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Redaksiyadan

“Biololi təbabət” jurnalında elmi-nəzəri, 

tətbiqi məqalələr və praktik nümunələr   

dərc edilir. Redaksiyaya təqdim olunan 

məqalələr eyni zamanda digər dərgilərə 

verilə bilməz və əvvəllər başqa kitab və 

jurnallarda çap olunmamalıdır. Mətnin 

məzmununa görə redaksiya məsuliyyət 

daşımır. Redaksiyanın mövqeyi müəl-

liflərin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə 

bilər. Materiallar redaksiya heyətinin  

rəyi ilə seçilir. Redaksiya həmin material-

ların təkrar nəşri, müxtəlif informasiya 

daşıyıcıları vasitəsilə yayılması və başqa 

dillərə tərcümə edilməsi hüququnu 

özündə saxlayır.

Müəlliflər üçün

Material ciddi ardıcıllıqla 

yazılmalıdır:

1.    Adı, soyadı, atasının adı,

2.    İşlədiyi müəssisənin tam adı,

3.    Tədqiqatın (məqalənin) adı,

4.    Məqalənin mətni

5.    Tətbiqi məqalələrin mətni bölmə  

       şəklində təqdim edilməlidir: rezüme 

       (1500-dən çox olmayan şərti işarə), 

       giriş, material və tədqiqat üsulları, 

       nəticələr və onların müzakirəsi, ədə-

       biyyat.

6.    Elmi-nəzəri məqalələr, praktik nümu- 

       nələr sərbəst formatda ola bilər.

Mətn "Times New Roman" şrifti ilə 

yığılmalı, şəkillər "jpg" formatında 

təqdim edilməlidir. Bütün şəkil, cədvəl 

və sxemlərin adları olmalıdır; şəkil və 

cədvəllər əsas mətndə sitatlanmasına 

uyğun sıralanmalıdır.

İstənilən ölçü vahidi Vahid Beynəlxalq 

Ölçü Sisteminə uyğun gəlməlidir.

Redaksiya müəlliflərlə razılaşdırılmadan, 

məqalənin məzmununa toxunmadan 

mətndə stilistik dəyişikliklər etmək 

səlahiyyətini özündə saxlayır.

Yazıları aşağıdakı ünvana göndərmək 

lazımdır: 
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Baş redaktordan

                   m u m d ü n y a  S ə h i y y ə  T ə ş k i l a t ı n ı n 

                   (ÜST )  məlumat ı na  ə sa sən ,  son  i l l ə r 

                   əhalini  naturopatik istiqamətli təbabətə, 

xüsusən də bioloji və xalq təbabətinə marağı xeyli 

artmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 70% - 80% 

xalq təbabətinin hansısa bir növünə müraciət edir 

(WHO, Fact sheet № 134, December 2008). 

Xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən, illərin 

sınağından çıxmış üsul və vasitələrə diqqət yetirməyin 

zamanı çoxdan çatıb. Keçmiş nəsil həkim və 

loğman la r ın  təc rübəs in i  tədq iq  və  ana l i z         

etməyin, qondarma və yanlışı əsas və vacib       

o l a n d a n  s e ç i b - a y ı r m a ğ ı n  v a x t ı  y e t i ş i b .

            Müasir yüksəktexnologiyalı diaqnostika üsulları-

nın bioloji təbabətin sınanılmış üsul və vasitələri ilə 

birləşdirilməsinin zamanı çatıb - budur, zənnimcə, 

müasir inteqrativ təbabətin məqsəd və məramı.

           İnsan orqanizmi - təbiətin mükəmməl əsəridir. 

Əgər o sağlamdırsa,  özü və ətrafı ilə tam vəhdətdə 

yaşayır. Lakin bəzən bu tarazlıq  pozulur və insan 

xəstələnir.  Burada bioloj i  təbabətin həkimi         

f ə a l i y y ə t ə  b a ş l a y ı r.  B i o l o j i  p r e p a r a t l a r          

o rq a n i z m i n  s a n o g e n e t i k  m e x a n i z m l ə r i n i 

aktivləşdirərək, ona xəstəliklə mübarizədə və       

bioloji tarazlığı bərpa etməkdə yardımçı olur.

            Bioloji təbabət özündə unikal bioloji terapiya və 

üsulları cəmləşdirib:

biotənzimləyici terapiya, 

izopatik terapiya, 

mikrobioloji terapiya, 

ortomolekulyar terapiya, 

hirudoterapiya, 

pilləli autohemoterapiya,

biopunktura, 

homeosiniatriya və s.    

     Bioloji təbabət üsullarının kompleks tənzim-     

ləyici yanaşması tipik patoloji proseslərin tera-       

piya və profilaktikasına əsaslanaraq  orqanizmi    

vahid bir varlıq kimi görür və ÜDS, MBT, SCS,          

sinir sistemi, dermatoloji xəstəliklər və s. xəstə-    

l i k lər in  uğur lu  müal icəs inə imkan yarad ı r. 

            Biotənzimləyici terapiya orqanizmin bütün tən-

zimləmə səviyyələrini əhatə edərək, orqanizmə yum-

şaq terapevtik təsir göstərir, farmakoloji yüklənməyə 

məruz qoymur, pasiyentin həyat keyfiyyətini yaxşı-

laşdırır, revitalizasiyaya (cavanlaşmaya) təkan verir.

           Aparılan müalicə üsullarının bioloji təsiri sinir 

sistemini sakitləşdirir və tonuslandırır, həyati vacib 

proseslərin tənzimini yaxşılaşdırır (maddələr mübadi-

ləsini, tənəffüs, qan dövranı və həzm funksiyasını  

akt iv ləşdir i r,  immun müdafiəni gücləndir ir ) .

            Bioloji terapiya üsullarına mükəmməl yiyələnmək 

üçün həkimlərdən güclü istək və səbr tələb olunur ki, 

yenidən tələbə olub bu təbabəti öyrənsinlər. Xroniki 

xəstəliklərin bioloji müalicəsi həkimlik peşəsinin başlıca  

prinsipi olan “ziyan vurma” prinsipinə riayət etmək və 

müalicəsi ümidsiz olan xəstəliklərin terapiyasında 

böyük uğur, bəzən isə tam sağalma deməkdir.     

               

                     Fikriyyə İbrahim qızı İbrahimli, 
                                          tibb elmləri doktoru, professor,                                                                                                  

                                    “Biololi təbabət və Antihomotoksik  

                                     Terapiya cəmiyyəti”nin   prezidenti,                                                                                                     

                           “Biololi təbabət” jurnalının baş redaktoru 

                            Bioloji təbabət müasir 

                            insanın seçimidir

Hörmətli oxucular!

Ü

Xəstəlikləri həkim müalicə edir, 

                                       lakin təbiət sağaldır 

Ekosistem-insan münasibətlərində

vəhdət sağlamlığın əsasıdır

- Hippokrat 460-377 b.e.ə. 
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İmmunomodulyasiya-
biotənzimləyici 

 sütunlarından biri 

Fikriyyə İbrahimli, 
tibb elmləri doktoru, professor 

           mmunomodulyasiya - bu, normal fəaliyyət 

          göstərən hüceyrələrin  funksiyasına və tam şəkildə  

          gedən reaksiyalara təsir etmədən, immunitetin  

patoloji dəyişilmiş həlqələrinin bərpasına yönələn 

təsirdir. 

     

           Makrodozada olan adi kimyəvi preparatların 

istifadəsi blokadaedici təsir göstərir və digər 

maddələrlə qarşılıqlı təsir nəticəsində əlavə effektlərin 

əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. İmmunomodulyasiya 

üçün istifadə olunan biotənzimləyici  preparatların isə  

müalicəvi komponentləri mikrodozada təmsil olunub 

və onlar sübut olunmuş terapevtik təsir profilinə 

malikdir.      

            Homotoksikolologiya baxımından, immuno-

modulyasiya bir terapevtik yanaşmadır ki, onunla biz 

orqanizmin müdafiə sisteminin özünütənzimləmə 

proseslərinə müdaxilə etməyə cəhd göstəririk. 

            İmmunomodulyasiya biotənzimləyici müalicə 

sxeminin vacib tərkib hissəsidir, xüsusən də xroniki 

xəstəliklər zamanı. Bu, müdafiə sisteminin aktiv-

ləşməsinə və nəticə də hüceyrəxarici matriksin 

təmizlənməsinə gətirib çıxarır.  

İ
            İmmun reaksiyalarının aktivləşməsi, yaxud 

tənzimlənməsi nəinki müdafiə sistemini lazımi 

fəaliyyət səviyyəsində saxlayır, həmçinin, iltihabın 

kl iniki s imptomlarını pasiyent üçün məqbul 

səviyyəyədək azaldır, yaxud areaktiv immun sistemini 

stimulyasiya edir. 

Kliniki immunomodulyasiya:

- bitkilər

- suis-orqanlar

- zəhərlər

- nozodların tərkibindəki D1-D14 potensiyada olan 

        amin turşularının köməyi ilə mümkündür.

           İmmunomodulyasiyanın növləri: bazis, funksional     

və orqanın dəstəklənməsi ilə gedən immunomo-

dulyasiya. Bundan əlavə, əsas və təkmilləşmiş 

yanaşma da mövcuddur.

        Əsas immunomodulyasiya yalnız bitki və ya 

zəhər, orqan ekstraktlarının köməyi ilə əldə olunur 

(Gripp-heel, Traumeel, Lymphomyosot). Məsələn:

Traumeel və Lymphomyosot—Th1-in tənzim-

lənməs i  və  aza lmas ı  Engysto l -Th1- in 

tənzimlənməsi və artması

terapiyanın 
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Biotənzimləyici terapiya

Lakin ciddi patologiyalarda, məsələn, autoimmun xəs-

təliklər zamanı, orqan toxumalarının regenerasiyaya 

daha çox ehtiyacı olur. Buna görə əsas immuno-

modulyasiya tez-tez orqan ekstraktları ilə kombinə 

olunur və   orqanlara  dəstək rejimində istifadə edilir.

           Təkmilləşmiş immunomodulyasiya bitki və zə-

hərlərdən alınmış preparatlar, orqan ekstraktları, 

nozodlar istifadə edilir.   Məsələn:

Tonsilla com. (suis-orqan komponentlər, 

nozod)-Th1-in tənzimlənməsi və artması

Echinacea com. (zəhər, müxtəlif nozodlar)-Th1-

in tənzimlənməsi və artması

   1998-ci ildə prof. H.Haynenin və onun rəhbərlik 

etdiyi antihomotoksik təbabət İnstitutunun apardığı 

tədqiqatlar sayəsində antihomotoksik preparatların 

təsir mexanizminə dair bir çox suallara aydınlıq gəti-

rildi. Öz eksperimentlərinə və dünya ədəbiyyatının 

(qeyri-homeopatik və qeyri-homotoksik) analizinə 

əsaslanan nəticələrdə immunoloji köməkçi reak-

siyanın aktivləşməsi yolu ilə biotənzimləyici pre-

paratların təsir konsepsiyası irəli sürülmüşdür.

     Biotənzimləyici preparatlar hüceyrədə gedən 

proseslərə sitokinlər səviyyəsində təsir edir. Bu zaman 

əsas rolu TGF-β (toxuma boy faktoru-β) və NF-kB 

(nüvə faktoru kappa B) oynayır. TGF-β fibrogenezlə 

fibroliz arasındakı dinamik tarazlığın  hüceyrəxarici 

“keçiricisidir”, hüceyrə daxilində isə onun funksiyasını 

NF-kB icra edir. Sitokinlər, hətta, ən kiçik dozada belə 

təsir göstərir və təbiətən pleyotrop və artıqdırlar, yəni 

hər bir sitokin bir çox effektə malikdir; müxtəlif 

sitokinlər isə eyni effekti yarada bilərlər. Bu maddələrin 

terapevtik istifadəsi üçün kompleks biotənzimləyici 

preparatlara xas olan müxtəlif substansiyaların kiçicik 

dozada olması vacibdir. 

           Antihomotoksik təbabət İnstitutunun tədqi-

qatlarına əsasən, potensiyalaşdırılmış kompleks pre-

paratların tərkibindəki üzvi proteinlərin poten-

siyalarına görə (əsasən Д2-Д8) immunoloji köməkçi 

reaksiyası immun sisteminin cavabı kimi yaranır.                          

           Reaksiyanın gedişatı: biotənzimləyici preparatın 

dərman formasından asılı olmayaraq, tərkiblərindəki 

orta və aşağı potensiyalı bitki və ya heyvan mənşəli 

proteinlər makrofaqlarla (həmçinin, nazik bağırsağın 

selikli qişasının M-hüceyrələr ilə) təmasda olur, 

proteosomlar tərəfindən həzm edilirlər; bu zaman 

onların kiçik bir fraqmenti (5-15 amin turşusundan 

ibarət zəncir) “motiv” şəklində hüceyrənin səthinə 

qayıdır və orada histouyğunluğun əsas kompleksi 1 ilə 

(МНС 1) birləşirlər. Yaxınlıqdan keçən və bu 

“motivlərlə” qeyd edilməmiş (təkmilləşməmiş) limfo-   

sitlər həmin motivləri MHC-kompleksdən qəbul edir, 

onları öz reseptoru üzərinə birləşdirib requlyator TH3-

limfositlərə çevrilirlər. Daha sonra requlyator TH3-

limfositlər yaxınlıqda yerləşən limfa düyünlərinə daxil 

olaraq, motivin sayından asılı olaraq klonlaşırlar 

(çoxalırlar). 

           Ən vacib məqam odur ki, TH3-limfositlərin 

yaranması yalnız müəyyən potensiya çərçivəsində 

mümkündür (Ver y-low-dose-Antigen-sahə); 

təxminən 1-10 mkq /sut/bədən çəkisi. Proteinlərin 

yüksək potensiyası TH3-limfositlərin əmələ gəlməsini 

əngəlləyir. Orta (D15-dən başlayaraq) və yüksək 

potens iya larda mot iv  əmələ gə lmir,  çünk i 

makrofaqların aktivləşməsi baş vermir. “Motiv qəbul 

etmiş” TH3-limfositlər limfa düyünlərindən qan və 

limfa sistemi vasitəsilə bütün orqanizmə paylanırlar. 

İltihab prosesi zamanı onlar xemotaksis yolu ilə iltihab 

ocağına cəlb edilirlər (xemokinlər, komplement 

s i s temi )  və  nəhayə t ,  i l t i haba  səbəb o lan 

“ i l t ihabtörədic i”  CD4-l imfosi t lər  və onlar ın 

subpopulyasiyaları olan Th1-və Тh2-hüceyrələrlə 

görüşürlər. Onlar, həmçinin, öz üzərində “motiv”, o 

cümlədən iltihab ocağının antigenlərini daşıyırlar 

(məs., ar tritlə zədələnmiş oynaqda kollagen 

“motivləri”). Bu zaman analoji motivə malik requlyator 

limfositlər tez bir zamanda TGF-β-nın ifrazına 

başlayırlar. TGF-β iltihab limfositlərinin azalmasına 

təsir edir; onların ifraz etdiyi IL-4 və IL-10 TGF-β-nın 

sintezini dəstəkləyir. Təqdirəlayiq faktdır ki, Rekkeveq 

üsulu ilə pilləli autohemoterapiya köməkçi immunoloji 

reaksiyanı gücləndirir. 

            Beləliklə, köməkçi immunoloji reaksiya vasitəsilə 

biotənzimləyici terapiyanın iltihabəleyhinə və 

ağrıkəsici effektlərini izah etmək olar, məs., revmatik 

xəstəliklər zamanı ( . - Revmatik xəstəliklər zamanı şək

köməkçi immunoloji reaksiya). 

           Orqanizmin yaşamı üçün qida komponentlərinə 

və müəyyən törədicilərə qarşı immunoloji tolerantlığın 

postnatal inkişafı vacibdir. İngilisdilli ölkələrdə bu şərtə 

oral tolerantlıq deyilir- “oral tolerance”. Onun fəaliyyət 

göstərməsi yalnız antigenlərin minimal iltihab 

törətməyən dozalarının daim axını zamanı mümkün-

dür (kiçik və ultrakiçik dozada). Ehtimal edilir ki, 

köməkçi immunoloji reaksiya bu yolla induksiya edilir. 

            Daha sonra iltihabtörədici sitokinlərin gen 

ekspressiyasının inhibə mexanizmi işə düşür (IL-I, IL-2, 

IL-3, IL-6, IL-8, TNF-α); o, nüvə transformasiyaedici 

faktor kappa-В-nın (NF-kВ) aktivliyini azaldır. Bu faktor   

qeyri-aktiv halda sitoplazmada inhibə edən 

substansiya ilə bağlı formada yerləşir. İltihabtörədici 

sitokinlərin hüceyrə reseptorları ilə birləşməsi NF-kВ-

nın inhibitorlarının kinazalarını aktivləşdirir, onlar isə 
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qeyri-aktiv formaları parçalayaraq fosforilləşmə yolu 

ilə NF-kВ-nı aktivləşdirir. NF-kВ, iltihabtörədici 

sitokinlərin sintezindən əlavə, immun reseptorların 

genlərinin, hüceyrə adheziyası molekullarının, 

hemopoez boy faktorlarının və siklooksigenaza ll-nin 

transkripsiyasını idarə edir. Həmçinin, NF-kВ  

antigenin prezentasiyasında iştirak edən  proteinlərin 

(məs., МСН-I, TAP1, LMP2) sintezində vacib olan 

genlərə nəzarət edir.

   Bu səbəbdən NF-kВ ümumi iltihab və immun 

mexanizmində mühüm rol oynayır. İltihab prosesi 

zamanı NF-kВ-nın aktivləşməsi müşahidə edilir. NF-

kВ-nın ifrat aktivliyinin inhibə edilməsi müxtəlif yollarla 

həyata keçirilir. Biotənzimləyici preparatlar bu prosesə 

aşağıdakı yollarla təsir edə bilər:

1.       Köməkçi immunoloji reaksiyanın  aktivləşməsi.

2.    Biotənzimləyici preparatlarda sərbəst  halda, 

           yaxud bitki və ya heyvani  hüceyrələrinin 

           komponentlərinin  tərkibində olan hüceyrə 

           antioksidantları  ilə tənzimləmə (N-asetilsistein, 

           alfa-lipoy  turşusu və b.) 

3.      Seskviterpen laktonların köməyilə  tənzimləmə.

           Onlara əsasən astrakimilər fəsiləsində rast gəlinir. 

Biotənzimləyici terapiyada maraq kəsb edən bu 

fəsilənin nümayəndəsi iltihabəleyhi təsirə malik 

arnikadır.  Seskviterpen laktonları, məs., xelanin, 

      digər transkripsiya faktorları ilə (ОСТ-1, STAT-5)  

müqayisədə NF-kВ-nı selektiv olaraq inhibə edir. 

Xelanin hüceyrə kulturasında maksimal iltihab-

əleyhi aktivliyini aşağı konsentrasiyada-mikro-

mol vahidində göstərir. Bu zaman xelanin pro-

teinlə kovalent rabitə vasitəsilə birləşməlidir ki, 

NF-kВ faktor bir daha aktivləşə  bilməsin. Hesab-

lamalar göstərmişdir ki,  Arnika tərkibli iltihab-

əleyhinə  biotənzimləyici preparatlarda(Traumeel, 

 Zeel) seskviterpen laktonlarının  miqdarı 1000 

dəfə azdır və nanomolla  ölçülür. Beləliklə, 

seskviterpen  laktonlarının iltihabəleyhinə təsiri 

qeyri- toksikoloji isbat olunmuş sahəyə keçir 

 (müvafiq olaraq, biz bu preparatlarda  arnikaya 

xas olan əlavə təsirlərlə  rastlaşmırıq). 

4.    NF-kB-nın bitki və heyvan mənşəli  steroid hor-

monlarla tənzimlənməsi. 

      İltihab prosesləri steroidlərlə inhibə edilə  bilər. Bu 

zaman genomdan asılı olmayan  təsirlə (məs., 

kortizolun təsiri)  qlükokortikoidlərin genomla 

bağlı  reseptordan asılı təsiri arasında fərq 

 qoyulmalıdır. Kortizol leykositlərin  üzərindəki 

lino-kortin-1-reseptorla  birləşərək iltihabəleyhinə 

sitokinlərin aktivləşməsini və sonrakı sintezini 

Tərkibində protein 
4

miqdarı  
-1 -110 –10

arasında olan 
dərman

Absorbsiya prosesi

oral       d/a
nasal     v/d
aerosol  ə/d

Dendritik hüceyrələr/
makrofaqlar

MHC

Requlyator limfosit-
lərin (Th3) tanınması 
(oxşarlıq prinsipi)

B-limfositlər 
tərəfindən 
immunpqlo-
bulin hasili

Th1-Th2 
limfositlərin 
supressiyası

İltihaba təkan verən 
limfositlər (Th1;Th2)

Orqanotropluq
Histotropluq

T-hüceyrələrin limfa 
düyünlərində Th3-ə 
differensasiyası

Dendritik hüceyrə-
lər/makrofaqlar

İltihablı 
oynaq

Limfa düyünü

↑ TGF-β
↑ IL-10

↓ THF-α
↓ IL-1 
↓ IL-6

Revmatik xəstəliklər zamanı köməkçi immunoloji reaksiya
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            Beləliklə, Th2 limfositlər IL-4 və IL-10 ifraz etməklə 

toxuma remodelləşməsinə (proliferasiyaya) təkan 

verirlər. Bu interleykinlər iltihabəleyhinə funksiyanı  

dəstəkləyir; sitokin TGF-β  toxuma  regenerasiyasına 

səbəb olur.
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          əngəlləyir. Bunun hansı yolla getməsi –  NF-kB-nın 

bilavasitə inhibəsi ilə, yaxud  NF-кВ-nı inhibəedən 

vahidin aktivləşdirilməsilə-məlum deyil.

5.     TGF-β-nın  sintezinin estrogen           reseptorları ilə 

           tənzimlənməsi.

          TGF-β-nın sintez və transkripsiyasına  cavabdeh 

          genlər birləşdirici toxumanın bütün hücey-

          rələrində təmsil olunmuş  estrogen reseptorlarının 

          nəzarətindədir.   Estrogen reseptorları ilə əlaqə çox 

          vacibdir, məs., sümük mübadiləsi üçün  və osteo-

          porozun müalicəsində (məs., biotənzimləyici 

          preparat olan Ovarium  compositum-un istifa-

          dəsində  olduğu  kimi).  

           TGF-β reseptoru NF-kВ-nın köməyi ilə  TGF-β-nın 

          sintezinə təsir etmir, lakin,  güman ki, iltihab-

          əleyhinə sitokinlərin və öz sintezinin inhibəsinə 

          cavabdehdir.     

         Biotənzimləyici terapiyanın kompleks homeopatik 

preparatları sitokinlərin  funksional modelinə uyğun  

təsir edirlər; nəticədə orqanizm hazırda həqiqətən 

ona lazım olan maddələrdən yararlana bilir. Biotən-

zimləyici preparatların komponentləri nanoqramla öl-

çüldüyündən həmin miqdarda olan sitokinlərin 

maksimum aktivliyi əldə edilir. 

          Demək olar ki, hər bir hər bir toxuma xemotaksik 

sitokinlərin spesifik kombinasiyasına əsasən  xarakterik 

itihabi infiltrata malikdir. Bu vəziyyət xəstəliyin və ya 

simptomun homeopatik simptomatik  mənzərəsinə 

uyğun gəlir. Buradan ayrı-ayrı xəstəliklərdə müxtəlif 

tərkibli biotənzimləyici preparatların müxtəlif kompo-

nentlərinin fərqli potensiyalarının vacibliyi aydın olur. 

           İmmunokompetent hüceyrələrin iltihab pro-

sesini asanlıqla aşkar etməsi üçün həm biotənzim-

ləyici, həm də suis-orqan preparatlarından istifadə 

oluna bilər. Suis-orqan preparatlarının tərkibindəki  bu 

və ya digər orqana uyğun potensə olunmuş proteinlər 

leykositlərin səthinə birləşərək, Th3-limfositlərin sin-

tezinə təkan verir və məqsədyönlü halda  orqana tipik 

sitokinlərin kombinasiyasına uyğun “təyinat yerinə” 

tez çatır.

           Biotənzimləyici terapiyanın immunorequlyator 

komponentləri allopatik vasitələrdən fərqli olaraq, 

iltihabtörədici CD4-limfositlərə və onların subpopul-

yasiyalarına dağıdıcı təsir (məsələn, kortikosteroidlərlə 

müalicədə olduğu kimi) göstərmir və ya anergiya (mə-

sələn, siklosporinlər kimi) yaratmır.  

           Th3- limfositlər sitokilərin, məsələn, TGF-β-nın 

köməyi ilə kifayət qədər stimulyasiya edildikdə CD4-

hücey-rələr və onların subpopulyasiyası ilə qarşılıqlı 

münasi-bətdə olaraq resirkulyasiya effekti yaradır, yəni 

iltihab-törədici sitokinlərin səviyyəsini ilkin vəziyyətə 

qaytarır. 
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                   en Loran institutu, Corc Vaşington  adına 

                   Mərkəzi Tibb Universiteti, Vaşington, ABŞ  *

                   (məqalə referatı Pilat С, Freeh Т, Wagner A, 

Kruger К, Hillebrecht A, Pons-Kuhnemann J, 

Scheibelhut С, Bodeker RH, Mooren FC. Exploring 

effects of a natural combination medicine on 

exercise-induced inflammator y immune 

response: a double blind RCT. Scand J Med Sci 

Sports 2014; doi: 10.1111/sms.12265  2014 cü ildə )

Scandinavian Journal of Medicine and Science in 

Sports (SJMSS) beynəlxalq  jurnalda Traumeel S-in 

istifadəsinə həsr olunmuş tədqiqat çap edilmişdir. Bu 

ikiqat, kor randomizə və nəzarət olunan tədqiqatda 

göstərilən kompleks dərman preparatının induksiya 

olunmuş immun cavaba təsir xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir və bu əlavə məlumatlar Traumeel S-in 

təsir mexanizmini aydınlaşdırmağa kömək edir.

          Aparılan tədqiqat çərçivəsində kişi cinsindən olan 

sağlam məşq etməmiş pasiyentlər velotrenajorda 

eksperimental gərgin məşqdən sonrakı 24 saat 

ərzində Traumeel S tabletləri (əsas qrup 40 nəfər), 

yaxud plasebo (kontrol qrup 40 nəfər) almışdır. 

Tədqiqat ikiqat kor nəzarət şəraitində aparılıb. Bu 

qrupda nə tədqiqatın təşkilatçıları, nə həkim, nə 

pasiyent hansı preparatın təyin olunacağını bilmirlər. 

Preparatın ilk qəbulu məşq bitdikdən dərhal sonra 

aparılır; daha sonra hər 15 dəqiqədən bir 1 tab. (2 saat 

ərzində  8 tab.) qəbul edilir. Daha sonra preparat daha 

iki dəfə : 2 tab. 6 saat sonra və daha 2 tab 10 saat sonra 

qəbul olunmuşdur. Səhəri gün müayinədən əvvəl, 

səhər tezdən  2 tab. qəbul olunmuşdur. Beləliklə, 

velotrenajorda məşqdən sonrakı sutka ərzində ümumi 

kurs 14 tab. təşkil edir.

           Nəzarət qrupunda müayinə zamanı güclənmiş 

fiziki yükün təsiri altında immun sistemin funksiyasının 

göstəricilərinin dəyişməsi öyrənilmişdir. Tədqiq edilən

 iki könüllülər qrupu arasında, iki immun  göstəricisinin 

(antigenstimulyasiya olunmuş İL 6 və zərdab zülalı hs-

CRP – С reaktiv zülal ) isbatlanmış fərqi aşkarlan-

mamışdır. Lakin immun sisteminin başqa göstəriciləri 

və əzələ zədələnmələrinin markerləri arasında statistik 

isbat olunmuş fərqlər tapılmışdır.

· Əsas qrupda (preparat Traumeel S) məşq 

nəticəsində leykositlərin nəzərə çarpacaq 

dərəcədə azalması və neytrositoz.

· Bu qrupda həmçinin antigen stimuləolunmuş 

İL 1p və İL1a nın səviyyəsi daha yüksək 

olmuşdur. Həmçinin, antigen stimuləolunmuş 

GM-CSF səviyyəsi enmişdir.

Əldə olunan nəticələr kompleks preparat 

Traumeel  S- in  immun s i s temə təs i r 

mexanizmi haqqında olan biliklərimizi 

genişləndirir. Preparatın təsiri, gərgin 

məşqdən sonra, xüsusən immunokompetent 

hüceyrələrin və sitokinlərin miqdarının 

dəyişməsi ilə özünü büruzə verirdi: 

· Kontakt (sağlam) immun sistem tərəfindən 

iltihabi cavabın zəifləməsi ;

· İltihabönü sitokinlərin preparata sərt reak-

siyası

       Bu tədqiqatda olan eksperimentin şərtləri (sağlam

könüllülərin cəlb edilməsi, gərgin məşqlərdən sonra

qan hüceyrələrinin və xüsusi hüceyrələrərin öyrənil-

məsi ) Traumeel S preparatı üzrə aparılan əvvəlki

tədqiqatlardan mahiyyət olaraq fərqlənir. 

