidləşmə
məhsullarının toplanması eritrosit membranının
sərtliyinin və aqreqasiya aktivliyinin yüksəlməsinə səbəb

İ z o p at ik Te rap iya
olur. Qanda gedən bu dəyişikliklər toxumaların oksigen
təchizatını pozur və hipoksiyaya səbəb olur. Qanda xolesterin fosfolipid müvazinəti pozulanda da eritrositlərin
deformasiyalaşması pozulur, damar müqaviməti yüksəlir
və nəticədə arterial təzyiqin yüksəlməsi baş verir.

bilər. Lakin qidada ət məhsulları, yağlı qida və pendir
olmamalıdır.Şəkərsiz limonlu çay, meyvə, tərəvəz və
meyvə şirələrinin qəbulu daha məqsədəuyğundur. Prosedur tamamilə ağrısızdır.

Prosedurun aparılmasına göstərişlər:
•

Kəskin və xroniki infeksion-iltihabi xəstəliklər

•

Ürək-damar xəstəlikləri

•

Xroniki yorğunluq sindromu

•

Allergik xəstəliklər

•

Burun-udlaq və bronxların xroniki xəstəlikləri

•

Metabolik pozğunluqlar

•

Dəri xəstəlikləri

•

Həzm orqanlarının funksional pozğunluqları

Göründüyü kimi, qaranlıq sahəli mikroskopiya qanın
xüsusiyyətləri haqqında daha dəqiq məlumat verə
biləcək bir müayinə metodudur.
Kəskin və xroniki iltihabi proseslər zamanı qanda iltihabi
zülalın-fibrinogenin artmasını görmək mümkündür.

Qanın reoloji xüsusiyyətləri - qanın axıcılığını təmin
edən formalı elementlərin funksional vəziyyətidir : eritrosit, leykosit və trombositlərin aqreqasiya aktivliyi, qanın qatılığı (zülal və lipidlərin konsentrasiyası ), qanın
osmolyarlığı (qlyukozanın konsentrasiyası).
İstənilən xəstəliyin proqressivləşməsi qanın formalı ele
mentlərinin struktur-funksional dəyişikliyi ilə müşayiət
olunur. Qanın formalı elementlərinin həcminin 98%ni təşkil edən və ən birinci dəyişikliyə məruz qalan –
eritrositlərdir.

Şəkil.1 Obliterasiyaedici endoartrit zamanı eritrositlərin
aqreqasiyası və fibrin sapları.

Normal eritrositlər kapilyarlardan keçdikdə deformasiyaya uğrayırlar, lakin buna baxmayaraq öz həcmini və
sahəsini dəyişmirlər, nəticədə bütün mikrosirkulyator
damarlar boyu qazların diffuziyası yüksək səviyyədə qalır.Lakin eritrositin deformasiyalaşması pisləşdikdə-yəni
eritrosit sərtləşdikdə oksigenin hüceyrələrə daxil olma-

Trombositlərin funksional hiperaktivliyinə təsir göstərən
faktorlardan biri də dislipidemiyadır. Eritrositlərin aqreqasiyasının yüksəlməsi transkapilyar maddələr mübadiləsinin
pozulmasına, bioloji aktiv maddələrin ifrazına səbəb olur.
Nəticədə trombositlərin aqreqasiya və adqeziyasını stimulyasiya edilir. Metabolik sindromu olan xəstələrin qanında çoxlu miqdarda sirkulyasiya edən trombosit aqreqatlarını aşkar etmək mümkündür.
Müayinənin aparılması üçün ən yaxşı vaxt yeməkdən
qabaq və ya yemək qəbulundan 2-3 saat sonrakı
müddət hesab olunur. Xəstə səhər yemək qəbul edə
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Şəkil.2 Mikrosirkulyasiya pozğunluğu.
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Şəkil.3 Tromboza meyillik.

Şəkil.4 Bakterial infeksiya əlamətləri.

sı pisləşir və toxumada oksigenin parsial təzyiqi (pO2 )
düşür.

Mikrosirkulyator qan dövranında elə kapilyarlar var ki,
diametri 2 mkm-dən kiçikdir və eritrosit bu damarlardan
keçərkən öz formasını dəyişir.Lakin membranın elastikliyi
sayəsində yenidən öz normal formasına qayıdır. Amma
bir çox xəstəliklərdə, xüsusilə arterial hipertoniyası olan
xəstələrdə eritrositlər-exinosit, stomasit, sferosit kimi
formalar ala bilər və bu formalar daimi xarakter daşıyır. Formasını dəyişmiş eritrositlərin qidalı maddələri və
oksigeni daşıma funksiyası normal eritrositlərdən daha
zəifdir və “pul sütunları” əmələ gətirməyə meyilli olurlar.

Qanın hemodinamik parametrlərinə təsir göstərən faktorlardan biri qanın qatılığıdır.Eritrositin membranının
elastikliyi və yapışqanlılığı bir çox faktorlardan asılıdır,
xüsusilə, zülaların, ATF, Ca və Mg ionlarının konsentrasiyası eritrositlərin axıcılığına təsir göstərir. Qanda xolesterinin artması, sərbəst Ca++ və ATF konsentrasiyasının
yüksəlməsi, qanın qatılığını artıran və eritrositin membranının sərtliyini yüksəldən faktorlardandır.
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Mikrobioloji terapiya –xroniki
xəstəliklərin müalicəsində yeni istiqamət
«Sağlamlıq yaradan» bakteriyalarla müalicə
Nigar İbrahimova,
həkim pediatr, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Ə.Garayev adına 4 saylı şəhər uşaq xəstəxanası

Mikrobioloji terapiya - qeyri-patogen mikroorqanizm
tərkibli immunotrop preparatlarla müalicə metodudur.
Bu terapiya orqanizmin immun sisteminin disbalansının
müalicəsində yeni bir yanaşmanın tətbiqinə imkan verir.
Mikrobioloji terapiya müəyyən mikroorqanizmlərin
immun sisteminə və metabolik proseslərə müsbət
təsirindən faydalanır.

Мikrobioloji terapiya orqanizmə geniş
təsir spektrinə malikdir:
•

bilavasitə selikli qişaların immun sisteminə tə
sir edir (MALT-sistem)

•

immunitetin bütün həlqələrinin işinin balansını
bərpa edir

•

probiotiklərin bağırsaqda uğurla bitişməsinə
mühit yaradır

•

qeyri-rasional antibakterial və iltihabəleyhinə
terapiyanın nəticələrini yumşaldır

•

allergik və xroniki xəstəliklərin terapiyasında
remissiyanın uzadılmasına və proqnozun yax
şılaşmasına imkan yaradır

M

ikrobioloji terapiyanın ən vacib effektlərinə
immunomodulyasiya, maddələr mübadiləsinin
normallaşması (ilk növbədə bağırsaqda),
həmçinin həzm traktının selikli qişalarının modulyasiya
və stabilləşməsi aiddir.
Мikrobioloji terapiya – orqanizmin müdafiə sisteminin
probiotik və autovaksinlərin köməyi ilə optimallaşmasına
yönəlmiş çoxillik tədqiqatların nəticəsidir. Mikrobioloji
terapiyanın yaranması və inkişafı Nobel mükafatı laureatı
İ.İ.Meçnikovun ixtiraları və nailiyyətləti ilə bağlıdır.
Hələ 1888-ci ildə Lui Paster İnstitutunda işləyərkən o,
bağırsaqda yaşayan və orqanizmə ”autointoksikasion”
təsir göstərən mikroorqanizmlər kompleksi haqqında
nəzəriyyəni əsaslandırmışdır. İ.İ.Meçnikov hesab edirdi
ki, mədə-bağırsaq traktına daxil edilmiş “şəfaverici”
bakteriyalar bağırsaq mikroflorasını modifikasiya etmə
yə və intoksikasiyanın qarşısını almağa qadirdir.
Alman alimləri A. Bekker , H. Kolbom, H.P. Ruş, X.C.Lanş
teyn mikroorqanizmlərin və selikli qişaların vəziyyətinin
patoloji proseslərin inkişafında rolu anlayışına öz dəyərli
töhfələrini vermişdilər. XX əsrin 20-40-cı illərində onlar
tərəfindən belə bir konsepsiya irəli sürülmüşdür ki ,
müxtəlif orqanların selikli qişaları daha böyük və vahid
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sistemin bir hissəsidir. Alimlərin tədqiqatlarında bu
sistem “vahid selikli orqan “ adlandırılmışdır. Uzun illər
aparılan tədqiqatlar alman alimlərinə belə bir nəticəyə
gəlməyə imkan vermişdir ki , orqanizmdə selikli qişalarla
assosiasiya olunmuş xüsusi immun sistemi var .
Tezliklə bu fikirlər öz gələcək təsdiqini tapdı və artıq
bu gün MALT (Mucosus-Associated Lymphoid Tissue)
və SALT (Scin-Associated Lymphoid Tissue - SALT/
Cutaneous-associated lymphoid tissue - CALT)
abbreviaturaları hamıya kifayət qədər tanışdır. MALT
qrupuna mədə- bağırsaq, tənəffüs sistemi və sidikcinsiyyət orqanlarının selikli qişaları ilə assosiasiya
olunmuş limfoid toxuma, SALT-a isə dəri ilə assosiasiya
olunmuş limfoid törəmələr daxildir. Bu sistemlərin
vəziyyəti və onların öz aralarındakı münasibətlərinin
xüsusiyyətləri antigen və immun faktorlarının qarşılıqlı
əlaqə prosesində aparıcı rol oynayır.

Mədə-bağırsaq traktının selikli qişasının orqanizmin
yerli və sistemli immun reaksiyalarında əhəmiyyəti az
deyil, çünki onun səthi epitelial qatında homeostazın
qorunması və orqanizmin vahid bioloji sistemi kimi
müdafiəsinə yönəlmiş mürəkkəb immunoloji zəncirvari
reaksiyalara səbəb olan müxtəlif antigenlərin qəbulu
və tanınması baş verir. Məhz buna görə dünya
klinisistləri və mikrobioloqları xüsusi ekoloji sistem
olan “makroorqanizm-mikroflora – ətraf mühit”-in
stabilliyinin qorunmasına çox böyük diqqət yetirirlər. Bu
sistemdə tarazlığın pozulmasının normal mikrofloranın
kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişikliyinə səbəb olması və
müxtəlif patoloji vəziyyətlər törətməsi artıq şübhə
doğurmur. Hətta insanın bütün mikrobiosenozlarının
birliyinə bu gün özünəməxsus ekstrakorporal bir
orqan kimi baxılır (şəkil 1)

Gözlər
Qulaq

Qan dövranı

Şəkil 1. Bağırsaq-assosiasiyalı immun sistemi

Selikli qişaların disbiozu pediatriyada daha aktualdır.
H. Dubos hələ 1966-cı ildə belə bir fikir söyləmişdir
ki, ”böyük orqanizmin irsi sayılan bir çox xüsusiyyətləri
əslində uşaqlığın ilk illərində formalaşmış morfoloji və
fizioloji statusa xeyli təsir göstərən mikrobiosenozun
vəziyyəti ilə müəyyən edilir”.
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1954-cü ildə Almaniyanın Herborn şəhərində Herbert
Mommsen başda olmaqla mikrobioloji terapiya üzrə
“Tibbi işçi” qrupunun yaradılması mikrobioloji terapiyanın
tarixində əlamətdar hadisə olmuşdur. Qrupun əsas
məqsədi müxtəlif xəstəliyə tutulmuş pasiyentlərin fərdi
terapiyası üçün mikrobioloji preparatların yaradılması
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Mezenterial
limfa düyünləri

idi. Onların irimiqyaslı tədqiqatlarının nəticəsi olaraq
təhlükəsiz və effektli, unikal mikrobioloji dərman
preparatları olan Symbioflor qrupu (Pro-symbioflor,
Symbioflor -1 və Symbioflor-2) və dietik əlavə olan
Symbiolakt compositum yaradılmışdır.
1974-cü ildən onları müxtəlif ölkələrin farmasevtik
bazarında Symbiopharm GmbH. şirkəti təmsil edir. Bu
gün təbabətin müxtəlif sahələrində bu preparatların
istifadəsinə dair böyuk təcrübə var.
Enterococcus və Coli – bakteriyalardan alınmış
mikrobioloji preparatların terapevtik effektinin intensiv
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və geniş olması hüceyrə və humoral immunitetinin
bütün komponentlərinə təsir edir, bu isə öz növbəsində
mikrobioloji terapiyaya göstərişi olan xəstəliklərin geniş
spektrini əhatə edir:
•

həzm traktı

•

lor - orqanları

•

tənəffüs yolları

•

dəri, əsasən də atopik xəstəliklər

•

sidik-cinsiyyət sistemi

•

allergik və digər xəstəliklər

Öz yumşaq, fizioloji təsirinə görə mikrobioloji prepa
ratlar orqanizmin müdafiə qüvvələrini aktivləşdirir
və tənzimləyir, bununla da özünütənzimləmə və
sanogenez proseslərini bərpa edir.

Mikrobioloji terapiya bu effektlərlə
xarakterizə olunur:
•

İmmunokorreksiya:

•

Orqanizmin müdafiə qüvvələrinin dəstəyi;

•

İmmun sisteminin effektorlar populyasiyala
rının requlyasiyası;

•

Immunitetin Т-hüceyrə və В-humoral bəndləri
arasında balansın bərpası

•

Endogen intoksikasiyanın azalması

•

Metabolik proseslərin idarə olunması

•

Selikli qişaların mikrobiosenozunun normallaş
dırılması.

“Symbiopharm” kompaniyasının
mikrobioloji preparatları
Mikrobioloji terapiyayada insanın simbiont mikroflora
sından hazırlanmış preparatlar istifadə edilir.
Pro-symbioflor – Escherichia Coli və Enterococcus
faecalis-in qidalı mühitdə steril autolizatıdır. O, bioloji
immunomodulyator xassələrinə malikdir, çünki iltihab
prosesinin qarşısını alır və T-limfositlərlə makrofaqlara
yumşaq supressiv təsir göstərir; interleykin-6 (IL-6) və
interleykin-1-betanın (IL-1β) ifraz olmasını inhibə edir.
Eyni zamanda, Pro-Symbioflor interleykin-2 (IL-2) və
qamma-interferonun ifraz olmasını stimulə edir.
Symbioflor 1 – Enterococcus faecalis-in canlı
hüceyrələrindən və onların autolizatlarından ibarətdir.
O, E.Faecalis ştamının S1\X\00(DSM16440) on klonun
dan S1/01/00-S1/10/00 (DSM 16430 - DSM1 6439)
ibarətdir. Symbioflor-1 hüceyrə immunitetini aktivləşdirir,
T-limfositlərin aktivliyini yüksəldir, IL-1β və IL-6 sintezini

artırır, sekretor immunoqlobulin А-nın (SIgA) ifrazını
yüksəldir, eyni zamanda immunoqlobulin G-nin (IgG) sin
tezini azaltmaqla humoral immuniteti yumşaq inhibə edir.
Symbioflor 2 - Escherichia Coli və onun canlı autoli
zatından ibarət mikrobioloji preparatdır. O, bir neçə klona
aid olan 10 bakterial ştamnan S2/01 – S2/10 hazırlanır.
Ştamları identifikasiya etmək üçün göstərilmiş işarələrə
nümunələrin seriyasının seçilmə ilini bildirən son iki
rəqəm əlavə olunur. Məs., S2/01/99 elə S2/01/00 ştamı
ilə eynidir, lakin 1999-cu ildə istehsal olmuş nümunə
seriyasına aiddir. Preparatın təsirindən immunomo
dulyasiya əsasən humoral immunitetdə gedir; dövr
edən IgG-nin miqdar artır; IL-1β, IL-6 və γ-interferonun
sintezi çoxalır, SIgA-nın sintezinin artması nəticəsində
yerli müdafiə güclənir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Symbiopharm” kompaniyasının
mikrobioloji preparatlarının ştamları hələ 50 il əvvəl,
antibiotik əsrindən qabaq sağlam şəxslərdən gö
türülmüşdür. Bu ştamlarda müasir enterokokklara xas
olan çoxsaylı virulentlik determinantlığı yoxdur. Bak
terial kulturaların təmizliyi müasir texnologiyalarla tə
min edilir, mikrobioloji preparatların istehsalı isə GMP
standartlarına uyğundur.
Symbioflor preparatlarının tərkibindəki E. Coli və E.
faecalis-in bakterial ştamlarının təhlükəsizliyi sübut
olunmuş təbabət tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Symbiolakt compositum – qidalı mühitdə liofilizə
edilmiş canlı bakteriya kütləsidir. Bir paket (2 qram toz)
Lactobacillus acidophilus (5x108), Lactobacillus casei
(5x108), Bifidobacterium bifidum (5x108), Streptococcus
lactis (5x108)-dan ibarətdir. Preparatın terapevtik
effektini əsasən laktobakteriyalar təmin edir. Symbyolakt
compozitum həm böyüklərdə, həm də uşaqlarda həyatın
ilk günlərindən istifadə üçün nəzərdə tutulub. Çox
əhəmiyyətlidir ki, preparatın tərkibinə daxil olan ştamlar
mədə şirəsi və öd turşularının təsirinə qarşı yüksək təbii
rezistentliyə malikdirlər. 30 dəqiqədən sonra mədənin
turş mühitində 80% mikroorqanizm öz aktivliyini
qoruyub saxlayır. Bundan əlavə, onlar antibiotiklərə
qarşı da dözümlüdürlər, bu da onlardan selikli qişaların
disbiozunun profilaktikası üçün antibakterial terapiya ilə
yanaşı istifadə etməyə imkan verir.