Təqdim olunan tədqiqat anadangəlmə və qazanılma

immun sistemə göstərilən müxtəlif effekti özündə əks

etdirən yeni nəticələri əldə etməyə imkan vermişdir.

İlk növbədə Traumeel S in monositlərə təsiri İL -1p və

İL1a səviyyələrinin artmasında büruzə vermişdir. Digər

immunokompetent immun hüceyrələrinə ( birinci

növbədə T limfositlərə)təsirini öyrənmək üçün növbəti

tədqiqatlara ehtiyac vardır.

Bu preparatın T limfositlərə olan təsirini tədqiq edən

Biotənzimləyici terapiya

Kompleks təbii preparatların induksiya 

 təsirinin öyrənilməsi *
edilmiş iltihabi immun cavaba 

    S
Çap olunub: Журнал БМ, 2015, №1, с.17-19 
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araşdırmalar  in vitro aparılmışdır. 

İkiqat kor şəraitdə aparılan tədqiqatların nəticələri

kompleks homeopatik Traumeel S preparatının

plasebo təsirindən sübutlu fərqlənən yeni, öncə

məlum olmayan təsir mexanizmi xüsusiyyətlərini

göstərmişdir.

Biotənzimləyici terapiya

                         a y a m i  u n i v e r s i t e t i ,  K l i v l e n d 

                           Universitet hospitalı, ABŞ  (* Referat 

                           məqalə Lozada С, del Rio Е, Reitberg D, 

Smith R, Kahn C, Moskowitz RW. A Multi-Center 

Double-Blind Randomized Controlled Trial to 

Evaluate the Effectiveness and Safety of Co-

Administered Traumeel and Zeel Intra-Articular 

Injections versus IA Placebo in Patients with 

Moderate-to-Severe Pain Associated with OA of 

the Knee. Arthritis & Rheumatology 2014; 66 (10)) 

2014-cü ildə Bostonda (ABŞ) revmatoloqların payız 

kon-qresində Traumeel S və Zeel T-nin qonar-troz 

zamanı və mülayim ağrı sindromunda plasebo ilə 

müqayisədə oynaqdaxili yeridilməsinin effektliliyinin 

qiymətləndirilməsinə aid Arthritis&Rheumatology 

jurnalında çap olunmuş tədqiqat təqdim edilmişdir.  

Bu tədqiqatda alınan nəticələr yüksək sübutlu 

olmuşdur: nəticələr bu iki preparatın qonartroz 

zamanı oynaqdaxili istifadəsinin mümkünlülüyünü və 

perspektivlərini təstiq edir. (MOZArT tədqiqatı)

          Traumeel S və Zeel T preparatları bitki və mineral 

mənşəli komponentlərin ahəngindən  ibarətdir. Olan 

elmi və kliniki məlumatlar bu preparatların osteo-

artrozla bağlı ağrı sindromlarında effektivliyini başqa

Traumeel S və Zeel T-nin qonartroz zamanı    

və mülayim ağrı sindromunda plasebo ilə

müqayisədə oynaqdaxili yeridilməsinin 

effektliliyinin qiymətləndirilməsinə aid çox- 
mərkəzli İkiqat kor randomizə olunmuş

 nəzarət edilən tədqiqat.*

 yeridilmə formalarında da göstərilmişdir.     

           Son təsdiq üçün ABŞ da ikiqat kor rondomizə 

olunmuş tədqiqatın aparılmasına qərar verilmişdir ki, 

preparatların plasebo ( fizioloji məhlul ) ilə müqayisəli 

şəkildə effektliliyi təyin edilsin. 

          Qonartroz və onunla əlaqəli orta dərəcəli ağrı 

sindromu olan pasiyentlər təsadüf yolu ilə qruplara 

bölünmüşdülər (əsas və kontrol plasebo qrupları) 

sonrakı 3 həftə ərzində göstərilən iki preparatın 

(Traumeel S və Zeel T) qarışığından oynaqdaxili 

inyeksiya ,  yaxud fizioloj i  məhlul inyeksiyası 

aparılmışdır. Terapiyanın birinci göstəricisi diz 

oynağında ağrının WOMAC ağrı şkalası üzrə  

intensivliyinin tədqiqatın əvvəlindən axıra qədər 

dəyişməsi idi.

       Effektivliliyin ikincili kriteriyaları kimi, zədələnmiş 

oynağın rigidliyinin göstəriciləri (WOMAC şkalası), 

oynağın fiziki funsiyanallığının parametrləri, müəyyən 

qət olunmuş distansiyadan sonra ağrı sindromunda 

dəyişmə, də pasiyentlərin və həkimlərin müalicənin 

ümumi qiymətləndirilməsi seçilmişdir.

          Əldə olunmuş nəticələrin kliniki əhəmiyyəti 

göstərilən WOMAC indeksi üzrə parametrlərin 

enməsinə əsasən qiymətləndirilmişdir.

  M
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           Diz və bud-çanaq oynaqlarının osteoartrozunun 

terapiyasına aid öncə aparılan tədqiqatlarda əsas 

göstərici üzrə minimal kənaraçıxma 7,9 -32,6 mm  

götürülmüşdür. (Tauback et al. Ann Rheum Dis 2005; 

64 (1): 29-33).

          Dözümlülük və təhlükəsizliyinin öyrənil-məsi üçün 

mövcud simptomatika, zədələnmiş oynağın 

müayinəsi, əlavə təsirlərin fiksasiyası istifadə 

olunmuşdur.

        Tədqiqata cəmi 232 psiyent cəlb edilmişdir ki, bu 

pasiyetlər təsadüfi yolla iki qrupa bölünmüşdür (əsas 

qrupa Traumeel S və Zeel T n=119; plasebo qrup, 

n=113). Başlanğıc və demoqrafik xüsusiyyətlərə görə 

hər iki qrupun pasiyentləri fərlənmirdilər.Birinci 

inyeksiyadan sonra 8-ci gündə (birinci müayində) 

terapiyanın effekliliyində fərq yox  idi (р=0,3715), lakin 

sonrakı günlərdə (15,43, 57, 71, 85 və 99) bu fərqlər 

sübutlu idi (р<0,05). 29-cu gündə bu fərqlər praktiki 

olaraq sübutlu idi (р=0,0б8б).

         Beləliklə 8-ci gündən başqa qruplar  arasında fərq 

statistik sübutlu idi (р<0,05 ) - (şək. 1).

           Tədqiqat boyu heç bir qrupda əlavə yan effektlər 

müşahidə olunmamışdır.

          Beləliklə, tədqiqat göstərmişdir ki, Traumeel S və 

Zeel T preparatlarının oynaq daxilinə yeridilməsi 

statistik sübutlu kliniki nəzərə çarpacaq ağrı 

sindromunun , aparılan terapiyanın 15-ci günündən 

axırıncı günə qədər (99-cu gün) dəf olunmasını təmin 

etmişdir. 

           Aparılan bu ikiqat kor randemizəolunmuş 

tədqiqatın nəticələrinə görə, qənaətə gəlmək olur ki,  

öyrənilmiş bioloji mənşəli preparatlar (tərkibi bitki və 

mineral komponentli) pasiyentlər üçün osteoartrozda 

ağrı s indromunun terapiyasında effektiv və 

təhlükəsizdir.  

           Aparılan tədqiqat müasir sübutlu təbabətin irəli 

sürdüyü maksimal tələblərə cavab verir və buna görə 

bu tədqiqat dayaq-hərəkət aparatının xəstəliklərində 

ağrı sindromunda antihomotoksik preparatların  ın

effektivliyini bir daha isbat .  (MOZArT tədqiqatı)edir

Biotənzimləyici terapiya
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Şək.1 Tədqiqata daxil olmuş (əsas göstərici üzrə minimal kənaraçıxması-32,6mm) qonartrozlu 

xəstələrdə WOMAC üzrə  ağrı indeksinin göstəriciləri 
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Qaraciyərimizi həm hüceyrədaxili, həm də təsiri al�nda olduğu  
sinir sistemi səviyyəsində qoruyan unikal tərkibli biotənzimləyici 
preparatdır.

Hepar compositum hansı hallarda təyin olunur:

ь Qaraciyərin kəskin və xroniki xəstəlikləri
ь Xolangit və xolesis�tlər
ь Qaraciyərin toksiki zədələnmələri 
ь MBT-ın selikli qişasının eroziv xəstəlikləri
ь Qəbizlik, diareya 
ь Ürək və qan-damar sistemi xəstəliklərində
ь Hiperxolesterinemiya
ь Yağ və karbohidrat mübadiləsinin pozulması 
ь Kəskin və xroniki dəri xəstəlikləri

(derma�t, dermatoz, neyrodermit, ekzantema) 
ь Kiçik çanaq üzvlərində durğunluq zamanı 
ь Sonsuzluğun kompleks müalicəsində

Histamin və hormonların 
inaktivasiyası

Androgen və estrogen 
mübadiləsində 

iştirak edir

Vitamin A və B12-nin 
sintezi

Zəruri mikroelement
 və vitaminlər üçün 

depo orqan

Qanda şəkərin 
səviyyəsinin 

tənzim edilməsi

Qan və limfa ilə daxil olan toksiki 
maddələrin, mikrob və virusların 

zərərsizləşdirilməsi

Laxtalanma üçün vacib maddələrin sintezi 
(protrombin kompleksi komponentləri, 

fibrinogen) 

Zülal mübadiləsində iştirak 
edir (albumin, fibrinogen, 

protrombin hasili)

Dəmir mübadiləsində 
iştirak edir

Kimyəvi maddələrin, o cümlədən 
dərman preparatlarının parçalanması

Hepar compositum 



Hepar compositum

Sulfur
Calsium

carboncium

Vitamin B12 Orot turşusu α-lipoy turşusu

Xolesterin Öd nozodu Histamin Zəncirotu Yulaf

Ənginar Asırqal Dəmrovotu Plaun Kinə ağacı Alaqanqal

Hepar Duodenum Pancreas Vesica fellae Colon Thymus

Natrium 
oxalaceticum

Acidum
α-ketoglutaricum 

Acidum 
DL-malicum

Acidum 
fumaricum

Fermentlərin 
SH(sulfidril) 
qruplarına daxildir

 ++ Ca ion kanallarını 

aktivləşdirir

Fermentləri 
aktivləşdirir, 
lipotrop təsirlidir

Hepatositlərdə 
nukleotidlərin 
fosfolipidlərin 
sintezi

Antioksidant 
Kofaktor 
Hipoqlikemik

Hepatositlərdə pozulmuş limon turşusu tsiklinin 
bərpasında iştirak edir

Hipoxolesterinemik
Öd daşı
xəstəliyi

Xolesistit 
Xolongit 
Xololitiaz

Qaraciyərin 
histamini detoks 
işinə kömək edir

Ödqovucu 
Hepato-
protektor 
Spazmo-
litik

Sakitləş-
dirici
Neyro-
protektor

Ödqovucu 
Hepatoprotektor

Ödqovucu 
Spazmolitik 
İltihab-
əleyhinə

Spazmolitik 
Ödqovucu 
Antibakterial

Ödqovucu 
İltihab-
əleyhinə
Büzücü

Ödqovucu 
İşlədici
Spazmolitik

Hepatoprotektor 
Antioksidant
Detoksedici

Hepatitlər, 
Dəri xəstəlikləri, 
Sonsuzluq , 
Artrozlar

12 b.b. 
xorası, 
Duodenit, 
Pankreatit, 
Pilorospazm

Şəkərli diabet, 
Duodenit, 
Disbakterioz

Xolangit, 
Xolesistit, 
Sirroz

Kolit, 
 Xoralı 
kolit, 

         Ağır toksik 
            yüklənmələr

Qeyri-spesifik 
immunomodulyator

↓ ↓ ↓ ↓

Tərkib komponentləri:

İstifadə qaydası:

Həftədə 1-3 dəfə olmaqla

d/a və ya ə/d təyin olunur.

Müalicə müddəti 4-8 

həftə təşkil edir. 
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İzopatik terapiya

                   u gün artıq sübut olunmuşdur ki, xroniki xəstə-

                   liklərin bir çox səbəbi var  və bunlardan biri 

                   laborator olaraq təsdiqlənmiş infeksion (gö-

bələk və bakterial) təsirlərdir. Son vaxtlaradək hesab 

edilirdi ki, problemi yalnız antibiotik və antifunqal 

preparatlar ilə həll etmək mümkündür. Lakin onların 

törətdiyi fəsadlar alınan müsbət nəticədən dəfələrlə 

çoxdur. Bu baxımdan infeksiyalarla mübarizədə 

antibiotik və göbələkəleyhinə preparatların əvəzinə  

professor G. Enderlyaynın işləyib hazırladığı yeni 

Sanum terapiya çox təqdirəlayiqdir. 

           Enderlyaynın mikrobioloji konsepsiyasına və 

immun Sanum-preparatlarına əsaslanan, insanın 

immun sistemini mülayim bərpa edən bioterapiya çox 

effektlidir. Düzgün tətbiq etdikdə (terapiya bir neçə 

mərhələdə aparılmalıdır) bir çox xroniki xəstəliklərin 

müalicəsində nəzərəçarpan effekt almaq mümkündür. 

           Jurnalımızın ötən saylarında vurğuladığımız kimi, 

Sanum biopreparatlar ının ist i fadəsinin xro-             

niki xəstəliklərin müalicəsində uğurlu nəticə       

alınmasının vacib şərti-preparatların mərhələ ilə 

təyinidir. Təqdim olunan terapevtik yanaşma elmi 

bazaya əsaslanır; bu yanaşma vasitəsilə bir çox xroniki 

patologiyaların gedişatına təsir etmək olar, məs., 

allergik və autoimmun patologiyalar, iltihab pro-

sesləri, kistoz və proliferativ törəmələr və s.                                                                                                                               

           SANUM-terapiyanın  əsas ında izopat ik 

SANUM-terapiyanın banisi professor                  

G.Enderlyaynın mikrobioloji konsepsiyasına əsaslanan  

4 mərhələli terapevtik yanaşma durur. SANUM-

preparatlarının əsasını G. Enderlyayn tərəfindən 

işlənmiş və inaktivləşmiş mikroblardan homeopatik 

farmasiya üsulu ilə hazırlanan preparatlar təşkil edir. 

Terapevtik uğurun əldə edilməsində bu preparatlar 

əsas rol oynayır.   

            Ocaqlı iltihab reaksiyası, bakteriya, virus və 

göbələklərlə mübarizədə SANUM-preparatlarının tər-

kibində olan lizatların mühüm əhəmiyyəti var. Onlar 

allergiya, autoimmun prosesləri törədən və dəstək-

ləyən, immuniteti, o cümlədən, şişəleyhinə immuniteti  

zəiflədən xroniki infeksiyalardan azad olmağın 

təhlükəsiz alternatividir. SANUM-biopreparatları 

toxumaları mikrob və onların toksinlərindən təmiz-

ləyir ; onlar immuniteti bərpa etmək, orqanizmi 

asidozdan və toksik metabolitlərdən (şlaklardan) azad 

etmək üçün mühüm vasitədir. Bunlara mikroorqa-

nizmlərin toksinləri, hüceyrələrin parçalanma məh-

sulları, dərman preparatları və s. aiddir. 

           SANUM-biopreparatlarının yüksək effektivliyini və 

yan təsirlərinin olmamasını nəzərə alaraq, biz xroniki 

xəstəliklərin müalicəsini mədə-bağırsaq traktı orqan-

ları, sidikçıxarıcı yollar, damar sistemi orqanlarını zədə-

ləmədən apara bilərik. 

SANUM -terapiya - analoqu olmayan yüksək effektli 

müalicə üsuludur!!!           

SANUM-terapiyanın                                                             
                     

Fikriyyə İbrahimli,

tibb elmləri doktoru, professor 

Göbələk preparatları  
ll mərhələsi: 

ilə spesifik tənzimləmə

B

onların orqanizmdən xaric edilməsi.

SANUM–preparatlarının təsir prinsipi: mikrobların (bakteriya, virus, 

göbələk) virulent formalarının avirulent formalara reversiyası və 
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           Antibakterial, göbələk- və virusəleyhinə immuni-
tetin reallaşmasının əsas mexanizmi göbələk və 
bakteriyaların anticismdən asılı lizisini həyata keçirən  
T-killerlərin və faqositozun aktivləşməsidir. 
           Qeyd etmək lazımdır ki, tək izopatik Sanum-
preparatları deyil, həmçinin, bir çox başqa təbii 
dərman preparatları mühiti dəyişərək, endobiontların 
virulent formalarının qeyri-patogen baza formasına 
keçməsinə (reversiya) şərait yaradırlar; onlar (baza 
formalar)virulent formaların həyat fəaliyyətini zəiflə-
dirlər (antaqonistik simbioz). 
           Antibiotiklər, immuno-supressiv preparatlar, 
hormonlar (kortizon), həmçinin, bəzi terapiya növləri 
müxtəlif tsikllərdən olan  mikrobların baza formalarını 
dağıdırlar ; bu ali formaların sayının artmasına, 
avirulent formaların azalmasına və nəticə olaraq 
xəstəlik riskinin yüksəlməsinə səbəb olur.      

SANUM-terapiyanın 4 pilləli əsas sxemi 

Pillə 1: Bütün terapiya müddəti mühitin 

tənzimlənməsi

Bağırsağın selikli qişasının bərpası məqsədilə qida 

tərzinin dəyişilməsi: ilkin antigenlərdən imtina (inək 

südü, toyuq yumurtası və onlardan hazırlanan 

məhsullar) 

Asidozun aradan qaldırılması/detoksikasiya:
® ® ® ®ALKALA N, SANUVIS , CITROKEHL , FORMASAN , 

® ® ®CERIVIKEHL , OKOUBASAN , USNEABASAN
® ®Əlavə olaraq: SELЕNOKEHL , ZINKOKEHL , 

® ®MAPURİT L , LIPISCOR , vitaminlər.

                 Eyni zamanda başlanır: 

Pillə 2: Göbələk preparatları ilə spesifik tənzim-

ləmə
®NOTAKEHL  (bakterial yüklənmələrdə) 

®QUENTAKEHL  (virusla yüklənmələrdə) 
®FORTAKEHL  (bağırsaq yüklənmələrində) 

®EXMYKEHL  (göbələk yüklənmələrində) 
®PEFRAKEHL  (göbələk yüklənmələrində) 

GRIFOKEHL (herpetik yüklənmələrdə)  
®ALBICANSAN   (kandida ilə yüklənmələrdə)

10-14 gündən sonra başlanır:

Pillə 3:  Göbələk preparatları ilə ümumi tənzim-

ləmə
®Bazar ertəsi-cümə: səhər MUCOKEHL , axşam  

®  ® NIGERSAN ,  yaxud SANKOMBI  gündə 2 dəfə

Şənbə-Bazar:  2-ci pillənin preparatları

 

3-cü pillə ilə eyni zamanda başlanır

Pillə 4:  Bakterial preparatlarla immunomo-

dulyasiya
® ®Bakterial preparatlar : BOVISAN , UTILIN “H”, 

® ® ® ®LATENSIN , RECARCIN , UTILIN ,yaxud UTILIN ”S”
®SANUKEHL -preparatlar

ALBICANSAN

Preparat Təsiredici maddə

EXMYKEHL

FORTAKEHL

NOTAKEHL

PEFRAKEHL

QUENTAKEHL

Candida albicans

Candida albicans, Candida parapsilosis,

Penicillium roquefortii

Penicillium roquefortii

Penicillium chrysogenum

Candida parapsilosis

Penicillium glabrum
®

®

®

®

®

®

®ALBICANSAN -Təsiredici maddə: Candida 
                                              albicans D5 (lyophil., steril.) D5
                                            Köməkçi maddə: təmizlənmiş su.

®ALBICANSAN  izopatik preparatlar sırasında xüsusi 
® yer tutur. Albicansan Candida albicans maya 

göbələyindən alınır və onunla törədilmiş mikozların 

müalicəsində istifadə olunur. Candida - preparat-

larının təsir mexanizmi maya göbələyinin dimorfiz-

minə əsaslanır. 

Göstərişlər: bağırsaq, dəri, selikli qişa (vaginit, uretrit, 

adneksit) mikozları, ağız boşluğu xəstəlikləri (gingivit, 

stomatit, afta, ağız bucağı çatları).
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®EXMYKEHL -Təsiredici maddə: Candida albicans 
                                  D5,Candida parapsilosis   D5,

                                  Penicillium roquefortii D5

                                  Köməkçi maddə:  təmizlənmiş su.
®EXMYKEHL   antimikotik təsirə malik spesifik göbələk 

preparatları olan Penicillium roquefortii, Candida 

para-psilosis, Candida albicansdan təşkil olunub. Bu 

kombinasiya onun geniş təsir spektrini təmin edir.   

Göstərişlər: bağırsaq mikozu, vaginal mikoz, 

prostatın hipertrofiyası 

®QUENTAKEHL -Təsiredici maddə: Penicillium

                                           glabrum D5

                                          Köməkçi maddə:  təmizlənmiş su.
®QUENTAKEHL - antibiotik deyil, antibakterial sub-

stansiya ifraz etmir və allergiya, immunitetin zəiflə-

məsi, mikrofloranın pozulması, rezistent ştamların 

yaranması kimi antibiotiklərə xas olan əlavə təsirlər-
®dən azaddır. QUENTAKEHL -qrip və geniş təsir 

spektrli digər növ viruslara qarşı virusəleyhinə 

immuniteti aktivləşdirir, eyni zamanda infeksiyaya 

qarşı spesifik terapiyanın aparılmasını istisna etmir.

Göstərişlər: kəskin və latent virus infeksiyaları, 

miqren, menstrual pozulma, başgicəllənmə, dağınıq 

skleroz, baş ağrıları, nefrit. 

®NOTAKEHL -Təsiredici maddə: Penicillium

                                      chrysogenum D5

                                      Köməkçi maddə: təmizlənmiş su.

®NOTAKEHL - yerli immun reaksiyaları aktivləşdirir, 

selikli qişalarda sekretor İg A-nın və lizosimin 

konsentrasiyasını yüksəldir, faqositozu stimulyasiya 

edir. Preparat bilavasitə bakteriostatik, yaxud 

bakterisid təsirə malik deyil, onunla eyni vaxtda 

spesifik terapiyanın təyinini istisna etmir. 

Göstərişlər: Tuberkulin meyilliyin və onun ikincili 

əlamətlərinin immunobioloji terapiyası üçün: onurğa 

sütunu xəstəlikləri, nevrit, nevralgiya, prostatın 

adenokarsinoması, ağciyər xəstəlikləri, bakterial 

infeksiyalar, akne, antibiotikoterapiyanın fəsadları.  

®PEFRAKEHL -Təsiredici maddə: Candida 

                                     parapsilosis D5;

                                     Köməkçi maddə: təmizlənmiş su.
®Pefrakehl -  antimikotik təsiri hüceyrə immunitetinin 

T-limfositlər vasitəsilə güclənməsinə, onların virulent 

inkişaf mərhələsində olan Candida parapsilosis 

göbələk antigenlərinin tanınmasına və anticismlərin 

ifrazının stimulyasiyasına əsaslanır. Antibakterial və 

 virusəleyhinə təsiri xroniki göbələk infeksiyalarının 

zəiflədilməsi və toxumaların mikrobəleyhinə rezis-

tentliyinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Səthi mikozlar zama-

nı daha effektivdir. İnfeksiyanın spesifik terapiyası 

istisna edilmir. 

Göstərişlər: Mikrofloranın göbələk infeksiyaları ilə 
pozulmuş simbiozunu bərpa etmək üçün: xarici 
mikozlar, səthi kandidozlar, əlvan dəmrov, eritrazma, 
akne, limfadenit, sistit, adneksit, qastroenterit.

®FORTAKEHL -Təsiredici maddə: Рenicillium 

                                      roquefortii D5;

                                       Köməkçi maddə: təmizlənmiş su.
®  FORTAKEHL - antibiotik deyil, antibakterial maddə 

ifraz etmir və allergiya, immunitetin zəifləməsi, 

mikrofloranın pozulması, rezistent ştamların yaran-

ması kimi antibiotiklərə xas olan əlavə təsirləri yoxdur. 

Antimikotik təsirin mexanizmi T-limfositlərin aktivlə-

şərək anticism ifrazının güclənməsinə və virulent 

formaların avirulent formalara reversiya etməsinə 

əsaslanır. Preparat həzm traktının atrofiyalaşmış selikli 

qişasını bərpa edir, bağırsaq keçiriciliyinin yüksəlmə-

şini azaldır. Preparat bilavasitə bakterisid və ya 

bakteriostatik təsir göstərmir, yanaşı olaraq spesifik 

terapiyanı istisna etmir.  Göstərişlər: bağırsaqların 

selikli qişasının atrofiyası, enterokolit, disbakterioz, 

diareya, qəbizlik, allergiya, həmçinin, uşaqlıq yolu, dəri 

və ağız boşluğu mikozları.   
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Enderlein,s Forschung aus heutiger Sicht. //       
Sanum-Post. 2001.56.2-11). 

3. Теория плеоморфизма микробов и 
САНУМ-терапия. (Rau T. Zum Verstandnis 
des Pleomorphismus, der Milieutherapie und 
der SANUM-Therapie. // SANUM-Post. 2004. 
69. 2-10; 2005. 70. 2-12). 

4. САНУМ-терапия-основные принципы 
лечения для начинающих. В помощь 
практикующим врачам. Гюнтер Вайгель. 
(Gunter Weigel. SANUM therapy-the basic 
principles of practice for "beginners". Help 
too for practitioners seeking the right way. 
Semmelweis-Institut GmbH. Verlag fur 
experimentelle Onkologie GmbH. 27316 
Hoya. Germany). 

İzopatik terapiya
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                      ntibiotik təyinatı zaman ehtimal edilən 

                     fəsadlar istər həkimi, istərsə də pasiyenti 

                      narahat edir. Digər tərəfdən isə kəskin hal-

larda sadə naturopatik vasitələr kömək etmədikdə 

antibiotikin təyinatına zərurət yarana bilər. Unutmaq 

olmaz ki, antibiotik, yaxud göbələkəleyhinə preparat 

tək bakteriya və ya göbələyə təsir etmir, həmçinin 

bağırsağın selikli qişasını zədələyir. Bağırsağın selikli 

qişası faydalı mikroorqanizmlərin yaşaması üçün 

münbit yer olduğundan və onun tamlığı bu 

mikroorqanizmlərin fəaliyyəti üçün çox vacib 

olduğundan xovların və bağırsaq mikroflorasının 

bərpasına yönəlmiş bioloji terapiya məqsədəuy-

ğundur. Bunun üçün 2-3 həftə müddətinə yumurta və 

süd məhsullarından imtina etmək lazımdır.  

     Sanum –terapiyada bu məqsədlə  bağırsağın 

sanasiyasına yönəlmiş və 6-8 həftə davam edən 4 

pilləli  izoterapiyadan istifadə olunur.

1. ALKALA N - ½ ölçü qaşığı toz isti suda həll 

olunur və gündə 2 dəfə qəbul edilir. 

CITROKEHL - 5-10 damcı x 2 dəfə –bir necə 

həftə. 

2. FORTAKEHL D5  8-10 damcı x 2 dəfə (yaxud 

həb -  1 həb.x 2 dəfə) – 10 gün   

3. Göbələk infeksiyası zamanı   - EXMYKEHL D5   

8-10 damcı x 2 dəfə  – 10 gün.

     

          10 gündən sonra bu preparatlar təyin edilir: 

4. SANKOMBI D5 8-10 damcı x 2 dəfə  (yaxud 

MUCOKEHL D5  1 həb səhər və NIGERSAN 

D5  1 həb axşam)  5+2 sxemi üzrə:

5. 1-5- ci günlər- SANKOMBI D5, şənbə-bazar 

günləri- FORTAKEHL D5 -2-4 həftə.

6. RECARCIN D6 -2 həftədə x 1 kapsul və  

SANUKEHL Myc D6 -5 damcı x 1 dəfə-daxilə, 

yaxud dəriyə sürtmək

Həmçinin toksinlərin orqanizmdən xaric edilməsi üçün 

bir neşə həftəlik drenaj kursu məqsədəuyğundur. 

                 

 --- 1-5- ci günlər - OKOUBASAN D2   və  

USNEABASAN D2  --hərəsindən 5 damcı x 1 dəfə,     

     növbələşdirərək (bir gün-bir preparat, sabah-o 

birisi; 2 damcıdan başlamaq).

 --- Şənbə-bazar-Cerivikehl- 5damcı x 1 dəfə, 

yeməkdən 30 dəq. əvvəl.

 --- Əlavə olaraq   MAPURIT – 1 kapsul gündüz,  

ZINKOKEHL D3 – 10 damcı axşam

---Vertmana əsasən pəhriz (donuz əti, yumurta və 

süd məhsullarından imtina)

İzopatik terapiya

Orqanizmdən antibiotiklərin xaric edilməsi

Werthmann K.
Antibiotika-Ausleitung. // SANUM-Post. 2005. 71. 30.

A



FORTAKEHL                        

Təsiredici maddə: Penicillium roquefortii 

Göstərişlər:                                                               
 - bağırsaq disbakteriozu            

- qastrit, enterit

- xolesistit, pankreatit (diareya, 

   ürəkbulanma)

- mədə xorası, xoralı kolit  

- bağırsaq, uşaqlıq və dəri mikozu

- kəskin respirator miks-infeksiyalar 

Təsir mexanizmi və farmakoloji xassələri  
•   İmmun müdafiənin hüceyrə həlqəsinin T-limfositlər

     vasitəsilə gücləndirilməsi, onların  virulent mərhələdə olan  

    Penicillium roquefortii göbələk antigenlərinin tanınması  

     və anticismlərin ifrazının stimulyasiyası Göbələklərin 

   virulent formalarının avirulent formalara reversiyası

 Bağırsağın selikli qişasına mukozotrop təsir: bağırsaq •  

    divarının atrofiya və yüksək keçiriciliyinin aradan qaldırılması 

Hədəf orqanlar: MBT-ın selikli qişası, göbələk •   

    zədələnmələrin tipik lokalizasiyası

Bağırsaq xəstəlikləri•   

     Buraxılış forması və is�fadə qaydası

Damcı 10 ml (təmizlənmiş su ilə)  

  5-10 damcı gündə 1 -2 dəfə sublinqval (yeməkdən əvvəl)• 

  Zədələnmiş nahiyəyə (yerli an�miko�k təsir) yaxud dirsək • 

    büküşünə 5-10 damcı gündə  1-2 dəfə sürtmək.     

Həb

  1 həb gündə 1 -3 dəfə sublinqval (yeməkdən əvvəl)• 



PEFRAKEHL                        
Təsiredici maddə:  Candida parapsilosis

Göstərişlər:
•   Xarici mikozlar, xüsusən də Candida ilə 

   əlaqəli (dermatomikozlar, ayaq, sümük, 

   dəri mikozu, genital mikozlar), səthi 

   kandidozlar, əlvan dəmrov, eritrazma, 

   enteral mikoz

  Аkne• 

  Ağız boşluğunun  bakterial və virus • 

   xəstəlikləri (çatlar, a�alar, pemfiqus, 

   diş qranulyoması), xarici o�t 

   Limfadenit, sis�t, adneksit, qastroenterit, 

   xole-və hepatopa�yalar. 

Buraxılış forması və is�fadə qaydası

  Damcı 10 ml (təmizlənmiş su ilə)

  5-10 damcı gündə 1 -2  dəfə sublinqval • 

   (yeməkdən əvvəl)

  Zədələnmiş nahiyəyə (yerli an�miko�k təsir)  • 

   yaxud dirsək büküşünə 5-10 damcı gündə  

   1-2 dəfə sürtmək.     

Təsir mexanizmi və farmakoloji xassələri 
  An�miko�k təsiri immun müdafiənin hüceyrə həlqəsinin ·

    T-limfositlər vasitəsilə gücləndirilməsi,   virulent mərhələdə olan  

    Candida parapsilosis  göbələk an�genlərinin tanınması  və 

    an�cismlərin ifrazına əsaslanır 

  Kandidozun ləğvi və mikroorqanizmlərin simbiozunun bərpası. ·

 An�bakterial və virusəleyhi təsiri xroniki göbələk infeksiyasının · 

   dəf edilməsinə və bununla əlaqəli toxumaların an�mikrob 

    rezistentliyinin yüksəlməsinə əsaslanır  

  Səthi mikozların terapiyasında daha effek�vdir.·

Dermatomikozların nozoloji formaları

1. Keratomikozlar       • Əlvan dəmrov
                                  • Düyünlü mikrosporiya

2. Dermatofitiya          • Epidermofitiya
                                  • Qırmızı trixofitonla törənmiş mikoz (rubrofitiya)
                                  • İnteqral trixofitonla törənmiş mikoz
                                  • Trixofitiya
                                  • Favus

3. Kandidoz                 • Ağız boşluğu kandidozu
                                  • Xroniki dəri-selikli qişa kandidozu
                                  • Qaraciyər kandidozu

4. Dərin mikozlar

5. Psevdomikozlar
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Disbakteriozun 

inkişafında patofizioloji 
mexanizmlər

Nigar İbrahimova, 

həkim-pediatr, tibb üzrə fəlsəfə doktoru,

Ə.F. Qarayev adına 2 saylı uşaq xəstəxanası

  ağırsaq disbakteriozu-bağırsaq mikroflorası-

                   nın tərkibinin kəmiyyət və  keyfiyyətcə dəyişil-

                   məsilə əlaqəli metabolik və immunoloji 

pozulmaların inkişafı ilə gedən klinik – laborator 

sindromdur. Bu vəziyyət hər bir insanda müvəqqəti      

olaraq müşahidə edilə  və heç bir fəsad törətmədən 

keçib gedə bilər. Lakin prosesin gedişatı pisləşdikcə 

mədə-bağırsaq disfunksiyası, psevdoallergik reaksi-

yalar ilə müşayiət oluna bilər. 
B

BAĞIRSAQ DİSBAKTERİOZUNUN TƏSNİFATI

1. Birinci dərəcə (disbiozun latent fazası).

           Qoruyucu mikrofloranın sayının (bifidobakteriyaların, laktobasillərin) azalması ilə özünü büruzə verir. Digər   

göstəricilər fizioloji normaya (eubioz) uyğundur. Bağırsaq disfunksiyası yoxdur. Bu fazada disbakteriozun 

kliniki əlamətləri olmur.  

2. Birinci dərəcə-başlanğıc faza. Laktobasillərin normal miqdarı, yaxud azalması, bağırsaq çöplərinin 

kəmiyyət və keyfiyyət disbalansı  fonunda bifidobakteriyaların nəzərəçarpan defisiti ilə xarakterizə olunur. 

Şərti-patogen mikrofloranın (stafilokokk, protey, Candida göbələyi) çoxalması baş verir. Həzmin funksional 

pozulmaları çox da nəzərə çarpmır: əsasən yaşıl rəngli, pis qoxulu nəcis və ya əksinə, qəbizlik, ürəkbulanma 

ola bilər.  

     3. Üçüncü dərəcə - aerob floranın aqressiya fazası aerob mikrofloranın aqressiv çoxalması ilə  xarakterizə 

olunur: qızılı stafilokokk, protey,    

hemolitik enterokokk, klebsiyella, enterobakter, sitrobakter və s. Disbakteriozun bu fazası motorikanın, 

fermentlərin sekresiyası və sorulmanın pozulması ilə xarakterizə olunur. Pasiyentlərdə tez-tez duru ishal, 

iştahanın azalması, əhvalın  pozulması, əzginlik müşahidə olunur. 

4.  Dördüncü dərəcə - assosiativ disbioz fazası əsas qrup mikroorqanizmlərin kəmiyyət mütənasibliyinin, 

onların bioloji xassələrinin dəyişməsi, toksiki metabolitlərin toplanması ilə xarakterizə olunur. E.coli, 

salmonella, şiqellanın enteropatogen serotiplərinin çoxalması xarakterikdir, klostridilərin artması da 

mümkündür. Disbiozun bu fazası mühüm kliniki simptomlarlar-intoksikasiya, qusma, bədən çəkisinin defisiti, 

dəri səthlərinin avazıması, iştahanın azalması, tez-tez ishalla xarakterizə olunur.                                                                    

               Disbioz zamanı mikroorqanizmlər arasında olan tarazlıq pozulur, çürümə  və qıcqırma florası inkişaf edir, 

əsasən də Candida növündən; bağırsaqda normada xarakterik olmayan mikroorqanizmlərə rast gəlinir; 

nazik bağırsağın yuxarı şöbələrində və mədədə xeyli miqdarda mikrob aşkar olunur. Adətən bağırsaq 

möhtəviyyatında az miqdarda olan şərti-patogen mikroorqanizmlər aşkarlanır; bağırsaq çöplərinin (E.Coli) 

qeyri-patogen ştamları daha patogen ştamlarla əvəzlənir.                                                                                                                

Beləliklə, disbakterioz zamanı mədə-bağırsaq traktında mikrob assosiasiyalarının (mikrob peyzajı) kəmiyyət 

və keyfiyyət dəyişiklikləri müşahidə olunur.
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    Bağırsaq mikroflorasının normal göstəriciləri

Bağırsaq bakteriyaları - ətraf mühitdə bir-birinin 

fəaliyyətinə təsir edən və insan orqanizmi ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan mikroorqanizmlərin mürəkkəb assosia-

siyasıdır.

          MBT-da mikrobların yayılması qeyri-bərabərdir, 

hər şöbənin özünün daimi mikroflorası var.  İnsanın 
14bağırsağında ümumi sayı 10 -ə çatan 500 növ mikrob 

yaşayır, bu isə insan orqanizmində olan hüceyrələrin 

ümumi sayından yüksək göstərici hesab olunur. 

Mikrofloranın ümumi çəkisini rəqəmlərlə ifadə etsək, 

bu göstərici 3 kq olar! Mikroorqanizmlərin bir qismi 

özünün adgeziya qabiliyyətinə əsasən daxili səthi 
2təxminən 200 m  olan bağırsaq ilə sıx əlaqələnir. Digər 

qismi isə bağırsaq mənfəzində toplanmışdır. Bağırsaq 

boyu getdikcə bakteriyaların miqdarı artır və yoğun 
11bağırsaqda 1 q nəcisdə bakteriyaların sayı 10 -ə çatır, 

bu da bağırsaq möhtəviyyatının quru qalığının 30%-i 

deməkdir. Nazik bağırsağın divarında mikrobların 
11konsentrasiyası 10  kl/q-dır ki, bu da mənfəzdəkindən 

6 dəfə çoxdur. Bağırsağın distal istiqamətində mikrob-

ların sıxlığı az dəyişir: qalça bağırsaqda miqdarı 2 dəfə 

azdır, yoğun bağırsaqda isə nazik bağırsaqdakından 

1,5 dəfə çoxdur. 
7            Ağız boşluğunda anaerob (1 ml ağız suyunda 10 ) 

və aerob mikroorqanizmlərə (1 ml ağız suyunda  
810 ) , ə sa sən  s t rep tokokk l a r,  s t a fi lokokk l a r, 

enterokokklar, göbələklər və ibtidailərə rast gəlinir.

           Turş mədə mühitində isə sarsinlərə, stafilokok-

klara, süd-turşulu bakteriyalara, göbələklərə rast 

gəlinir.

            Sağlam adamlarda 12 barmaq bağırsaq və nazik 
5bağırsağın 1 ml möhtəviyyatında 10  bakteriya möv-

cud olur. Bunların arasında üstünlüyü streptokokklar, 

stafilokokklar, süd-turşulu çöplər, digər qram musbət 

aerob bakteriyalar və göbələklər üstünlük təşkil edir. 

Qalça bağırsağın distal hissəsində mikrobların miqdarı 

enterokokk, bağırsaq çöpü, bakteroidlər və anaerob 
7 8bakteriyaların sayəsində 10 -10 .

            Nazik bağırsağın nisbi sterilliyini mədə şirəsində 

olan HCl, tüpürcəyin aseptik xüsusiyyətləri, ileosekal 

hissənin asidofil florasının mikrob antaqonizmi təmin 

edir.  

            Mikroflora ilə daha zəngin yoğun bağırsaqdır. 

Yoğun bağırsağın bütün mikrobları normada 3 qrupa 

ayrılır:

1. əsas – bakteriyaların 95-97%-ni təşkil edən ana-

erob bakteriyalar (bifidobakteriyalar, bakteroid-

lər, laktobasillər, müxtəlif spor formaları) 

2. yanaşı – aerob bakteriyalar (süd-turşulu və 

bağırsaq çöpləri)-1-4% 

3. qalıq (stafilokokk, klostridiya, maya göbələkləri, 

protey) – mikrobların ümumi sayının 0,01% 

Laktozoneqativ eşerixilər sağlam insanların 

nəcisində 4-13% hallarda rast gəlirlər. Yoğun 

bağırsağın obliqat (mütləq) mikroorqanizm-

lərinə bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, 

bakteroidlər, enterokokk, bağırsaq çöpü aiddir.  

      Bağırsaq mikroorqanizmlərinin funksional 

xüsusiyyətləri 

  1.   Bağırsağın normal mikroflorasının  köməyi ilə : 

· xolesterin utilizasiya edilir

· bəzi vitaminlər sintez edilir (məs., В12 və К), 

· immunitetin aktivləşməsində iştirak edir – 

sekretor Ig А-nın və qeyri-spesifik müdafiə 

faktorlarının (qlikoproteid və lizosim) 

sintezi, yəni bağırsaqda törədicilərin yaran-

masına imkan vermir.

2. Bağırsaq mikroflorasının yüksək antaqonistik 

aktivliyi əlaqəlidir:

· qidalı maddələrin və oksigenin tam utiliza-

siyası ilə, həmçinin 

· müxtəlif bakterisid və bakteriostatik mad-

dələrin ifrazı ilə  

3. Bağırsaq mikrobları

· sellülozanı parçalayır

· lipid, neytral yağlar, yağ turşuları, sidik 

turşusunun mübadiləsində iştirak edir

· Enterokinaza və qələvi fosfatazanı 

inaktivasiya edir.

4. Nazik bağırsaqda süd-turşulu bakteriyalar zülal, 

yağ, yüksəkmolekullu karbohidratların fermen-

tativ parçalanmasını təmin edir. Nazik bağır-

saqda sorulmamış zülal və karbohidratlar kor 

bağırsaqda bağırsaq çöpləri və anaerob 

bakteriyalarla daha dərin parçalanmaya məruz 

qalır.

5. Bifidoflora

· Vitamin sintezində iştirak edir 

· Bağırsaq peristaltikasını tənzimləyir 

· Patogen və çürümə mikroflorasını dəf edir   

· Са, D vitamini və dəmirin sorulmasına 

kömək edir. 

· Defisiti anemiyaya səbəb olan В vitaminin 12 

adsorbsiyasını yaxşılaşdırır.

     Bağırsaq mikroflorası daimi deyil və qidalan-

madan, yaşdan, insanın həyat şəraitindən asılı olaraq 

daim dəyişikliklərə uğrayır. 

         Bağırsaq disbakteriozunun tezliyi

          Disbakterioz daha çox 3 yaşa kimi uşaqlarda rast 

gəlinir. Bağırsaq mikroflorasının pozulmasına bir çox 

faktorlar səbəb ola bilər: dişlərin çıxması, KRVX, yeni 
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qida məhsullarının rasiona daxil olması və s. Bu yaşda 

istənilən bağırsaq infeksiyası 100% hallarda disbiozla 

müşayiət olunur. Disbakterioz əsas xəstəliyin gedişa-

tını uzadır və ağırlaşdırır. 

          Daha böyük uşaqlarda və böyüklərdə orqanizmin 

disfunksiyaların qarşısını almaq imkanları çox olduğu 

dövrdə bağırsaq disbakteriozunun kompensə-

olunmuş formalarına rast gəlinir.     Adətən belə 

adamlarda bağırsaq mikroflora komponentlərindən 

hansısa biri ya heç olmur və ya miqdarı kəskin şəkildə 

azalmış olur, lakin bununla belə digər normal 

bakteriyaların miqdarı artmış olur ki, bunlar da 

çatışmayan bakteriyaların işini öz üzərinə götürür. 

Disbakteriozun səbəbləri və mexanizmi

       Disbakterioza səbəb ola bilər:

· Sağlam insanlarda ilin müəyyən fəsilləri, 

müəyyən rejim və qidalanma vərdişi, yaş, peşə 

fəaliyyəti (məsələn, antibiotik istehsal edən 

şirkətin işçilərində disbakterioz)  

· Mədə-bağırsaq traktı xəstəlikləri (qastrit, 

pankreatit və s.)   

· İnfeksiya, parazit, allergiya, immuno-defisit, 

hipovitaminoz, intoksikasiya, hipoksiya, 

radionuklidlərin təsirindən orqanizmin müxtəlif 

xəstəlik və zədələnmələri. 

· Antibiotiklərin, (xüsusən də geniş təsir spektrli 

antibiotiklərin), sulfanilamidlərin, immuno-

depressantların, işlədici vasitələrin uzun-

müddətli qəbulu 

· Stress

Disbakteriozun əsas göstəriciləri:

      1. Normada olmayan patogen mikrobların 

mövcudluğu

2. Patogen flora olmadıqda belə normal floranın 

sayının artması və ya azalması 

3. Bağırsağın normal mikroblarının aktivliyinin 

dəyişməsi 

Bağırsaq disbakteriozun kliniki əlamətləri:   

· Heç olmaya bilər

· Xroniki residivləşən diareyaya səbəb ola bilər

· Bir sıra xəstələrdə steatoreya, sorulmanın 

pozulması və B12 vitamininin defisiti ilə 

müşahidə edilə bilər. 

· Nazik bağırsağın selikli qişasında iltihabi dəyi-

şikliklərə səbəb ola bilər  

· Ağır travmalı, yanıq xəstəliyi olan pasiyentlərdə, 

yenidoğulmuş və ahıllarda tez-tez septise-

miyadan tutmuş sepsisə qədər septiki reaksi-

yalar, bakteriemiya müşahidə edilə bilər   

· Bağırsaq həzminin və sorulmasının pozulması, 

meteorizm, diskomfort, qarın ağrıları müşahidə 

edilir.

Göy-yaşıl çöplərin ifraz etdikləri toksinlərlə 

törənən psevdomembranoz kolit daha təhlükəlidir. Bu 

anaerob mikroorqanizm geniş təsir spektrl i 

antibiotiklərlə müalicədən sonra normal mikroflora 

zəiflədikdə inkişaf edir. Psevdomembranoz kolitin əsas 

simptomu-antibakterial terapiyadan sonra yaranan 

güclü duru ishal, daha sonra qarında tutmaşəkilli 

ağrılar, hərarətin yüksəlməsi və leykositoz müşahidə 

edilir. Nadir hallarda vəba da ola bilər. Susuzlaşma bir 

neçə saat ərzində inkişaf edib letal sonluqla bitir.

 

Disbakteriozun sistemli simptomları:

· allergiya

· kanserogenez

· piylənmə, hiperxolesterinemiya

· arterial hipertenziya, artritlər

· oksalaturiya və sidikdaşı xəstəliyi 

· Alsheymer xəstəliyi

· bakteriemiya, septisemiya, sepsis.

Bağırsaq mikrobiosenozunun sadalanan sistemli 

xəstəliklərlə əlaqəsi mikroorqanizmlərin bioloji effekt 

yaradan, bağırsağın baryer funksiyasını dəyişən, 

autoimmun pozulmalara səbəb olan müvafiq 

maddələr ifraz etməsi ilə izah olunur.
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Mikrobioloji terapiya

MİKROBİOLOJİ TERAPİYA ÜZRƏ QISA 

REFERATİV İCMAL 

                            ikrobioloji terapiya-probiotik   və auto-

                            vaksinlərin köməyi ilə orqanizmin müdafiə 

                            qüvvələrinin dəstəklənməsinə və optimal-

laşmasına yönəlmiş çoxillik tədqiqatların nəticəsidir. 

Təqdim olunmuş konsepsiya immunitetin, bağırsaq 

florasının tənzimlənməsini, metabolik proseslərin 

idarə edilməsini açıqlayır. Mikrobioloji terapiya 

hüceyrə və humoral immunitetin bütün kompo-

nentlərini əhatə edir. 

          Hazırda mikrobioloji terapiyanın ümumi konsepsi-

yasının bu və ya digər komponenti təbabətin bütün 

sferalarında istifadə olunur: pediatriyada, otorinola-

rinqologiyada, immunologiyada, hətta onkologiyada. 

Orqanizmin müxtəlif sistemlərinə yumşaq təsir 

göstərən terapiya müxtəlif sindrom və xəstəliklərin 

qarşısını almağa, vəziyyəti korreksiya etməyə imkan 

verir. 

Mikrobioloji terapiyanın effektivliyi və təhlü-

kəsizliyi haqqında sübutlu materiallar (qısa 

variantları)

ОТОRİNOLARİNQOLOGİYA

          Xroniki residivləşən hipertrofik sinusitli pasiyent-

lərdə residiv tezliyinin insan mənşəli Enterococcus 

faecalis bakteriyaları ilə müalicədən sonra azalması  

V. Habermann, K. Simmerman, H. Skara-bis, R. 

Kunse, F. Ruş Arzneim.-Forsch./ Drug Res. 52, 

No.8, 622-627 (2002),

Almaniya

           Xroniki residivləşən hipertrofik sinusitdən əziyyət 

çəkən 157 pasiyentin iştirakı ilə ikiqat kor çoxmərkəzli 

tədqiqatda 6 aylıq müalicə və 8 aylıq müalicədən 

sonrakı dövrdə olan kəskin residivlərin tezliyi araş-

dırılıb. Terapiya insan mənşəli Enterоcoccus faecalis-in 

hüceyrə və autolizatından ibarət  bakterial immuno-

stimulyator Symbioflor®1 ilə aparılmışdır (əsas 

qrupda 78 nəfər). Digər qrup pasiyent (79 nəfər)  

plasebo alıb. Tədqiqata anamnezində il ərzində 

minimum 4-6 sinusit xəstəliyi keçirmiş və tipik kliniki 

simptomatikası olmuş pasiyentlər cəlb edilib. Bütün 

pasiyentlər gün ərzində 30 damcı test olunan preparat 

(=11,25-33,75х107 bakteriya/gün), yaxud plasebo 

qəbul edib. Tədqiqat zamanı əlavə olaraq immuno-

supressorların, sistemli kortikosteroidlərin, antibiotik-

lərin istifadə edilməsinə, həmçinin ağız boşluğunun və      

udlağın dezinfeksiyasına icazə verilməyib. Əsas 

qrupda residivlərin sayı 50, plasebo qrupda isə 90 

residiv halı qeydə alınmşdır. Müalicə vaxtı və müali-

cədən sonrakı dövrdə 2-dən artıq residiv  əsas qrupda 

yalnız 1 pasiyentdə, plasebo-qrupda isə 8 pasiyentdə 

müşahidə edilmişdir. Minimum 1 residiv əsas qrupda 

15 pasiyentdə, plasebo-qrupda 25 pasiyentdə qeyd 

olunub. Müalicədən sonra, müşahidə dövründə  

residiv əsas qrupda 24 pasiyentdə, plasebo-qrupda 

30 pasiyentdə rast gəlinib, bu isə test olunan pre-

paratın üstünlüyünə dəlalət edir. Tədqiqatın başlan- 

masından ilk residivin yaranmasınadək olan vaxt əsas 

qrupda 513, plasebo qrupda isə yalnız 311 gün təşkil 

edib. İkinci residivədək olan orta zaman kəsiyi əsas 

qrupda 703 və yalnız 413 gün plasebo-qrupda təşkil 

etmişdir. Nisbi risk və residivin inkişaf etmə şansının 

mütənasibliyi  əsas qrupda plasebo-qrup ilə müqa-

yisədə 2 dəfə az idi. Bu effekt müalicədən sonrakı 8 

aylıq müşahidə müddətində dəyişməz qalıb. 

Residivlərin ağırlıq dərəcəsinə dair qruplar arasında 

heç bir fərq yoxdur. Arzuolunmaz reaksiya hər iki 

qrupda eyni olub (yeməyin dadına qarşı ikrah hissi, 

ürəkbulanma, qusma, köp). Ağır arzuolunmaz nəticə 

heç bir qrupda müşahidə edilməyib. Beləliklə, xroniki 

residivləşən sinusitli xəstələrdə bakterial immuno-

stimulyator Symbioflor®1-la müalicə zamanı plasebo 

qrupla müqayisədə residiv riski statistik olaraq müalicə 

vaxtı 49 % (p=0,019), müali-cədən sonrakı dövrdə  56 

% (p=0,013) azalıb. 

           Əvvəllər aparılmış eksperimental tədqiqatlar 

immun sistemi ilə əlaqədən xəbər verir; bu əlaqə 

infeksiyalara qarşı qeyri-spesifik immun sisteminin 

stimulyasiyası, monosit və qranulositlərin funksiyası-

nın yüksəlməsi, insan mənşəli Enterococcus faecalis-in 

oral qəbulundan sonra sekretor immunitetin aktivləş-

məsi ilə bağlıdır. Bu zaman törədici ilə mübarizədə 

mühüm rol oynayan selikli qişa ilə assosiasiya olunmuş 

immun sisteminin aktivləşməsi baş verir. İn-vitro 

tədqiqatda test edilən preparatın İl-1, İl-2 və γ-interfe-

ron kimi sitokinlərin ifrazına təsiri aşkarlanıb. Tədqi-

qatın nəticələri residivlərin azalmasını və preparatın 

pasiyentlərin immun sisteminə təsirini göstərib. 

Təqdirəlayiq məqamlardan biri də bakterial  immuno-

modulyatorların antibiotikoterapiya ilə müqayisədə 

iqtisadi cəhətdən sərfəli olmasıdır.

M
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PULMONOLOGİYA

Bakterial immunostimulyatorların (Enterococcus 

faecalis bakteriyaları) xroniki bronxitli xəstələrdə 

residivlərin tezliyinə  təsiri

V. Habermann, K. Simmermann, H. Skarabis, R. 

Kunse, F. Ruş .Arzneim.-Forsch./Drug Res. 51 (ıı) , 

931-937 (2001), Almaniya.

           Tədqiqatin əsas məqsədi immunomoduləedici 

Symbioflor-1 preparatının (Enterococcus faecalis 

hüceyrə və autolizatından) kliniki aktivliyini və ona 

qarşı dözümlülüyü 136 xroniki bronxitli xəstədə  

öyrənilməsidir. (Plazebo n=66, Verum n=70). 

Müşahidə 6 aylıq müalicə və 8 aylıq  müalicədən 

sonrakı dövrdə aparılıb.

          Nəticələr göstərib ki, statistik olaraq residivlərin 

riski müalicə müddətində təxminən 43% (p=0,013 ) və 

müalicədən sonra təxminən 68% əhəmiyyətli  dərəcə-

də azalıb. Plasebo ilə müqayisədə test olunmuş 

preparatın kliniki üstünlüyü birinci residivin yaranma 

dövrünün uzanması  və  ağırlıq dərəcəsinin azalması 

ilə bağlıdır (p=0,01). Bu nəticələrdən  belə qənaətə 

gəlmək olar ki, residiv verən bronxitin Enterococcus 

faecalis bakteriyalarla peroral müalicəsi residivlərin 

faizinin və antibiotiklərin qəbulunun azalmasına 

səbəb olur. Bakterial mənşəli peroral immunosti-

mulyatorların təyini infeksiyaya məruz qalmış uşaqlar 

və yaşlı insanlarda müdafiə qüvvələrinin artmasına 

zəmin yaradır. Bu preparatların kliniki uğuru selikli qişa 

ilə assossasiya olunmuş  immun sisteminin aktivliyini 

stimulə etməsidir. Bakterial preparatların peroral  

qəbulu zamanı mədə-bağırsaq immun sisteminin 

aktivləşdirilməsi limfositlərin tənəffüs yollarının 

periferik selikli qişasına keçməsinə, tənəffüs traktının 

müdafiə mexanizmlərinin stimulyasiyasına səbəb olur. 

Bakterial preparatın tərkibindən asılı olaraq həm 

antigen–spesifik immun mexanizminin induksiyası, 

həm də antigen - qeyri-spesifik müdafiə mexa-

nizmlərinin artması təmin edilir. İmmun sisteminin hər 

iki həlqəsi çox zaman bir yerdə işləyir. Məs.,                

B-hüceyrələrin aktivləşməsi törədicinin opsonizasiya-

sını gücləndirir, monosit və qranulositlərin sekresiya 

qabillyyətinə, təbii killerlərin aktivliyinə müsbət təsir 

göstərir. Nəticədə, bakterial və virus infeksiyalarına 

qarşı müqavimət yüksəlir. Selikli qişaların lokal müdafiə 

mexanizmlərinin yetərincə olması orqanizmin lokal 

olaraq İg A ifraz etməsilə bağlıdır. İg A anticismlər 

mikroorqanizmləri aqqlütinasiya edir və onların selikli 

qişaya birləşməsini əngəlləyir. Bununla yanaşı, İg G ilə 

müqayisədə daha az opsonizasiya qabiliyyətinə 

malikdir və bununla da selikli qişalarda iltihab 

proseslərini azaldır. Heyvanlar üzərində aparılan 

tədqiqat zamanı test edilən preparatın oral

qəbulundan sonra (Plasebo ilə müqayisədə) heyvan-

ların tüpürcəyində İg A-nın artması müşahidə edilib. 