Mikrobioloji terapiyanın mərhələləri
Symbioflor preparatları immun sistemə müxtəlif təsir
göstərdiyindən xroniki xəstəliklər zamanı onları mərhə
lələrlə, bir- birinin ardınca bu qaydada istifadə edirlər:
Pro symbioflor
Symbioflor-1
Symbioflor-2
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İlkin faza

Faza-1

Faza-2

Mikrobioloji terapiyanın birinci mərhələsi ilkin faza
adlanır. Bu mərhələdə yüksəlmiş immun cavabların
qarşısını almağa və iltihab proseslərinin aktivliyini
azaltmağa imkan verən Pro- symbioflor təyin edilir.
Mikrobioloji terapiyanın ikinci mərhələsi faza-1 adlanır.
Bu fazanın əsas məqsədi selikli qişaların müdafiə
faktorlarının bərpası və hüceyrə immunitetinin funksiya
larının normallaşmasıdır. Fazanın bazis preparatı
Symbioflor-1-dir. Göstərişlərə uyğun olaraq mikrobioloji
terapiya bu mərhələdə Symbiolakt compositumla
tamamlana bilər. Daxilə qəbuldan əlavə, Symbioflor-1
həm də intranazal, göz və qulaq damcıları şəklində,
inqalyasion, intravaginal, intrauretral və rektal təyin
edilə bilər.
Üçüncü və sonuncu mərhələ faza-2 adlanır və əsasən
humoral immunitetə təsir göstərərək, onu modulyasiya
etməyə yönəlib. Bu fazada Symbioflor-2 tək, yaxud
Symbioflor -1 və Symbiolakt compositumla birgə təyin
edilir. Symbioflor-2 peroral təyin olunur.
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Symbioflorun bütün preparatlarını minimal dozadan
başlayıb pasiyentin yaşına uyğun dozaya çatdıraraq
təyin edirlər. Hər fazanın müddəti 3-8 və daha çox
həftədir.
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“Symbiopharm” kompaniyasının mikrobioloji prepa
ratları pasiyentlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir və
başqa müalicə metodları ilə uzlaşırlar. Yalnız onu
nəzərə almaq lazımdır ki, Symbioflor-1 və Symbioflor2-nin komponentləri antibakterial terapiyaya həssas
olduqlarından onları antibakterial terapiya qurtardıqdan
sonra 5 gündən tez təyin etmək məsləhət deyil.
Köməkçi maddə qismində bu preparatların tərkibində
laktoza var, ona görə də onların laktaz çatmamazlığı
olan xəstələrdə təyinatı ehtiyatla aparılmalıdır.

Müxtəlif patologiyalarda mikrobioloji
terapiyanın xüsusiyyətləri
Mədə-bağırsaq traktının immun sisteminin əhəmiyyətli
dəyişikliyinə səbəb olmayan funksional pozulmalarında
(bağırsağ disbiozu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu,
funksional qəbizliklər) Pro –Symbioflor-la monoterapiya
kifayət edir.
Həzm orqanlarının, sidik-cinsiyyət və tənəffüs sistem
lərinin xroniki xəstəliklərində bir qayda olaraq immun
sistemininin aktivliyi azaldığına görə mikrobioloji
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preparatlarla tədricən artan antigen stimulyasiyasına
ehtiyac olur. Ona görə də mikrobioloji terapiyanın hər
3 fazasının preparatları təyin edilir: Pro symbioflor,
Symbioflor-1 və Symbioflor-2. Onların mərhələlərlə
istifadəsi antigen təsirindən yaranan immun cavabı
gücləndirir, xəstəliyin gedişatını yaxşılaşdırır, remissiyanı
uzadır.

qişalarına intranazal təsir) təsir göstərən birinci fazanın
preparatı Symbioflor-1 təyin edilir. Kəskin infeksiyalar
zamanı ilkin və ikinci fazanın terapiyası tələb olunmur.
Canlı enterokokkların vaxtında istifadəsi antibiotiklərin
qəbulunu və dozasını azalda bilər. İnfeksion xəstəliklərin
residivləri zamanı payız-qış aylarında profilaktika
məqsədi ilə Symbioflor-1 istifadə edilə bilər.

Allergik xəstəliklər zamanı (pollinoz, övrə, qida aller
giyası, atopik dermatit, bronxial astma) allergenə
hiperimmun cavab müşahidə olunduqda bu
xəstəliklərin müalicəsində artmış immun aktivliyini
azaltmaq və immunitetin müxtəlif həlqələrinin
münasibətlərini normallaşdırmaq çox vacibdir. Ona görə
də bu xəstələrin müalicəsi preparatların dozalarının
artması şərtilə hər 3 fazanı əhatə etməlidir, yəni Pro
symbioflor, Symbioflor-1 və Symbioflor-2 ilə birlikdə
təyin edilməlidir. Bronxial astma zamanı Symbioflor-1-in
intranazal təyini məsləhət görülür. Canlı enterokokkların
burun-udlağın selikli qişası ilə bilavasitə təması MALT-a
əlavə tənzimləyici təsir göstərir.

Sistem xəstəliklər zamanı (xoralı kolit, Kron xəstəliyi
poliartrit, onkopatologiyalar) immun tənzimləmənin
güclü pozulmaları müşahidə edilir. Bununla əlaqədar
mikrobioloji terapiyanın preparatları bu vəziyyətlərin
sistem terapiyasının əsası ola bilər, çünki immun
tənzimləyici təsirə malikdirlər.Bu zaman hər 3 fazanın
preparatları istifadə edilir.

Kəskin infeksiyalar zamanı (bronxit, tonzillit, sinusit,
rinit, otit, sistit, piyelonefrit, enterit) immun sisteminin
zəifləməsi müşahidə olunduğuna görə immun proses
lərə tez və effektli təsir göstərmək lazımdır. İmmunitet
göstəricilərinə həm sistem (peroral qəbul zamanı),
həm də lokal (burun-udlağın və bronxların selikli
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Tərkibi:
Təsiredici maddə: 1 ml suspenziyanın tərkibində: canlı enterococcus faecalis və onun autolizatı (1,54,5х107 bakteriya) var.
Köməkçi maddə: monohidrat laktoza, sistein, natrium
karbonat dekahidrat, natrium xlorid, maqnezium sulfat,
heptahidrat, kalium xlorid dihidrat, maqnezium xlorid
heksahidrat, qidalı mühit (каzein peptonu, maya ekstraktı, natrium xlorid, qlükoza monohidrat), təmizlənmiş
su. Stabilizator və konservantlarsızdır.

İstifadəsinə göstərişi:
·

Kəskin və xroniki xəstəliklər

·

Həzm traktı: enterokolit (kəskin, xroniki, antibiotiklrlə müalicədən sonra); səyahətçilərin diareyası;
qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, divertikulyoz və divertikulit, xoralı kolit, kron xəstəliyi və s.)

Təhlükəsiziliyi:

·

Symbioflor -1 preparatının tərkibindəki enterococcus faecalis S1/X/00 ştamının, S1/01/00 - S1/10/00

LOR orqanlar və tənəffüs sistemi (rinit, sinusit,
tonzillit, otit, bronxit və s.).

·

Sidik-cinsiyyət sistemi (sistit, prostatit, vaginit və s.)

·

Dərinin xroniki iltihabi xəstəlikləri (akne, furunkulyoz, residivverici absesslər və s.) .

·

Mikozlar (uşaqlıq yolu, ağız boşluğu, bağırsaq,
dəri, dırnaqlar, saç və s.)

·

Allergik xəstəliklər (atopik dermatit, ekzema, allergik rinokonyuktivit, bronxial astma, övrə və s.).

·

Allergiya və qida məhsulları (qıda maddələrinə
dözümsüzlük)

·

Birləşdirici toxumanın sistem və autoimmun xəstəlikləri (köməkçi müalicə)

klonları, müalicə məqsədilə istifadə üçün insan
orqanizminə ziyansızdır (tərkibində dSMZ kulturası
olan Symbioflor -1 preparatının təhlükəsizliyi haqqında məlumat Prof. dr. W.H.Holzapfel, and dr. Charles M.A.P. Franz mütəxəssisləri tərəfindən
enterococcus faecalis 10 S1/01/00 - S1/10/00 кlondan
ibarət S1/X/00 ştamının təhlükəsiziliyi haqqında hesabatında qeyd olunmuşdur. ”SymbioPharm Herborn, Auf den Luppen 8,Herborn-dill, Germany»).

Farmakoloji təsiri:
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G və qamma interferon səviyyəsinin azalmasında
göstərir.B limfositlərə bu cür müxtəlifyönlü təsir allergik
xəstəliklərin müalicəsində rast gəlinən hiperreaksiyaların qarşısını alır.

Symbioflor-1 hüceyrə immunitetini aktivləşdirir.
Həmçinin Symbioflor-1 (canlı enterococcus faecalis
bakteriyaları və onun autolizatı) monositlərlə interleykin -1-beta və interleykin-6 sintezini stimulə edir,
B-limfositləri aktivləşdirir və onların profilerasiyasını (çoxalmasını) stimulyasiya edir. Bu zaman çoxlu miqdarda
İgA sekresiya edən plazmatik hüceyrələr yaranır. Qanda
IgА konsentrasiyasının artması, müvafiq olaraq selikli
qişaların vəzi hüceyrələri tərəfindən sekretor İgA istehsalının artmasına səbəb olur.
eyni zamanda humoral immun cavab yüngül inhibə
(“down modulation”) bu isə özünü dövr edən İg
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dayaq-hərəkət aparatının və daxili orqanların revmatik
xəstəlikləri, revmatoid artrit, psoriatik artropatiya, fibromialgiya, ankilozlaşdırıcı spondilit və digər kollagenozlar.

Əks göstərişlər:
1 yaşa qədər uşaqlar.

Əlavə təsirləri:
Qeyd olunmayıb. Müalicənin əvvəlində meteorizm,
qarında diskomfort yarana bilər.Belə hallarda preparatın birdəfəlik dozasını 2 dəfə azaltmaq lazımdır,
simptomlar aradan qalxdıqdan sonra əvvəlki dozaya
qayıtmaq olar.

M ik ro b io lo ji Te rap iy a

Digər dərman preparatları ilə
qarşılıqlı təsiri

bağlamaq və soyuducuda saxlamaq lazımdır, açıq
flakonda damcılayıcıya toxunmaq və dondurulmaya
yol vermək olmaz.

Preaparatı antibakterial preparatlarla birgə və onlarla müalicədən sonra 5 gün ərzində istifadə etmək
məsləhət deyil.

Preparatın üstünlükləri

Xüsusi göstərişlər: kəskin xəstəliklərdə, hamiləlik zamanı və südvermə zamanı həkim nəzarəti altında qəbul
etməyiniz məsləhətdir.

Müalicə kursu:
Kəskin xəstəliklərdə – 5-10 gün;
Xroniki xəstəliklərdə - 8-16 həftə;
Revmatik, autoimmun və sistem xəstəliklərin ağır
gedişatı zamanı 5-11 ay.

i̇stifadə xüsusiyyətləri

·

Bütün orqanzim səviyyəsində immun sistemi
bərpa edir

·

Xroniki və kəskin xəstəliklərdə effektlidir

·

Uşaqlara (1 yaşdan sonra) və böyüklərə
təhlükəsizdir

·

Uzunmüddətli istifadə oluna bilər

·

Digər preparatlarla istifadə oluna bilər

·

Əks göstərişləri və əlavə təsirləri qeyd
olunmayıb

·

Tərkibində stabilizator və konservantlar yoxdur

Dozalanma və istifadə qaydaları

Symbioflor 1 tərkibində stabilizatorlar olmadığı
üçün saxlanma qaydaları pozulduğu zamanı
kontaminasiya olunur.Kontaminasiyadan qaçmaq
üçün istifadədən dərhal sonra flakonu kip

Вöyüklərdə xroniki xəstəliklər zamanı gün ərzində 2
dəfə 30 damcı, digər hallarda 20 damcı istifadə olunur.Kəskin hallarda gün ərzində 4-6 dəfə 20 damcıdan
istifadə olunur.
Uşaqlar:

1- 3 yaşarası

- gündə 2 dəfə 10 damcı

3-6 yaşarası

- gündə 2 dəfə 15 damcı

6 yaşdan yuxarı

- gündə 2 dəfə 20 damcı

Kəskin vəziyyətlərdə gündə 4 dəfə

İstifadədən əvvəl həmcins məhlul alınana qədər flakonu çalxalamaq lazımdır,
sonra məhlulu 30 ml. suda həll edib yemək zamanı qəbul etməli.

intranazal
intrakonyuktival
intraayrikulyar
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Ortomolekulyar
terapiya
Amaliya Rəhimova,
həkim-homotoksikoloq,
Bioloji Təbabət klinikası

Оrtomolekulyar təbabət komplementar təbabətin
bir növüdür. Komplementar təbabət (latın sözü olub
-complementum – “əlavə” deməkdir) tibbdə pasiyentin müalicəsinə kömək üçün əlavə vasitələrdən istifadə
edən bir istiqamətdir.Komplementar təbabət psixoloji
və emosional sferası,fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla insana bütöv bir orqanizm kimi yanaşır.

О

rtomolekulyar təbabət bir istiqamət olaraq
kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Laynus
Polinq tərəfindən təklif olunmuşdur. “ORTHO”yunan dilindən tərcümədə “norma, qədər, düzgün”
deməkdir. Оrtomolekullar normada bitkilərdə, insan və
heyvan orqanizmlərində mövcuddur.Onlara vitaminlər,
minerallar, amin turşuları, fosfolipidlər, yağ turşuları, faydalı bakteriyalar və başqa bioloji aktiv maddələr aiddir.
Genetik meyllikdə, qeyri-kafi vəziyyətlərdə və ya xəs
təlik zamanı orqanizmin hüceyrələrində ortomolekullar çatışmamazlığı yaranır və onlara tələbat artır. Hü
ceyrə qidalanmasının tam və dəyərli olmaması bir çox
xəstəliklərin inkişafına səbəb olur.
“Оrtomolekulyar dozalar” orqanizmin real gündəlik
ehtiyaclarını ödəyən bioloji aktiv maddələrin optimal
miqdarıdır. Onlar akademik təbabətdə qəbul olunmuş
gündəlik dozalardan onlarla, yüzlərlə dəfə artıq ola bilər.
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L.Polinq bu termini belə izah edirdi:düzgün molekullar düzgün miqdarda. O hesab edirdi ki ,insan
orqanizmində mövcud olan və sağlamlığın qorunması üçün vacib maddələr daha yüksək dozalarda
xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilə bilər.
Оrtomolekulyar təbabət «Müxtəlif xəstəliklərdə hansı ortomolekulların hansı dozada, hansı orqan və sis-
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tem üçün, patoloji vəziyyətin hansı fazasında orqanizm
üçün vacibdir?”sualına cavab axtarır.
İ.İ.Meçnikovun ideyalarına əsasən, ortomolekulyar tə
babətdə məqsəd təbiətdəki disharmoniyaları elə tə
biətin öz vasitələri ilə düzəltməkdir .
Ortomolekulyar təbabət xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında vitamin, amin turşuları, qidalı maddələr və
qida məhsullarından istifadə edir.
Abram Xofferə əsasən, ortomolekulyar təbabət bütün
xəstəliklərin müalicəsini qarşısına məqsəd qoymur və
ənənvi təbabəti əvəz etmir.Onun fikrincə, pasiyentlərin
bir hissəsinin ənənəvi müalicəyə, digər hissəsinin ortomolekulyar terapiyaya, qalanlarının isə hər iki üsula
ehtiyacı var.Xoffer tərəfindən 1967-ci ildən əsasən ortomolekulyar təbabətin nailiyyətlərini dərc edən “Journal
of Orthomolecular Medicine” nəşr edilir .
Yüksək texnologiyalı təbabətin bir hissəsi olan ortomolekulyar terapiya müasir biokimya, hüceyrə biologiyası,
fiziologiya və patofiziologiyanın ciddi elmi qanunlarına
və faktlarına əsaslanır.
Ortomolekulyar təbabətin öyrənilməsi sağlamlıq sə
viyyəsinin yüksəlməsində və geniş yayılmış xəstə
liklərin müalicəsində müasir molekulyar biologiyanın
nailiyyətlərindən istifadə etməyə imkan verir. Ortomolekulyar təbabət ortomolekulyar preparatların təsir mexanizmini və onların düzgün istifadə qaydasını izah edir.
Bunlar farmakoloji vasitə, qida məhsulları və ya bioloji
aktiv maddə kimi qeydiyyatdan keçmiş təbii mənşəli
müalicəvi-profilaktik vasitələrdir.

Bir çox ortomolekulyar preparatların effektliyi sübutlu
təbabət mövqeyindən əsaslanmışdır.

O r t o m o le k u ly ar Te rap iya

Oksidativ stress
və vitamin C

Son illər aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, xroniki iltihabi proseslər bir çox xəstəliklərin etiologiya və
patogenezində həlledici rol oynayır (Benqmark, 2004)
və bu xroniki iltihabi proseslərin inkişafında oksidativ
stress mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, iltihabi
proseslər zamanı makrofaqlar və neytrofillər tərəfindən
hasil olunan oksigenin aktiv formaları (OAF) iltihabi
reaksiyaların promotorları olub, iltihab mediatorları
kimi iltihabi prosesi aktvləşdirir, antioksidant sistemin
çatışmazlığı zamanı sitokinlərin induksiyası , toxumaların zədələnməsi nəticəsində dayanıqlı infiltrasiyaya və
xroniki iltihabi prosesə səbəb olur.

H

üceyrə xaricində aktiv oksigen infeksiya törədi
cilərini və zədələnmiş hücəyrələri təmizləyərək
regenerasiya proseslərinə şərait yaradır, hüceyrə
daxilində isə redoksa-həssas siqnal yollarının və iltihab
mediatorlarının induksiyasında iştirak edərək iltihabi prosesi sürətləndirir, ödemin, leykositlərin infiltrasiyasında,
seliyin və ağrının əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Əgər
iltihabi proses səbəbindən yaranan OAF orqanizmin antioksidant sistemini üstələsə, bu zaman sağlam toxumalar da zədələnəcək və iltihabi proses artacaq.
Kəskin və xroniki xəstəliklər nəticəsində yaranan ok
sigenin yüksək konsentrasiyalı aktiv formaları de
zoksiribonuklein turşularını, lipidləri və sadə zülalları
zədələyə bilir.İltihabi prosseslər və hüceyrənin zəif
ləmiş oksidləşmə-bərpa potensialı bir çox xəstəliklərin,
məsələn, bədxassəli şişlərin, kardiovaskulyar xəstəliklərin,
şəkərli diabet, revmatik artrit, bronxial astma və bağırsağın xroniki iltihabi xəstəliklərinin formalaşmasında,
gedişində və proqnozunda həlledici rol oynayır. Bir çox
proqressiv gedişata malik olan iltihabi xəstəliklər vitamin
C çatışmazlığından antioksidant potensialının zəifləməsi
ilə xarakterizə olunur (1,2).

Sərbəst radikalların yaranmasına səbəb tək iltihabi proseslər deyil. Digər patoloji faktorlarşüalanma,kimyaterapiyası, alkoqol qəbulu, siqaret,
çirkli ətraf mühit faktorları, balanslaşmamış qidalanma
və vitamin çatmamazlığı da orqanizmin antioksidant
xüsusiyyətlərini zəiflədir və xroniki patoloji proseslərin
yaranmasına şərait yaradır.
Xroniki iltihabi və onkoloji xəstəlikləri olan pasiyentlərdə
balanslaşmış qidalanma və peroral qəbul olunan vitamin
C-nin miqdarı plazmada askorbatın fizioloji səviyyəsinin
minimum 0,9 mq/dl çatması üçün kifayət etmir (42,43).
Eksperimental tədqiqatlar göstərir ki,vitamin C-nin
iltihabəleyhi təsiri , onun miqdarının oranizmdəki fizioloji konsentrasiyasından10-15 dəfə yüksək olduğu halda meydana çıxır (4,5).
Klinik və eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, yüksək
dozada vitamin C şiş toxumasına toksiki təsir göstərərək
şişin həcmini azalda bilir.(18,19,20,21,22)
Yüksək dozalı vitamin C infuziyası şiş xəstəliyinin adyuvant və palliativ müalicəsi zamanı xəstələrin həyat
keyfiyyətini yüksəldir və xəstəliyin əlamətləri ,şüa və
kimya terapiyasının əlavə təsirindən meydana çıxan
ürəkbulanma, iştahsızlıq, zəiflik, depressiya, yuxu poz
ğunluğu,başgicəllənmə,qanaxmalara meyillik kimi
əlamətləri aradan qaldırır (27,28,31,41).
Oksidativ stres revmatik xəstəliklərin də patogenezinin
mühüm komponentidir. Antioksidantlar, xüsusilə vitamin C-nin revmatoid artritin yaranma riskini azaltması
tədqiqatlarda da sübuta yetirilib (Cerhan,Saag 2003).
Gün ərzində 55,7 mq-dan az vitamin C absorbsiya edən
insanlarda revmatik xəstəliklər digərlərinə nisbətən 3
dəfə çox rast gəlinir (Silman,Pattison 2004). Oksidativ
stress osteoparozun inkişafına təkan verən patogenetik
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faktor kimi TNF-α aktivliyi stimulyasiya edərək sümük
toxumasının dağılmasını sürətləndirir.Eyni zamanda vitamin C kalsitoninin və kollagenin sintezində kofaktor
kimi iştirak edərək sümük toxumasının qurulmasında rol
oynayır.
Vitamin C-nin infeksion xəstəliklərdə təsiri əvəzolun
mazdır. Vitamin C spesifik immunfunksiyalara-faqosi
toza, xemotaksis, T limfositlərin proliferasiyası, təbii
killerlərin (NK-hüceyrələr), interferonun, immuno
globulinlər və komplement sisteminə stimulyasiyaedici təsir göstərir (Panush, Delafuente 1985). Kəskin
infeksion xəstəliklərdə parenteral yeridilən vitamin C
təbii killerlərin və limfositlərin proliferasiyasını artıraraq
xəstəliyin tez sağalmasına şərait yaradır.

Oksidativ stress immun sisteminin
zəifləməsinə səbəb olur.
Belə ki, kəskin və xroniki infeksiyalar zamanı orqanizm
tərəfindən çoxlu miqdarda vitamin C sərf olunur.Vitamin
C-nin orqanizmdə rezervlərinin tükənməsi immun sisteminin zəifləməsinə , infeksiyalara qarşı rezistentliyin azalmasına səbəb olur. Son nəticədə oksidativ stress və iltihabi mühit şiş hüceyrələrinin inkişafına şərait yaratmış olur.
Vitamin C – orqanizmdə gedən bir çox metabolik
proseslərdə əvəzolunmayan kofaktor və fizioloji antioksidantdır. O, qaraciyərin detoksikasiya proseslərində
(sitoxrom p-450 sisteminin hidroksilləşməsində) , bəzi
neyromediatorların biosintezində (dofamin, noradrenalin) və neyroendokrin peptidlərin sintezində iştirak edir.
Askorbatın kofaktor kimi digər vacib funksiyaları
onun kallogenin biosintezində (yaraların sağalmasında ,dərinin cavan qalmasında) , bəzi amin turşuların
və karnitinin biosintezində iştirak edərək ,kanserogen nitrozaminlərin əmələ gəlməsinin qarşısını almasıdır.Həmçinin, askorbat güclü reduksion ekvivalent
kimi mədə-bağırsaq traktından dəmirin sorulmasını
sürətləndirir.
Vitamin C və ya askorbat suda həll olan qidalı mikroelementdir. İnsan orqanizmində L-qulano-laktonoksidaza fermentinin çatışmazlığı vitamin C sintezinin
pozulmasına səbəb olur. Stress vəziyyətlərdə isə onun
sintezi dəfələrlə artmış olur.
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Kardiovaskulyar xəstəliklərin bir çoxunun yaranmasında ateroskleroz prosesi iştirak edir. Aterosklerozun
əsas xüsusiyyətlərindən biri xəstəliyin uzun müddət
simptomsuz gedişatıdır-simptomlar damarın 2/3 hissəsi
tutulduqda meydana çıxır. Aterosklerozun yaranmasında damarın daxili qişasının zədələnməsi və endotel
disfunksiyası rol oynayır. Eksperimental tədqiqatlarda

Bioloji Təbabət u№1 u2014

sübut olunmuşdur ki, vitamin C xolesterinin öd turşularına parçalanmasında, kartinin sintezində iştirak
etməklə uzunzəncirli yağ turşularının mitoxondriyə daxil olmasına şərait yaradır və beləliklə, lipid mübadiləsini
sürətləndirir.

Peroral qəbul olunan vitamin C-nin
bioloji mənimsənilməsi məhduddur.
Peroral qəbul olunan vitamin C-nin bioloji mənimsənil
məsinin məhdudluğuna görə iltihabəleyhinə təsir üçün
lazım olan yüksək doza (7,5-15 qr) əldə olunmur (17).
İnsan orqanizmi qaraciyərdə qlükozadan vitamin C-ni
sintez etmək qabiliyyətini itirmişdir (L-qlyukono-lakton
– oksidaza fermentinin defekti). Bu səbəbdən qida ilə
ağızdan daxil olan vitamin C, onikibarmaq bağırsaq
və nazik bağırsağın proksimal hissəsində yerləşən xüsusi Na+ -asılı transport molekulları (SVCT1 və SVCT2)
vasitəsilə qan dövranına daxil olur. Bu kanalların miqdarının və aktivliyinin məhdudluğu vitamin C-nin peroral
mənimsənilməsini azaldır.
Gün ərzində ağızdan qəbul olunan vitamin C -nin 50%-i
mənimsənilməyib parçalanır.Vitamin C-nin parenteral
qəbulu isə 100 % biomənimsənilməyə malikdir. Belə ki,
vitamin C-nin peroral 3q gündə 6 dəfə qəbulu zamanı
qanda miqdarının zənginləşməsi maksimum 0,22mM
(3,9mq/dl) çatır, venadaxili 7,5q infuziyası zamanı isə
onun qanda zənginləşməsi 2 mM (40mq/dl) qədər artmış olur (Şək.1).

O r t o m o le k u ly ar Te rap iya

Şəkil 1: Oral və parenteral qəbuldan sonra qanda vitamin C-nin maksimal miqdarı.

Beləliklə, müasir qlobal ekoloji çirklənmə və bir çox qidaların genetik modifikasiyaya uğradılaraq keyfiyyət
dəyişkənliyinə məruz qalması və xüsusilə Azərbaycan
mentolitetində bitki mənşəli qidaların az istifadə olunma-

sını nəzərə alaraq yalnız parenteral qəbul olunan yüksək
dozalı vitamin C yuxarıda adları sadalanan 21-ci ərsin
ağır xəstəliklərindən qorunmağa və müalicə olunmağa
kömək edir.
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Thyreoidea compositum
preparatının adəti
düşükləri olan autoimmun
tireoditli qadınların
müalicəsində tətbiqi
N.E. Axundova,
Həkim ginekoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin
III mamalıq və ginekologiya kafedrasının dosenti, Bioloji Təbabət Klinikası

Xülasə
Məqalədə anamnezində adəti düşüklər olan autoimmun tireoditli (ATİ) qadınların müalicəsində Thyreoidea
compositum preparatının tətbiqinin öyrənilməsi haqqında məlumat verilmişdir.
Thyreoidea compositum preparatının terapevtik effektliyi anamnezində AİT və adəti uşaqsalmaları olan,
reproduktiv yaş dövründəki 28 qadında öyrənilmişdir.
Qadınların orta yaşı 27,4+-0,69,xəstəliyin davametmə
müddəti 1,57+-0,16 il olmuşdur.
Xəstələr 3 qrupa bölünmüşlər: I qrupu (nəzarət qrupu) ancaq L-tiroksin alan 9 qadın, II qrupu monoterapiya şəklində 3 gündən bir əzələ daxilinə bir ampuladan
Thyroidea compositum (N15) alan 9 qadın, III qrupu
isə kombinə olunmuş şəkildə Thyreoidea compositum
və L-tiroksini (50-100mkq/gün) alan 10 qadın təşkil
etmişlər.
Aparılan tədqiqatın nəticəsi göstərir ki,antihomotoksik
preparat olan Thyreoidea compositumun istər monoterapiya, istərsə də kompleks şəkildə təyini TSH və
tireoqlobulinə qarşı antitellərin səviyyəsinin (antiTQ)
enməsinə, sərbəst T4-ün artmasına, qalxanabənzər
vəzin ölçülərinin kiçilməsinə səbəb olur ki, bu da preparatın immuntənzimedici,iltihab əleyhinə və regenerasiyaedici xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.
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alxanabənzər vəzin funksiyasının pozulmaları
qadınlarda kişilərə nisbətən 5-10 dəfə çox rast
gəlinir. Ümumiyyətlə, statistik məlumatlara görə
autoimmun xəstəliklərin rastgəlmə tezliyi qadınlarda
daha yüksəkdir.
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Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinə görə autoimmun pozuntular sonsuzluğa, adəti düşüklərə, ekstrakorporal mayalanma zamanı uğursuz implantasiyaya və eyni zamanda, qalxanabənzər vəzin
zədələnməsinə-autoimmun tireoidit,birincili hipotireoza səbəb olur [1].
Autoimmun tireoidit (Xaşimotonun xroniki limfasitar tireoditi) – ilk dəfə Xaşimoto tərəfindən 1912-ci
ildə təsvir olunmuşdur. O, qalxanabənzər vəzin orqa
nospesifik,yavaş proqressivləşən xəstəliyidir [2].
Xaşimoto tireoiditi qalxanabənzər vəzin limfositlər,
makrofaqlar və neytrofillərlə infiltrasiyası ilə xarakte
rizə olunur və nəticədə qalxnabənzər vəzin iltihabi
zədələnməsi və funksional aktivliyinin enməsi baş verir. [3]
Hamiləlik zamanı estrogen hormonların təsiri ilə tirok
sinbirləşdirici qlobulinin (TBQ ) sintezi təxminən 2-3
dəfə artır.TBQ-nin miqdarının artması tiroksinin (T4)
həddən artıq birləşməsinə və sərbəst T4 səviyyəsinin
düşməsinə səbəb olur. Əks əlaqə mexanizminə görə
bu tireotrop hormonun (TTH) sintezinin artmasına
səbəb olur.Hipofiz-qalxanabənzər vəzi sistemi normal
fəaliyyət göstərdikdə bu dəyişikliklər nəzərə çarpan olmur və TTH-ın səviyyəsinin yüksəlməsi qeyd olunmur.
Autoimmun tireoidit fonunda adaptasiya mexanizmləri
mükəmməl olmadığı üçün qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması və TTH –ın yüksəlməsi baş verir.
Autoimmun tireoiditi və hipotireozu olan hamilə qadınlarda spontan uşaqsalmalar,vaxtındanqabaq doğuşlar, bətndaxili inkişafın ləngiməsi,ciftin vaxtından əvvəl
qopması, hamiləlikdə hipertenziv vəziyyətlər, eləcə də
ciftdən autoimmun antitellərin keçməsi nəticəsində
dölün anadangəlmə anomaliyalarının artması,dölün
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anadangəlmə hipotireozu kimi ağırlaşmalar tez-tez rast
gəlinir [2,4].

•

I qrupa (nəzarət qrupu) L-tiroksin(50-100mkq/sut)
alan 9 qadın,

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alsaq, autoimmun tireoiditin vaxtında diaqnotikası və müalicəsi sağlam nəslin
doğulması üçün praktik mamalıqda mühüm əhəmiyyətə
kəsb edir.