Həmçinin bakterial preparatların tədqiqatı göstər-

mişdir ki, hətta immun sistemində defekti olan 

individuumlarda preparatın oral qəbulu CD+T 

limfositlərlə ifraz edilən γ-İFN-nun artmasını induksiya 

edib. Eyni zamanda müəyyən edilib ki, peroral təyin 

edilən immunostimulyatorlar  sistemli təsir də göstərir. 

Xroniki bronxitin kəskinləşməsi adətən, bakterial 

mənşəli olur və uyğun antibiotiklərin təyini geniş  

yayılmışdır; nəticədə onlara qarşı rezistentliyin artması 

müşahidə olunur. Bakterial immunotrop preparatların 

təyini antibiotiklərin qəbulunu azalda bilər. Test edilən 

preparata qarşı dözümlülük çox yaxşı olmuşdur və 

Plasebo ilə müqayisə edilə bilərdi. Ümumilikdə, xroniki 

residivləşən bronxitlərin Enterococcus faecalis 

bakteriyaları ilə terapiyası çox ümidvericidir : bir 

tərəfdən yan təsirlərin olmaması, digər tərəfdən isə 

iqtisadi cəhətdən sərfəli olması bu preparatları 

müsbət xarakterizə edir. Uşaqlarda residivlərin tezli-

yinin azalması tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərinin 

yaranmasının qarşısını alır; bu fakt xroniki residivləşən 

bronxitlərin müalicəsinə sərf olunan vəsaitin azalması 

baxımından diqqətəlayiqdir. 

QASTROENTEROLOGİYA

Qıcıqlanmış yoğun bağırsaq sindromunun müalicə-

sində Pro-Symbioflor preparatı (selikli kolit)

M.Paniel, İ. Burkard Yatros Naturheilkunde 2 

(1993)3, Almaniya

           “Qıcıqlanmış yoğun bağırsaq sindromu (selikli 

kolit)” diaqnozu ilə 300 pasiyent üzərində randomizə 

olunmuş, ikiqat kor tədqiqat aparılmışdır.

           Pasiyentləri təsadüfi metod ilə Pro-Symbioflor  

(n=150)  preparatı  və plasebo alan (n=147) qrupa 

bölünmüşlər. Müalicə kursu 8 həftə davam etmişdir. 

Preparatın dozası  tədricən artırılmışdır. Birinci həftə -

10 damcıdan gündə 3 dəfə, ikinci həftə -20 damcıdan 

3 dəfə, ücüncü həftədən və tədqiqatın sonuna qədər 

30 damcıdan 3 dəfə verilmişdir. Qıcıqlanmış yoğun 

bağırsaq sindromunun spastik komponenti xüsusən 

Pro-Symbioflor preparatı ilə müalicə zamanı yaxşı 

reaksiya vermişdir. Tədqiqatın əvvəlində hər iki qrupda 

45% pasiyentlərdə nəcisin konsistensiyası duru və ya 

kolloid şəkildə idi (əsas qrupda 30% və plasebo 

qrupunda 18% –normal).  Tədqiqatın sonunda nəcisin 

konsistensiyası əsas qrupda 45%,  plasebo-qrupda isə 

yalnız 33% normallaşmışdır. 

            Müalicə prosesində arzuolunmaz reaksiyalar 1-ci 

həftə 23 pasiyentdə (hər iki eksperimental qrupda 

pasiyentlərin ümumi miqdarının 7,7%); 2-ci həftə 12 

kliniki hal (4%); 3-cü həftə ərzində 9 hadisə (3%); 4-cü

Mikrobioloji terapiya
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həftə 13 hadisə (4,4%) müşahidə olunmuşdur. 35-ci 

gündən başlayaraq Pro-Symbioflor preparatı almış 

xəstələrdə arzuolunmaz reaksiyalar qeydə alınma-

mışdır, plasebo qrupda 6 hadisə müşahidə olun-

muşdur. Yüngül və orta ağır dərəcəli arzuolunmaz 

reaksiyalar ümumi simptom kimi Pro-Symbioflor 

preparatı ilə müalicədə 26 pasiyentdə, plasebo 

qrupda 16 pasiyentdə qeyd olunmuşdur. Pro-

Symbioflor preparatı ilə müalicənin effekti 69,3%  çox 

yaxşı və yaxşı, 17,3% normal, 13,3% -də qeyri-kafi  

qiymətləndirilmişdir. Plasebo qrupda, müvafiq olaraq, 

47,6%, 22,4% və 29,9% hadisə qeydə alınmışdır. Pro-

Symbioflor preparatı ilə müalicə əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşı olmuş (р < 0,001), qıcıqlanmış yoğun bağırsaq 

sindromunun müalicəsində yuksək effekt nümayiş 

etdir-mişdir. Pro-Symbioflor preparatının (96,7%-  

“çox yaxşıdan” “ yaxşıya”-dək ) dözümlülüyü  

plasebonun (95,2% halda ) qiymətinə uyğun gəlib. 

Hazırkı ikiqat kor tədqiqat Pro-Symbioflor prepa-

ratının yuksək effektivliyini və ona qarşı dözümlülüyü 

təsdiq etmişdir. 

Uşaqlarda mikrobiosenozun korreksiyasında  

biotənzimləyici terapiyanın rolu  

Zaytseva N.E., Kiyev.  BT №2, 2005

            Kiyev uşaq qastroenteroloji mərkəzində çoxlo-

kuslu mikroekoloji pozulmalar fonunda hepatobiliar 

patologiyadan əziyyət çəkən uşaqlarda kompleks 

biotənzimləyici preparatlar olan Lymphomyosot, 

Mucosa comp., Echinacea comp., Hepeel, mikrobio-

loji preparat Symbioflor 2-nin effektivliyi  tədqiq 

edilmişdir. Tədqiqata 5-15 yaşda xroniki xolesistit və öd 

yollarının diskinezi-yasından əziyyət çəkən 78 uşaq 

cəlb edilmişdir. Onlar hamısı bazis müalicə etmişdir.    

1-ci terapevtik qrupun 20 pasiyentinə  Lymphomyosot 

və Mucosa comp. təyin olunmuşdur. 2-ci terapevtik 

qrupun (20 uşaq) pasiyentləri Lymphomyosot və 

Mucosa comp.-dan əlavə  Echinacea comp.və Hepeel 

almışlar. 3-ci terapevtik qrupun (20 uşaq) pasiyent-

lərinə Lymphomyosot, Mucosa comp. və Symbioflor 2 

təyin olunmuşdur.  Kontrol qrupun pasiyentlərinə (18 

uşaq) yalnız bazis terapiya aparılmışdır.

           Aparılmış terapiya mədə-bağırsaq traktı və 

uşaqlıq yolunun selikli qişasının müxtəlif lokuslarında 

biosenozun bərpasına gətirib çıxarmışdır. Terapiyanın 

immunotənzimləyici effekti də müşahidə edilmişdir, 

bu, özünü hüceyrə və humoral immunitetin hər iki 

həlqəsinin müsbət dinamikasında göstərmişdir. 

Nəticə: biotənzimləyici preparatlar selikli qişaların 

sistemli xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlarda 

kompleks terapiyanın effektini artırır, mikrobioloji 

preparat Symbioflor 2 etioloji faktora təsiri xeyli 

genişləndirir.

   

ALLERQOLOGİYA, DERMATOLOGİYA

        Uşaqlarda atopik dermatitin mikrobioloji terapiyası

Maloletnyaya S.V., Zaytseva N.E., Sapa İ.Y Uşaq 

şəhər qastroenteroloji mərkəzi, 9 № uşaq klinik 

xəstəxanası, Kiyev ş. (2008)

           Atopik dermatitin (AD) kompleks müalicəsində 

mikrobioloji immunomoduləedici preparatlar olan 

Pro-Symbioflor, Symbioflor-1 və Symbioflor-2-nin 

effektivliyinin tədqiqatında bu xəstəlikdən əziyyət 

çəkən 1,3-12 yaş arası 35 uşaq iştirak etmişdir. Əsas 

qrupdan olan pasiyentlərə (n=17) mikrobioloji 

immunomodulyatorlar bazis terapiya fonunda təyin 

edilmişdir. Digər qrup pasiyentlər (n=18) probiotiklər 

əlavə olunmuş bazis terapiya alırdılar. Mikrobioloji 

preparatlar yemək vaxtı üçfazalı sxemə əsasən, hər 

faza 3 həftə olmaqla: ilkin (Pro-Symbioflor), birinci 

(Symbioflor-1) və ikinci (Syimbioflor-2) faza. Qiymət-

ləndirmə üçün  SCORAD  şkala istifadə etməklə, AD-

nin əsas simptomlarını analiz etmışlər. İmmunoloji  (T-

limfositlərin subpopulyasion tərkibi, immunoqlobulin-

lərin səviyyəsi) və allerqoloji parametrlərin analizi, 

yoğun bağırsağın mikroflorasının analizi aparılmışdır. 

Mikrobioloji preparatların köməyilə aparılan müalicə 

əsasında 2-3 həftədən sonra AD–nin əsas simptomları  

nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmışdır. Zədələnmiş 

dərinin sahəsi yüngül və ortaağır gedişatda orta 

hesabla 2,5 dəfə, ağır gedişatda isə 1,8 dəfə azalmışdır. 

Aparılmış müalicə nəticəsində 82,3% xəstələrdə klinik 

remissiya baş vermişdir. Müalicə bağirsaq bioseno-

zunun göstəricilərinin yaxşılaşmasına, hər iki qrupda 

bifido və laktobakteriyaların artmasına səbəb olmuş-

dur. Əsas qrupda əkilmə materialında şərti –patogen 

mikroorqanizmlərin azalması müşahidə edilmişdir. 

Aparılan müalicənin immunotənzimləyici effekti özü-

nü T- və B-hüceyrələrinin miqdarının müsbət dinami-

kası, immunoqlobulinlərin səviyyəsinin normallaş-

ması ilə göstərmişdir. Buradan belə bir nəticəyə gəl-

mək olar ki, uşaqlarda AD-nin  kompleks müalicəsində 

Pro-Symbioflor, Symbioflor-1 və Symbioflor-2 

preparatlarının tətbiqi mədə-bağırsaq traktının selikli 

qişasının və dəri örtüklərinin mikrobiosenozunun 

bərpasına, iltihabi proseslərin zəifləməsinə və qida 

allergenlərinin absorbsiyasının azalmasına səbəb 

olmuşdur. Bu preparatların üçfazalı terapevtik sxem 

əsasında tətbiqi pasiyentlərin orqanizminə yerli və 

sistem səviyyəsində kompleks immunomoduləedici 

təsir göstərir. 

Mikrobioloji terapiya
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Bioloji Təbabət və    

faydalı qidalanmanın

mühüm prinsipləri 

Amaliya Rəhimova, 

pediatr, dietoloq, Bioloji Təbabət Klinikası

                 ioloji təbabət nəzəriyyəsi baxımından, xəstəlik-

                lərin yaranmasının əsasında toksinlərin tədricən 

                 toplanması, toksinlə yüklənmiş orqanizmdə 

daxili mühitin dəyişməsi və bu münbit şəraitdə 

müxtəlif patologiyaların asanlıqla inkişaf etməsi durur. 

Müasir dünyamızda toksinlər çoxsaylı və müxtəlif 

olsalar da, ən geniş yayılmış və fəsadları ölçüyə 

gəlməyən toksinlər qida toksinləridir. Qida toksinləri 

dedikdə tək qeyri-ixtiyari daxil olan ekzogen zəhərlər 

(gübrələrdən, sudan, havadan alınmış zəhərlər) 

nəzərdə tutulmur. Toksinlərin böyük qrupunu təşkil 

edən və qida intoksikasiyasının əsasında duran 

faktorlar ixtiyari yolla orqanizmə daxil edilən qida 

zəhərləri (dad, rəngverici maddələr, emulqatorlar....), 

yanlış qida vərdişləri nəticəsində əmələ gələn 

toksinlər və bəzi qida məhsullarına qarşı fərdi həssas-

lıqdır.  

        Tarixə onlarca faydalı qidalanma  (FQ) məktəbləri 

məlumdur: makrobiotik qidalanma, Şelton, Breqq, 

Nişi, Semyonova, Şatalova, Samoxinaya əsasən 

qidalanma  və s. Onların hər biri düzgün qidalanma 

yollarının araşdırılmasında və dəyərli qida vər-

dişlərinin aşılanmasında, bu yolla sağlamlığın 

bərpasında xeyli uğur əldə etmişlər. Son illər 

funksional qidalanma adlı istiqamət  sürətlə inkişaf 

edir. Yaponiyada yaranmış funksional qidalanma  

çox işlənən ərzaq məhsullarının dəyərli qida kom-

ponentləri ilə zənginləşdirilməsini nəzərdə tutur: bu 

üsulla qəbul edilmiş vitamin, mineral, amin turşuları 

insanların rasionunun qida dəyərini xeyli artırmış olur 

və bəzi hallarda faydası danılmazdır. Lakin hər bir 

sənaye emalı keçmiş qida mənbəyi kimi, funksional 

qidalar da  insan təbiətinə tam uyğun deyil. Geniş 

istifadə edilən bioloji aktiv əlavələrin təbii mənşəli 

olmasına baxmayaraq, az miqdar məhsulda konkret

maddənin çox yüksək konsentrasiyası orqanizmdə 

maddələr mütənasibliyini və tarazlığını pozur (məs., 

normada Ca:Mg mütənasibliyinin 2:1 olduğu halda 

kalsium, yaxud maqneziumun bioloji aktiv maddə kimi 

çox yüksək konsentrasiyada qəbulu bu mütənasibliyi 

kəskin surətdə pozur və müxtəlif disfunksiyalara səbəb 

olur).    

      Bioloji Təbabətdə bu məsələyə baxış fərqlidir. 

Bioloji Təbabət həkimləri hər xəstəliyin əsasında duran 

səbəbi araşdırarkən qida faktoruna xüsusi diqqət 

yetirirlər. Təsadüfi deyil ki, İsveçrənin Paracelsus 

akademiyasının baş həkimi, Bioloji Təbabət üzrə 

dünya şöhrətli həkim Tomas Raunun və bir çox  bioloji 

təbabət üsulları ilə müalicə edən mütəxəssislərin 

müalicə protokolunun ilk bəndini məhz qida 

korreksiyası təşkil edir. Hətta bir çox xəstəliklərin 

patogenezində qida faktorunun əhəmiyyəti ciddi 

müzakirə olunur. Məsələn, bəzi tədqiqatlara əsasən, 

autizm xəstəliyi zamanı kazein və qlüten züllaları 

neyrotoksin qismində çıxış edirlər;  dağınıq skleroz za-

manı qlütenə qarşı yüksək həssaslıq haqqında 

məlumatlar var; metabolik sindrom zamanı müşahidə 

olunan insul inə rezistentl iyinin əsas səbəbi 

qidalanmada karbohidratlardan sui-istifadədir; xroniki 

iltihabın müalicəyə çətin tabe olmasının mühüm 

səbəblərindən biri qidada müxtəlif növ yağların qeyri-

mütənasibliyidir: iltihabtörədici sitokinlər mənbəyi 

olan Omega-6 yağlar ilə iltihabəleyhinə mediatorlar 

sintez edən Omega-3 yağlar arasında nisbət normada  

4:1 olduğu halda müasir insanın rasionunda bu 

mütənasiblik 20:1, bəzən hətta 30:1 bərabərdir .......  

Amerikalı alimlərinin tədqiqatlarına əsasən, faydalı 

qidalanma vasitəsilə insan orqanizminə hətta genom  

səviyyəsində təsir etmək olar: metil qrupu daşıyıcısı 

olan bəzi qida məhsulları defektli genləri susdurmağa  

B
Quffeland (1762-1836 )

Biz yediklərimizlə yox, həzm 

                           etdiklərimizlə yaşayırıq

Ortomolekulyar terapiya
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qadirdir. Məs., Amerikada fəaliyyət göstərən “şişin 

profilaktikası üzrə mütəxəssislərin” (canser preventor) 

məqsədi pasiyentin irsiyyətini araşdıraraq, DNT 

analizləri edib ailəvi xərçəngin qarşısını almaqdır. 

Defektli gen aşkarlanmış pasiyentə “əcəldən” qaçmaq 

üçün tətbiq olunan ilk tədbir-xüsusi pəhrizdir. Belə 

demək mümkünsə, dəyərli qida zəif genləri 

gücləndirir, yanlış qidalanma güclü genləri zəiflədir. 

            Heç bir xroniki xəstəni onun qidasını korrek-

siya etmədən müalicə etmək mümkün deyil. 

Bioloji təbabətdə bu korreksiya müvəqqəti, dəbli 

pəhrizlər kimi müddətli xarakter daşımır. Bu baxımdan 

bioloji təbabətdə dietoloqun pasiyenti tək tosqun 

deyil, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir 

pasiyentdir, hətta onun çəkisi normal olsa belə; yəni 

ənənəvi dietologiyadan fərqli olaraq, bioloji 

təbabətdə  dietologiya tək çəki korreksiyasına deyil, 

insanın bütövlükdə sağlamlaşmasına yönəlmişdir. 

Bunun üçün həkim – diyetoloqun əlində orqanizmin 

özünübərpa mexanizmlərini tənzimləyən bioloji 

təbabət preparatları və üsulları vardır. Onların köməyi 

ilə yanlış qidalanmanın orqanizmə vurduğu zərər 

aradan qaldırılır, yeni qida vərdişlərinin aşılanması xeyli 

asanlaşır və tezləşir ; bu vərdişlər həyat tərzinə 

çevrilərək sağlamlığın bərpasına və onun qorun-

masına qulluq edir. Proses bir qədər çətin və zaman 

tələb edən olsa da, gerçəkdən sağlamlıq əldə etmək 

istəyən insanlar  üçün qaçılmazdır. Daha  irəli gedərək 

demək olar ki, uğurlu terapiyanın 50%-ni faydalı 

qidalanma  təşkil edir.   

          Bəs faydalı qidalanma özündə nələri birləşdirir?    

İlk növbədə Bioloji Təbabətdə xroniki xəstəliklərin 

müalicəsinin ayrılmaz hissəsi olan Vertman üzrə 

pəhrizə mütləq riayət edilir, yəni heyvan mənşəli 

zülallara (qırmızı ət, süd, yumurta) ciddi məhdudiyyət   

qoyulur. Onların metabolizmi turş məhsulların 

yaranması ilə nəticələnir; bundan əlavə onlar ilkin 

antigen qismində çıxış edərək immun sistemini  

qıcıqlandırır, anticismlərin yaranmasına və antigen-

anticism kompleksinin dövr edərək müxtəlif orqan-

ların zədələnməsinə səbəb olur. 

           Daha sonra yanlış qida vərdişlərindən (qidanın 

həddən çox qəbulu, qida məhsullarının düzgün 

uzlaşdırılmaması, rasionda bişmiş qidanın çiy qidadan 

çox olması  və s.) tədricən əl çəkərək faydalı qidalanma 

prinsiplərinə riayət edilməlidir.  Qədim şərq 

həkimlərinə istinad edərək, deyə bilərik ki, *Sağlamlıq 

qəbul edilən deyil, mənimsənilən qidadan 

asılıdır* .  Bu postulatı əsas tutaraq faydalı 

qidalanmanın prinsip və şərtləri ilə tanış olaq.  

Beləliklə:

- Fizioloji dövrlərin gözlənilməsi

- Turş və qələvi xassəli qidaların nisbətinin 

   qorunması

- Maye-qida rejiminin ardıcıllığı

- Müxtəlif növ qidalar arasında gözlənilməli  

   olan interval

- Qidanın fəsilə uyğun seçilməsi

- Qidada regional (yerli) məhsullara 

   üstünlük verilməsi

- Qida komponentlərinin sayı

- Bişmiş və çiy qida məhsullarının 

   mütənasibliyi

- Qida bioxronologiyası 

- Minimal termiki emal 

- Hazır və qablaşdırılmış qidalardan imtina  və s.

            Şərtin ən birincisi və mühümü - fizioloji 

dövrlərə riayətdir. Bu nə deməkdir? Qədim şərq 

təbabətinə əsasən:

             12:00-20:00---qida qəbulu zamanı 

            21:00-04:00---qəbul edilmiş qidanın assimilya-

siya və mənimsənilməsi

              04:00-12:00---orqanizmin hüceyrə səviyyəsin-

də işlənmiş məhsullardan özünütəmizləməsi.

            Gördüyümüz kimi, axşam və gecə saatlarında 

yemək çox zərərlidir: bu vaxt ertədən yeyilmiş qidanın 

mənimsənilməsi pozulur. Lakin ondan da təhlükəlisi 

səhər erkən qida qəbuludur, çünki bu zaman təbii 

təmizlənmə prosesi pozulur və metabolitlərin, işlən-

miş məhsulların xaric edilməsi əngəllənir. İllərlə davam 

edən bu prosesin nəticəsi xaric olmalı zərərli 

maddələrin orqanizmdə toplanması və qanda dövr 

edərək orqanizmi zəhərləməsidir (toksemiya). Bu 

ərəfədə öz metabolizmi üçün enerji və orqanizmin 

ehtiyat resurslarını sərf etmədən həzm olunan meyvə 

və təbii sirələrin, ot dəmləmələrinin, yaşıl çayın (bal və 

ya doşabla), son vaxtlar populyarlıq qazanmış yaşıl 

kokteyllərin qəbulu məqsədəuyğundur. (İstisna: 

azyaşlı uşaqlar, spesifik qida rejimi tələb edən bəzi 

xəstəliklərdən, məs.,1-ci tip şəkərli diabet, Kron 

xəstəliyindən  əziyyət çəkən insanlar)

            Rasionda qələvi və turş xassəli qida 

məhsullarının nisbətinin qorunması.(cəd.1) 

Məlumdur ki, orqanizmdə turşu-qələvi tarazlığı bufer 

sistemləri tərəfindən ciddi sürətdə qorunur. Müasir 

insanın qida rasionu toxumalarda pH-ı turşuluğa 

doğru dəyişir ; bu tarazlığın pozulması bir çox 

fəsadlara səbəb ola bilər. Belə ki, müəyyən pH 

diapazonunda işləyən bioloji aktiv maddələrin, o 

cümlədən, fermentlərin aktivliyi azaldığından bütün 

biokimyəvi proseslərin sürəti də azalır; nəticədə 

hüceyrələrin oksigenlə zənginləşməsinin  zəifləməsi 

tədricən xroniki xəstəliklərə, o cümlədən piylənməyə 

gətirib çııxarır. Turşu izafiliyi zamanı orqanizm onu 

qələviləşdirici minerallar olan Ca və Mg-un köməyi ilə 

dəf etməyə çalışır - orqanizm onları sümük və əzələ
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Güclü qələviləşdirici Qələviləşdirici Neytral Turşulaşdırıcı Güclü turşulaşdırıcı

Limon, qarpız,

qreypfrut, manqo, 

papaya 

Soğan, cəfəri, 

tər ispanaq, 

sarımsaq, qabaq, 

xiyar, kərəviz,   

bibər, şüyüd

Zeytun yağı

Su, ot dəmləmələri, 

limonlu su, 

zəncəfilli çay 

Təzə bal

Əncir, alma, armud, 

kivi, giləmeyvələr, 

yemiş,xurma,üzüm, 

apelsin,banan,gilas, 

şaftalı, ananas, 

avokado

Balqabaq, yaşıl 

lobya, çuğundur, 

salat yarpağı, yer-

kökü, göbələk, 

pomidor, tər 

qarğıdalı, kələm 

(bütün növləri), 

noxud, qabıqlı 

kartof, zeytun

Badam, şabalıd

Kətan yağı, 

raps yağı

Darı, qarabaşaq, 

yulaf, amarant

Ana südü   

Yaşıl çay

Paxlalılar (ağ və 

qırmızı lobya, 

mərci, paxla, soya)

Balqabaq, günə -

 baxan tumları,

keşyu

Günəbaxan, 

qarğıdalı yağları

Cücərmiş buğdadan 

hazırlanmış çörək

Rafinə olunmuş 

ağ şəkər, pasterizə 

olunmuş bal

Albalı, adi gavalı 

Qabıqsız kartof,   

bişmiş lobya, 

ispanaq

Ağ düyü, qarğıdalı, 

çovdar

Qoyun əti, toyuq, 

hinduşka, balıq

Çiy inək südü, kərə 

yağı, yumurta, 

yoqurt, kəsmik

Kofe, qara çay

Şəkər əvəzediciləri 

(aspartam...)

Qaragilə, qara 

gavalı, 

konservləşdirilmiş 

şirələr

Kakao, şokolad

Araxis, meşə 

fındığı, qoz

Buğda unu, ağ 

undan hazırlanmış 

qənnadı məmulatlar, 

makaron, ağ çörək  

Mal və donuz əti, 

dəniz məhsulları 

(krab, krevetka)

Pasterizə olunmuş 

süd, pendir, 

dondurma

Alkoqol, şirin və 

rəngli qazlı içkilər, 

pivə

Cədvəl 1. Qələvi və turşu xassəli qida məhsulları
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toxumasından çıxarır, nəticədə skolioz, osteoporoz, 

sinir pozulmaları yaranır. Bundan əlavə, bakteriya, 

virus, göbələklərin inkişafı üçün münbit şərait məhz 

turş mühitdə olur.     

   Qeyd etdiyimiz kimi, turşulaşmanın ən vacib 

səbəblərindən biri yanlış qidalanmadır, yəni  rasionda 

qələvi  və turş xassəli məhsulların qeyri-mütənasibliyi. 

Normada bu nisbət 70:30-a, xroniki xəstəliklər zamanı 

80:20-yə bərabərdir; seçimi -ə əsasən etmək cədvəl 1

olar. 

           Maye-qida rejimi: mayelər yeməkdən 20-30 

dəq. əvvəl, yaxud qida növündən asılı olaraq 1-2-3 

saat sonra-(karbohidrat və bitki zülallarından 1-2 saat, 

heyvani zülallardan 3 saat sonra). Yeməkdən dərhal 

sonra maye qəbulu ifraz olunmuş mədə şirəsini yuyub 

aparır və həzm prosesi dayanır: qida növbəti şirə 

ifrazınadək isti mədə şəraitində vaxtından çox ləngi-

yərək qıcqırmaya məruz qalır. Daha sonra bağırsağa 

atılan qidadan qana keyfiyyətli komponentlər əvəzinə 

qıcqırma və çürüntü məhsulları sorulur. 

           Müxtəlif növ qidalar öz həzmi üçün müxtəlif 

zaman tələb edirlər və bəzi məhsulların bir yerdə 

qəbulu orqanizmə fayda əvəzinə zərər verir. Məsələn, 

meyvələr öz həzmi üçün qısa zaman, minimum enerji 

və həzm fermentləri tələb edir. Lakin digər qida 

məhsulları ilə birlikdə qəbul edildikdə həm öz həzmi 

pozulur (vaxtında evakuasiya olunmadığına görə), 

həm də yanaşı yeyilən qidanı qıcqırdır. 

           Qidanın fəsilə uyğun seçilməsi həm faydası çox 

az olan konservləşdirilmiş məhsulların istehlakını 

minimuma endirir, həm də hər fəsildə yetişmiş 

məhsulun orqanizm üçün məhz o zaman faydalı 

olduğundan irəli gəlir: məs., soyuducu xassəyə malik 

qarpız və yemişin isti yay aylarında istifadəsi daha 

məqsədəuyğundur, nəinki soyuq qış aylarında. 

          Qida komponentlərinin sayı nə qədər az olsa, 

həzm prosesi bir o qədər rahat və tez gedər, yəni milli 

mətbəximizə xas çoxkomponentli qarışıq xörəklərin 

mümkün qədər monokomponentli qida ilə əvəzlən-

məsi səhhətə tez bir zamanda çox müsbət təsir 

göstərir. Bu zaman həzm üçün şirə ifraz edən 

orqanların fəaliyyəti daha sinxron və konkret 

maddənin həzminə yönəlmiş olur (məs., əsasən 

zülalların, yaxud karbohidratların və ya yağların). 

Onların hər üçünün bir qida qəbulunda təmsil 

olunması şirə ifrazında çaşqınlıq salaraq həzm 

prosesini pozur.