•

II qrupa Thyroidea compositum (2,2ml əz/
dax 3 gündən bir,N 15) preparatını monoterapiya
şəklində qəbul edən 9 xəstə,

•

III qrupa kombinə olunmuş müalicə alan 10 pasiyent daxil edilmişlər.

Autoimmun tireoiditin müasir terapiyası iltihabəleyhi
və immun-korreksiyaedici müalicədən ibarətdir [6].
Autoimmun tireoiditin ümumqəbulolunmuş müalicəsi
tireotrop hormonlarla aparılır[4].Göstərilən tələblərə
cavab verən (Almaniya) “Heel” şirkətinin antihomotoksik preparatı olan və tərkibinə 25 bitki,mineral və
mikroelementlər daxil olan Thyroidea compositum professor H.H.Rekkeveq tərəfindən unikal homeopatik texnologiya ilə hazırlanmışdır [7].
Preparatın müxtəlif təsir mexanizmləri məlumdur: dezintoksikasiyaedici, reqenerasiyaedici,hormonrequlyasi
yaedici,limfodrenaj təsirləri ,bloklanmış fermentativ və
energetik sistemlərin bərpası [8].

Tədqiqatın məqsədi
Anamnezində adəti uşaqsalmalar olan xroniki limfositar
tireoiditli qadınlarda Thyroidea compositum preparatının imkanlarını tədqiq etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın materialları və metodu
Xroniki limfositar tireoiditi olan və adəti uşaqsalmalardan əziyyət çəkən 28 qadın tədqiqat prosesinə cəlb
olunmuşdur.Qadınların orta yaşı 27+_ 0.69 olmuşdur.
Tədqiqatın nəticələrinin analizi zamanı xəstələr 3 qrupa
bölünmüşlər:

Müalicədən əvvəl ,sonra və hamiləlik zamanı (10-12,
20-24,32-38 həftələrdə) dinamikada sərbəst tiroksinin
(sT4), tireotrop hormonun (TTH),tireoqlobulinə qarşı antitellərin miqdarı immunoferment üsulu ilə təyin
edilmiş və ultrasəs müayinəsi vasitəsilə qalxanabənzər
vəzin ölçüsü və strukturu izlənmişdir.

Tədqiqatın nəticələri
Ultrasəs müayinə zamanı I, II və III qruplarda qalxa
nabənzər vəzin ölçüsünün uyğun olaraq 7,1%, 8,9
% və 13,9 % azalması müşahidə olunmuşdur. Qan
plazmasında sT4 səviyyəsi bütün qruplarda yüksək
olmuşdur:I qrupda 40,4% (p<0,05), II qrupda 50 %
(p<0,01),kombinə olunmuş müalicə alan III qrup qadınlarda isə 72% artım (p<0,001) təşkil etmişdir.
TTH-nin qan plazmasında təyini zamanı Thyroidea compositum preparatı qəbul edən II və III qruplarda TTH-nin
göstəricilərinin enməsi uyğun olaraq 37,8%(p<0,05) və
53,2% (p<0,001) təşkil etmişdir ki,bu da nəzarət qrupundan (29,1%,p<0,001) daha yüksək olmuşdur.
Beləliklə, TTH-nin göstəricilərinin daha çox aşağı
düşməsi kombinə olunmuş müalicə alan qadınlarda aşkar edilmişdir.Bu qadınlar bazis terapiya kimi L-tiroksin
75-100mkq/gün. qəbul etmişlər.Müalicəyə Thyroidea
compositum əlavə olunduqdan sonra L-tirosinə tələbat
50 mkq/sut qədər azalmışdır.
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Xəstə qrupları

ST4
(norma 0,7-1,8 nq/dl)

TTH
(norma 0,4-6,0 mME/ml)

antiTQ
(norma <100,0
ME/ml)

I qrup (n=9)
Müalicədən əvvəl

0,58+_0,052

8,47+_0,47

174,44+_12,15

Müalicədən sonra

0,81+_0,065

6,0+_0,28

152,33+_10,17

Fərq (%)

0,23(40,4%)

2,47(29,1%)

22,11(12,7%)

P

<0,05

<0,001

Dürüst deyil

II qrup (n=9)
Müalicədən əvvəl

0,6+_0,053

8,46+_0,51

165,22+_11,38

Müalicədən sonra

0,9+_0,067

5,26+_0,09

111,22+_2,55

Fərq (%)

0,3 (50%)

3,2(37,8%)

54 (32,7%)

P

Dürüst deyil

<0,05

<0,01

III qrup (n=10)
Müalicədən əvvəl

0,59+_ 0,05

8,76+_0,58

177,0+_19,67

Müalicədən sonra

1,02+_0,094

4,1+_0,27

86,6+_6,1

Fərq (%)

0,43(72%)

4,66(53,2%)

90,4(51,1%)

Dürüst deyil

<0,01

<0,01

Cədvəl 2.Müalicə metodundan asılı olaraq sT4,TTH və antiTQ-nin
dinamikada təyininin nəticələri

Beləliklə, aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, antihomotoksik preparat Thyroidea compositum həm monoterapiya, həm də kombinə olunmuş terapiya zamanı
TTH-nin,tireoqlobulinə qarşı antitellərin miqdarının azalmasına, sT4 miqdarının yüksəlməsinə, qalxanabənzər
vəzin hiperplaziyasının reqressinə səbəb olmuşdur ki,

bu da preparatın immunrequləedici,iltihabəleyhi və
regenerasiyaedici xüsusiyyətləri ilə izah olunur.Antihomotoksik preparatın qəbulu immun aqressiyanı azaldır,
follikulların dağılmasının qarşısını alır və qalxanabənzər
vəzin rezerv imkanlarının bərpasına şərait yaradır.
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Bronxial astma – özünü təngnəfəslik, öskürək və boğulma tutmaları ilə büruzə verən ağciyərin xroniki iltihabi xəstəliyidir. Bronxial astma zamanı müxtəlif patoloji faktorların təsiri ilə tənəffüs yolları həddən artıq
qıcıqlanır, daralır və bronx selikli qişasının hiperaktivliyi
çoxlu selik ifrazına səbəb olur. Nəticədə tənəffüs zamanı hava axını pozulur və tənəffüs çətinləşir.

B

ronxial astma müxtəlif yaş qrupundan olan
xəstələrdə, xüsusilə də uşaqlarda daha çox meydana çıxır.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
məlumatına görə, dünya əhalisinin 4-10% bu xəstə
likdən əziyyət çəkir və insanların iş qabiliyyətinin aşağı
düşməsinə, əlilliyə səbəb olduğundan daim alimlərin
diqqət mərkəzindədir. Lakin çox təəssüf ki, akademik
təbabətdə xəstəliyin indiyə kimi tam effektli patogenetik müalicəsi işlənib hazırlanmayıb.
Hazırda bu xəstələrin müalicəsi üçün tətbiq olunan
kimyəvi dərmanlar-bronxodilatatorlar, hormonal preparatlar daha çox simptomatik təsir göstərir, yəni boğulma tutmalarının aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir.
Bir çox hallarda isə bu məqsədlə istifadə olunan hormonal qlyukokortikoidlərə qarşı xəstələrdə tədricən rezistentlik əmələ gəlir və hər dəfə daha yüksək dozalara
keçilməsinə labüdlük yaradır. Bronxların obstruksiyasına səbəb olan əsas faktorlar allergik, immunoloji və
ya qeyri-spesifik mexanizmlər ola bilər. Məsələn, atopik bronxial astmalı xəstələrdə genetik meyillik aşkar
olunmuşdur. Lakin professional faktorlar (kimyəvi tozlar, zərərli qazlar), ekoloji faktorlar (nəmişlik, çirklənmiş
ətraf mühit), qidalanma faktorları (asanmənimsənilən
karbohidratların çox istifadəsi) da xəstəliyin inkişafına
təkan verə bilər.
Bronxial astmalı xəstələrin böyük bir qrupu, müxtəlif
allergenlərlə sensibilizasiya nəticəsində xəstəliyə tutu-

lan pasiyentlərdir. Bu allergenlərin çoxu qida ilə daxil
olur. Lakin allergik reaksiyaların yaranmasında həlledici
rol oynayan əsasən bağırsaq mikroflorası və dizbakteriozdur.
Bir çox allergik xəstəliklərin-övrə, atopik dermatit və
eləcə də bronxial astmanın yaranmasında bağırsaq
mikrobiosenozunun pozulması artıq sübut olunmuşur.
Hələ keçən əsrin ortalarında alimlərin apardığı tədqi
qatlar göstərmişdir ki, bağırsağın normal mikroflorasının azalması, eləcə də müxtəlif enzimopatiyalar bağırsaqlardan sorulma prossesinin pozulmasına, bağırsaq
keçiriciliyinin artmasına və “dəlik bağırsaq” (ing.dilindəleaky gut syndrom) sindromunun yaranmasına səbəb
olur. ”Dəlik bağırsaq” nəticəsində bağırsağın baryer
funksiyası pozulur və bağırsaq mənfəzində həzm olunmamış yad zülallar birbaşa qana keçdiyinə görə antigen-anticism reaksiyası baş verir. İmmun reaksiyalar
nəticəsində qana çoxlu miqdarda iltihab mediatorları,
histamin atılır. İltihab mediatorları xəstənin konstitusional tipindən asılı olaraq ya sistem reaksiyalara, ya
da dəridə, tənəffüs orqanlarında patoloji prossesə
səbəb olur. Bronxların selikli qişasındakı beta adrenoreseptorların qıcıqlanması bronxospazma, kolbacıqların qıcıqlanması isə seliyin hipersekresiyasına və bronx
mənfəzinin daralmasına səbəb olur.
Obstruksiya əsasən nəfəsvermə zamanı baş verir və
nəticədə tənəffüs yollarının dinamik daralmasına,
ağciyər ventilyasiyasının azalmasına və təngnəfəsliyə
səbəb olur. Boğulma tutmaları bronxial astmanın ən
önəmli simptomudur. Bir çox xəstələr, xüsusilə uşaqlar
gecələr tutmaşəkilli öskürəkdən də əziyyət çəkirlər.
İstənilən halda bronxial astmanın müalicəsinə başlamazdan qabaq xəstədən dəqiq anamnez toplanmalı,
xəstəliyin inkişafına təkan verən faktorlar araşdırılmalı
və ağırlıq dərəcəsi təyin olunmalıdır. Xəstənin keçirdi-
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yi xəstəliklər, xüsusilə yuxarı tənəffüs yollarının xroniki
iltihabi xəstəlikləri, bağırsaq xəstəlikləri, həyat tərzi, qidalanması, yanaşı qurd xəstəlikləri və.s. araşdırılmalıdır.
Ciddi araşdırma zamanı bəzi bronxial astmalı xəstələrdə
ağciyər vərəmi də aşkarlana bilər.
Xəstələrin obyektiv müayinəsindən əlavə mütləq instrumental müayinələr, xüsusilə spirometriya, qanda
eozinofiliya, spesifik immunoqlobulin -İgE və allergen
testlər də təyin olunur.
Bronxial astmanın bioloji müalicəsinə – asidozun aradan qaldırılması, drenaj, detoksikasiya, bağırsaqların,
xroniki infeksiya ocaqlarının müalicəsi, mikrofloranın
bərpası, immunrequlyasiya və orqanotrop müalicə daxildir.
pH-ın və mühitin normallaşdırılması müalicənin
hərəkətverici qüvvəsidir. Alman alimi Klod Bernan yazırdı : “Mikrob heç nədir, mühit hər şeydir”.Müasir elmi
araşdırmalar da sübut edir ki, bir çox xroniki xəstəliklər
zamanı hüceyrəarası sahənin pH-ı turşuluğa doğru

dəyişir və bunun əsas səbəbi maddələr mübadiləsinin
sonacan getməməsi və aralıq məhsulların toxumaarası sahədə toplanmasıdır.Xroniki xəstəliklərin bioloji tənzimləyici müalicəsində matriksin (hüceyrəarası
sahənin) təmizlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Orqanizmin sinir-endokrin –immun tənzimlənməsi,
hüceyrəvi və humoral requlyasiyaedici mexanizmlərin
fəaliyyəti çirklənmiş matriks zamanı mümkün olmur.
Bronxial astmalı xəstələrdə də turş mühitin normallaşdırılması üçün natrium –bikarbonat tərkibli Alkala,
toxumalardakı süd türşusunun antoqoisti kimi Sanuvis
preparatlarından istifadə olunur.
Bioloji təbabət baxımından orqanizm vahid bir sistemdir və onun orqan sistemlərini ayrılıqda təsəvvür etmək
mümkün deyil. Orqanizmin bütün selikli qişaları da
vahid bir orqandır və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir.Selikli qişalar və onun mikrobiosenozu immun sisteminin
zəncirinin aparıcı həlqələrindəndir. Zədələnmiş selikli
qişada, pozulmuş mikromühitdə həmişə immun çatışmazlıqları, pozuntular olacaqdır. Bu səbəbdən bir çox

Bioloji terapiya zamanı “dəlik bağırsaq” sindromunun müalicəsi məqsədilə
professor T.Raunun aşağıda göstərilən müalicə sxemindən geniş istifadə olunur:
Paracelsus Klinik-Lustmühle, Prof. Tomas Rau
Bağırsaq florasının izopatik dərmanlarla bərpası
I həftə
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II həftə

III həftə

IV həftə
Hər gün

V həftə

VI həftə

Hər gün

Hər gün

Hər gün

Hər gün

Notakehl D5
1t x 3dəfə
və ya
10 d x 3 dəfə

Notakehl D5
1t x 3dəfə
və ya
10 d x 3 dəfə

Notakehl D5
1t x 3dəfə
və ya
10 d x 3 dəfə

Pefrakehl D4
10 d x 3 dəfə

Pefrakehl D4
10 d x 3 dəfə

PefrakehlD4
10 d x 3 dəfə

Sankomb D5
10 d x 3 dəfə

SankombiD5
10 d x 3 dəfə

SankombiD5
10 d x 3 dəfə

2-3 ay
2-3 ay

UtilinD6
1kap x 1dəfə

UtilinD6
1kap x 1dəfə

UtilinD6
1kap x 1dəfə

UtilinD6
1kap x 1dəfə

UtilinD6
1kap x 1dəfə

Recarcin
1 kap x 1 dəfə

Recarcin
1 kap x 1 dəfə

Recarcin
1 kap x 1 dəfə

Recarcin
1 kap x 1 dəfə

Recarcin
1 kap x 1 dəfə

Rebas D4
1 kap x 3 dəfə

Rebas D4
1 kap x 3 dəfə

Rebas D4
1 kap x 3 dəfə

2 aydan sonra
təkrar

Echinacea Ceres
5d x 3dəfə

Fasilə

Echinacea Ceres
5d x 3dəfə

Fasilə
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Echinacea Ceres
5d x 3dəfə

Fasilə
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xroniki xəstəliklərin, xüsusilə bronxial astmanın bioloji
müalicəsi mikrobioloji terapiyasız mümkün deyil.
Tərkibinə orqanizmdəki bir çox selikli qişaların, yəni
burunətrafı ciblərin, bronxların, bağırsağın selikli qişalarının daimi sakini olan simbiont mikroorqanizmlərin
zəiflədilmiş və öldürülmüş ştamları daxil olan Symbio
farm preparatları ilə müalicəyə xüsusi yer verilir. Escherichia coli, Enterococcus faecalis, lakto və bifidobakteriyalar kimi simbiont mikroorqnizmlər, selikli qişaların
səthində patogen mikrorqanizmlərin inkişafının qarşısını almaqla, sekretor immunoqlobulinlərin sintezini
sürətləndirir, T-, B-limfositləri stimulyasiya edir və selikli
qişaların baryer funksiyasını artırır.Mikrobioloji terapiya
aşağıdakı preparatlarla xüsusi sxem üzrə aparılır:

Drenaj və detoksikasiya üçün istifadə
olunan preparatlar bunlardır:
•

Nux vomica homaccord

•

Mucosa compositum(selikli qişaların bərpası üçün)

•

Hepar compositum(qara ciyərin drenajı üçün)

•

Lymphomyosot (Limfatik drenaj)

•

Veratrum homaccord

•

Podophyllum compositum

Kurs 4 həftə

Kəskinləşmə dövrü keçdikdən sonra daha dərin immunomodulyasiyaedici effekt almaq üçün antihomotoksik nozod və suis injeel preparatlardan istifadə olunur.
Xəstəliyin etiologiyasını nəzərə alaraq allergiyalarda Acidum formicicum injeel, bakterial infeksiyalarda
Streptokokk injeel, Stafilokokk injeel və ya Sanukel preparatlardan, virus infeksiyası zamanı Engistol, Quentakehl, bronx sekresiyasının drenajına nail olmaq üçün
Bronxalis heel, Tartefedreel, Husteel, Relivora preparatlarından istifadə olunur.

Symbioflor 1 (canlı Enterococcus faecalis və autolizatlar)

Bioloji tənzimləyici müalicələrə əlavə olaraq aparılan
bioloji prosedurlar xəstənin vəziyyətinə müsbət təsir
göstərərək daha tez klinik nəticə alınmasına kömək edir:

Prosymbioflor (inaktivləşdirilmiş
Escherichia coli, Enterococcus faecalis)
5 damcı, gündə 2 dəfə yem.əvvəl, hər gün bir damcı artırılaraq 20 damcıya çatanacan

20 damcı, gündə 2 dəfə yem.əvvəl
Kurs 4 həftə

1. Hidrokolonoterapiya- bağırsaqların aparatla
yuyulması

Symbioflor 2 (canlı E.coli və autolizatları)

2. Hirudoterapiya-zəliqoyma

5 damcı, gündə 2 dəfə yem.əvvəl, hər gün bir damcı artırılaraq 20 damcıya çatanacan

3.

Qanburaxma

Kurs 4 həftə

4.

Ozonoterapiya

5.

Pilləli autohemoterapiya

Symbiolact compositum (laktobakteriyalar, biotin)
1 paket, gündə bir dəfə su ilə yemək arası,
Kurs 8 həftə
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Serebral iflicli uşaqların kompleks müalicə
və reabilitasiyasında antihomotoksik
dərman preparatları və homeosiniatriya
metodunun tətbiqi
Röyanə Quluzadə,
Uşaq nevropatoloqu,
Bioloji Təbabət Klinikası

Usaq serebral iflicinin müalicə və reabilitasiyası hər zaman uşaq nevrologiyasının ən aktual problemlərindən
olub. Çox təəssüf ki,müasir təbabətin inkişaf etdiyi dövrdə serebral iflicli uşaqların müalicə və reabilitasiyası üçün həkimlərin arsenalında yalnız nootrop
medikamentlər, müalicəvi bədən tərbiyəsi, massaj və
fizioterapiya kimi üsullar var. [1]Lakin belə uşaqlarla
işləyən hər bir həkim bilir ki, bu müalicə üsulları, həmin
xəstələrin ətraflarında əmələ gələn deformasiya və
kontrakturaların azaldılması,əzələ rigidliyi və patoloji
pozaların aradan qaldırılması üçün bəzən kifayət etmir
(McConachi 1997). Xüsusilə əgər bu uşaqlarda kompleks reabilitasiya 2 yaşından sonra başlanılıbsa spastik
formalarda patoloji pozalar və kontrakturalar xəstəliyin
qaçılmaz nəticəsi olur [ Fulford, Braun 1982].

S

on illərə qədər uşaq serebral iflicində hərəki pozulmaların müalicəsi üçün istifadə olunan ən yaxşı
metodikalar Bobat (Bobath 1984) və Voyt (Vojta
1988) üsulları hesab olunurdu. Lakin bu metodikaların
da effektivliyi son irimiqyaslı tədqiqatlardan sonra sual
altında qaldı və yalnız uzun müddətlı müalicələrdən
sonra əldə olunan dəyişiklikdən söz gedə bilərdi
[Buttler,Darrah 2001].
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Bu səbəbdən bütün dünyada, o cümlədən Amerika və
bir sıra Avropa ölkələrində belə pasiyentlərin müalicəsi
üçün qeyri-ənənəvi müalicə metodları -iynəbatırma
və onun müasir modifikasiyası olan biopunktura və
homeosiniatriya üsullarından geniş istifadə olunur. Aparılan tədqiqatlarda akupunktura və biopunktura metodlarının effektivliyi randomizə olunmuş plasebo kontrol-
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lu tədqiqatlarda sübut olunmuşdur (Wong 2001,Sun
2004). Hələ 1992-ci ildə Almaniyada 21000 pasiyent
arasında aparılan tədqiqatlar sübut etdi ki, serebral iflici olan uşaqların müalicəsində iynəbatırma müalicə
üsullarının tətbiqi nəticəsində, nəinki ətraflardakı deformasiyaları azaltmaq, həmçinin ətraflarda hərəkətin
həcmini xeyli artırmaq və hətta ətraflarında kontraktura ucbatından cərrahi əməliyyat planlaşdırılmış
xəstələrdə əməliyyatdan qaçmaq belə mümkün olmuşdur. İynəbatırma üsulunun tətbiqi eyni zamanda
uşaqlarda yanaşı gedən bir çox problemlərin-qıcolma
tutmaları,nitq qüsurları,çəpgözlük kimi problemlərin
aradan qalxmasına da səbəb olmuşdur. [2]
Uşaq serebral iflici polietioloji xəstəlik olub, baş-bey
nin əsasən bətndaxili inkişaf dövründə,doğuş zama-
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nı müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi və nəticədə
ətraflarda motorik pozulmaların, iflicin formalaşması,
psixi və nitq inkişafının müxtəlif dərəcədə zədələnməsi ilə
xarakterizə olunur. Son məlumatlara görə doğulan hər
1000 uşaqdan 2-6-sı uşaq serebral iflicinə məruz qalır və
bu rəqəm getdikcə artır. Xəstəlik zamanı yuxarı və aşağı
ətrafların skelet əzələlərində,mimiki əzələlərdə spastik iflic,əzələ tonusunun artması,hiperkinezlər,patoloji
tonik reflekslər inkişaf edir və son nəticədə ətraflarda
kontrakturalar,deformasiyalar əmələ gəlir. Məhz
bu kontrakturalar səbəbindən də belə uşaqların
ətraflarında hərəkət məhdudlaşır və əsas müalicə kimi
cərrahi əməliyyat məsləhət görülür. Bu səbəbdən daha
tez başlanılan müalicə kontrakturaların yaranmasının
qarşısının alınmasına və müalicədən daha çox effekt
əldə etməyə imkan verir [3].
Uşaq serebral iflici 1830-cu ildə İngilis cərrahı Con Littl
tərəfindən təsvir edilmiş və ilk dəfə olaraq Londonda
öz məruzələrində bu uşaqların ətraflarında yaranan
iflicin,spastikliyin səbəbini doğuş travmalarının və asfiksiyanın fəsadı kimi göstərmişdir.
Hazırda Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatında (XBT-10)
uşaq serebral iflicinin aşağıdakı formaları ayırd edilir:
G80. 0 Spastik tetraplegiya
G80. 1 Spastik diplegiya
G80. 2 Hemiplegik forma
G80. 3Diskinetik forma
G80. 4 Ataksik forma
G80. 8 Qarışıq forma
G80. 9 Dəqiqləşdirilməmiş forma
Uşaq serebral iflicinin müalicəsində əsas məqsəd iflic
olan ətraflarda hərəki funksiyaları inkişaf etdirmək, yeni
hərəki vərdişlərin yaranmasına şərait yaratmaq və uşağın kommunikativliyini artırmaqdan ibarətdir. Spastik
hərəki pozulmaların əsas korreksiya yolları relaksasiyaedici, əzələ tonusunu azaldan prosedurlar və ontogenetik, ardıcıl olaraq hərəki funksiyaları bərpa edən kompleks prosedurların tətbiqindən ibarətdir. [4]
Medikamentoz müalicələr qismindən antihomotoksik
preparatlar getdikcə alimlərin daha çox marağına səbəb
olur. Homeopatiya prinsipləri ilə hazırlanmış yalnız təbiibitki,mineral,mikroelement və toxuma ekstraktlarından
ibarət antihomotoksik dərman preparatları xəstəliyin
patogenetik zəncirinin müxtəlif həlqələrinə təsir edərək
mono və ya kombinəedilmiş müalicələrdə öz effektivliyini çoxsaylı tədqiqatlarda sübut etmişdir [5]. Antiho-

motoksik dərmanlardan Cerebrum compozitum, Coenzim compozitum,Placenta compositum,Spaskupreel
və s. kimi dərman preparatlarının və homeosiniatriya
(antihomotoksik dərman preparatların qədim Çin akkupunktur nöqtələrə yeridilməsi) müalicə üsullarının
kompleks tətbiqi nəticəsində məqsədyönlü şəkildə
MSS-nə təsir göstərmək, baş-beynin müxtəlif strukturları arasında pozulmuş əlaqələri bərpa etmək,hərəki,
hissi mərkəzlərin işini tənzim etmək mümkün olur. Homeosiniatriya müalicə üsullarının tətbiqi zamanı serebral iflicli uşaqlarda psixi və nitq inkişafının sürətlənməsi,
ayaqların, əllərin, boyun əzələlərinin tonusunun
normallaşması,ətraflarda hərəkətlərin həcminin artması kimi müalicəvi effektlər əldə olunur. Nəticədə
uşaq başını daha möhkəm saxlaya bilir,daha sərbəst
oturmağa,yeriməyə başlayır,əlində oyuncaqları daha
möhkəm saxlaya bilir [6].
Homeosiniatriya sözü-“homeo”-homeopatiya,”sin”-çin
təbabəti və “yatros”-qədim yunan dilində “müalicə
etmək” deməkdir. Yəni homeosiniatriya ənənəvi çin
təbabəti və homeopatiyanın sintezi olub bir preparatın bir nöqtəyə təsiri ilə orqanizmin tənzimləyici
mexanizmlərini işə salan müalicə metodudur [7]. Homeosiniatriya metodunun əsası 1875-ci ildə homeopat
alim Avqust Vaye tərəfindən qoyulmuşdur. O, ilk elmi
işində dəri üzərində 195 həssas nöqtə aşkarlamış və
ona uyğun homeopatik preparatın siyahısını vermişdir.
A.Vaye bu nöqtələrin təsirini “simpatik sistemin qanqliyaları vasitəsilə daxili orqanların qıcıqlanması” kimi izah
edirdi və daha sonralar bədən səthində Zaxaryin-Hed
zonalarının olmasının təsdiqi bunu sübut etdi.
XX əsrin 60-cı illərində Vyana anatomu Kelner akkupunktur nöqtələri və onların təsirini öyrənən alimlərdən
idi. Elmi araşdırmalarında o belə bir nəticəyə gəlmişdir
ki,istənilən iynə terapiyası orqanizm üçün mikrotravmadır və dəridə, toxumalarda xüsusilə, birləşdirici toxumada zədələnməyə, dağılmaya səbəb olur ki, bu da kaskad bərpa prosseslərini işə salır. Bərpa prossesi 4-6 gün
davam edir və qranulositar infiltrasiya,mononuclear
faza, nekroz və qranulyasion toxumanın yaranmasına
səbəb olur [8].
Professor Haynenin (1987) tədqiqatları isə bu metodun patogenetik təsrini və morfoloji substratını aşkara çıxararaq onun orqanizmə bütövlükdə sistem təsir
mexanizmlərini izah etdi.
Homeosiniatriyanın hər seansı zamanı kiçik yaşlı uşaqlarda 7-10, böyüklərdə isə 15-ə qədər akupunktur
nöqtədən istifadə olunur. Daha davamlı nəticə almaq üçün hərəsi 10 seans olmaqla fasilələrlə 3-4 kurs
müalicə almaq məsləhət görülür. Homeosiniatriya zamanı ən çox istifadə edlən akkupunktur nöqtələr aşağıdakılardır:
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Yuxarı ətrafların iflicində ən çox
məsləhət görülən nöqtələr Gİ15, Gİ11, Gİ4, TR5
Dirsək oynağının
kontrakturasında-Gİ10,İG7

Aşağı ətrafların

Pəncənin kontrakturasında-V60,V57,RP6,R3,R6 və
s. nöqtələrindən istifadə olunur. Artıq 5-ci, 6-cı
proseduradan başlayaraq müalicənin müsbət
effektini görmək mümkün olur. Belə uşaqlarda
nəinki hərəki imkanlar artır, həmçinin davranışında
emosional elementlər aktivləşir, psixi statusunda
müsbət irəliləyişlər müşahidə edilir. Homeosiniatriya müalicə üsulunun müalicəvi bədən tərbiyəsi və
massaj ilə müştərək tətbiqi məqsədəuyğun hesab

olunur və müalicənin effektini bir qədər də artırır
[9]. Amma bu üsulun su proseduraları və elektroproseduralarla birgə istifadəsi əks göstərişdir.
Epilepsiya xəstəliyi və qıcolma oyanıqlığı isə homeosiniatriyanın aparılmasına əks göstəriş hesab
olunmur,əksinə bəzi kraniopunktur nöqtələrin
istifadəsi bu patologiyalara da öz müsbət təsirini
göstərir.
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Fəsadlaşmış xroniki üz
siniri neyropatiyasının
bioloji müalicəsi
Aygün Məmmədova,
nevropatoloq,
Bioloji Təbabət Klinikası

Kəllə-beyin sinirlərinin neyropatiyaları arasında üz sinirinin neyropatiyasına daha çox rast gəlinir [1]. Sta
tistik məlumatlara görə, hər 100 000 nəfərdən 25də, rastgəlmə tezliyinə görə qadın və kişilərdə eyni
dərəcədə üz sinirinin neyropatiyası aşkar olunur. Bu
neyropatiyanın 30% hallarda gedişatı ağırlaşma ilə
fəsadlaşır [2].

Ü

z siniri neyropatiyasının əsas səbəbləri kimi virus
infeksiyaları, xüsusilə herpes virus, orta qulağın
iltihabi prosseslərində, irinli-iltihabi prosesin disseminasiyası, metobolik pozulmalar-şəkərli diabetdə,
beynin üzvi xəstəliklərində, qan dövranı pozulmalarında,
beyin şişləri və travmalardan sonra inkişaf edə bilər.

Bir çox hallarda üz siniri neyropatiyasının səbəbi naməlum
qalır və əsasən soyuqlamanın nəticəsi kimi qiymətləndirilir
ki, bu da idiopatik üz siniri neyropatiyası və ya Bell iflici adlanır. Bütün müraciətlərin 70 %-dən çoxunu məhz
Bell iflici təşkil edir. Neyropatiyanın inkişafını şərtləndirən
patogenetik faktorlardan - VII sinirin periferik şaxələrini
əhatə edən ödem, işemik zədələnməsi və kompressiyası
kimi zədələyici faktorları göstərmək olar[3].
Üz sinirinin neyropatiyası mimiki əzələlərin parezi-iflici ilə müşayiət olunur. Parez inkişaf etməmişdən əvvəl
qulaq arxasında ağrı və xoşagəlməz hissiyyat olur.Daha
sonra zədələnmiş sinir tərəfdə, mimiki əzələlərdə zəiflik
tədricən artmağa başlayır və bu əzələlərdə hərəkətlər
məhdudlaşır, xəstə qaşını yuxarı qaldıra bilmir, burundodaq büküşü hamarlaşır,ordunu şişirdə bilmir,ağız
sağlam tərəfə dartılır,maye qəbul etdikdə ağız bucağından axır,gözü yummaq istədikdə göz alması yuxarı
çevrilir (Bell simptomu) və skleranın kənarı ağ haşiyə
şəklində görünür (laqoftalm). Əgər sinirin proksimal
şaxəsi fallopi kanalında zədələnibsə, bu zaman zədənin
səviyyəsindən asılı olaraq dilin ön 2/3 hissəsində