          Qidanın ağız boşluğunda kifayət qədər həll 

edilməsi (çeynənilməsi): ağız boşluğunun selikli qişası 

reseptorlrı ilə yetərincə təmas mədə və bağırsaq 

reseptorlarına qəbul edilən qidanın tərkibi haqqında 

məlumat verir, yəni hansı həzm fermentlərinin ifraz 

edilməsini təyin edir. Məsələn, zülallı qida qəbul 

edərkən qidanın yaxşı çeynənilməsi məhz zülalları 

parçalayan fermentlərin ifrazı üçün siqnal göndərir.

Minimal termiki emal, yəni qidanın çox qısa müddət 

bişirilməsi. Ümumiyyətlə, bişirilmə prosesi qida 

məhsulunun canlı strukturunu tamamilə pozur 

(dağıdır), onun mənimsənilməsini xeyli çətinləşdirir. Bu 

həm də ona görə baş verir ki, hər bir canlı (çiy) məhsul 

öz həzmi üçün kifayət edəcək ferment potensialına 

malikdir.  Bişirilmə zamanı zülal təbiətli bu fermentlər 

parçalanaraq aktivliyini itirirlər. Belə qida  həzmi  üçün 

orqanizmin öz fermentlərindən istifadə edir; bu 

proses xeyli mineral, vitamin, enerji sərfiyyatı tələb edir.  

Göründüyü kimi, bişmiş qida orqanizmə verəcəyindən 

daha çox alır. Qarışıq tərkibli ağır yeməkdən sonrakı 

yorğunluq və halsızlıq hissi məhz bununla izah olunur. 

Uzunmüddətli psevdodoyumluq hissi bu qidaların 

çətin və gec həzm olunması ilə bağlıdır. Çıxış yolu kimi 

faydalı qidalanma məktəbi çiy və bişmiş qida 

arasında 3:1 nisbətinin qorunmasını tövsiyyə edir: 

bu zaman birinci qida növünün fermentləri həm 

özünün, həm də bişmiş qidanın həzmini təmin edir. 

(İstisna olaraq karotin, likopen və digər antioksidant-

arla zəngin balqabaq, pomidor və yerkökünü 

göstərmək olar : onların antioksidant aktivliyi 

qısamüddətli bişirilmə zamanı daha yüksək olur).

 Qidalanmada əsasən yerli məhsullardan istifadə-     

bu məhsullar konkret region şəraitində yetişdiyindən 

oranın hər bir mənfi xüsusiyyətinə (isti, soyuq, külək..) 

qarşı onlarda qoruyucu xassələr  əmələ gəlir. Bundan 

əlavə, ekzotik məhsul qəbul etdikdə başqa fəsadlar da 

yarana bilər, belə ki, ibtidaidən orqanizmdə onları 

parçalayan fermentlər olmadığından belə məhsullar 

hətta kəskin qida zəhərlənmələrinə səbəb ola bilər 

(məs., Kubada yetişən və yerli əhali tərəfindən 

rahatlıqla istifadə edilən fındıq növü əcnəbi əsgərlərdə 

letal sonluqla nəticələnən fəsad törətmişdir).

Rejimin düzgün qurulması və yuxarıda sadalananan 

faydalı qidalanma prinsiplərinə riayət xroniki xəstəlik-

lərin müalicəsinin effektivliyini dəfələrlə artırır, çünki bu 

zaman xroniki xəstəliklərin əsas səbəblərindən biri 

olan yanlış qidalanmanın vurduğu zərər  aradan 

qaldırılır.  

Ədəbiyyat:

1. Rau T.  The Switzerland secret to optimal 

Health  Ne  . w York, 2007

      2.    A. Tiomersal and autism   Moxammed  

           //Medical Veritas 2007 Apr; 4 (1)

      4.  Адо. А. Д. и др. Патологическая  

физиология:  М., 2000.     



Ampul: həftədə 2-3 dəfə ə/d; v/d; d/a

Həb: 1 həb gündə 3 dəfə yeməkdən 

30 dəq. əvvəl, yaxud 1 saat sonra 

dilaltına qəbul edin

Kəskin hallarda 2 saat müddətində hər 

15 dəqiqədən bir istifadə edin

Soyuqdəymə və qriplə mübarizə üçün
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Ortomolekulyar terapiya

Yüksəkdozalı vitamin C infuziyasının    
buynuz qişanın bulanıqlığı ilə gedən
keratitlərin müalicəsində tətbiqi   

Tədqiqatın rəhbəri: Ji-Myong Yoo, Göz xəstəlikləri şöbəsi, Gyeongsang Mill 

Universitet, Jinju, Şimali Korea (2014)

         oxuma zədələyici infeksiyalar, şəffaflığın azal-

                    ması, şişlər, damar proliferasiyası və çapıqlar 

                    keratiti ağırlaşdıraraq görmənin itirilməsinə 

səbəb ola bilir.

Vitamin C buynuz qişa zədələrinin müalicəsində ən azı 

iki fundamental faktorun kompleks müalicəsində 

lazımlı hesab olunur; preklinink məlumatlara əsasən o 

ekstrasellyular matriksdə (ESM) kollagen sintezini 

stimulyasiya edir və iltihabəleyhi xüsusiyyətlərinə görə 

dağıdıcı damar proliferasiyasının qarşısını alır.

Bu səbəbdən Jinju Universitet Hospitalında infeksion 

keratitdən şikayət edən xəstələrə standart müalicəyə 

əlavə olaraq vitamin C infuziyası və ya tableti oral təyin 

olundu.

           Bu retrospektiv tədqiqatda həkimlər 2008 və 

2013-cü illər ərzində müalicə alan  82 xəstənin (48 kişi, 

34 qadın,  or ta lama 64 yaş)  məlumat lar ın ı 

qiymətləndirdilər. Ortalama xəstəxanada qalma 

müddəti 8,66 4,53 gün olan 37 pasiyent oral 1 qram ±

vitamin C gündə 3 dəfə qəbul etmiş, 25 pasiyent 10 

qram vitamin C infuziyası gündə 2 dəfə və 20 pasiyent 

vitamin C qəbul etməyərək kontrol qrupu təşkil 

etmişdir. Bütün xəstələrə növbəti yoxlanış müayinə 

təxminən 3 ay sonra həyata keçirilmişdir. Hər pasiyent 

əlavə olaraq materialının əkilmə nəticəsindən asılı 

olaraq  antibiotik, antiviral və ya antimikotik dərmanlar 

ilə müalicə olunmuşdur. Buynuz qişanın qeyri-şəffaflığı 

fotoşəkillərlə təyin edilmiş və buynuz qişanın bütün 

səthinə nisbətən buludlu səthlərin həddi müəyyən 

olunmuşdur.

Nəticə

- Müalicə kursu müddətində vitamin C qəbul 

etmiş xəstələrdə buynuz qişa bulanıqlılığının 

əhəmiyyətli dərəcədə azalması müşahidə 

edilmişdir.

- Vitamin C yaranın sağalmasını sürətləndir-

mişdir:  vitamin C qəbul edən qrupda buynuz 

qişa epitelisinin zədələnmə dərəcəsi kifayət 

qədər azalmışdır: kontrol qrupda 0,04-ə

     enmiş, oral vitamin C qəbul edən qrupda 0,05, 

IV qrupda (infuzion terapiya alan) 1,0-ə 

enmişdir.  

- Bulanıqlıq və epitelial defekt baxımından infu-

zion terapiya oral qəbula nisbətən əhəmiy-

yətli dərəcədə üstün nəticə göstərmişdir 

(p=0.026).

- Kliniki risk faktorlarının unifaktorial analizi 

göstərdi ki, irinləmə prosesləri olan xəstələrdə 

və cavan şəxslərdə (<60 ) vitamin C terapiya-

sının xüsusi müsbət təsiri olub.

- Yoxlama qruplarının (yaş, cins, görmə itiliyi, 

bulanıqlıq dərəcəsi, ekssudat-hipopion, 

buynuz qişa infiltrasiyası və s.) heç birinin 

nəticələrində əhəmiyyətli fərq aşkar olunma-

mışdır.

- Pasiyentlərin 44 %-də müsbət əkilmə nəti-

cələri qeyd olundu.

Nəticə:

Vitamin C keratitlərdə epitel qişa zədələnməsini və 

buynuz qişa bulanıqlığını əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldır. Yüksəkdozalı vitamin C infuziyası vitamin C-

nin oral təyinatından daha effektivdir. İrinli prosesi olan 

pasiyentlər vitamin C–dən xüsusi olaraq faydalan-

mışlar.

Çap olunub:

Cho YV,Yoo VS, et al.2014.” Efficacy of systemic vitamin 

C supplementation in reducing corneal opacity 

result ing from infectious keratit is”.Medicine 

(Baltimore) 93(23): e125.

T



31

2015 №2Bioloji təbabət

Ortomolekulyar terapiya

Yüksəkdozalı vitamin C-nin infuzion terapiyasının 
keratit zamanı buynuz qişanın bulanıqlığının aradan
qaldırılmasında tətbiqi     

Xəstə müalicəyə alındıqda, stasionar müalicənin 

təxminən 8,66 günündə və müalicədən 3 ay sonra 3 

qrupda: kontrol qrup(n=20),vitamin C oral qəbul edən 

qrup(n=37),vitamin C infuziya alan qrupda (n=25)  

buynuz qişanın tam səthinin buludlu  səthinə nisbəti 

kimi ifadə olunan buynuz qişanın bulanıq səthi 

fotoşəkillərlə təyin olunaraq cədvəldə öz əksini 

tapmışdır. Vitamin C terapiyası hospitalizasiya 

müddəti ərzində antibiozis və.s ilə tamamlandı.

           Ortalama buynuz qişa bulanıqlığının azalması 

dərmanın ilk qəbulundan sonrakı yoxlanışa qədər olan 

müddət, kontrol qrupda 0.02, vitamin C oral qəbul 

edən qrupda 0.03, infuzion terapiya alan qrupda 0.07 

olmuşdur.

Bulanıqlığın azalması vitamin C alan qrupda 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksələrək (p=0.043 və 

p=0.038) və infuzion terapiya isə oral qəbula nisbətən 

daha effektiv olmuşdur.
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Ortomolekulyar terapiya

Vitamin C-nin kliniki defisiti və    
əsasında durduğu psixi dəyişikliklərin 
müalicəsində PASCORBİN® 7,5 g-ın tətbiqi

       47 pasiyentin üzərində aparılmış prospektiv, multisentrik  müşahidəli  tədqiqatının      
       müalicə məlumatlarının  ətraflı tədqiqi (2015)

      mosional stress vəziyyətlərində, hətta psixi 

                  problemlərdə hüceyrə prosesləri yüksək oksi-

                  dativ stresə səbəb olur ki, o da son nəticədə 

vitamin C defisitinə gətirib çıxarır. Vitamin C kimi 

antioksidantların yüksək dozası, sinir hüceyrələrini 

oksigenin aktiv formalarının daimi zədəsindən  

qoruyur.

          Parenteral təyin olunan vitamin C,  neyrotransmit-

terlərin sintezini artırır və antidepressant kimi təsir 

göstərir.  Bundan əlavə, o antidepressantların effektini 

də artırır. Vitamin C təyinatından sonra stresə qarşı 

rezistentlik,  yəni davamlılıq da artır. Buna misal olaraq 

tələbələrdə imtahanqabağı stress vəziyyətlərini 

göstərmək olar.

Bu qeyri-invaziv  tədqiqat  gündəlik praktikada   

faktiki olaraq müalicə prosesini real iş şəraitində  dəqiq 

izləməyə imkan verir. Vitamin C defisiti ilə bağlı 

meydana çıxan  psixi problemlər və onların müalicəsi 

hərtərəfli sənədlərdə öz əksini tapmışdır.

Müalicənin  effektivliyi  ümumi  və spesifik 

simptomların reqresinə  əsaslanaraq qiymətlən-

dirilmişdir. Tədqiqatda, bundan əvvəlki müalicələr  

effektivlik və tolerantlıq nəzərə alınaraq, yüksəkdozalı 

vitamin C infuziyaları ilə müqayisə olunmuşdu. 47 

pasiyent haqqında  məlumat 2012-ci ilin  noyabrından  

2014-cü ilin  sentyabrına kimi toplanmışdır.

Nəticələr

- Müalicəsi sənədləşdirilən bütün pasiyentlər  

əzginlik və yorğunluqdan şikayət edirdilər. 

Pasiyentlərin 89 %-dən çoxu yuxu pozulması, 

depressiya və diqqət problemlərindən əziyyət 

çəkirdi. Apatiya, süstlüyə də çox tez-tez rast 

gəlinirdi və o, spesifik simptom kimi qeyd 

olunurdu.

- Bundan başqa, pasiyentlərin demək olar ki, 

yarısı (48,9 %) ağrılardan  şikayət edirdilər.  

- 7,5 g  Pascorbin®  ilə müalicə olunduqdan 

sonra cəlb olunmuş pasiyentlərin hamısında 

yorğunluq, apatiya, diqqət problemləri ara-

dan qalxmışdır.

- Spesifik simptomlar da daxil olmaqla  

pasiyentlərin demək olar ki, 93 % özündə 

yaxşılaşma hiss etmişdir. 

- Bütün simptomların ümumilikdə göstəriciləri 

9,1-dən 2,2 –yə, spesifik simptomların 

göstəriciləri isə 4,6-dan 1,3-ə enmişdir.

- Bütün pasiyentlər müalicəyə qarşı tolerantlığı 

“əla” kimi qeyd edirdilər. Müalicə zamanı heç 

bir əlavə təsir olmamışdır.

- Ortalama, müalicə müddətində  8 həftə 

ərzində 16 infuziya  olundu. 

Nəticə

Beləliklə, psixi gərginliklə müşayiət olunan hallarda  

yüksəkdozalı vitamin C infuziyaları ilə müalicə həm 

ümumi, həm də spesifik simptomların aradan 

qalxmasına köməklik etdi. Bundan əlavə, tövsiyyələrə 

uyğun olaraq dəqiq istifadə edildikdə yüksək effektivlik 

və tolerantlıq da qeyd olunmuşdur. 

Ədəbiyyat:

[1] Kapczinski F, Dal-Pizzol F, Teixeira AL et al (2011) 

Peripheral biomarkers and illness activity in bipolar 

disorder. J Psychiatr Res 45(2):156–161 » 

[2] Binfare, R. W., A. O. Rosa, et al. (2009). "Ascorbic 

acid administration produces an antidepressant-like 

effect: evidence for the  involvement of onoaminergic 

neuro-transmission." Prog Neuropsychopharma-col 

Biol Psychiatry 33(3): 530-540. 

[3] Brody, S., R. Preut, et al. (2002). "A randomized 

controlled trial of high dose ascorbic acid for 

reduct ion of blood pressure, cor t isol ,  and      

subjective responses to psychological stress." 

Psychopharmacology (Berl) 159(3): 319-324.
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47 pasiyentin üzərində aparılmış prospektiv, multisentrik  müşahidəli  tədqiqatının      

                             müalicə məlumatlarının  ətraflı tədqiqi (2015).

PASCORBİN® 7,5 g-ın vitamin C-nin  kliniki defisiti 

və onun əsasında duran  psixi dəyişikliklərin 

müalicəsində  tətbiqi.

         

Ortomolekulyar terapiya
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1. Genetik faktor

2. Endokrin faktor (məs., klimaks)

3. Oynağda daim qeyri-adekvat fiziki yüklənmə

Dolayı  faktorların təsirindən qığırdağın adi 

fizioloji  yüklənməsi zamanı rezistentliyin aşağı 

düşməsi  nəticəsində: 

1. Qığırdaq  zədələnməsi

2. Anadangəlmə  statikanın  pozulması

3. Əzələ və bağların zəifliyi

4. Əvvələr  keçirilmiş  artritlər

Kliniki gedişi: 

Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə görə 4 inkişaf mərhələsi 

ayırd edilir. Osteoartrozlu xəstələr ilkin dövrdə 

oynaqlarda ağrılardan şikayətlənir. Belə ağrılar əsasən 

çox hərəkət zamanı artır, dincələrkən keçir. Xəstə-    

liyin gedişi uzunmüddətlidir, simptomlar tədricən 

artdığı üçün xəstə öz xəstəliyinə sanki adət edir. 

Ağırlaşmalar əsasən 2 formada müşahidə olunur. 

1-ci halda ümümi yorğunluq fonunda toksiki və 

infeksion təsirlərdən, soyuğun təsirindən ağrılar 

tədricən güclənir və oynaqlarda şişkinlik əmələ gəlir.

2-ci halda isə qəflətən oynaqda blokada baş verə bilər, 

bu zaman qəfləti kəskin ağrılar başlanır və oynaqda 

hərəkət mümkünsüz olur. Belə halda bir neçə dəqiqə 

sakit, hərəkətsiz dayandıqda ağrılar tamamilə        

keçir. Bu vəziyyət periodik hal alır. Bir müddət sonra        

həmin oynaqda deformasiya müşahidə olunur.

Klinik forması: 

DOA əsasən 40-60 yaşlar  arasında  rast  gəlinir. 

1. Bud-çanaq oynaqlarında – koksartroz. Bu forma 

demək  o l a r  k i ,  ən  ağ ı r  ged i ş l i  f o rmad ı r.

2 .  D i z  o y n a ğ ı n d a  –  q o n a r t r o z

3. Onurğa  sütunu  zədələnmələri: fəqərəarası 

        OA – fəqərə sütununda, aşağı və ya   

         yuxarı ətraflarda distrofik dəyişiklik ilə mü-                  

                      şayiət olunan xəstəlikdir. Bu xəstəliyin 

əsasında oynaq qığırdağının degenerasiyası durur. 

Oynaq qığırdağının degenerasiyası 60 yaşdan sonra 

normal  fizioloji hal hesab olunur. Ümümiyyətlə, 

osteoartroz zamanı patoloji proses təkcə oynaq 

qığırdağını əhatə etmir. O, bütün oynağı, həmçinin, 

subxondral toxumanı, sümük, oynaq bağları,       

oynaq kapsulu, sinovial qişa və ətraf əzələləri əhatə 

edir. Nəticədə oynağın degenerasiyası baş verir.

           Son tədqiqatlara əsasən, qığırdağın dağılmasına  

səbəb olan  patoloji mexanizmin əsasında oynağın 

əsas hissəsini təşkil edən zülalın – proteoqlikan   

mübadiləsinin pozulması dayanır. Qığırdağın normal 

funksiyasının davamı üçün qığırdaq toxumasında 

kollagenlər, proteoqlikanlar, qeyri-kollaqen qlikopro-

teinlər və su nisbətinin stabil olması əsas şərtdir.

     Qığırdaq proteoqlikanının  90%-ni  zülal strukturlu 

aqrekan təşkil edir. Ona isə xondroitin sulfat, kreatin 

sulfat və hialuron turşusu zəncir şəklində birləşir. 

Osteoartroz zamanı qığırdağın müxtəlif hissələrinin 

hüceyrəətrafı matriksində proteoqlikanlar azalır və 

matriksin bərkiməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə 

qığırdaq toxumasında metabolitlərin diffuziya prosesi 

pozulur, dehidratasiya və kollagen liflərin qırılması baş 

verir. Xondrositlərin zədələnməsi fermentlərin 

ayrılmasına  səbəb olur ki, bu da katabolik reaksiyaları 

sürətləndirir. Xondrosit qığırdaq matriksində 

proteoqlikanların azalmasına çox tez reaksiya verir, 

qığırdaq toxuma lifləri bir-birindən ayrılır və               

oynağın daha çox təzyiq olu   nan hissəsi hamarlaşır.

           Bu xəstəliyin patogenetik faktorları : 

Birbaşa təsir edən faktorlar

D

Deformasiyaedici 

    osteoartrozların müalicəsində
biotənzimləyici preparatlardan  
 istifadə etməklə əldə olunan 
 nəticələr

Əli Əlizadə,
terapevt, Bioloji Təbabət Klinikası
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müalicəsi zamanı xəstənin çəkisi nəzarətdə saxlanır, 

fizioterapiya və müalicəvi  idman hərəkətləri məsləhət 

görülür. Bütün bu müalicə üsullarından istifadə 

etməklə  degenerasiya  prosesi regenerasiya  prosesi 

ilə əvəzlənir, nəticədə, yeni qığırdaq toxuması əmələ 

gəlir, xəstənin yaşından, çəkisindən, deformasiyanın 

mərhələsindən asılı  olaraq  oynaq qığırdağı hissəvi və 

ya tam bərpa olunur.

Tədqiqat  üçün  seçilən  xəstələrin sayı: 50

Cinsi: 45 qadın, 5 kişi, 45-60 yaş arası

Diaqnoz: Deformasiyaedici osteoartroz II-III dərəcə

İstifadə olunan preparatları: Guna Hip, Guna Knee, 

Guna Collagen, Lymphomyosot, Zeel T

Yanaşı olaraq: Metilsulfanil metan

           Prosedurlar oynaq boşluğuna və meridian nöqtə-

lərinə inyeksiya etməklə həyata keçirilmişdir. 

           Bu xəstələrin hamısında yanaşı xəstəliklər 

aşkarlanmışdır. Hər bir xəstədə qastroenteroloji, 15 

nəfərdə endokrin , 22 nəfərdə əvvəl  pozulmalar

keçirilmiş travmalar, 34 nəfərdə dizaltı çuxurda  Beyker 

kistası, 8 nəfərdə hissəvi kontraktura müəyyən 

edilmişdir.

           Müalicənin gedişində öncədən ehtimal olunan 2-

3 həftə ərzində bütün xəstələrdə ağırlaşma qeyd  

olundu, sonradan əvvəl gecə ağrılarının azalması, 4-6  

həftədən   isə hərəkətin bərpa olunması və sonra

xəstənin həyat keyfiyyətinin tədricən yaxşılaşması 

müşahidə olunmuşdur.

Nəticə:

1) Biotənzimləyici dərman preparatlarından istifadə 

nəticəsində bütün xəstələrdə regenerasiya əldə 

edilmişdir.

2) Endoprotez əməliyyatı keçirmiş xəstələrdə  

müalicədən sonra oynağın hərəkət trayektoriyası 

artmışdır.

Ədəbiyyat:

1. Евдокименко П.И.  Артроз. М., 2009. 

2. Конаган Ф.Г., Конноре Д. Лучевая диагностика 

заболеваний костно-мышечной системы. М.,2007

3. Ordinatio- Heel. М., Арнебия, 2008

Diaqnoz Qonartroz Koksartroz

Xəstələrin sayı 41 (39 qadın) 9 (6 qadın)

Birtərəfli endoprotez 4 (qadın) 2 (1 qadın)

Yanaşı osteoartritlər 14 (13 qadın) 5 (4 qadın)

Hormonal 
preparatlardan asılı

6 (qadın) 2 (qadın)

disklərdə (spondilyoz, yaxud osteoxondroz) və 

fəqərəarası oynaqlarda (spondiloartroz)

4. Distal falanqaarası oynaqlarda

      Son illər bel və diz ağrıları  arasında  əlaqə barədə 

bir çox məlumatlar əldə olunub. Bu  haqda  bir  çox 

məqalələrdə  də rast gəlmək mümkündür. Hətta aşağı  

ətraflarda olan artrozların müalicəsində qədim çin 

təbabətinə əsasən bel nahiyəsində  bir neçə meridian  

nöqtəisini  qıcıqlandırmaq  lazım gəlir. Son zamanlar  

sübut  olunub  ki, diz oynağında baş verən dege-

nerativ-distrofik dəyişiklik əsasən vertebrogen mən-

şəlidir. Alimlər müəyyən etmişlər ki, diz oynağındakı 

artralgiyalar onurğa beyninin bel nahiyəsinin arxa 

şaxəsində baş verən prosesin nəticəsidir.

Müalicəsi:

Bu  xəstələrin müalicəsi bu vaxtadək  ağrıkəsici, yaxud 

hormonal preparatlardan istifadə etməklə aparılırdı. 

Bəzən oynaq boşluğuna  hormonal  preparatların  

yeridilməsi xəstədə müvəqqəti olaraq ağrıların aradan 

qalxmasına, hərəkətin bərpa olmasına gətirib çıxarır. 

Ağrıların bu üsullarla dayandırılması xəstəyə elə də 

fayda vermir, çünki ağrılar müvəqqəti dayandıqda 

xəstə çox hərəkət edir və  zədəli oynaq qeyri-adekvat 

yüklənir. Nəticədə  degenerasiya prosesi daha da 

sürətlənir və sonda tam deformasiyaya,  yəni oynaq 

kapsulunun  dağılmasına gətirib çıxarır. Xəstəliyin ilk 

mərhələsində oynağın funksiyası pozulmağa 

başlayarkən, kompensator olaraq sinovial  maye artır 

və oynaq kapsulu şişkinləşir, oynaq ağrıları başlayır. 

Bəzən ağrılarını  tez  götürmək üçün punksiya olunur, 

“artıq” sinovial maye kənar edilir və yerinə hormonal 

preparat yeridilir. Lakin nəzərə  alsaq ki, orqanizmdə 

artıq heç nə olmur, onda bu əməliyyatın  nə qədər 

“uğurlu” olması haqda düşünmək olar. Punksiya 

edərkən oynaq üçün qoruyucu funksiya daşıyan 

sinovial maye  çəkilir və yerinə sadəcə ağrını      

a r adan  gö tü r ə  b i l ə cə k  də rman  ye r i d i l i r. 

Lakin bioloji təbabət bu xəstəliyin müalicəsinə  tamam  

fərqli yanaşır. Bu yanaşma xəstəyə heç bir ziyan 

vurmadan, kimyəvi, hormonal preparatlardan və 

ağrıkəsicilərərdən istifadə etmədən  biotənzimləyici 

dərman preparatları ilə müalicədən ibarətdir.

           Biotənzimləyici dərman preparatlarından başqa 

DOA-rın müalicəsində artıq bütün dünyada geniş  

istifadə olunan )-trombosit-PRP (Platelet Rich Plasma

lərlə zəngin plazma üsulundan da geniş istifadə edilir.

PRP (Platelet Rich Plasma) üsulunun üstünlükləri

-  Angiogenezi aktivləşdirir

-  Xondroisitlərə, osteoblastlara və mezenximal  

   hüceyrələrə təsir göstərir

- Endotelial hüceyrələrin, fibroblastların və mioblastla-

   rın proliferasiyasını aktivləşdirir. Bunlarla yanaşı, DOA
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xəstəliklərin  rastgəlmə tezliyini yüksəldir [6,7].

           Neonatal dövrdə yenidoğulmuşun immun 

sistemi ətraf mühit faktorlarının təsirindən tədricən 

fo rma laş ı r.  Bu  dövrdə ,  immun s i s temin in 

formalaşmasında iştirak edən əsas mexanizmlər- dəri 

və selikli qişaların mikroorqanizmlərlə kolonizasiyası, 

sitokin sisteminin və faqositozun aktivləşməsidir. 

Yenidoğulmuşun postnatal adaptasiya mexa-

nizmlərində sitokin sisteminin aktivləşməsinin mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, məhz sitokinlər vasitəsilə 

aktivləşmiş faqositoz və T-limfositlər öz qoruyucu 

funksiyasını yerinə yetirir. [ 8 ]

            Müxtəlif patoloji proseslər zamanı beyin  

toxumasının bəzi hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, 

kiçik immunopeptid molekullar olan sitokinlər 

hematoen-sefalitik baryerdən asanlıqla keçir. Xüsusilə, 

beynin işemik zədələnmələri zamanı makrofaqlar, 

astrositlər və mikroqliya tərəfindən interleykin 1-in 

sintezi artır və o da öz növbəsində astrositlər 

tərəfindən araxidon turşusunun sintezinə səbəb olur. 

            Patoloji faktorların, eləcə də hipoksik faktorun 

təsirindən qlial hüceyrələr tərəfindən TNF-α-nın 

sintezi artır; nəticədə beyin toxumasına qranulositlərin 

miqrasiyası  beynin massiv zədələnməsinə səbəb olur.  

Aktivləşmiş iltihabi sitokin sistemi, xüsusilə TNF-α-nın 

və İ l-1β-nın sintezinin tormozlanması beyin 

toxumasının zədələnmə dərəcəsini azaldan 

faktorlardan biri kimi neyroprotektiv terapiyada  

istifadə oluna bilər. (9)

           Yerli immunitetin formalaşmasında bağırsaq 

mikroflorası həlledici əhəmiyyətə malik olub sekretor 

immunoqlobulinlərin sintezində mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir [10]. Təbii ki, erkən yaşlı uşaqlarda immun 

sistemini aktivləşdirmək üçün ilk növbədə uşaq 

orqanizmi kifayət qədər nutriyentlər, vitamin və 

minerallarla təmin edilməli, bağırsaq mikrobiosenozu 

bərpa olunmalıdır.  