dadbilmənin pozulması,qulaqda səs və gözdən yaş axması ilə müşayiət oluna bilər.Varoli körpüsü səviyyəsində
zədələnmə olduqda alternik sindromlar-üz sinirinin
neyropatiyası və əks tərəfdə ətraflarda piramid pozulmalar özünü göstərir.İnsult və travmalardan sonra
sinirin kortiko-nuklear yolda zədələnməsi isə mimiki
əzələlərin mərkəzi tipli iflicinə səbəb olur.Bu zaman ancaq aşağı qrup mimiki əzələlərin fəaliyyəti pozulur [4].
Çox zaman xəstəlik 3-6 həftə ərzində tam sağalır. Bəzən isə sinirin aksonu zədələndiyi üçün xəstəlik
xroniki mərhələyə keçir və proses 6 aya kimi uzana
bilir.Müəyyən qrup pasiyentlərdə xəstəliyin müxtəlif
fəsadları-mimiki əzələlərin kontrakturası,”timsah göz
yaşı” simptomu, patoloji sinkineziyalar, hemispazm,
keratokonyuktivit,xarici qulaq keçəcəyində ağrı ola bilər.
Patoloji prosesin, zədənin səviyyəsini təyin etmək üçün
xəstələrə müalicədən əvvəl elektromioqrafik müayinə
(EMQ) aparılır [3].
Xroniki üz sinirinin neyropatiyası olan xəstələrin üzün
dəki kontraktura səbəbindən uzun müddət xarici görü
nüşlərindəki xoşagəlməz, estetik dəyişikliklərə görə psi
xoloji gərginlik keçirirlər,ünsiyyətdən qaçırlar,kütlə ara
sında olmaqdan çəkinirlər.
Müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti üz siniri neyropatiyasını 1-3 il və daha çox əvvəl keçirən,mimiki
əzələlərində kontraktura və digər fəsadlaşmaları olan,
çoxsaylı müalicələrdən effekt əldə etməyən, ümidsiz
pasiyentlərdir.
Bioloji təbabət nöqteyi-nəzərindən iflic olmuş mimiki
əzələlərin bərpası xəstəliyin neçə il əvvəl keçirilməsindən
asılı deyil, bu sinirin işini tənzim edən meridianlarda enerji
axınını bərpa etməkdən asılıdır. Bəzi xəstələrdə 3-4 il əvvəl
bu prosesin baş verməsinə baxmayaraq bioloji üsullarla
bərpa əldə etmək mümkündür. Bu prosesdə xəstədən
sağalmaq üçün böyük arzu və səbr tələb olunur.
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Antihomotoksik preparatlarla aparılan bioloji tənzim
ləyici terapiya orqanizmin həyat fenomenləri ilə qarşılıqlı
əlaqədə olaraq ”orqanizmə öz gücü hesabına” sağalma
bəxş edir.Müalicədə homotoksikologiyanın 3 prinsipi :
drenaj –dezintoksikasiya,immunomodulyasiya və orqan toxumaların aktivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Zədə
ocağında biorequlyasiyanın pozulması həmin nahiyədə
qan dövranı və mikrosirkulyasiyanı pozur, hipoksiya,
əzələlərdə bərklik, rigidlik yaradır, bu da meridianlarda
enerji blokadasına gətirib çıxarır.Adi əzələdaxili vurulan
dərman maddəsi bu blokadanı aça bilmir [5].
Antihomotoksik preparatlar potensiyalaşma və dinamizasiya üsulu ilə hazırlanmış, tərkibi bitki, mineral, iribuynuzlu
heyvanların orqanları və katalizatorlardan ibarət kompleks bioloji preparatlardır.Böyük alman alimi,homeopat
həkim Hanneman yazırdı ki,”potensiyalaşma dərmanın
ruhudur” və yalnız bu üsulla hazırlanan preparatlar insan
orqanizminə tənzimləyici təsir göstərə bilər.
İnsan bədəninin səthində 100-lərlə bioloji aktiv nöqtələr
ayırd edilir. Bu bioloji aktiv nöqtələrin xəstənin konstitusional tipinə, xəstəliyin etiologiyasına və simptomlarına
uyğun bioloji preparatlarla qıcıqlandırılması qədim Şərq
təbabətinə əsasən, meridianlarda blokadaları aradan
qaldıraraq normal enerji axınına səbəb olur.Bu müalicə
üsulu bioloji təbabətdə “homeosiniatriya ” adlanır [5,6].

48

Keçən əsrin ortalarından başlayaraq Avropa ölkələrində
də şərq təbabətinə, xüsulilə akuounkturaya maraq
getdikcə artırdı. Əllbəttə, bu sahə alimlərin də nəzərindən
kənarda qalmadı və bioloji aktiv nöqtələrin-akupunktur
nöqtələrin morfo-funksional substratının araşdırılması
üçün bir çox elmi-tədqiqatlar aparıldı və sübut olundu ki,
həqiqətən də bioloji aktiv nöqtələr bədən səthimizdəki
digər səthlərdən fərqli olaraq çoxlu sinir ucları, vegetativ terminallar ilə zəngindir. Eyni zamanda, histoloji
müayinələr bu nöqtələrdə epidermisin daha nazik olması
və tosqun hüceyrələrlə zəngin olmasını sübuta yetirdi. (A.
K.Padşibyakin,1952,V.Q.Voqralik,1961,G.G.Gunn,1976)
Homeosiniatriya müalicə üsulunda akupunktur nöqtə
və antihomotoksik preparat xəstə üçün fərdi seçilir. Se-
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çilmiş bioloji preparat dəridaxilinə 0,3-0,5 ml olmaqla
yeridilir və nəticədə 0,5 sm papula əmələ gəlir.Bu zaman əmələ gələn papula uzun müddət akupunktur
nöqtəyə təzyiq edərək, Byurqe qanununa əsasən həm
preparatın, həm də seçilmiş nöqtənin effekti summasiya olunaraq “turbo” effekt əldə olunur.
Üz siniri neyropatiyasında mədə, öd kisəsi, sidik kisəsi,
yoğun bağırsaq meridianlarındakı nöqtələrdən, eyni zamanda boyun arxası Adler-Laudre nöqtələrindən, periferiyada, ətraflarda yerləşən endokrin sistem və qaraciyər
meridianlarından istifadə olunur.Ağrı simptomu zamanı
nevral terapiya daha tez effekt əldə etməyə köməklik
göstərir. Demək olar ki, bütün xroniki proseslərdə
müsbət nəticə göstərən autohemoterapiya üz sinirinin
neyropatiyasının xroniki mərhələlərində reqressiv vikariasiyaya (yəni, xəstəliyin bioloji baryerdən sağa doğru yerini dəyişməsinə) səbəb olur və sağalmanı şərtləndirir [7].
Xəstə V.F. (41 yasinda) kilinikamıza kecirilmiş sağ üz siniri
neyropatiyasının qalıq əlamətləri ilə muraciət etmişdir.
Xəstəlik 3 il əvvəl soyuqdəymədən sonra əmələ gəl
misdir.Xəstə səhər formalaşan parezdən sonra ertəsi
gün həkimə müraciət edib, lakin antixolinesteraz preparatların ilk gündən təyini parez əlamətlərini dərin
ləsdirmiş, xəstədə psixovegetativ sindrom və nəhayət,
depressiya yaratmışdır. Xəstə 3 il müddətində müxtəlif
həkimlərdə allopatik medikamentoz, fizioteropevtik
müalicələr götürmüş, üz masajı aparılmışdır. Butun
bunlara baxmayaraq iflic olmuş əzələlərdə kontraktura
yaranmaga başlamışdır.
Xəstə aparılan müalicənin effektsizliyini anlayıb, plastik
əməliyyat etdirmək qərarına gəlmişdir. Müəllimə olduğu uçün üzünün belə geyri-estetik deffekti onda ciddi kompleks yaratmiş, sinifə girərkən böyük həyəcan,
narahatçılıq hissi keçirirmiş. Bu səbəbdən xəstə kilinikaya daxil olarkən 2 aydan sonra plastik əməliyyata
gedəcəyini və sonuncu dəfə yalnız bioloji üsullara inandığı üçün müalicə almağa razı olduğunu bildirmişdir.
Pasiyentin obyektiv müayinəsi zamanı xəstə gözlərini
sıxarkən sağ gözün tam yumulmaması, laqoftalm -göz
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Üz sinirinin zədələnməsinin dərəcəsini Xaus Braakman şkalası ilə təyin edirlər:
Mərhələ

Funksiya

Əlamətlər

1

Norma

Bütün şaxələrin funksiyası normaldır

Yüngül disfunksiya

A: Detal müayinə zamanı yüngül əzələ zəifliyi, cüzi sinkineziya rast gəlinir
B:Sakit halda üzdə simmetriya
C: Alın, göz, ağızətrafı əzələlər hərəkət zamanı
·
Alın:hərəkətin nisbətən azalması
·
Göz: bərk sıxan zaman göz yumulur
·
Ağız:cüzi asimmetriya

2

3

Nəzərəçarpan
disfunksiya

A:Nəzərəçarpan zəif asimmetriya, cüzi sinkineziya
B: Alın, göz, ağızətrafı əzələlər hərəkət zamanı
·
Alın:hərəkətin azacıq məhdudlaşması
·
Göz:xüsusi cəhdlə gözün bağlanması
·
Ağız:maksimal cəhdlə ağız əzələlərinin açılması

Orta ağır disfunksiyada

A:Gözə çarpan asimmetriya və əzələ zəifliyi
B: Alın, göz, ağızətrafı əzələlər hərəkət zamanı
·
Alın: əzələlərdə hərəkətsizlik
·
Göz: tam yumulmur
·
Ağız:əzələlərdə gözə çarpan asimmetriya

5

Ağır disfunksiyada

A: göz əzələlərinin hədsizi zəif hərəkəti
B: sakit vəziyyətdə üzdə asimmetriya
·
Alın: əzələdə hərəkət yoxdur
·
Göz:heç bir cəhdlə göz qapağı bağlanmır

6

Total iflic

Mimiki əzələlərdə heç bir hərəkət yoxdur

4

Klinikamızda müalicə olunan xəstələrin müalicədən əvvəl və müalicədən sonrakı vəziyyəti şəkil formasında
arxivləşdirilir. Mentalitetimizə uyğun olaraq şəkillər jurnalımızda dərc olunmur.

ağının görünməsi, sağ tərəfdə qaşların qalxmaması və
alın qırışlarının alınmaması, burun-dodaq büküşünün
hamarlaşması, ağız bucağının sola tərəf dartılması“rozetka simtomu” qeyd olunmusdur.
Xəstəyə instrumental müayinələrdən maqnit rezonans
tomoqrafiya (MRT), üz nahiyəsinin rentgenoqrafiyası olunmuşdur. Elektromioqrafik müayinə zamanı sağ
üz sinirinin hər 3 şaxəsində M cavabın amplitudunun
normadan hədsiz aşağı olması, aksonal demiyelinləşmə
kimi dəyişiklik qeyd edilmisdir.
Müayinələrdən sonra xəstəyə fəsadlaşmış üz siniri
neyropatiyası diaqnozu qoyuldu və kompleks bioloji
müalicə təyin edildi. Homeosinatiriya metodu ilə sidik
kisəsi, mədə və yoğun bağırsaq meridianı üzrə antihomotoksik preparatlardan Lymphomyosot, Traumeel
S, Spascupreel preparatları bioloji aktiv nöqtələrə kiçik
dozalarla inyeksiya edildi. Hər növbəti seansda xəstənin
üzündəki kontrakturanın yumşalması və 3 il ərzində
tam yumulmayan sağ göz qapağının artıq yumulması
kimi dinamik irəliləyiş əldə olundu. Prosedur həftədə 1

Ədəbiyyat

dəfə olmaqla 10 seans aparılmışdır.Xəstəyə əlavə olaraq vitamin terapiya, üz əzələlərinin zəif masajı, mimiki
əzələlərin müalicəvi gimnastikası təyin edilmişdir.
Müalicə nəticəsində sağ ğöz qapağı yumulmuş, sağ
tərəfdə qaşın qalxması ilə, alın qırışları alınmağa baslamiş,
burun dodaq büküşündə assimetriya azalmış, depressiv
həyəcanlı vəziyyət ötüb keçmişdir. Nəhayət, müalicə
kursu tam bitdikdən sonra artıq plastik əməliyyata ehtiyac qalmamışdır. Beləliklə, antihomotoksik peraparatlarla aparılan homeosinatiriya metodu tamamilə ziyansız, heç bir əlavə təsiri olmayan bir alternativ müalicədir
və onu 2-3 il əvvəl keçirilmiş üz siniri neyropatiyasının
fəsadlarının müalicəsində qənaətbəxş metod hesab
etmək olar.Fizioterapevtik müalicə metodları ilə yanaşı aparılan homeosiniatriya xroniki fəsadlaşmış üz siniri
neyropatiyasının müalicəsində yeni perspektivlər açır
və daha geniş tədqiqatların aparılmasını labüd edir.
Mualicədə orqanizmin bütün resursları səfərbər edilərək
onun bərpasına yönəldilir. Bioloji müalicə pasiyentdə
müsbət emosiya, inam və daxili rahatlıq yaradır.
4.

А.А.Скоромец.Т.А.Скоромец.Топическая диагностика
заболеваний нервной нервной системы.2001
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2001
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Хroniki qəbizliyin
bioloji tənzimləyici
terapiyası
Arzu Quliyeva,
qastroenteroloq
Bioloji Təbabət Klinikası
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əmək qabiliyyətli
əhalinin 30-50%-i, uşaqların isə 5-20%-i funksional
qəbizlikdən əziyyət çəkir (5). Qəbizlik yaşli insanlarda
cavanlara nisbətən 5 dəfə çox rast gəlinir (2,3).

Q

Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlarda bu əlamətlərin
hamısı olur, lakin əlamətlərdən hər hansı biri olmaya
bilər. Hətta bu əlamətlərdən yalnız birinin olması belə
artıq qəbizliyə dəlalət edir (4).

əbizlik həzm sistemi xəstəliklərində ən çox
təsadüf olunan şikayətlərdəndir və həkimə
müraciət edənlərin 2-20%-ni təşkil edir (10).
Qəbizlik daha çox qadınlarda, yaşlılarda və uşaqlarda rast gəlinir (11). Adətən, yaşlılarda sağlamlıqla əlaqəli problemlərin olması, orta yaşlı insanlarda
isə fiziki aktivliyin az olması ən çox təsir göstərən
səbəblərdəndir (12).

Qəbizliyin təsnifatı

Gün ərzində 3 dəfədən həftədə 3 dəfəyə qədər olan
defekasiya normal hesab olunur (2,4). Qəbizliyə nəcisin
miqdarının az olması, konsistensiyasının quru və bərk
olması, defekasiyadan sonra tam boşalma hissinin olmaması xasdır.

1.

Ən azı hər dörd defekasiyadan birində bərk
gücənmə.

2.

Ən azı hər dörd defekasiyadan birində bərk və
ya qiğabənzər nəcis.

3.

Həftədə 3 defekasiyadan az olması.

4.

Tam boşalma hissinin olmamasi ( ən az ¼
defekasiyanın).

5.

Anorektal nahiyyəsində blokada hissinin
olmasi (ən azı defekasiyanın ¼ hissəsinin).

6.

Defekasiya zamani əllə yardim etmək.

3-cü Roma kriterisinə görə, əgər qəbizlik əlamətləri 6
aydan çox özünü göstərirsə və son 3 ay ərzində aşagıda göstərilən 6 situasiyadan 2-si xəstədə müşahidə olunursa bu zaman xroniki qəbizlik diaqnozu qoyulur (5,6):

Bir neçə gün ərzində defekasiyanın olmaması kəskin
qəbizlik hesab olunur. Kəskin qəbizliyin səbəbi bagırsaq
keçməməzliyi ola bilər: mexaniki (məsələn,şişlə əlaqəli)
və dinamik (qarin boşluğunda baş verən iltihabi proses nəticəsində). Bundan başqa bəzi dərmanların əlavə
təsirləri, kəllə-beyin travmaları, uzun müddətli yataq rejimi nəticəsində də kəskin qəbizlik yarana bilər (4).
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Etiologiya
Xroniki qəbizliyin əsas səbəbləri qeyri- düzgün qidalanma, rasionda qida liflərinin və mayenin az olması, fiziki
aktivliyin az olmasi, emosional və fiziki stres, depressiya, defekasiyanı saxlamaq, tez –tez işlədici dərmanların

istifadəsi, hamiləlik, səyahət, bəzi dərmanlarin qəbulu,
anal hissənin xəstəlikləri (hemorroy,çat), bağırsağın motor pozulması, çanaq dibi patologiyalar, yoğun bağırsağın inkişaf anomaliyaları və innervasiya pozuntusu,
onurğa travmaları, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, hormonal pozulması ola bilər (2,3,6,9).

Qəbizliyin səbəbləri
Xarici səbəblər

- Mayenin,qida liflərinin kifayət qədər qəbul olunmaması
- Defekasiyaya çağırışı qəsdən pozmaq

Struktural səbəblər

- kolorektal:neoplazma,striktura,işemiya,divertikul.
- anorektal:iltihab,prolaps,çat,striktura.

Sistem patologiyalar

- Hipokaliemiya, hiperkaliemiya, hiperparatireodizm,
hipotireoidizm, hipertireoidizm, şəkərli diabet,
addison xəstəliyi,fioxromasitoma, amiloidoz,
sklerodermiya, polimiazit, hamiləlik.

Nevroloji səbəblər

- MSS:Parkinson xəstəliyi,çoxsaylı skleroz,travma,
işemiya,şiş.
- Oma sinirləri:travma,şiş
- Avtonom neyropatiya
- Aqanqlionoz (Qirşprunq xəstəliyi)

Dərman preparatları

- Analgetiklər:opiatlar;QSİƏP
- Antixolinergik preparatlar:atropinəbənzər preparatlar,
antidepressantlar,neyroleptiklər,antipsixotik preparatlar,
metal ionlar:alüminium(antasid,sukralfat),barium
sulfat,vismut, kalsium, dəmir, ağır metallar(civə,
ğurğuşun)

Qeyri-müəyyən
patofizioloji
səbəblər

- qıcıqlanmış bağırsaq sindromu
- nəcis kütləsinin ləngiməsi ilə əlaqəli qəbizlik
- çanaq dibinin disfunksiyası

Səbəbindən asılı olaraq 3 tip qəbizlik
ayırd edilir:
1.

Birincili (anadangəlmə və ya qazanılmış
yoğun bağırsaq innervasiyanın və inkişaf
anomaliyaları nəticəsində formalaşan).

2.

İkincili (xəstəliklərin,travmaların,dərmanların
əlavə təsirlərinin nəticəsində yaranan).

3.

İdiopatik (yoğun bağırsağın motor
funksiyasının məlum olmayan səbəbdən
pozulması nəticəsində yaranan).

Diaqnostika
Qəbizliyin diaqnostikasında qəbizliyin xroniki və ya
kəskin olmasının aydınlaşdırılması məqsədilə şikayətlər
Roma kriterilərinə uyğun olaraq araşdırılır və qəbizliyin
pasiyentdə olan xəstəliklə və ya həyat tərzi ilə əlaqəli
olub-olmaması müəyyənləşdirilməlidir (3,4).
Müayinə zamani qarnın ön divarı perkussiya, palpasiya
olunaraq bağırsaqda köpün olması, qarın nahiyyəsində
şişin, anus nahiyyəsində hemorroyun, çatın, şişin, prolapsın, qanlı ifrazatın olub –olmaması aydınlaşdırılır, düz
bağırsağın hərəkətliyinin müayinəsi aparılır (6,9). Laborator müayinələrdən qanın və sidiyin ümumi analizi,
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qanın biokimyəvi müayinələri-bilirubin, ALT, AST, QQT,
koproqramma, nəcisin disbakterioza görə müayinəsi,
nəcisin gizli qana görə müayinəsi aparılır [7].
Instrumental müayinələrdən əsasən kolonoskopiyayoğun bağırsağın daxili müayinəsi,anorektal manometriya-anorektal əzələnin tonusunun və düz bagır
sağın,anus sfinkterinin yığılma qabiliyyətinin müayinəsi
aparılmalı, irriqqoskopiya- yoğun bağırsağın kontrast
R- müayinəsi, bagırsagın müxtəlif şöbələrinin funksional vəziyyəti haqqında da məlumat almaq lazımdır.

Müalicə taktikası
Xroniki qəbizliyin müalicəsinin effektli olması üçün ilk
növbədə onun səbəbini aydınlaşdırmaq və müalicə zamanı hər bir qəbizlik halına fərdi yanaşmaq lazım gəlir.

Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanların
pəhrizə riayət etməsi qəbizliyin
müalicəsində böyük rol oynayır
Bağırsağın hərəkətini yaxşılaşdıran pəhriz qidalara
qara çörək, çiy meyvə-tərəvəz, quru meyvələr, kəpəkli
çörəklər, qarabaşaq, yulaf, şorbalar, marinadlar, mineral
sular, limonad, şirələr, pivə, kvas, xama, qaymaq, qatıq,
ağ şərabı aid etmək olar [13,14]. Bağirsağin hərəkətini
ləngidən qidalara isə qara tünd çay,kakao,qırmızı
çaxır,sürtgəcdən keçirilmiş qidalar,özlü qidalar (sıyıqlar,
əsasən, manna və düyü) aiddir. Qəbizlik zamanı rasiondan qaz əmələgətirən qidalar çıxarılmalıdır (məs:
kələmdən,ispanaqdan,paxlalı bitkilərdən hazırlanmış
qidalar). Alma və üzüm şirələri də bu halda məsləhət
görülmür. Peristaltikanın artması ilə müşaiyət olunan,
xüsusilə qarında spastik ağrılar olan hallarda qida lifləri
ilə zəngin pəhriz, ağrıların güclənməsinə səbəb ola bilir. Gavalı meyvəsi orqanik üzvi turşularla zəngin bitkidir
və bağırsağın peristaltikasına çox güclü təsir edir. Ona
görə qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlara qara gavalı
məsləhət görülür [2,8].
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Əgər hər hansı bir əks -göstəriş yoxdursa, (ürək xəstəliyi,
ödemlər və.s) xəstələrə gün ərzində 1,5 litr maye qəbul
etmək məsləhət görülür, çünki bağırsaq kütləsinin evakuasiyasının ləngiməsi nəcis möhtəviyyatında mayenin
azalmasına gətirib çixarır,bu da kütlənin hərəkətinin
ləngiməsinə səbəb olur(13) .
Qəbizliyin müalicəsində fiziki aktivliyin artırılmasının əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, səhərlər yataqdan
gec durmaq, uzun müddət yataqda qalmaq olmaz,
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əksinə piyada yürüşlər, üzgüçülük, velosiped sürmə bu
xəstələrə çox faydalıdır.
Fiziki aktivlik bağırsaqların hərəkətliliyini, orqanizmin tonusunu artırır,qarın əzələlərini möhkəmlədir,çanaq dibi
əzələlərini möhkəmləndirərək qəbizliyin profilaktikasında vacib rol oynayır [3;13;16].
Xroniki qəbizlik zamanı işlədici preparatlardan az
istifadə etmək lazımdır.İşlədici preparatlar alimentar,
nevrogen, endokrin mənşəli qəbizlikdə isə tamamilə əks
göstərişdir.Lakin davamlı qəbizlikdə, xüsusilə bağırsağın
motor funksiyasının zəif olması ilə əlaqəli qəbizlikdə,
yaşlı insanlarda bəzən işlədici preparatlar istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq yenə də işlədicilər çox qısa
kurslarla qəbul olunmalıdır.
Xroniki qəbizliyin müalicəsi asan deyil və qəbizlik zamanı işlədici preparatların istifadəsi də hələ xəstəliyin
müalicəsi demək deyil. Uzun müddət və həkim
məsləhəti olmadan işlədici dərmanların istifadəsi əksər
hallarda əks təsirlərə səbəb olur: məsələn, qəbizlik
daha ağır formaya keçir, bağırsağın motor funksiyası və
onun hərəki aktivliyi daha da aşagı düşür, işlədicilərin
dozası get-gedə artırılsa da daha sonra bu preparatlar artıq qeyri-effektiv olur. Eyni zamanda orqanizmdə
maddələr mübadiləsi pozuntuları ilə əlaqəli problemlər
də meydana çıxır, allergik reaksiyalar (səpgi,StivensCons sindromu, şok, qurdeşənəyinə bənzər sindrom),
dərman diareyası, nazik bağırsağın funksional pozğunluğu (malabsorbsiya, eksudativ enteropatiya sindromu), enterokolit, yoğun bağırsağın melanozu, bağırsaq keçməməzliyi,mədə-bağırsaq traktının müxtəlif
şöbələrinin xərçəngi (uzun illər daxilə vazelin yağının
qəbulu zamanı), xroniki hepatit,sirroz,anal qaşınma,lipid
pnevmaniyası (yataq rejimində yaşlı insanlarin vazelin
yaği qəbulu zamanı) formalaşa bilir [16].

Bioloji tənzimləyici terapiya
Qəbizlik zamanı birinci növbədə müxtəlif toksinlərin
toplanması nəticəsində orqanizmin toksiki yüklənməsi
baş verir və homotoksikologiyada Rekkeveqin
"Xəstəliyinin inkişaf cədvəlinə" görə qəbizlik cədvəlin
xəstəliklərin depolaşma fazasında yerləşir. Funksional
qəbizlik zamanı xəstəlik bioloji baryeri keçmədiyi halda müalicə zamanı antihomotoksikologiyanın ilk iki
müalicə sütunundan istifadə olunur:
1.

Drenaj və detoksikasiya

2.

İmmunomodulyasiya.

Drenaj və detoksikasiya məqsədilə toksinlərin orqa
nizmdən təbii şəkildə xaric olmasına komək üçün hidrokolonoterapiya və həzm sisteminin drenaj preparatlarından
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istifadə olunur. Bu məqsədlə Nux-Vomica, Lymphomyosot,
Hepar compositum, Mucosa compositum, Koenzim compositum, Podofillum kimi preparatlar məqsədəuyğundur.
Müalicə dövründə bu preparatlar vena daxilinə infuziya
şəklində, əzələ daxili inyeksiyalar və yerli olaraq dəri içinə
biopunktura və homeosinatriya metodları ilə yeridilir.
Xroniki qəbizlik nəticəsində nazik və yoğun bağırsaqlarda, daha sonra isə bütün həzm traktında struktur
dəyişikliyi formalaşa bilir. Bağırsaqların selikli qişası zədələnir,yerli qan dövranı pozulur və.s .Bu zaman
orqanın regenerasiya,reparasiya və trofiki funksiyalarını bərpa etmək və ya stimulyasiya etmək üçün Colon
suis,Musculus suis,Funiculus umbilicalis suis,Plasenta
suis, Cinnamomum homakkord,Hamamelis homakkord
kimi preparatlardan və fizioterapevtik metodlardan
istifadə olunur (20).
Xroniki qəbizliyin digər labüd ağırlaşmalarından
biri də bağırsaqlarda qıcqırma, həzm, absorbsiya
prosseslərinin pozulması,disbiozun formalaşması,
çürümə proseslərinin sürətlənməsi və immunitetin
zəifləməsidir.
Beləliklə,müalicədə immunomodulyasiya mərhələsinə
keçilir və antihomotoksik terapiyanı mikrobioloji terapiya ilə müştərək aparmaqla bağırsaq mikroflorasını bərpa
və yerli immuniteti requlyasiya etməklə həzm prossesini bərpa etmək mümkündür. Bu məqsədlə bifido- və
laktofloranı bərpa etmək üçün Symbio Lakt preparatından və İnuvitdən istifadə olunur. İnuvitin tərkibindəki
ballast maddə olan inulin həzmi yaxşılaşdırır,bağırsaq
fəaliyyətini stimulyasiya edir.Həzm sistemi fermentləri
inulini parçalaya bilmir,lakin bağırsaq probiotikləri üçün
inulin qidalı substratdır.Probiotiklərin ferment sistemi isə
inulini həzm edə bilir və metabolizm nəticəsində alınan
maddələr bağırsaq selikli qişasına və normal mikrofloraya müsbət təsir göstərir.
Bir çox həzm sistemi xəstəliklərinin bioloji tənzimləyici
müalicəsində mikrobioloji Symbio preparatları mühüm yer tutur. Xroniki qəbizlik zamanı mikrobiloji
preparatlardan tərkibində canlı E.Coli ştamları olan
Symbioflor2 preparatının istifadə edilməsi məqsədə
uyğun hesab olunur. Preparatın tərkibinə daxil olan
canlı mikrob ştamları iltihab sitokinlərinin (interleykin 1b,İl-6) sintezini inhibə etməklə, iltihabəleyhi
sitokinləri (interleykin-2,qamma interferon) isə stimulə
etməklə immunorequlyator funksiya həyata keçirir.
Nəticədə bağırsağın selikli qişasında sekretor İgA sintezi artır və bağırsağın qoruyucu, baryer funksiyası
yüksəlir,bağırsağın selikli qişasında mutsin gelinin ifrazının çoxalması bağırsağın sürüşkənliliyini artırır, bağırsağın motorikası tənzimlənir (21).
Xroniki qəbizliyin kompleks müalicəsində homeosiniatriya metodu da öz effektli təsirini sübut etmiş müalicə
metodlarındandır. Qədim Çin akupunktur nöqtələrinə

antihomotoksik dərman preparatlarının yeridilməsi ikili təsirin əldə olunmasına şərait yaradır.Belə ki, müalicə
zamanı istifadə olunan bioloji aktiv nöqtələrlə homotoksikoloji dərman preparatının təsirinin summasiyası daha
geniş terapevtik effekt əldə etməyə köməklik göstərir.
Xroniki qəbizlik zamanı daha çox istifadə olunan
meridianlar – yoğun bağırsaq (Gi), mədə (E) meridianı, sidik kisəsi (V) meridianı, böyrək (R) meridianı,
dalaq-mədəaltı vəzi (Rp) meridianlarıdır.
Gi və E meridianlarından boşluq sindromunda-qəbizlik,
qarında ağrı, ağırlıq, köp, qarında dartılma hissi
müşahidə olunduqda E 25,E 27,E 36,Gi 11,V25,V46
nöqtələrinə uyğun bioloji preparatlar inyeksiya edilir.
R meridianının boşluq sindromunda qəbizlik qarnın
aşağı qrup əzələlərinin atoniyası hesabına yaranır və
aşağı ətraflarda, beldə soyuma hissi ilə müşaiət olunur. Bu zaman müalicədə R3, R6, J4,Rp 14, V 23, C7
nöqtələrindən istifadə olunur (19).
Rp meridianının boşluq sindromunda qəbizlik adətən
iştahanın pozulması, köp, aşağı ətraflarda zəiflik, yorğunluqla müşayiət olunur.Bu zaman Pr4, Rp8, J6,
J12,,V20,V31, Rp14,E25 nöqtələrinə üstünlük verilir (19).
Xroniki qəbizliyin kompleks müalicəsində fizioterapevtik
prosedurların tətbiqi müalicənin effektini artırır. Fizioterapevtik prosedurlar xəstəlik zamanı təsir göstərmək
istədiyimiz patogenetik səbəbdən asılı olaraq, differensasiya olunmaqla aparılmalıdır. Bu zaman patoloji
prosesin lokalizasiyası, motor-evakuator pozulmasının
xarakteri mütləq nəzərə alınmalıdır. Müalicə zama-
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Bağırsaq - immun
sistemin mərkəzidir
Mədə - bağırsaq traktını
requlyasiya etmədən
heç bir xəstəlik müalicə
olunmur!
nı aşağı tezlikli impuls cərəyanlarının (yoğun bağırsağın hərəki funksiyasina təsir göstərmək üçün, atonik
qəbizlikdə,spastik qəbizlikdə), yerli darsonvalizasiya
(proktit,siqmoiodit,çatlar və eroziyalarla müşayiət olunan), diadinamoterapiya (köndələn çənbər bağırsağın
motor funksiyasına təsir göstərmək üçün ), ultra yüksək
tezlikli səs dalğaları (iltihab əleyhinə,ağrı kəsici təsir
göstərmək üçün ), maqnit sahəsi (bağırsağın motor
funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün və bağırsaq toxumala-
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Xroniki degenerativ
xəstəliklərə və onların
müalicəsinə biolojı
təbabətin yanaşması
Əli Əlizadə,
həkim-homotoksikoloq,
Bioloji Təbabət klinikası
Xroniki degenerativ xəstəliklərdə simptomlar nə zaman
üzə çıxır? Bu sualın cavabına Bioloji Təbabət prizmasından yanaşsaq, deyə bilərik ki, toksiki maddələrlə
yüklənmələr illər boyu orqanizm tərəfindən neytrallaşdırılır. Lakin bu yuklənmələr həddindən artıq olduqda
və ya orqanizmin kompensator imkanları tükəndikdə
simptomlar üzə çıxır. Bioloji tənzimləyici terapiyanın
nəzəriyyəsinə görə, xəstəlik və simptomlar xəstəliyin
Rekkeveq cədvəlinə əsasən (hansı fazada olması) araşdırılır. Bu zaman toksiki yüklənmələr, pH balansının
pozulması, maneə ocaqları, konstitusional zəiflik və s.
nəzərə alınır.

Xroniki xəstəliyin gedişi hansı
səbəblərdən yaranmasından asılı
olmayaraq pasiyentin konstitusional
tipindən asılıdır.