            Bu yaşda immun sisteminin tam formalaşma-

masını nəzərə alaraq mikrobiosenozu pozmayan 

       erinatal asfiksiya keçirmiş uşaqlar postnatal 

                    dövrdə tez-tez xəstələnmə, sinir-psixiki və 

                    somatik patologiyaların baş verməsinə görə 

yüksək risk qrupuna daxil olur. Bu, onunla izah olunur 

ki, perinatal patologiya keçirmiş yenidoğulmuşlarda 

hipoksik faktorun təsiri nəticəsində mərkəzi sinir 

sistemi ilə yanaşı morfo-funksional yetkinsiz olan 

immun sistemi də zədələnir və nəticədə orqanizmin 

kompensator-adaptasiya mexanizmləri sarsılır [1].

           Yenidoğulmuşun immun reaktivliyi onun post-

natal dövrdə müxtəlif infeksion-iltihabi və stress 

faktorlara qarşı dözümlülüyünü müəyyən edən əsas 

faktor lardandı r.  Per inata l  asfiks iya  zamanı           

birinci növbədə oksigen çatışmazlığına daha      

həssas olan və intensiv mübadilə prosesləri         

gedən s i s tem və  orqan la r  –mərkəz i  s in i r  

sistemi, endokrin və immun sistem zədələnir.

           Orqanizmin homeostazının tənzimlənməsində 

iştirak edən bu mühüm sistemlərin və müdafiə 

orqanlarının zədələnməsi orqanizmdə  immun 

sistemin ciddi çatışmazlığına və tez-tez xəstələnmə 

hallarının yaranmasına şərait yaradır. Tez-tez 

xəstələnən uşaqların böyük bir qrupunu məhz 

perinatal asfiksiya keçirmiş uşaqlar təşkil edir [2,3,4].

           Müasir tədqiqatlarda, perinatal asfiksiya keçirmiş  

yenidoğulmuşların immun göstəricilərinin tədqiqi 

zamanı onların 91,7 %-də müxtəlif  immunpatoloji 

pozulmalar –limfopeniya , CD4, CD8  T-limfositlərin 

miqdarının azalması, sitokinlərin (İl-1β,TNF-α) konsen-

trasiyasının  yüksəlmə tendensiyası aşkar olunmuşdur. 

[5] Beləliklə, perinatal hipoksik ensefalopatiya keçirmiş 

uşaqlarda immun sistemin hüceyrəvi və humoral fak-

torlarında meydana çıxan ciddi dəyişikliklər sonda 

həmin uşaqlarda daha çox infeksion və somatik 

P
Röyanə Quluzadə,    
uşaq nevroloqu, Bioloji Təbabət Klinikası

Perinatal asfiksiya keçirmiş   
bir yaşa qədər uşaqlarda immun
reaktivlikdə baş verən dəyişikliklər
və onların biotənzimləyici 
terapiya ilə korreksiyası
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sinin labüdlüyünü əsaslandırır və bununla əlaqədar 

müvafiq tədqiqatların aparılmasının məqsədə-

uyğunluğunu müəyyən edir. 

            Tədqiqatın material və metodları 

          Müxtəlif dərəcəli perinatal hipoksik ensefalopatiya 

keçirmiş 1 ayından 1 yaşa qədər  53 uşaqda kompleks 

klinik-laborator tədqiqat aparılmışdır. Uşaqlar 3 qrupa 

bölünmüşdür ;   ׀  və ׀׀ qrupa orta ağır və ağır hipoksik-

işemik ensefalopatiya keçirmiş standart və yanaşı 

biotənzimləyici  terapiya alan uşaqlar daxil edilmişdir, 

 qrupa isə sağlam uşaqlar - kontrol qrup təşkil ׀׀׀

etmişdir. 

            Uşaqların immun sisteminin vəziyyətini qiymət-

ləndirmək üçün onlarda qanın ümumi müayinəsi, 

qanda iltihabi (İL-1β, TNF-α) və iltihabəleyhi (İL4, İL10) 

sitokinlər, immunoqlobulinlərin (İgA, İgM, İgG) 

miqdarı təyin olunmuş, baş-beynin neyrosonoqrafik 

müayinəsi aparılmışdır. 

           I qrup uşaqlara (23 uşaq)-standart terapiyadan 

(me tabo l i k ,  deh id ra ta s ion ,  damar )  ə l a və 

biotənzimləyici  preparatlar təyin edilmiş, ׀׀ qrupa 

daxil olan usaqlar (20)-yalnız standart terapiya 

almışlar. 10 sağlam uşaq kontrol qrupu təşkil etmişdir. 

Biotənzimləyici preparat Traumeel S  per os 5 damcı 3 

dəfə olmaqla istifadə edilmişdir.             

           Biotənzimləyici immunomodulyator Traumeel S 

preparatının tərkibinə daxil olan bitki və mineral 

komponentlər iltihabi sitokinlərin (İl-1β,TNF-α, İl-8) 

sintezinin azalmasına, iltihabəleyhi sitokinlərin(TGF-β)  

isə stimulyasiyasına səbəb olur və beyin hüceyrələrinin 

nekroz və apoptozunun qarşısını alır. 

            Hipoksik-işemik ensefalopatiyanın patogenezin-

də hematoensefalitik baryerin keçiriciliyinin artması, 

hüceyrənin energetik mübadiləsinin pozulmasını 

nəzərə alaraq müalicəyə biotənzimləyici Cerebrum 

compositum preparatı da daxil edilmişdir. Cerebrum 

compositum preparatının tərkibinə daxil olan 

Cerebrum suis, Plasenta suis beyin toxumasının  

trofikasını yaxşılaşdırır, Arnika, Aesculus damar 

keçiriciliyini bərpa edir, venotonik, ödeməleyhi  təsir 

göstərir. 

          Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi

           Tədqiqat işi bir neçə istiqamətdə aparılmışdır. 

Birinci növbədə perinatal hipoksik ensefalopatiyanın  

erkən və gec bərpa dövründə olan, müxtəlif dərəcəli 

perinatal asfiksiya keçirmiş uşaqlarda klinik –immuno-

loji göstəricilərin dinamikası öyrənilmiş, biotənzim-

ləyici terapiya alan və almayan uşaqlarda bu göstəri-

cilərin dəyişikliyi və nevroloji simptomatikanın aradan 

qaldırılmasında biotənzimləyici terapiyanın rolu 

araşdırılmişdir.       

antibakterial, iltihabəleyhi və immunmodulyatorların 

istifadə olunması daha məqsədəuyğun sayılır. 

Yuxarıda  göstərilən tədqiqat işlərində perinatal 

–hipoksik ensefalopatiya keçirmiş yenidoğulmuşların 

immun reaktivliyi yaxşı öyrənilsə də, erkən və gec 

bərpa dövründə bu uşaqların immun sistemində 

gedən dəyişiklik və immunotrop terapiyanın nevroloji 

əlamətlərin reqresinə təsiri hələ də tam öyrənilməyib. 

Həmçinin, bir çox hallarda perinatal hipoksik ensefa-

lopatiya keçirmiş yenidoğulmuşların kompleks  müali-

cəsində immunmodulyasiyaedici terapiya müalicə 

protokollarından kənarda qalır. 

           Biotənzimləyici preparatlardan olan Traumeel S 

və Cerebrum compositum preparatları iltihabi 

sitokinlərin sintezini tormozlamaqla, antioksidant, 

metabolik və regenerativ təsir göstərməklə, eyni 

zamanda beyin toxumasının zədələnməsini azalt-

maqla perinatal asfiksiya keçirmiş uşaqların müalicə-

sində yeni perspektivlər açır.

           Kompleks biotənzimləyici preparatların təsir 

mexanizminin əsasında Almaniya patent agentliyi 

(1998-ci il) tərəfindən təsdiq olunmuş ”immunoloji 

koməkçi reaksiyalar” durur. Bu köməkçi immunoloji 

reaksiyaların mexanizmi ondan ibarətdir ki , 

antigenlərlə aktivləşdirilmiş spesifik requlyator 

l imfos i t lər,  qeyr i -spes ifik  immun faktor lar ı 

aktivləşdirməklə TNF-α, İl-1β-nı inhibə edir və 

iltihabəleyhi sitokinlərin sintezində iştirak edərək 

immunomodulyasiyaedici təsir göstərir [11,12,13]. 

            İnsan orqanizminə bioloji doğmalığı sayəsində 

biotənzimləyici preparatlar kimyəvi, antibakterial 

preparatlardan fərqli olaraq uşaq orqanizmində 

bioloji immunokimyəvi prosesləri kobud sürətdə 

pozmur, əksinə, çox asan mənimsənilirlər ; toksiki, 

kumulyasion təsirləri yoxdur və geniş terapevtik 

effektə malikdir. 

            Biotənzimləyici preparatların qəbulu zamanı 

orqanizmin qoruyucu kompensator faktorları 

aktivləşir, toksiki metabolitlərin xaric olması sürətlənir, 

qeyri-spesifik müdafiə faktorları yüksəlir. Biotən-

zimləyici preparatlar yerli deyil, bütün orqan və 

sistemlərə təsir göstərib onların işini tənzimləyir. 

           Beləliklə, biotənzimləyici terapiya kimyəvi 

medikamentoz preparatların əlavə təsirlərini 

azaltmaqla və daha az dozanın istifadəsini təmin 

etməklə, sinir sisteminə və immun sisteminin müxtəlif 

zəncirlərinə müsbət təsir göstərir; ikincili immuno-

defisit vəziyyətlərin qarşısını almaqla müsbət 

proqnozu şərtləndirir. 

           Yuxarıda göstərilənlərin hamısı perinatal hipoksik 

ensefalopatiyaların kompleks müalicəsində müasir, 

effektiv və zərərsız immunomodulyatorların istifadə-
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çılıq, çənənin və ətrafların tremoru, yuxu pozulması, 

dərin reflekslərin nisbətən yüksəlməsi və refleksogen 

zonaların genişlənməsi ilə büruzə verirdi.

            Hipertenzion-hidrosefal sindrom zamanı əsas 

simptomatika böyük əmgəyin gərginləşməsi, ekzo-

ftalm, Qrefe simptomu və baş-beynin ultrasəs müayi-

nəsində ventrikulodilatasiya, subaraxnoidal və yarım-

kürələrarası məsafənin genişlənməsinin exo-əlamət-

lərindən ibarətdir.     

            Gec bərpa dövründə olan  22 uşaqda  üstünlük 

təşkil edən əsas simptomatika-5 uşaqda (22.7%) yuxu 

pozulmaları, oyanıqlıq, 8 uşaqda (36.3%) piramid 

çatışmazlıq (əzələ tonusunun yüksəlməsi), 3 

uşaqda(13.6%) astenovegetativ sindrom, 2 uşaqda 

(9%) hidrosefal sindrom, 4 uşaqda (18.1%) statik-motor 

inkişafın ləngiməsi (gec oturur, əlində əşyanı gec tutur, 

gec çevrilir) idi.

           Uşaqların  hamısında  neyrosonoqrafik  müayinə 

aparılmışdır. Erkən bərpa dövründə meydana çıxan 

əsas exoqrafik dəyişikliklər – subependimal kistalar, 

likvor yollarının genişlənməsi - ventrikulodilatasiya, 

yalnız subaraxnoidal sahənin genişlənməsi və damar 

rezistentlyi indeksinin mülayim yüksəlməsi (0.72-0.74) 

əlamətləridir.   

            Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, perinatal hipoksik 

ensefalopatiya keçirmiş uşaqlarda yanaşı gedən 

patologiyalar əsasən tez-tez meydana çıxan KRVİ-rı, 

anemiya, raxit və bağırsaq disfunksiyalarıdır. Bu 

uşaqların katamnestik anamnezi göstərir ki, perinatal 

hipoksiya keçirmiş uşaqlarda KRVİ-rı ilə xəstələnmə 

           Tədqiqatın nəticəsindən məlum olmuşdur ki, 

mərkəzi sinir sisteminin hipoksik zədələnmələri olan 

uşaqların demək olar ki, hamısında pre- və intranatal 

premormid fon (ananın infeksion, somatik xəstəlikləri, 

doğuş patologiyası) sağlam uşaqlara nisbətən 2 dəfə 

çox rast gəlinir (cəd  1)..

Cədvəl 1. Perinatal asfiksiya keçirmiş uşaqlarda pre- və intranatal premorbid faktorlar

            Perinatal hipoksik ensefalopatiyanın ağırlıq 

dərəcəsinin klinik-funksional göstəriciləri Y.A.Yakunin  

tərəfindən verilmiş təsnifata əsasən yüngül, orta ağır 

və ağır dərəcələrə bölünmüş, kəskin, erkən bərpa və 

gec bərpa dövrünün  rezidual əlamətləri ayırd  

edilmişdir. 

           Perinatal asfiksiyanın patogenezində və yenido-

ğulmuşun sonrakı dezadaptasiyasında mühüm rol 

oynayan immun komponentlərin tədqiqi məqsədilə 

hər 3 qrup uşaqlarda qanın ümumi müayinəsi, qanda 

iltihabi (TNF-a,İL-1β) və iltihabəleyhi (İL-4,10) sitokinlər 

və immunoqlobulinlərin (İgA, M, G) müayinəsi 

aparılmışdır. 

           Müayinəyə perinatal hipoksik ensefalopatiyanın 

erkən bərpa mərhələsində olan - 1-3 ayına qədər  21 

uşaq  və gec bərpa mərhələsində olan 4-12 ayına 

qədər 22 müxtəlif dərəcəli perinatal asfiksiya keçirmiş 

südəmər və  10 sağlam uşaq  cəlb edilmişdir.

           Erkən bərpa dövründə 1-3 ayına qədər olan 

uşaqlarda əsas simptomatika keçirilmiş perinatal 

işemiyanın ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. 

Erkən bərpa dövründə bu uşaqlarda nevroloji statu-

sun müayinəsi zamanı  meydana  çıxan əsas simpto-

matika - 9 uşaqda  (42.8%)  sinir-reflektor oyanıqlıq, 3 

uşaqda (14.2%) müxtəlif formada təzahür edən hərəki 

pozulmalar (hipotonik sindrom, statik-motor ləngimə-

lər), 3 uşaqda (14.2%) hipertenzion – hidrosefal 

sindrom, 6 uşaqda (28.5%) vegeto-visseral disfunksiya 

əlamətləri üstünlük təşkil edirdi. 

           Sinir-reflektor oyanıqlıq özünü ümumi narahat-
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halı sağlam uşaqlara nisbətən 2,5 dəfə, anemiya 2 

dəfə, raxit 1 dəfə, bağırsaq disfunksiyası 1,5 dəfə çox 

rast gəlinir.        

    Erkən bərpa dövründə  olan uşaqlarda qanın 

ümumi analizində  demək olar ki, göstəricilər norma 

daxilində idi, yalnız  mülayim limfositoz qeyd 

olunurdu. Humoral immunitetin müayinəsində, 

demək olar ki, bütün hallarda İgA-nın miqdarının 

aşağı enməsi, bəzi hallarda isə  İgG-nin miqdarının 

yüksəlməsi aşkar olunurdu.   

            İltihab sitokinlərinin miqdarı əsasən keçirilmiş 

hipoksik ensefalopatiyanın dərinliyindən asılı olaraq 

dəyişirdi. Erkən bərpa dövründə olan ağır dərəcəli 

asfiksiya keçirmiş uşaqlarda İl-1β və TNF-α-nın hələ də 

yüksək miqdarı, İl-4 və İl-10-nun miqdarının enməsi 

aşkar olunurdu. Gec bərpa dövründə isə sitokinlərin 

göstəriciləri, demək olar ki, norma daxilində idi.

           Beləliklə, müalicəsinə biotənzimləyici preparatlar  

əlavə edilmiş uşaqlarda  hüceyrəvi  və humoral 

immun göstəricilərdə olan dəyişikliklər 1.5-2 dəfə 

daha tez normallaşmış, nevroloji simptomatika daha 

tez reqresə uğramış və göstərilən somatik xəstəliklərlə 

xəstələnmə halları daha az aşkarlanmışdır.
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Cədvəl 2. Perinatal-hipoksik ensefalopatiya keçirmiş və sağlam uşaqlarda KRVİ-rı və  digər 

somatik xəstəliklərlə xəstələnmə hallarının rastgəlmə tezliyi
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Biotənzimləyici preparatların  

müalicəvi aclıq zamanı tətbiqi  

Elxan Sədirov, 

həkim-terapevt,12 və 14 saylı Təcili yardım 

stansiyasının həkimi

       üalicə məqsədilə aclıq etmək çoxəsrlik  

                            təcrübədən keçmişdir. Aclıqla müalicədən 

                            qədim Yunanıstanda, Misirdə, Çində istifa-

də edilmişdir. Bizim dövrlərə qədər gəlib çatan üsul 

xeyli təkmilləşmiş, elmi əsaslarla izah olunmuşdur. 

           Hazırda bütün inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul 

olunan bioloji təbabətin üsuları ilə bir çox ağır xroniki 

xəstəliklərdə orqanizmin özünütənzimləmə qabiliy-

yətinın bərpası vacib məsələlərdən biridir. Bu baxım-

dan müalicəvi aclığı bioloji təbabətin bir növü hesab 

etmək olar, cünki aclıq vasitəsilə orqanizm drenaj və 

detoksikasiya edilir. Drenaj və detoksikasiya isə    

homotoksikologiyanın üç əsas sütunlarından biridir. 

            Müasir qida sənayesinin buraxdığı məhsullar öz 

tərkibində çoxlu təhlükəli və qorxulu kimyəvi 

maddələri birləşdirir, bundan başqa, müasir qidada 

yağ, şəkər və s. maddələr həddindən çoxdur. Müasir 

insanlar çox vaxt yeməyi həddindən çox qəbul edirlər 

ki, bu da gələcəkdə artıq çəkinin əmələ gəlməsinə 

səbəb olur. Passiv həyat tərzi, əmələ qələn enerjinin 

sərf olunandan çox olması - orqanizmdə yağların piy 

toxuması şəklində yığılmasına gətirib çıxarır ki, bu da 

daxili orqanları gərgin rejimdə işləməyə məcbur edir. 

Bu da zaman kecdikdə son nəticədə daxili orqanların 

fəaliyyətində funksional pozulmalara qətirib cıxarır.

           Müasir zamanda alimlər sübut etmişlər ki, hətta 1 

günlük aclıq, orqanizmi təxminən, 3 ay cavanlaşdırır. 

Kaliforniya Universitetindən professor immunoloq 

Roy Volford maraqlı bir eksperiment aparmışdır. O, 

Arkanzas ştatındakı Amerikanın milli toksikoloji viva-

riyalarında olan təxminən 1000 siçovulu 2 qrupa 

bölmüşdür. I qrupdakı siçovullara yemək adi qaydada 

verilmişdir. II qrupdakı siçovullara verilən yeməyin 

rasionu təxminən 40% azaldılmışdır.  Professor 

müşahidə etmişdir ki, yeməyi az verilən siçovullar, 

yeməyi adi qayda ilə verilən siçovullardan təxminən 2 

dəfə çox yaşayır. Bu hadisə professorun və onun 

əməkdaşlarının da yemək rasionunun azaldılmasına 

səbəb olmuşdur. 

            Müalicəvi aclıq dövründə orqanizm öz daxili 

ehtiyatlarından istifadə edir. Əvvəlcə ballast, xəstə 

toxumalar, piy qatı, atipik hüceyrələr və toxumalar 

istifadə olunur. Orqanizmin toksiki  metabolik 

məhsullardan təmizlənmə prosesi surətlənir. Aclıqla 

müalicə orqanizmin daxili imkanlarını gücləndirir, 

immuniteti artırır, matriksdə olan çirklənməni və 

asidozu aradan qaldırır, hüseyrədaxili mübadilə 

proseslərini yaxşılaşdırır və sürətləndirir. Aclıqla 

düzgün, rasional müalicə  aclıq dövrünü və ondan 

sonrakı dövrü balanslaşdırır və optimallaşdırır. 

           Yeməkdən imtina qısamüddətli (1-3 gün) və ya 

uzunmüddətli (10 gündən çox) olur. Müalicə 

məqsədilə aparılan aclığın bir neçə növü var. Onlardan 

əsasları:

1. yaş və ya tam     

2. quru və ya absolyut  

3. kombinə

4. fraksion 

5. mərhələli

Sübut olunmuşdur ki, həftədə 1 günlük yemək-

dən imtina, orqanizmin drenajının, şlaklardan təmiz-

lənməyinin ən gözəl yoludur. Düzgün müalicəvi aclı-

ğın ilk günlərində xəstədə aclıq hissi, yüngül baş 

ağrıları, baş gicəllənməsi olur. Amma sonra bu hallar 

keçib gedir. Aclığın 3-cü günü orqanizmdə piyin, yağın 

parçalanması prosesi gedir. Tənəffüs və sidik aseton iyi 

verir ki, bu da orqanizmdə gedən effektili təmiz-

lənmədən xəbər verir. Arterial təyziq aşağı düşür, 

mədə-bağırsaq sekresiyası azalır. Aclığın təxminən, 

M
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8-9-cü günü ketoasidoz krizi baş verir. Bu da orqaniz-

min özünü təmizləməsinin ilk dövrünün qurtardığını 

bildirir. Müalicəvi aclıqdan çıxmaq da mərhələli 

olmalıdır. Birdən-birə çox yemək olmaz, yemək az-az- 

salat, meyvə, meyvə və tərəvəz şirələrin qəbulundan 

ibarət  olmalıdır ki, sonrakı günlərdə bunların miqdarı 

yavaş-yavaş artırılır. 

    

          Aclıqdan istifadəyə əks - göstərişlər:

1. Psixi xəstəliklər 

2. I tip şəkərli diabet 

3. Onkoloji xəstəliklər  

4. Uşaq və qocalar

5. Kəskin iltihabi xəstəliklər

6. Hamiləlik və laktasiya dövrü. 

            Pasiyent müalicəvi aclıq etmədiyi dövrdə düzgün 

qidalanmalıdır, qələviləşdirici məhsullara üstünlük 

verilməlidir.

            Məşhur Fransız alimi Klod Bernar demişdir: 

“Mikrob heç nədir - mühit hər şeydir”. Alimlər sübut 

etmişlər ki, əksər xəstəliklər organizmdə turşuluğun 

artması zamanı inkişaf edir. Hazırda dünyanın aparıcı 

dietologları, alimləri qida rasionuna daxil etmək üçün 

təxminən, aşağıdakıları məsləhət görürlər: 

1.      Çoxlu meyvə tərəvəz istifadə etmək lazımdır. 

Bilmək lazımdır ki, qələvi dietasının əsasını 

meyvə-tərəvəz təşkil edir. Ət məhsulları, 

yumurta, karbohidratlar, süd məhsulları isə turş 

mühitin yaranmasına səbəb olur. 

2.     Qida rasionunda paxla və lobyadan istifadə 

etmək lazımdır. Bunlar əvəzsiz zulal mənbəyidir. 

Bunlar həm də, ət və süd məhsullarından fərqli 

olaraq turş mühit yaratmır. 

3.     Süd məhsullarının əvəzinə soya və badam 

südündən istifadə etmək məsləhətdir. Bu 

məhsullarda həm xolesterin yoxdur, həm də 

kalorisi azdır.

4.     Çoxlu su içmək məsləhətdir, xüsusən qələvi sular.

5.     Öz yemək rasionunuza müxtəlif qələvi 

məhsullarını əlavə edin–qoz və günəbaxan 

tumu, badam, qurudulmuş meyvələr, əncir, 

üzüm, xurma.

6.    Tərkibində oksidləşdirici olan məhsullardan az 

istifadə- ət məhsulları, süd məhsulları, yumurta, 

makaron məmulatları, düyü, çörək, yarma 

məhsulları və s; qazlı içkilər, şirin qənnadı  

məhsulları, cem və s.

           Nəticədə dünyanın aparıcı dietoloqlarının qəbul 

etdiyi  formulaya, yəni 80/20 formuluna əməl etmək 

lazımdır. Bu o deməkdir ki, rasionun 80%-i 

qələviləşdirici, 20%-i isə turş xassəli  olmalıdır. Bu 

formula əməl etsəniz, bir çox xoşagəlməz xəstəlik-

lərdən xilas olarsınız. Bütün bunlarla yanaşı,

həyat tərzinizi dəyişməlisiniz. İdman etmək, təmiz 

havada gəzmək, dostlarınızla və ailənizlə çoxlu 

ünsiyyət və stresdən uzaq olmaq vaçib amillərdir. 

Bunlar pasiyentlərdən çox böyük iradə istəyir və 

Hippokrat demişkən: “Əgər sən dəyişməyə hazır 

deyilsənsə,  sənə kömək etmək mümkün deyil”.

Bizim təcrübə göstərmişdir ki, müalicəvi aclıq 

dövründə bioloji təbabət preparatlarının istifadəsi 

effektifliyi artırır və aclıqın xoşagəlməz simptomlarını 

yumşaldır.

Orqanizmdə toxuma turşuluğunu aradan qaldır-

maq üçün Alkala-N preparatından istifadə edilir. 

Drenajı sürətləndirmək üçün Hell-Kit-dən istifadə 

olunur. 

Təcrübədən nümunə:

Pasiyent C.Q. 68 yaş, boyu 168 sm, çəkisi 108 kq, 

qəbula gələndə II tip şəkərli diabet, Arterial 

hipertenziya diaqnozu qoyulmuşdu. Təxminən, 4 il 

ərzində müxtəlif həkimlərin yanında çoxlu müalicələr 

almışdır. İşlətdiyi dərmanlar-Diabeton, Lizinopril, 

atorvastatin, Trental, Preduktal və s. Müayinə zamanı 

xəstədə A/T 170/100 mm, yeriyəndə təngnəfəslik, 

aşağı ətrafın səthi venalarında tromboflebit  aşkar 

olundu. Xəstənin sözlərinə görə, onda daim yüksək 

A/T olub, başağrıları ilə müşahidə olunub, xəstə II 

mərtəbəyə qalxa bilmir. Ayaq üstə 1-2 dəqiqədən çox 

qala bilmir. Xəstəyə həftədə bir dəfə 1 günlük, ayda 1 

dəfə 3 günlük müalicəvi aclıq tətbiq edildi. Yemək 

rejimində dəyişiklik olundu, gündə 2 litr və daha artıq 

adi su icirdi. Xəstə Alkala-N gündə 1 dəfə 1 qaşıq   200-

300 ml isti suda həll edib içirdi. Bundan başqa, drenajı 

sürətləndirmək üçün Lymphomyosot inyeksiya N 10 

ə/daxili, gündə 1 dəfə, sonra gündə 3 dəfə 15 damcı 

daxilə təyin edilmişdir. 

Təxminən, 2 aydan sonra xəstə qəbula gəldikdə 

çəkisi 97,5 kq, A/T 120/80 mm c/st idi, özünü xeyli 

gümrah hiss edirdi. Xəstə dediyinə görə, ayaq üstə 

xeyli dayana bilir, evdə iş görür ( son 4-il ərzində evdə 

heç bir iş görə bilmirdi), 2-3-cü mərtəbələrə rahat 

qalxır və onda təngnəfəslik müşahidə olunmur. 

Təxminən, 11 aydan sonra xəstə profilaktika məqsədilə 

gələndə onda heç bir şikayət olmadı.
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          ap qədim zamanlardan insanlar sağlamlıq-

                 larının qeydinə qalmaq üçün zəli ilə müalicə-

                dən istifadə yararlanıblar. Mənbələrə görə, 

Qədim Misirdə, Yunanıstanda, Hindistanda zəli ilə 

müalicə geniş yayılmışdır. Cavanlar sağlam övlada 

sahib olmaq üçün, yaşlılar üzün ömürlülük və şəfa 

məqsədi ilə zəlidən istifadə ediblər. İbn Sina və 

Hippokrat kimi məşhur həkimlər öz kitablarında zəli 

müalicəsindən və düzgün zəli seçimindən yazırdılar. O 

zamanlar zəlidən hətta gözəl kosmetik vasitə kimi 

istifadə ediblər – qadınlar bayramlardan bir gün öncə 

zəli qoydururdular ki, dəriləri daha incə, gözləri isə 

daha parlaq olsun. 

           Hirudoterapiya haqqında Quranda və İncildə də 

bəhs edilir. Orta əsrlərdə hirudoterapiya müəyyən 

səbəblərə görə unuduldu. 

          Zəli ilə müalicənin dirçəlişi XIX əsrin sonunda  

başlandı. XX əsrin sonunda isə hirudoterapiya müalicə 

üsulu kimi çox geniş yayılıb. Həkimlər və alimlər  

tərəfindən zəli üzərində çoxsaylı tədqiqatlar aparılır və 

bu şərait hirudoterapiyanın elmi səviyyədə formalaş-

masına təkan verir.

Zəlinin biologiyası

400 növ zəli mövcuddur. Müalicə məqsədilə tibbi və 

aptek zəliləri yararlı hesab olunur. Digər zəli növləri 

müalicə üçün yararsızdır.

Azərbaycanda tibbi zəlinin daha çox Şərq növünə rast 

gəlinir. 