B

ir çox xəstəliklər idiopatikdir, yəni onların səbəbləri
məlum deyil. Maraqlısı budur ki, pasiyentin
müayinəsinə Bioloji Təbabət prizmasından yanaşdıqda həkimin çoxlu açıqlamaları olsa da, konkret
diaqnoz qoymaqda çətinlik çəkir. Allopatik təbabət hər
xəstəlik üçün bir səbəb axtarır. Əgər səbəb tapılmayıbsa, onda " naməlum etiologiyalı "adlandırılır və terapiya
yalnız simptomatik aparılır. Bu, о deməkdir ki, xəstəliyin
simptomları müalicə olunur.
Məsələn:
•
•

Bütün autoimmun xəstəliklərdə;
Artroz kimi ağır xroniki degenerativ
xəstəlikdə;

•
•
•
•
•
•

Xroniki damar xəstəliklərində;
Xroniki qara ciyər xəstəliklərində;
Şiş xəstəliklərində;
Bir çox allergik xəstəliklərdə;
"Yeni xəstəlik " adlanan xroniki yorğunluqda;
Bir çox endogen psixi xəstəliklərdə (məsələn:
depressiya).

Bioloji Təbabət həkiminin yanaşmasında bu xəstəliklərin
səbəbinin yarısı tapıldıqda xəstəliyin bir hissəsini müalicə
etmək mümkündür.
Bioloji Təbabətdə xəstəlik ümumi şəkil kimi deyil, çoxlu
fərdi səbəblər kimi müalicə olunur. Allopatik təbabətdə
diaqnoza uyğun müalicələr aparılır, diaqnozdan kənara
çıxılmır. Bu pis cəhət olmasa da, bu halda xəstə deyil, diaqnoza əsasən xəstəlik müalicə edilir.Bununla
da həkimlər yaradıcılıq xüsusiyyətlərini itirmiş olurlar.
Xəstəyə fərdi yanaşma prinsipi pozulur.
Orqanizmin kompensator funksiyasını tükədən əsas
bloklardan biri maneə ocaqlarıdır. Maneə ocaqları ya
xəstəliyi yaradır, ya da onu bir az da ağırlaşdırır. Bəzən
onlar iltihab ocağının səbəbi ola bilir, ocaq sahəsində
görünməsə də, mezenxima və ya meridianlar vasitəsi
ilə təsir edə bilir, xəstəliyin gedişi zamanı anatomik
dəyişikliklər və ya simptomlar vasitəsi ilə özlərini büruzə
verirlər.

Orqanizmin düzənini pozan, kompensator funksiyalarını tükədən əsas bloklar bunlardır:
1.

Maneə ocaqları (məsələn: kariesli dişlər, dişlərdə
olan metallar,çapıqlar, infeksiya ocaqları və s.)
2. Bakteriyalar, viruslar, parazitlər, göbələklər və
onların toksinləri
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3.

Mezenximanın həddən artıq turşulaşması
(şlaklaşma).
4. Sərbəst radikalların toplanması.
Müasir zəmanəmizin bioloji təbabət üzrə məşhur
həkimi prof. Dr. T. Rauya görə iki tez-tez rast gəlinən
tənzimləmə blokadası bunlardır:

Hazırda bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da
ən çox rast gəlinən ağır degenerativ xəstəliklərdən biri
osteoartrozlar və artroza səbəb olan xəstəliklərdir. Artrozlara səbəb olan xəstəliklərə misal olaraq revmatoidli
artritləri, infeksion artritləri, Reyter sindromu. posttravmatik artrozları, mensk yırtıqları və s. göstərmək olar.

1. Diş və dental ağır metal yüklənmələri.
2. Qidalar vasitəsilə bağırsaqlarda toplanan
toksinlər və bağırsaq pozulmaları.
Dr. T.Rau xroniki xəstəliyi çoxlu kiçik daşlardan ibarət
mozaikaya bənzədir. Şəkildən çoxlu daşlar qopduqca
əsər daha çox itməyə başlayır. Bir daş bir şəkil yaratmadığı kimi bir səbəb də xəstəliyin hamısı demək deyil.

Deformasiyaedici osteoartroz onurğa sütununun və
ətraf oynaqlarının distrofik dəyişikliyi ilə müşahidə olunan xəstəliyidir. Bu xəstəliyin əsasında oynaq qığırdağının degenerasiyası, yəni, tam məhv olması durur. Bu
cür ağır degenerativ bir xəstəliyin müalicəsi zamanı
allopatik təbabətin edə biləcəyi əsas iş xəstənin ağrısını aradan götürməyə yönəlir. Yəni iltihab əleyhinə
ağrıkəsicilərdən, hormonal preparatlardan geniş istifadə
olunur. Bəzən oynaq boşluğuna hormonal preparatlar
və ya sinovial mayenin əvəzediciləri yeridilir ki, bu da
xəstədə tez bir zamanda ağrıların kəsilməsinə, hərəkətin
bərpa olunmasma gətirib çıxarır. Lakin ağrının azalması
hələ sağalmaq demək deyil. Ağrıların bu üsullarla dayandırılması xəstəliyin daha da dərinləşməsinə səbəb
olur. Agrının olması zədələnmiş orqanm və ya toxumanın həyəcan səsidir. Oynaqda olan ağrının qəflətən
dayandırılması zamanı xəstə rahat hərəkət etməyə başlayır, nəticədə qidalanması pozulmuş, artıq degenerasiyaya məruz qalmış oynaq qeyri-adekvat yüklənmə
nəticəsində tamamilə dağılır. Bioloji üsullarla müalicə
zamanı Almaniyada istehsal olunmuş bioloji dərman
preparatlarından istifadə olunur. Bu kompleks homeopatik preparatlarının komponentləri bitki ekstraktları,
minerallar, heyvan mənşəli dərman maddələridir.

Maneə ocaqları daha çox xroniki xəstəliklərin fonunda
yaranır. Ən çox rast gəlinən maneə ocaqları bunlardır:
•
•
•

Qidalanmayan dişlər
Köhnə yaralar
Badamcıqlarda və ya sinuslarda olan xroniki
iltihablar
• Xroniki bağırsaq xəstəlikləri
• Qadınlarda doğuşdan sonrakı çapıqlar
Yuxanda qeyd olunan maneə ocaqlarının nəticəsi olaraq, bu xəstəliklərə daha tez-tez rast gəlirik.
•
•
•
•

Mono, oliqo, poliartritlər, digər oynaq
xəstəlikləri
Xroniki baş ağrıları
Nevralgiya
Bağırsaq pozulmaları

Xəstəlik - orqanizmdə zəifləmiş
regenerasiya qabiliyyəti və inkişaf edən
degenerasiyanın ifadəsidir (Dr.T.Rau)
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Osteoartrozlar, osteoporozlar, seirroz və s. tipik dege
nerasiya xəstəliklərinə aid olan xəstəliklərdir. Bunlar
adətən, ahıl xıstəlikləridir, lakin son illərdə degenerasiya
və şiş xəstəliklərinə cavan insanlarda da çox rast gəlinir.
Bu xəstəliklər zamanı Bioloji Təbabət metodları ilə orqanizmin geriləmiş aktivliyini bərpa edərək, onun endotoksin - ekskresiya imkanlarmi stimulə edərək, yəni
Dr.T.Raunun təbirincə desək, zəifləmiş regenerasiya bacarığını gücləndirib, inkişaf etməkdə olan degenerasiyanı zəiflətməklə xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq olar.
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Regenerasiyanı artırmaq məqsədi ilə geniş istifadə
edilən PRP (Platelet Rich Plasma) metodunun bioloji preparatlarla birlikdə istifadəsi daha yüksək müalicə
effektinə səbəb olur. Bu üsulun üstünlükləri ondan
ibarətdir ki, angiogenezi aktivləşdirir, xondrositlərə, osteoblastlara və mezenximal hüceyrələrə mutagen təsir
göstərmir, entotelial hüceyrələrin, fibroblastların proliferasiyasnı aktivləşdirir və s.
Bütün bu üsullarla və bir neçə daha yeni bioloji üsullardan istifadə edərək osteoartrozlarda degenerasiya
prosesini regenerasiya prosesinə çevirmək mümkün
olur. Seyrəlmiş qığırdaq toxuma lifləri sıxlaşır, qığırdağın
elastikliyi artrozun dərəcəsindən, xəstənin çəkisindən
və yaşından asılı olaraq hissəvi və ya tam bərpa olur.

notakehl

TƏSIr MeXAnIZMI VƏ FArMAkoLoJI XASSƏLƏrI
• Strepto- və stafilokokklara, Herpes zoster virusuna qarşı infeksion rezistentliyin
artırılması (antibakterial təsir)
• Antibiotiklərin analoqu:strepto- və stafilokokklara qarşı antibakterial təsir
• klassik antibakterial terapiyaya xas əlavə təsirlərin olmaması (disbakterioz,
allergiya, immunosupressiya və s.).
• kəskin iltihab proseslərinin effektli müalicə vasitəsi (angina, qrip, parotit,
adneksit və s.)
İSTİFAdƏSİnƏ GÖSTƏrİş
• Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının kəskin iltihabi xəstəlikləri, astmatik
bronxit
• Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri (sidik yollarının infeksiyaları,
prostat karsinoması)
• dərinin bakterial-irinli xəstəlikləri (akne, strofulus, qızıl yel)
• epikondilit və oynaqların digər xəstəlikləri
• Prostat adenokarsinomasında antiproliferativ təsir.
ƏkS GÖSTƏrİşLƏr: Məlum deyil
ƏLAVƏ TƏSİrLƏrİ: Məlum deyil

klim akt – H e e l

klimakt-Heel – klimakterik

sindromun müalicəsində
seçim preparatı

k

limakterik sindrom – qadın orqanizmində yumurtalıqların fəaliyyətinin dayanmasından əvvəl, dayanması zamanı və sonra meydana çıxan
əlamətlərdir. orqanizmdə cinsiyyət vəziləri, hipofiz,
hipotalamus, qalxanabənzər vəzi, pankreas, böyrəküstü
vəzi kimi daxili sekresiya vəziləri fəaliyyət göstərir. Yumurtalıqların funksiyasının zəifləməsi daxili sekresiya vəziləri
tərəfindən kompensasiya edilir. Bunun hesabına qadın
hamilə qalmaq qabiliyyətini itirsə də, sağlamlığını və
əmək qabiliyyətini saxlamış olur.

aktiv həyatı davam etdirir və bu cür situasiyalara təslim
olmaq istəmir.

Təbiətin bəxş etdiyi bu böyük nemət nəticəsində qadın yaşamaq və həyat təcrübəsini, sevgisini, müdrikliyini
uşaqlarına və cəmiyyətə vermək imkanı əldə edir.

Heel

Amma bütün qadınlarda klimaks dövrü fəsadsız olmur.
onların yalnız 20 – 60% -i bu dövrü sakit keçirir. Bütün
bunlara baxmayaraq qadınların əksəriyyəti iş rejimini,
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klimakterik sindromun klassik əlamətlərinə
•

istilikbasma

•

oyanıqlıq

•

depressiya

•

başağrısı

•

arteriyal təzyiqdəki sıçrayışlar

•

tərləmənin artması kimi simptomlar aid edilir.

Bu əlamətlərdən ən çox rast gəlinəni istilikbasmadır. İstilikbasma bədən temperaturunun qalxmasıdır. ola bilər
ki, bu dəri örtüklərində temperaturun ölçülməsi zamanı
təyin edilməsin.

K lim ak t – H e el

Bədən temperaturu niyə
və nə vaxt qalxır?

•

Ignatia – iqnasiya bitkisinin meyvəsindən hazırlanır. Depressiya və ağlağanlığı aradan qaldıran maddədir.

•

Cedron – bitkinin toxumlarından əldə edilir. Tərləməni və istilikbasmanı zəiflədir, uzun
müddətli qəbuldan sonra isə təmamilə aradan
qaldırır.

•

Sanguinaria canadensis – Kanada sanqvinariyası bitkisinin kökündən alınır. İstilikbasma, üz
dərisində qızartı, başağrısının və üçlü sinir nevralgiyasının müalicəsində istifadə olunur.

Bəs bu proseslər niyə məhz klimakterik dövrdə meydana çıxır? Çünki əvvəllər cinsi hormonların aktiv iştirakı ilə
gücləndirilmiş immun sistemi vasitəsilə bu gizli ocaqların üzəri sanki örtülürdü. Yumurtalıqların funksiyası dayandıqda bu müdafiə qabiliyyəti də aradan qalxır.

•

Sepia – dəniz molyusku olan mürəkkəb böcə
yinin mürəkkəb kisəsi möhtəviyyatından hazırlanır. Oyanıqlıq fonunda meydana çıxan sinir
pozğunluqlarını və dəridə əmələ gələn qəhvəyi
ləkələri aradan qaldırır.

Klimaksın qarşısını almaq mümkün deyil. Amma müvafiq əlamətləri müasir preparatlarla minimuma endirmək
mümkündür!

•

Lachesis – laxezis ilanının zəhərindən alınır.
Spesifik olaraq klimakterik dövrdə yumurtalıqların funksiyasını aktivləşdirir.

Bunun üçün bəzən hormon əvəzedici terapiya məs
ləhət görülür. Bu müalicədə tərkibində qadın cinsiyyət
hormonları olan preparatlardan istifadə olunur. Bu cür
kimyəvi preparatların uzun müddət qəbulu orqanizmə
xeyirdən çox ziyan verir və qadın ömrünün axırına
kimi kimyəvi preparatı qəbul etməli olur. Bununla yanaşı bəzi xəstəliklərdə bu preparatların qəbulu yol
verilməzdir. Amma yumurtalıqların fəaliyyətinin dayanmasından sonra meydana çıxan çatışmazlığı orqanizm
özü kompensasiya edə bilər. Inkişaf etmiş ölkələrdə
hormonal terapiya ilə bu sistemə müdaxilə etmək
əvəzinə orqanizmdəki tənzimləmə mexanizmlərinin
dəstəklənməsinə üstünlük verilir. Bu müalicə üsuluna
requlyator terapiya deyilir. Requlyator müalicədə endokrin sistemə zəif impulslarla təsir edilir. Nəticədə fizioloji funksiyalar tam bərpa olunur. Bu cür nəticəni əldə
etmək üçün kompleks homeopatik preparat olan KLİMAKT- HEEL - dən istifadə edilir. KLİMAKT - HEEL qadın
orqanizminə kompleks antiklimakterik təsir göstərir.

•

Sulfur – kükürd katalizator kimi bioloji pro
sesləri aktivləşdirir.

•

Stannum – qalay-ürək nahiyəsində meydana
çıxan ağrılarda, nevralgiya, depressiyalarda
istifadə olunur.

Gizli iltihab ocaqları (burun ciblərində, udlaqda, diş
ətində, limfa düyünlərində, bağırsaqlarda, ağciyər
lərdəki iltihab ocaqları) və toksinlər klimakterik dövrdə
aktivləşərək qana və nəhayət toxumalara keçir. Toxumalarda ATF sintezini pozaraq enerjinin ATF şəklində toplanması əvəzinə istilik şəklində ayrılmasına səbəb olurlar. Bu da bədən temperaturunun qalxmasına gətirib
çıxarır.

•

esterogenəbənzər

•

depressiya əleyhinə

•

sakitləşdirici

•

dezintoksikasiyon

Preparatın təkibində klimaks zamanı meydana çıxan və hər bir əlamətə təsir göstərən bitki, heyvan
mənşəli komponentlər və mikroelementlər var. Gəlin bu
komponentlərə birlikdə nəzər yetirək:

KLİMAKT - HEEL 1 tablet gündə 3 dəfə, yeməkdən 30
dəqiqə əvvəl dilaltına qəbul olunur. Preparat bütün
apteklərdə reseptsiz buraxılır.
KLİMAKT - HEEL Avropanın bir çox ölkələrində, o
cümlədən Almaniyada 1959 – cu ildən istifadə olunur.
Effektivliyi, yaxşı mənimsənilməsi, uzun müddət istifadə
olunduqda belə asılılıq yaratmaması və maddi cəhətdən
sərfəli olması KLİMAKT-HEEL-i klimakterik sindromun
müalicəsində seçim preparatı etmişdir.

Klimaks xarakterizə olunur:
•

Qadın cinsi hormonlarının sintezinin azalması

•

Menstrual tsiklin pozulması (ritmin, intensivliyin
dəyişməsi, ifrazatın miqdarının azalması)

•

Uşaqlıq yolu selikli qişasının dəyişməsi-nazikləşir
və elastikliyini itirir.

•

Uşaqlıq ölçülərinin azalması
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