Zəlilər əsasən təmiz suda, göllərdə və nəm torpaqda 

yaşayırlar. Onlar heyvan və insan qanı ilə qidalanırlar. 

Müalicə üçün istifadə olunan zəlilərin, -“at” zəlisindən 

fərqli olaraq, - belində tünd yaşıl, yaxud qara rəngli, 

qırmızı və narıncı zolaqlar, dördbucaqlı naxışları vardır. 

Zəlinin orta uzunluqu 5-12 sm-dir, 2 xortuma sahibdir: 

ön xortum – dişləmə və sorma funksiyalarını daşıyır,   

Hirudoterapiya

Sevinc Həsənova, 

hirudoterapevt-revmatoloq, Bioloji Təbabət  Klinikası

L arxa xortumu ilə bədənə fiksasiya olunur. Ön xortum 3 

çənədən ( hər çənədə 100-dək xırda iti dişlər) ibarətdir. 

Xırda dişlərin arasındakı dəliklərdən zəlinin ağız suyu 

dişlədiyi zaman əmələ gəlmiş yaraya tökülür. 

Zəli 65 % əzələdən ibarətdir. 

Zəlinin 4 ehtiyyat torbası mövcuddur. Həmin torbalar 

zəli fəaliyyətdə olan zaman qanla dolur və bu 

səbəbdən o, öz əvvəlki ölçüsündən daha  boyük olur. 

Zəlilər hermofroditdirlər, lakin bir-birini mayalan-

dırırlar. 15-30 yumurta kokon şəklində nəm torpağa 

basdırılır. 40 gündən sonra yumurtalardan ağ zəli 

balaları çıxır. Yalnız 5-8 yaşlı zəlilər müalicə üçün 

yararlıdır. Zəlinin 20 yaşadək ömrü var.

Müasir zamanda zəlidən çox geniş istifadə nəticəsində 

təbiətdə bu məxluqların sayı azalır. Bu səbəbdən 

zəlilər süni yolla çoxaldılır. Süni zəlilərdən 1,5 yaşa 

çatan zaman müalicə məqsədilə istifadə etmək 

mümkündür. 

Zəli – canlı barometr və mini laboratoriyadır. Zəlinin 

davranışından və hərəkətlərindən hava haqqında 

məlumat almaq olar: hava isti, günəşli olsa, zəlilər çox 

aktiv olur və suyun üzərinə dögru hərəkət edirlər, hava 

soyuq olsa – suyun aşağı hissələrinə toplanırlar.

Zəlinin tüpürcəyində 100-dən çox aktiv bioloji 

maddələr- fermentlər və amin turşuları mövcuddur.  

Zəlinin tüpürcəyinin müalicəvi xüsusiyyətləri 

fermentlərdən asılıdır:

- Heparin, hirudin – antikoaqulyant və antitrom-  

bolitik effektlər (insultun və infarktın müalicə-

sində müsbət rol oynayır)

- Destabilaza – trombolitik və antisklerotik təsirləri 

(kataraktanın və qlaukomanın müalicəsində 

vacibdir)

- Hialuronidaza – damarların və toxumaların 

keçirici qabiliyyəti yüksəlir.

“Zəli – düzgün və savadlı şəkildə istifadə 

  edildikdə, hədsiz şəfaverici nemətdir”.

                                                  Polinyer
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-  Kol lagenaza və ant ie lastaza – dər inin 

qocalmasının qarşısını alır.

- Bdelin və eqlimlər – oynaqlarda ağrını, şişkinliyi; 

əzələ spazmlarını blok edir.

- Xolesterinesteraza və lipaza – xolesterini 

parçalayır.

Bir sözlə, müəyyən olub ki, zəlinin ağız suyu ağrıkəsici, 

i lt ihabəleyhinə, antisklerotik, antikoaqulyant, 

antitrombolitik, bakteriostatik, qanın müdafiyə 

keyfiyyət ini  ar t ıran, hipotenziv,  immunost i-

mulyasiyaedici, öd-sidik-limfaqovucu, qanda 

xolesterinin və şəkərin səviyyəsini, hormonal fonu 

normallaşdıran (qadınlarda yumurtalıqların disfunk-

siyası zamanı) sinir hüceylərini bərpaedici və 

regenerasiya,  effektlərinə malikdir. 1993-cü ildə 

bioenergetik effekti və 1996-cı ildə isə neyrotrofik, 

tumorostatik və tumorolitik effektləri də aşkar olunub. 

    Göstərişlər 

∆ Kardioloji xəstəliklər (UİX, miokard infarktı, 

arterial hipertenziya, kardialgiyalar)

∆ Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri (xroniki 

bronxitlər, bronxial astma)

∆ Qastroenteroloji xəstəliklər (mədə xorası, 

xolesistit, pankreatit, xroniki hepatitlər)

∆  Revmatik xəstəliklər (Reyno sindromu, artroz, 

osteoxondroz, SSD, RA)

∆   Böyrək xəstəlikləri 

∆   Göz xəstəlikləri 

∆   Endokrinologiya

∆ Ginekologiya (xroniki ovaritlər, yumurtalığın 

kistası və sonsuzluq)

∆   Urologiya

∆   LOR xəstəlikləri

∆   Nevrologiya

∆   Proktologiya (babasil düyünləri)  

Əks -göstərişlər

- Vərəm və qızıl yel.

- Kəskin anemiyalar

- Hemofiliya

- Bəd şiş xəstəlikləri

- Yüksək hərarət və KRX

- Hamiləliyin 3-cü trimestri

- Fərdi həssaslıq

Hirudoterapiyanın ümumi təsiri

- Ümumi vəziyyət yaxşılaşır

- Yuxu normallaşır

- Ağrılar azalır

- Qanın reologiyası normallaşır

- Vazodilatasiya effekti

- Öd-sidik-limfaqovucu

- Hipotenziv, antitrombolitik və antisklerotik 

effektlər

Zəlidən istifadə qaydası

- Pasiyent təmiz olmalıdır. Seansqabağı ətirlərdən 

istifadə etmək qadağandır.

- Seansın müddəti 30-40 dəqiqə. 

- Yaradan qanaxma 2-24 saatadək ola bilər.

- Seansdan sonra bir gün ərzində çimmək olmaz 

(1 gündən sonra duş və 5-6 gündən sonra vanna 

qəbulu icazəlidir).

- Zəlini bədənin müəyyən nöqtələrinə qoymaq 

vacibdir. Nöqtələrin seçimi pasiyentin ümumi 

vəziyyətindən və şikayətlərindən asılıdır. Həkim 

akupunktur (Çin təbabəti), SU-DJOK (Koreya 

terapiyası), Zaxarin-Hed zonaları və ağrılı 

nöqtələrə zəli qoya bilər. Seçim həkimin 

biliyindən asılıdır.

Ümumiləşdirərək bu nəticəyə gəlmək olar ki, müxtəlif 

xəstəliklərdə zəlidən  müalicəvi istifadə müsbət təsir 

göstərir. 

Müalicə zamanı hirudoterapiya və homotoksikolo-

giyanın birgə istifadəsindən yüksək nəticələr əldə 

etmək mümkündür. Məsələn: artrozun müalicəsi 

zamanı zəlini yerli ağrılı və qaraciyər nöqtələrinə 

qoymaq lazımdır; bununla bərabər, homeosiniatriya 

üsulu ilə nöqtələrə ZELL T, CARTİLAGO SUİS İNJEEL, 

OS SUİS İNJEEL və ya GUNA preparatlarını inyeksiya 

etmək olar. UİX  zamanı – zəlilər döş qəfəsinin sol 

nahiyəsinə və ürək kanalı nöqtələrinə qoyulur;  həmin 

nöqtələrə COR SUİS İNJEEL, CACTUS COMP., 

SANUVİS və s. preparatları inyeksiya etmək olar. 

Boyun osteoxondrozunda – T13, T14, T15, VB20, VB21, 

V10, V11 nöqtələrə zəli qoyulur və Lymphomyosot, 

Gelzemium HA, Quna Neck inyeksiya edilir.

 Ədəbiyyat:

- Савинов В.А «Гирудотерапия. Медицина 

2004»

- Каменев Ю, Каменев О. «Вам поможет 

пиявка»

- Костикова Л.И «Гирудотерапия. Лечение 

сложных хронических и запущенных 

заболеваний»

- Крашенюк А.И «Гирудо-йога терапия, как 

методы биоэнергетической коррекции 

состояния организма»

- Крашенюк А.И «Успехи гирудологии и 

гирудотерапии. Материалы IV научно-

практической конференции Ассоциации 

Гирудологов России.1994»
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          Bazu kürək periartozunun     
daxili orqanlarla əlaqəsi və 
bazu oynağı problemlərinin
bioloji təbabətdə müalicəsi  

Elfanə Süleymanova,

terapevt, Bioloji Təbabət Klinikası

                 azu oynağı orqanizmin ən hərəkətli  oynağıdır. 
                   Bu oynaq ətraf mühitlə  qarşılıqlı münasibət, 
                   kommunikasiya və müdafiə vasitəmiz olan 
yuxarı ətrafları körpücük sümüyü vasitəsilə döş qəfəsi  
ilə, kürək sümüyü və əzələlər vasitəsilə gövdənin arxa 
əzələləri ilə, bağlar və əzələlər vasitəsilə fəqərə  
sütunun boyun şöbəsi ilə, bəzi bağlar vasitəsilə isə 
qaraciyər, ürək və s. kimi visseral orqanlarla 
əlaqələndirir. Bazu oynağı patologiyalarının müayinəsi  
xüsusi prinsiplərə əsaslanır. Bu ilk növbədə bazu  
oynağının anatomik quruluşu ilə əlaqəlidir. Belə ki,  
bazu sümüyünün başı kürək sümüyünün oynaq səthi  
ilə tamkonqruentlik təşkil etmir, oynağın stabilliyi isə  
əsasən əzələ karkasının və bağ aparatının hesabına  
əldə olunur. 

          Bazu oynağı əzələlərinin innervasiyası  bazu kələfi 
şaxələri ilə yanaşı, yuxarı ətrafların somatik və 
vegetativ inner-vasiyasını təmin edən onurğanın  
boyun-döş seqmentləri arası şaxələriylə, ürək kələfi ilə,  
azan və diafraqmal sinirlərlə də tənzimlənir. Onurğa 
sütununun boyun nahiyəsinin, döş və qarın boşluğu 
orqanlarının bir sıra patoloji vəziyyətləri bazu 
oynağının funksional zədələnmələri ilə yanaşı, 
impingement sindrom, çiynin fırladıcı manjetinin  
vətərinin degenerasiyası,oynaq elementlərinin     
fibroz dəyişiklikləriylə nəticələnən reflektor simpatik 
distrofiyası kimi somatovegetativ fenomenin 
yaranmasına səbəb olur.

B       Bazu oynağının təşkil edən komponentlərin (oynaq 
kapsulu, subakromial kisə, əzələ və bağların) lokal 
zədələnmələrini (travma, çıxıq, sınıq və s.), sinir kələf-
lərinin və daxili orqanların bu oynağa təsirini özündə 
əks etdirən ümumiləşmiş patologiyalar 1872- ci ildən 
S.Duplay tərəfindən bazu-kürək periartrozu 
simptomokompleksi adı altında cəmləşdirilmışdır. 
           Səbəbindən asılı olmayaraq bazu oynağında ağrı 
və hərəkət məhdudluğu ilə müşayiət olunan bir sıra 
xəstəlikləri cəmləşdirən bu simptomokompleks  
uzun müddət ərzində aktiv və ya passiv hərəkətlər 
zamanı, həmçinin sakitl ik vəziyyətində bazu 
oynağında ağrı sindromu ilə xarakterizə olunur. 
       Anatomik biliklərimizi daha ətraflı gözdən keçir-
dərək, bazu oynağı komponentlərinin daxili orqanlarla 
əlaqəsini araşdıraq. Orqanizmi bütöv vahid sistemi 
kimi qiymətləndirən bioloji təbabət aspektindən 
yanaşaraq, bu çoxsimptomlu bazu-kürək periartro-
zunun yaranma səbəblərini aydınlaşdıraq.

Qaraciyər problemləri və bazu - kürək peri-
artrozu
Qaraciyərlə əlaqəli bazu kürək periartrozu adətən sağ 
tərəfli olur.  Qaraciyər diafraqma və plevra vasitəsilə 
boyun fəqərələri və qabırğalarla əlaqəlidir. Qaraciyər 
patologiyaları zamanı qaraciyər fassiyasının anormal 
gərginləşməsi serviko-braxial kələfi qıcıqlandırır; bu 
zaman onunla əlaqəli fassiyaların və müvafiq olaraq 
qabırğaların, aşağı boyun və yuxarı döş fəqərələrinin 
hərəkətlərində məhdudluq qeyd olunur. Bu, 
pasiyentlərdə bazu oynağının yerli müalicəsi uzun           
müddət heç bir effekt vermir.
          Bioloji üsullarla qaraciyərin funksional və ya üzvi 
xəstəliklərini aradan qaldırmaqla, məs., Hepar 
compositum (Heel), Hepeel (Heel) preparatları bioloji 
aktiv nöqtələrə (VB20, VB21, İG12, İG 15) və ya 
qaraciyərin seqmentar zonalarına inyeksiya edilə bilər.  
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Yanaşı olaraq osteopatik müalicə üsulları ilə 
diafraqmanın gərginliyini aradan qaldırmaqla bazu 
oynağının qan və sinir təchizatını yaxşılaşdırıb yerli 
müalicəsinə başlaya bilərik.

Serviko-braxialgiya və bazu kürək periartrozu – 
Serviko-braxialgiya boyun fəqərələrinin osteo-
xondrozu zamanı yaranan sindromdur. Aşağı boyun 
fəqərə lər i  nah iyəs ində o lan pato log iya lar 
onurğaətrafı boyun-döş sinir şaxələrinin sıxılmasına və 
bu sinirlərlə innervasiya olunan əzələlərin rigidləş-
məsinə, qan dövranının pozulmasına, daimi ağrılara 
səbəb olur. Digər tərəfdən, bu zaman C4-C5 
fəqərələrin disfunksiyaları azan siniri və diafraqmal 
siniri qıcıqlandırmaqla qaraciyər patologiyalarına 
səbəb ola bilər.

         
            Beləliklə, bu, qüsurlu dövran şəklində davam 
edərək kürək-bazu periatrozunun simptomlarının 
artmasına səbəb ola bilər.
         Bioloji preparatlarla boyun nahiyəsində para-
vertebral bioloji aktiv nöqtələrə (V10, İG15, VB21 ) və 
trigger nöqtələrə Spascupreel (Heel), Traumeel (Heel), 
Zeel T (Heel) inyeksiya etməklə qan dövranını 
yaxşılaşdırıb yerli iltihabın və degenerasiyanın qarşısını 
ala bilərik. Daha sonra osteopatik müalicə üsulları ilə 
boyun fəqərələrinin normal anatomik yerləşməsini 
bərpa edib, əzələ gərginliyini aradan qaldıraraq bazu 
oynağının sinir innervasiyasını və qan dövranını 
yaxşılaşdıra bilərik.

Kardialgiya və bazu kürək periartrozu
Kardioloji patologiyalar zamanı sol qola irradiasiya 
edən ağrılar hər bir həkimin təcrübəsində rast gəlinir. 
Anatomik olaraq ürəklə bazu oynağının əlaqəsini 
araşdırsaq bu ağrıların səbəbinə başqa bir aydınlıq 
gətirə bilərik. Belə ki, lig. sterno-pericardium superior 
vasitəsilə perikard döş sümüyü ilə  əlaqələnir. Döş 
sümüyünə birləşən ikinci qabırğaya  digər tərəfdən m. 
pectoralis minor birləşir. M. pectoralis minor (kiçik döş 
əzələsi) digər tərəfdən kürək sümüyünün akromial 
çıxıntısına bağlanır. 
        Müvafiq olaraq kardioloji patologiyalar zamanı 
perikardın gərginləşməsi bu bağın (lig. sterno-
pericardium superior),  m.pectoralis minorun (kiçik döş 
əzələsinin) gərginləşməsinə və kürək sümüyünün 

akromial çıxıntısının patoloji yerdəyişməsinə səbəb 
olur. Nəticədə bazu oynağı daxilində qan dövranının 
və sinir innervasiyasının pozulması yuxarı ətraflara 
irradiasiyaedən daimi ağrıların və hətta fibrozlaşmış 
bazu oynağının yaranmasına səbəb ola bilər.

         
 Beləliklə, bazu kürək periartrozunun yaranma 
səbəblərindən biri də ürək patologiyalarıdır. Müvafiq 
müalicə üsullarla ürək patologiyası aradan qaldırıl-
dıqdan sonra bioloji təbabətdə istifadə olunan  
osteopatik müalicə prosedurları bazu oynağının, döş 
sümüyünü normal anatomik yerləşməsini təmin 
etməklə bazu oynağının qan dövranını və sinir 
innervasiyasını bərpa etmək mümkündür.
    Yuxarıda sadaladığımız bazu oynağının daxili 
orqanlarla əlaqəli patologiyaları və ya bazu oynağına 
birbaşa təsir edən travma, qeyri-adekvat fiziki 
yüklənmə, qeyri-düzgün qamət, peşə vərdişləri bu 
oynaqda aşağıdakı lokal zədələnmələrə səbəb ola 
bilər:

Çiyinin fırladıcı manjetinin tendiniti i çiy nin rotator 
(fırladıcı) manjetini təşkil edən bağ aparatının iltihabı 
zamanı yaranır. Fiziki gərgin hərəkət, oynaqda 
fırlanma hərəkətləri zamanı ağrı olur. 
Çiyinin fırladıcı manjetinin tendinitinin səbəbi: bazu 
oynağı travmalarının ağırlaşması (immobilizasiya 
zamanı sıxıcı sarğıdan sonra) ; 
çiyin oynağının uzunmüddətli fiziki yüklənməsi;
əzələlərin uzun müddət gərgin vəziyyətdə qalması 
(sürücülərdə və ofis işçilərində).
 
Subakromial bursit — körpücüyün akromial 
kənarında, bazu oynağının üstündə yerləşən sinovial 
kisənn (bursa) iltihabıdır. Çiyinin kalsifikasiyalaşmış 
kapsuliti zamanı “impingement sindrom”-nun 
yaranmasına səbəb ola bilər. Əsas simptom əli yuxarı 
qaldıran zaman yaranan ağrıdır. Səbəbi: çiyinin yüngül 
travması, körpücüyün xarici kənarının daimi zəif 
travmatizasiyası (ağır ryukzak və s.)

Kalsifikasiyalaşmış bursit, tendo-bursit – 
subakromial kisənin selikli qişasının möhtəviyyatının və 
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özunun kalsifikasiyalaşmasıdır. Çiyində daimi və 
hərəkət zamanı artan ağrılar xarakterikdir. Digər 
əlamət oynağın kontrakturasının yaranmasına kimi 
gətirib çıxaran tez proqressivləşməsidir. Əsas səbəb 
isə vaxtında diaqnostika aparılmayan və müalicə 
olunmayan subakromial bursitdir.

Bazunun ikibaşlı əzələsinin uzun başının tendiniti
Bazunun ikibaşlı əzələsinin uzun başının iltihabı olub, 
birbaşa travmalar (çiyinin çıxıqları, çiyin qurşağı 
əzələlərinin gərginləşməsi), travmadan sonra bazu 
oynağının uzun müddət immobilizasiyası, bazu 
oynağında həddən artıq fiziki hərəkətlərlə yanaşı, az 
hərəkətlilik zamanı yarana bilər. Əsas şikayətlər 
bazunun ön səthində cüzi fiziki hərəkətdən artan 
ağrılardan və gecə ağrılarındandır. 
           Diaqnostika pasiyentin şikayətlərinə, spesifik 
testlərlə müayinəyə, məsələn, əlin aktiv supinasiyası və  
müqavimət zamanı ağrının olması və s. əsaslanır. 
Rentgenoloji müayinə deformasiyaedici artroz və s. 
patologiyaları  inkar etmək üçün aparılır.

Sklerozlaşan (retraktil) kapsulit – birbaşa çiyin 
oynağı kapsulasını zədələyən patoloji proses 
nəticəsində  kapsula öz elastikliyini itirir, oynaqda 
hərəkət məhdudlaşır ; ağrı ilə müşayiət olunur. 
Sklerozlaşan kapsulitin sinonimi-“donmuş çiyindir”. Bu 
patologiya zamanı oynaqda aktiv hərəkətlər 
məhdudlaşır, pasiyentin həyat keyfiyyəti pisləşir, rutin 
gündəlik tələbatları yerinə yetirə bilmir. 
           Əsas yaranma səbəbi peşə ilə  əlaqəli  yuxarı 
ətrafın uzun müddət narahat vəziyyətdə olmasıdır. 
Xəstənin fiziki  müayinəsindən əlavə ultrasəs və 
rentgen müayinə də vacibdir. Çiyində ağrılar digər 
orqan və sistemlərin xəstəlikləri zamanı da yarana 
bilər. Patoloji prosesin düzgün müalicəsi üçün 
xəstəliyin əsas səbəbinin aşkar olunması və differensial 
diaqnostikası mütləqdir.

Körpücükaltı arteriyanın trombozu
Proses güclü ağrılarla, vegetotrofik zədələnmələrlə 
gedir və təcili damar cərrahının müdaxiləsi vacibdir.
Hər iki çiyində ağrılara revmatoid artrit zamanı da 
rast gəlinə bilər. Bu zaman ümumi zəiflik, çəkinin 
azalması, qızdırma, səhər buxovlanması, oynaqların 
simmetrik zədələnməsi, qanın ümumi analizində 
iltihabi dəyişikliklər xarakterikdir.
    Yaşlı adamlarda çiyin ağrılarına revmatik 
polimialgiya və ya giganthüceyrəli gicgah arteriiti 
( ) səbəb ola bilər.  Bu zaman zəiflik, Xorton xəstəliyi
qızdırma, arıqlama, çiyin qurşağı və çanaq əzələlərinin 
ağrılı olması, periferik artritlər, EÇS artması müşahidə 
olunur. Sağ ağ ciyərin yuxarı payının xərçəngi  
( ) və mədə xərçəngi, sağ çiyin Pankost sindromu

ağrıları baş verə bilər. Bütün qeyd etdiklərimizi 
yekunlaşdıraraq, deyə bilərik ki, bazu kürək 
periartrozu  simptomokompleksi həkimdən xüsusi 
diqqət və ehtiyatlılıq tələb edir. Bazu oynağının 
diqqətli müayinəsi ilə yanaşı bazu oynağının əlaqəli 
olduğu orqan və sistemlərin də nəzərdən keçirilməsi 
vacibdir.
   Nəzərə alaq ki, bu sindromdan əziyyət çəkən 
xəstələrin əksəriyyəti çox gec    (qolların bədəndən 
uzaqlaşdırılmasının 30-40 dərəcədən artıq mümkün 
olmadığı zaman) həkimə müraciət edir və bu zamana 
kimi müxtəlif fəsadlara səbəb ola biləcək ağrı-
kəsicilərdən, iltihabəleyhinə, hormonal preparat-
lardan istifadə etmiş olurlar.
       Bioloji tənzimləyici təbabət patoloji prosesin hər 
bir zəncirinə təsir edə biləcək müalicə vasitələri ilə 
zəngindir. Ən əsası isə, bu zaman xəstəyə heç bir zərər 
yetirmədən müalicə etmək imkanı var. 
           Yerli iltihabı aradan qaldırmaq üçün Traumeel S, 
zədələnmiş oynaqətrafı toxumaların bərpası üçün 
Zeel T, oynaqətrafı bağların gərginliyini aradan 
qaldırıb elastikliyini bərpa etmək üçün Funiculus 
umbilicalis suis injeel, əzələnin funksiyasının bərpası və 
tonusunun götürülməsi üçün Musculus suis injeel, 
oynaq qığırdağının bərpası üçün Cartilago suis injeel, 
oynaqdaxili toxumaların şişkinliyini götürmək üçün 
Apis  HA ,  l imfa ax ın ın ı  bərpa etmək üçün 
Lymphomyosot, sümük ağrılarını aradan qaldırmaq 
üçün Ferrum HA, oynağın revmatik xəstəliklərində 
Guna Shoulder preparatlarından istifadə olunur. 
           Müalicə yerli oynaqətrafı trigger nöqtələrinə və 
bioloji aktiv nöqtələrə (Gİ11, Gİ14, Gİ15, İG14, İG15, TR5, 
TR9, TR10, VB20, VB21, V11) yeritməklə aparılır. Uğurlu  
terapiyanın əsasında bioloji təbabət preparatlarının, 
osteopatik və fizioterapevtik prosedurlarla birgə 
tətbiqi durur. Nəticədə xəstənin həyat keyfiyyəti 
yaxşılaşır, müalicənin effekti isə uzunmüddətli olur.

Ədəbiyyat:

1. Букуп К. Клиническое исследование костей, 

суставов и мышц. М.: Медицинская литература. 2008

2. Сенча А.Н. , Беляев  Д.В. Ультразвуковая

 диагностика. Плечевой сустав. Видар 20014 

3. Общая терапия 2006-2007 .Heel

4. Эндрю Тейлор Стилл . Остеопатия исследо-вание и 

практика, Иссланд Пресс , Сиетл 1992



47

2015 №2Bioloji təbabət

Məqalələr

                              Helmintozlarının 

bioloji təbabətdə 

müalicəsi

Sevinc Abdullayeva, 
pediatr- homotoksikoloq, Bioloji Təbabət Klinikası

        elmintoz  xəstəliyi parazitar qurdların (hel-

                       mintlərin) insan orqanizminə daxil olub, ona 

                       tez zərər vermədən, öz metabolitləri ilə 

toxuma üzvlərini zəhərləyən, maddələr mübadiləsini 

pozan, orqanizmdən qida mənbəyi kimi istifadə 

edərək artıb çoxalan, digər xəstəliklərin əmələ 

gəlməsinə səbəb olan infeksion parazitar xəstəlikdir. 

           Bu xəstəlik  bütün dünyada çox  geniş yayılmışdır. 

Lakin müxtəlif  ölkələrdə müxtəlif səviyyədə  özünü 

göstərir ki, bu da əhalinin və  torpağın sanitariya 

vəziyyətindən, insanların həyat tərzindən, müalicə  və 

profilaktik tədbirlərin keyfiyyətindən ası l ıdır. 

           Əhalinin sağlamlığına göstərdiyi patoloji təsirə, 

ölkələrin sosial- iqtisadi inkişafına vurduğu maddi 

ziyanın miqdarına görə qətiyyətlə demək olar ki, 

helmintozlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 

H
qarşısında duran və həlli vacib olan qlobal problem-

lərdəndir. ÜST-nın məlumatına görə, bu xəstəlik geniş  

yayıldığından QİÇS və onkoloji xəstəliklərdən sonra 

üçüncü yerdə göstərilmişdir. 

           ÜST-nın məlimatları göstərir ki, dünyada 

insanlarda 270-ə qədər qurd növü aşkar edilmişdir  və 

dünyada askaridozlu xəstələrin sayı 1 milyard, ankilos-

tomidozlu 932 mln., şistosomatodozlu 200 mln., 

teniarinxozlu 87 mln., trixosefalyozlu 687 mln.,  

strongiloidozlu xəstələr isə 30 mln. və s. təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər il  dünyada  iki insandan 

biri helmintlə yoluxur, hər 50 mln. ölüm hallarının 16 

mln–u insan helmintozlarının payına düşür.

Helmintlərin epidemiologiyasına görə təsnifatı:

      1.  Geohelmintlər 

      2.  Biohelmintlər

  

Geohelmintlər inkişaf tsiklini aralıq sahib olmadan 

keçirlər. Bu törədicilərin yumurtaları torpaqda inva-

zion formayadək inkişaf edir.  .

TİBBİ HELMİNTOLOGİYA -

 insan parazitləri olan yastı və girdə qurdları öyrənən elmdir

Biohelmintlər tam inkişaf tsiklini aralıq və son 

sahibin orqanizmində keçirlər  

 

Aralıq sahib-helmintin sürfə halında olduğu və ya qeyri-cinsi yolla çoxaldığı orqanizmdir.

Əsas sahib- helmintin cinsi yetkin vəziyyətdə olduğu və cinsi yolla çoxaldığı orqanizmdir.

           Geohelmintlərə aid olan askarida, tükbaş qurd, 

ankilostomidlər və bir çox başqa helmintlərin 

inkişafında  aralıq  sahibin  iştirakı  lazım olmur. Belə  

ki, əsas sahibdən  ifraz edilən yumurtaların (sürfələr) 

invazion mərhələsinə kimi inkişafı, bilavasitə,  

xarici mühitdə  (əsasən torpaqda) əlverişli  hərarət və 

rütubət şərai t ində baş ver i r.  Lakin c ır tdan 

(Himenolopsis nana ), bizquyruq (Enterobius 

vermicularis) qurdları müstəsnadır. Belə ki, bu 

helmintlər ilə yoluxmalar onların yumurtaları  

(sürfələri) ilə çirklənmiş   xəstənin  bədəni  və ya onu 

əhatə edən əşyalar (yataq mələfəsi, döşək, mətbəx 

ləvazimatı, uşaq oyuncaqları və s.) ilə bilavasitə  

təmasda olduqda baş verir. Odur ki, E.A.Şulman 

cırtdan və bizquyruq qurdunu təmas (kontakt) hel-

mint qrupuna aid etmişdir.  
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            Biohelmintlərə aid olan helmintlərin inkişafı 2, 

bəzən 3 aralıq sahibin iştirakı ilə olur. İnsanların bu 

helmintlərlə yoluxması müxtəlif yollarla baş verir.

         Yoluxma yoluna görə helmintlər aşağıdakı 

qruplara bölünür:

1.Alimentar (ağızla- peroral) –qida, su, çirkli əllər, yax-

şı yuyulmamış meyvə-tərəvəz məhsulları ilə yoluxulur. 

Bunlara Ascaris lumbricoides, Trichocephalus 

trichiurus və s. aid etmək olar. 

2.Kontakt –məişət, ev əşyaları, ev heyvanları  və s. ilə 

(autoinvaziya, reinvaziya deyil ir) Enterobius 

vermicularis, Himenolopis nana və s.

3.Transmissiv –həşəratlar, ağcaqanadlar, milçəklər 

vasitəsilə yoluxma, məs., Filariidoe cobbold və s.

4.Perkutor dəri vasitələri- hovuzlarda, açıq su 

hövzələrində, torpaqda  ayaqyalın gəzdikdə  yoluxma 

olur.Növünə  görə isə 3 sinfə bölünürlər. 

1. Nematodlar sinfi (girdə qurdlar)-Ascarius 

lumbricoides, Enterobius  vermicularis,

 Trichocephalus  trichiurus

2. Sestodlar sinfi (lentşəkilli qurdlar )–Taenia arhyzchus,  

Echinococcus granulozus və s.

3.Trematodlar sinfi (sorucu qurdlar) –Opisthorchis  

felineus rivolta, Clonorchis sinensis, Schistosoma 

hematobium.

Klinika:

           Ümumiyyətlə, demək olar ki, helmintozlar 

əhalinin bütün yaş qruplarında təsadüf edilir. Lakin 

uşaqlarda buna daha çox rast gəlinir. Bunun da səbəbi 

uşaqların  dünyanı  aktiv şəkildə dərk etməsidir. Bu 

dərketmə təkcə göz vasitəsilə yox, həm  də  ağız 

vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də uşaqlar istər 

evdə, istər kollektivdə və ya həyətdə olan hər bir 

əşyanı, oyuncaqları, torpaq, daş  və s. kimi  əşyaları 

dadmağı xoşlayır. Nəticədə asanlıqla helmintlərə 

yoluxurlar. Bundan başqa, şəxsi gigiyena qaydalarına 

düzgün əməl etmədikdə  helmintlərlə  tez yoluxma 

baş verir.

           Helmintoz xəstəliyinin istər böyüklərdə, istərsə də  

uşaqlarda klinikası  çoxşaxəlidir. Bu da onların daxil 

olduqları  yerdə durmadıqlarından, digər orqanlara 

miqrasiya edib öz metabolitləri ilə həmin üzv və 

toxumaları nə dərəcədə zəhərləməsindən asılıdır. 

Odur ki, belə xəstələrdə qeyri- düzgün temperatur 

reaksiyası, metabolitlərlə sensibilizasiya nəticəsində 

sahib orqanizmdə allergik reaksiyalara (həm ümumi, 

həm lokal), allergik ekzantema, övrə, dermatit, 

bronxospazm, hətta bronxial astma xəstəliyinə qədər 

gətirib çıxara bilər. 

           Bundan başqa, qaraciyər və başqa orqanlarda 

eozinofil infltrasiyaları, qanda eozinofiliya və başqa 

simptomlar təzahür edir. Allergiya ilə yanaşı 

orqanizmin immunoloji aktivliyi azalır. Bu da fon 

xəstəliklərin gedişini çətinləşdirir. 

            Helmintlər bağırsaqlardan ferment, vitamin, 

mikroelement, amin turşularının sorulmasını çətin-

ləşdirir. Bu da əqli və fiziki inkişafın geriləməsinə  səbəb 

olur. Bundan başqa, onlar miqrasiya etdiyi üzvlərin 

funksiyasını pozaraq böyrək, sidik yolları, ginekoloji, 

oftalmoloji və s. xəstəliklərə səbəb olur. Uşaqlarda 

daha çox iştahanın azalması, yuxuda ağız suyunun 

ifrazı, dişlərin qıcanması, qarında ağrılar, qəbizlik, 

bəzən ishal, ürəkbulanma, yuxusuzluq, yorğunluq, 

əzginlik, yaddaş zəifləməsi,  quru öskürək, qanazlığı 

və s . kimi simptomlar  olur.

Diaqnostika

            İlk növbədə həkim epidemioloji anamnez 

toplamalıdır: xəstə hardan gəlib, necə yaşayır, nə ilə 

qidalanır, şəxsi gigiyenaya necə riayət edir və s. Daha 

sonra isə qanın seroloji, immunoloji müayinəsi, nəcisin 

qurda görə müayinəsi aparılır. Müayinələr təkrar 

olaraq bir neçə dəfə aparılmalıdır.

Müalicə

           Son illər helmintozların müalicəsində  geniş təsirli 

yeni preparatlar təklif edilmişdir. Lakin bu preparatların 

heç biri 100% effekt vermir və təklif olunan kimyəvi 

dərmanlar bir çox əlavə təsirlərə, qaraciyər, böyrək, 

mədə-bağırsaq sistemində pozulmalara, müxtəlif 

allergik reaksiyalara səbəb olur. Bundan başqa, bu 

xəstələr bir çox hallarda başqa diaqnozla müalicə 

alırlar  və bu səbəbdən aparılan müalicə simptomatik 

təsir göstərir. Bu  isə xəstənin tam sağalma məqsədi ilə 

dəfələrlə təkrar müalicəsi böyük maddi vəsait sərf 

etməsinə və çoxlu vaxt itkisinə gətirib çıxarır. Bildiyimiz 

kimi, helmintlər insan orqanizmində  tək daxil olduğu 

üzvlərə deyil, bütövlükdə orqanizmə mənfi təsir 

göstərir və onların orqanizmdə yaratdığı  fəsadlar 

çoxşaxəlidir. Ona görə də bioloji təbabətdə 

helmintozları Rekkeveqin xəstəliklərin inkişafı 

cədvəlində (XİC) xəstəliyin mərhələsinə uyğun olaraq 

hər fazaya  aid etmək olur. Bunu nəzərə alaraq, 

helmintozların müalicəsində xəstəliyin ağırlıq və 

mərhələsindən asılı olaraq bioloji təbabətin bütün 

müalicə üsullarından istifadə edilir:

1.  Drenaj -detoksikasiya terapiya

     2. Turşu – qələvi balansının tənzimlənməsi

     3.  Biotənzimləyici terapiya

     4.  İzopatik  terapiya

     5.  Ortomolekulyar terapiya 

     6.  Mikrobioloji terapiya   
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            Biotənzimləyici təbabətin bütün müalicə  

prinsipləri orqanizmə vahid bir varlıq  kimi yanaşaraq  

onun hər hansı bir orqanını ayrılıqda müalicə etmir. 

Burada istifadə olunan preparatlar orqanizmin daxili  

özünübərpa sistemini fəallaşdırır və eyni zamanda 

orqanizmi toksinlərdən təmizləyir.

      Helmintozların müalicəsinə ilk növbədə helmin-

tozların orqanizmə toksiki-allergik təsirini nəzərə 

alaraq drenaj-detoksikasiya ilə başlanılır. 

           Drenaj və detoksikasiya məqsədilə toksinlərin 

orqanizmdən xaric olunmasına kömək üçün        

həzm sisteminin drenaj preparatlarından Nux 

vomica–Homaccord, Lymphomyosot, Hepar 

compositum, Mucosa compositum, Coenzyme 

compositum, Podofillum compositum və s. kimi 

preparatlardan istifadə edilir. Eyni zamanda, drenaj 

məqsədilə hidrokolonoterapiya (bağırsaqların 

yuyulması) üsulundan da yaşa və çəkiyə uyğun istifadə 

edilir. Allergik reaksiyalar zamanı Histamin–inyeel  

preparatından  da istifadə olunur.

           2-ci mərhələdə fitopreparat kimi antihelmint təsir 

göstərən dərmanlardan, məsələn, təbii tərkibli 

Helmizin–P siropundan 1 çay qaş.-1 x.q –dan 2-3 dəfə  

yem.15  dəq. əvvəl 5-10 gün müddətində istifadə edilir.

           3–cü mərhələdə orqanizmin müdafiə qabiliy-

yətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə bağırsaqların 

mikroflorasının bərpası, immunoloji terapiya, 

ortomolekulyar  terapiya aparılır. 

           Yanaşı olaraq pəhriz saxlamaq da vacibdir: qida 

rejiminin düzgün qurulması gələcək intoksikasiyaların 

qarşısını alar, normal baqırsaq mikroflorasının yaşamı 

üçün münbit şərait yaradar. Pəhriz Dr.Vertmana 

əsasən təbii qidalardan təşkil olunur, ilkin antigenlər 

(süd, yumurta, qırmızı ət) istisna edilir.

►  Konservləşdirilmiş, qızardılmış, hisə verilmiş qidalar    

     olmaz

►  Karbonatlaşdırılmış sərinləşdirici içkilər olmaz 

►  Duza qoyulmuş tərəvəzlər, konservlər olmaz 

► Rafinə olunmuş şəkər və  şəkər məhsulları olmaz 

►  Sitrus meyvələri və s. olmaz

Gündə 4-6 dəfə az porsiyalarla qidalanmaq, yemək 

vaxtı  evdə rahat  və sakit şərait yaratmaq lazımdır.

           İzopatik terapiya :

1. Citrokehl  1 tab 1-2 dəfə yeməkdən 30 dəq əvvəl 

      dilaltı.

2. Sanuvis  5-10 damcı 1-2 dəfə yeməkdən 30 dəq. 

      sonra 

3. Alkala ½ ölçü qaş. 1-2 dəfə yem. əvvəl

           Bu mərhələdə müalicə toksikozun ləğv olunması, 

drenaj terapiya, bağırsaqların ferment aktivliyinin 

yaxşılaşdırılması, immun statusun korreksiyası, 

bağırsaqların selikli qişasının bərpası, ödqovucular 

təyin edil ir. Xəstəliyin klinikasına əsasən bu 

müalicənin müddəti 1-2 həftə davam edir:

4. Fortakehl 1 tab. 1-2 dəfə dilaltı yem. 30 dəq. 

       əvvəl

5.  Hexacyl 5 damcı 2-3 dəfə yem. 30 dəq. əvvəl

6.  Recarcin 1 amp. həfətədə 1 dəfə ə/d

7.  Rebas  hər axşam 1 şam düz bağırsağa

8.  Exmykehl 1 şam 2 dəfə  düz bağırsağa  və s.

            Ortomolekulyar terapiya: 

vitamin B12, Lipiscor, Mapurit və s. kimi prepa-

ratlardan istifadə edilir.

           Mikrobioloji terapiya helmintozların müalicə-

sində ən əsas yerlərdən birini tutur, çünki helmintoz 

xəstəliklərinin əksəriyyətində bağırsaqların mikroflora-

sının pozulması–disbakterioz, bağırsaqların motori-

kasının pozulması, həzm vəzilərinin funksiyasının 

pozulması və xroniki infeksiya ocaqlarının əmələ 

gəlməsi müşahidə olunur. Odur ki, biotənzimləyici 

terapiyanı mikrobioloji terapiya ilə müştərək 

aparmaqla bağırsaq mikroflorasını bərpa etmək və 

yerli immuniteti tənzimləmək, həzm prosesini 

normallaşdırmaq mümkündür. 

           Bu məqsədlə  bifido- və laktofloranı bərpa etmək 

üçün Symbiolact preparatından, tərkibində canlı 

E.coli ştamları olan Symbioflor-2, yaxud  ehtiyac 

olarsa, hər iki mikrobun cansız ştamları olan Pro-

Symbioflor preparatından istifadə edilir. Ümumiy-

yətlə, bu müalicə planını həkim xəstəliyin klinikasına 

əsasən özü fərdi olaraq tərtib edir.

           Beləliklə, bioloji tənzimləyici terapiyanın  üsul-

larından kompleks şəkildə istifadə etməklə orqanizmin  

tarazlıqdan  çıxmış  fizioloji,  təbii sistemlərini bərpa 

etmək, eyni zamanda, xəstəliklərin simptomlarını yox,  

xəstənin özünü təbii yolla müalicə  edərək  kimyəvi  

terapiyanın  dağıdıcı  təsirinin qarşısını almış oluruq.
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Xroniki övrənin bioloji üsullarla müalicəsi

Elaza Mikayılzadə, 

həkim-homotoksikoloq, Bioloji Təbabət Klinikası

                      əstə Q.Q, 1971–ci il təvəllüdlü; 19.01.2015 

                      tarixində klinikaya dərisində kimi övrə 

                      səpkilərin olması, dərinin göynəməsi, 

boynunda, qollarında, kürəyində ağrıların və səhərlər 

uzunmüddətli bəlğəmli öskürəyin olması şikayətləri ilə 

daxil olub. Xəstə bu vəziyyətin artıq 2 ildir  davam 

etdiyini, daim dermatoloq və digər həkimlərdə 

müalicə almasına və kimyəvi allopatik dərmanlar 

qəbul etməsinə baxmayaraq  sağalmadığını söyləyib. 

Xəstəliyinin 2 il əvvəl yüksək hərarətlə keçən kəskin 

respirator infeksiyanın 5-6 günü güclü antibakterial 

preparatlarla müalicə olunmasından sonra başladığını 

qeyd edib. Anamnezində allergik dəri səpkilərinin ilk 

dəfə 16 il əvvəl ev süpürgəsi ilə iş görəndən sonra 

yarandığını qeyd edir. Hazırda xəstənin 2 ildir ki, ayda 2 

dəfə əzələdaxili diprospan və gündəlik antihistamin 

preparat qəbul etməsinə baxmayaraq şikayətləri 

davam edir.

           Aparılan obyektiv müayinə zamanı xəstənin 

dərisində qaşınan papulyoz-vezikulyoz səpkilər qeyd 

olunur, hərarəti subfebrildir, dili qalın ağ ərplə 

örtülmüşdür. Ağ ciyərlər üzərində sərt tənəffüs eşidilir, 

ürək ritmi 100 /dəq, ürək tonları aydındır. Qarnı 

köpdür, sağ qabırğaaltı nahiyə ağrılıdır, qaraciyər 1 sm 

əllənir. Stul qəbizliyə meyillidir.

İnstrumental müayinə: Qaranlıq sahəli mikros-kopik 

müayinə zamanı kəskin toksiko-allergik prosesin 

əlamətləri qeyd edildi. Biorezonans müayinəsində   

isə - lyambliyoz, trixosefalyoz, cladosporum veneki, 

Candida infeksiyası, hüceyrə allergiyasına meyillik, 

samana, göbələyə, toza, heyvan yununa  allergiya 

aşkar olundu. Bu səbəbdən xəstəyə mərhələli müalicə 

təyin edildi:

    1-ci mərhələ: 

İlk növbədə heyvani zülalsız qida ilə pəhriz məsləhət 

görüldü. 

-Plazmoferez- 5 seans.

-Stomatoloqun müayinəsi zamanı ağız boşluğunun 

qalvanizasiyası aşkar olunmuş; metal qapaqların 

çıxarılması, ağır metalların xaric edilməsi üçün 

müalicə aparılmışdır.

-Helmintlərə qarşı  biorezonans müalicə aparılmışdır.

-Dərman preparatları biorezonans üsulu ilə 

seçilmişdir; ilk növbədə drenaj infuziyaları:

 NaCl 0,9% 200 ml+Na-bikarbonat 4%+ Histamin 

i n y e e l + A r s e n i c u m  a l b u m + R u s 

t o x i c o d e n d r o n + N e u r o 

inyeel+Lycopodium+Glandula suprarenalis suis 

inyeel   məhlulu venadaxili   həftədə 2 dəfə (N10)

-Ozon terapiyası -5 seans

2-ci mərhələ: 

Lymphomyosot+Arsenicum album+Mucosa 

compositum+Ubichinon compositum+Vezica 

fellea suis inyeel+Histamin inyeel  venadaxili 

həftədə 2 dəfə (N10)

   -Homeosiniatriya -10 sean

           3-cü mərhələ:

  -Mikrobioloji terapiya-Prosymbioflor, SymbioLact; 

       Fortakehl, Rebas şam.   

   -Hidrokolonoterapiya-5 seans  

           Müalicə aparıldıqca xəstənin vəziyyətində 

müsbət dinamika izlənilmişdir. Qəbul etdiyi 

antihistamin preparatlar və qlukokortikoidlər ləğv 

edilmişdir. 6 ay aparılan müalicədən sonra xəstənin 

vəziyyəti yaxşıdır, 6 aydır  ki, heç bir şikayəti yoxdur.

X

Müalicədən əvvəl Müalicədən sonra
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                   asiyent: Ə.P., 14 yaşında,klinikaya onurğasında   

            və  başında tez-tez olan ağrılar, halsızlıq, tez   

            yorulma kimi şikayətlərlə müraciət etmişdir.

Anamnez: 

Pasiyent ağrıların məktəb dövrlərindən başladığını və 

getdikcə artdığını qeyd edirdi. Sonra isə tez-tez baş 

ağrıları, halsızlıq, tez yorulma və s. kimi əlamətlər 

xəstəni narahat etmişdir. Bir neçə dəfə həkimə 

müraciət edərək vaxtaşırı masaj və bəzi fizioterapevtik 

prosedurlar almasına baxmayaraq onda heç bir 

yaxşılaşma qeyd olunmamışdır.

Obyektiv müayinə: 

Xəstəni müayinə etdikdə onurğada qabarıq əyrilik, 

çanaq və çiyinlərin assimetriyası və ayaqların 

uzunluğu arasındakı fərq (sağ ayaq soldan qısa) 

aşkarlanmışdır.

Rentgen müayinəsinin nəticəsi:  

Onurğanın döş və bel şöbələrinin fəqərə cisimlərinin 

struktural S-vari skoliozu. Kobb bucaqları döş şöbədə-

37, bel şöbədə-31 dərəcədir.

Laborator müayinə göstəriciləri: 

Ca və D3 yoxlanılıb, hər ikisinin göstəricisi normadan 

aşağı olmuşdur.

Müalicə: 

Xəstəyə fizioterapevtik prosedurlar: elektroterapiya, 

vakuum, Tens, ultrasəslə müalicə,  maqnitoterapiya  

təyin olundu. Bununla yanaşı xəstəyə  reabilitasiya 

(müalicəvi idman) tətbiq edilərək  evə xüsusi idman 

hərəkətləri verildi. Xəstəyə fizioterapevtik prosedur-

larla yanaşı biotənzimləyici terapiya təyin olundu. 

Təyinat: 

Calcoheel - 1 tablet 3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl 

Discus compositum + Cartilago suis injeel + Musculus 

suis injeel + Lymphomyosot kokteyl şəklində 

paravertebral təyin olunmuşdur.

Nəticə: 

Xəstə müalicənin 1-ci kursunun  sonunda artıq 

onurğasında yaxşılığa doğru dəyişikliyi hiss etdi, 

ağrıları xeyli azaldı, baş ağrıları, halsızlıq kimi əlamətlər 

tamamilə keçdi. 2-ci kursun sonunda təkrar rentgen 

müayinəsi olundu. (Rentgen müayinə müalicə 

başlanandan 6 ay sonra olunmalıdır). Kobb bucaqları 

döş şöbədə-37-dən-31-ə, bel şöbədə-31-dən-24-ə 

düşmüşdür. Biotənzimləyici terapiyanın fizioterapev-

tik prosedurlarla birlikdə aparılması müalicənin 

effektliyini artırır və daha tez nəticə almağa kömək 

edir.

Skoliozda müasir fizioterapevtik yanaşmalar

           Dünyada skoliozun  ən müasir müalicəsi fiziotera-

piyadır. Skoliozun dərəcələrindən asılı olaraq müxtəlif 

fizioterapevtik prosedurlar seçilir. 

Kobb bucağının dərəcələri:

I dərəcə-0-10 

II dərəcə-10-25

III dərəcə-25-50

IV dərəcə-50 və >

l  dərəcə-  ( 0 - 10 ) -əsasən  müa l i cəv i  idman 

(reabilitasiya), ağrı varsa fizioterapiya, ehtiyac olarsa, 

dərman müalicəsi;  

ll dərəcə-(10-25)-fizioterapiya, müalicəvi idman, üzmə 

və dərman müalicəsi.  

lll dərəcə-(25-50)-korset, fizioterapiya, müalicəvi 

idman, üzmə və dərman müalicəsi.   

lV dərəcə-(50->)-cərrahi əməliyyata göstəriş.

Skolioz xəstələri 18-20 yaşa qədər həkimə müraciət 

etməlidir. 

20 yaşdan yuxarı korsetə ehtiyac yoxdur.  

20 yaşa qədər müalicə edirik və nəticə alırıq, 20 

yaşdan yuxarı isə fəsadların qarşısı alınır.

           Kobb bucağının lokalizasiyasından asılı olaraq, 

yəni əyrilik hansı nahiyəyə düşərsə, həmin nahiyəyə 

yaxın orqanlara fəsad verə bilər. Məsələn: bucaq 

boyuna düşərsə-qalxanvari vəz, döş qəfəsinə 

düşərsə-ağciyər, ürək, bel nahiyəsinə düşərsə-

qaraciyər,  böyrəklər və s. orqanlara fəsad verir.

Skoliozun biotənzimləyici terapiya və 

müasir fizioterapevtik üsullarla müalicəsi

Nuriyyə Əlibəyli,

həkim- fizioterapevt, Bioloji Təbabət Klinikası

P
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                  asiyent: Ş.S, 34 yaşında, qadın. 2014-cü ilin iyul 

                ayında Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət 

                edib. 

Pasiyentin şikayəti: 
           Ümumi zəiflik bütün oynaqlarında, boyun 
nahiyəs ində olan ağr ı lar  ş i şk in l ik ,  hərəkət 
məhdudluğu, çeynəmə zamanı çənədə yaranan 
ağrılardan idi.
Ağrılar və  şişkinlik əsasən diz, topuğ, mil-bilək, dirsək 
oynaqlarında olurdu. Daim kənardan köməyə ehtiyacı 
var idi – düymələri və ayaqqabıların bağlarını bağlaya 
bilmirdi. Gecənin 2-ci yarısından başlayan hərəkət 
məhdudluğu və kəskinləşən ağrılar bir neçə saat,  
hətta günortayadək davam edirdi.

Anamnesis morbi: 
           Özünü son 3-4 ildir ki, xəstə hesab edir.  
“Revmatoidli artrit, Poliartrit” diaqnozu ilə müalicə 
alıb, lakin axırıncı 3-4 ay ərzində vəziyyəti ağırlaşıb, 
apardığı müalicə kömək etməyib. 
10 ildir ailəlidir, lakin övladı yoxdur. 8 ildir ki, ginekoloji 
müalicə almasına baxmayaraq, amenoreya qeyd 
olunur. 

Status presens: 
           Dəri və selikli qişalar solğundur, şişkindir, dərialtı 
piy qatı yaxşı inkişaf edib, temperaturu subfebrildir, 
limfa düyünləri əllənmir. Oynaqlar şişkin, ağrılı, hərəkət 
məhdudluğu müşahidə olunur. Ürək tonları karlaşıb. 
Pulmo-vezikulyar tənəffüs eşidilir. Qarnı yumşaq, 
ağrısızdır. Stul qəbizliyə meyilli, diurez  normaldır.

Status lokalis: 
           Mil-bilək, dirsək, topuq, diz, əl barmaqlarının 
proksimal falanqaları və çənə oynaqlarında ağrılar və 
hərəkət məhdudluğu müşahidə olunur.
Laborator müayinədə: Hb – 90 q/l, ECS – 45 mm/saat, 
SRZ - +++, RF - , ALT AST və kreatinin -  N.
Aparılan müayinədən sonra pasiyentdə yanaşı gedən 
hipotireozdan şübhələndik, lakin TSH müayinəsindən 
sonra bu diaqnoz inkar olundu. 

Müalicə: 
            NaCL 0,9 % - 200 ml, Vit C – 50 ml günaşırı, Na 
bikarbonat 8,4 % - 20 ml, Hepar compositum, 
Solidago compositum, Lymphomyosot, Ubichinon 
compositum, Ovarium compositum, Thyroidea 
compositum, Cortizol injeel, Glandula Suprarenalis 
suis injeel, Formasan, Sanuvis –10 seans venadaxili 
damcı ilə yeridildi. 

Per os: 
           Alkala N toz; Formasan, Sanuvis, Artrokehlan A– 
damcılar. 
Bioloji müalicələrlə yanaşı Metipred ½ tablet bir dəfə, 
Sulfasalazin, Kalsi D3 nikomed Forte – sxem ilə qəbul 
edirdi.
Sentyabr ayında təkrar qəbula gələn zaman 
pasiyentin vəziyyəti yaxşı laşmışdır : şişkinl iyi 
çəkilmişdir, oynaqlarda ağrılar azalmışdı. 
Müayinə zamanı: ECS – 25 mm/saat, Hb – 100 q/l, SRZ 
- ++, TSH – 6,7. 
Endokrinoloqun müayinəsi zamanı “Hipotireoz” 
diaqnozu təsdiq olundu, və Eutiroks müalicəyə əlavə 
olundu. 
            Müalicənin 2-ci mərhələsi zamanı sistemlər, 
ozonoterapiya, Metipred, Kalsi D3 nikomed Forte 
–sxem ilə, homeosiniatriya: Quna Polyartritis, 
Lymphomyosot; Euthyroks təyin olundu. Boyun-bel  
nahiyələrində osteopatiya  işləndi.
           Pasiyentin vəziyyəti yaxşılaşıb, hərəkətləri 
sərbəstdir, ağrıları tamam keçib, mensis normallaşıb, 
laborator göstəricilər normaya düşüb. Pasiyent təkrar 
qəbula gələndə, hamilə olduğunu bildirdi. 2015-ci ilin 
avqust ayında sağlam övladı dünyaya gəlib. Bütün 
hamiləlik dövründə qadın ginekoloq və revmatoloqun 
nəzarətində olub.
           Bioloji müalicənin nəticəsində pasiyentin 
homeostazı bərpa olunub – turşu-qələvi mühit 
normallaşıb; detosikasiya və ozonoterapiya nəticə-
sində hüceyrəarası matriksdə və hüceyrələrdə 
mübadilə prosesləri normallaşıb; homeosiniatriyanın 
tətbiqi nəticəsində oynaq funksiyası normallaşıb.
Pasiyentdə uzunmüddətli remissiya müşahidə edilir.

Revmatoid artritin bioloji üsullarla müalicəsi

Sevinc Həsənova, 
revmatoloq, Bioloji Təbabət Klinikası

P
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                  asiyent: B.K., 2009-cu il. Valideynləri Bioloji 

                 Təbabət Klinikasına 2 il müddətində davamlı 

                 şəkildə müşahidə olunan, müalicəyə tabe 

olmayan kəkələmə şikayəti ilə müraciət etmişlər.

Anamnez: Uşaq 2 yaşından danışmağa başlayıb. 4,5 

yaşınadək nitqində qüsur nəzərə çarpmayıb.  İl yarım  

əvvəl valideynlər tədricən artan kəkələmə müşahidə 

ediblər. Davamlı şəkildə aparılan müalicələrə, 

loqopedik məşğələlərə baxmayaraq kəkələməni 

aradan götürmək mümkün olmayıb. Pasiyent klinikaya 

müraciət edəndə  aşağıdakı preparatları qəbul edirdi: 

Triftazin, Sirdalud, Adaptol, Atarax.

Diaqnoz: Tonik loqonevroz

Müalicə: Müalicəyə biotənzimləyici preparatlarla 

başlamaqla yanaşı kimyəvi dərmanlar  tədricən  

kəsildi. Müalicədə Heel Kit, Hepar compositum, 

Hepeel, Spascupreel, Cerebrum compositum, Lipiscor 

preparatları istifadə olunub.

Sinir sistemindəki gərginliyi, ümumi oyanıqlığı aradan 

götürmək məqsədilə NaBr məhlulu ilə Şerbak yaxalığı 

təyin olundu.

Müalicə müddətində psixoloji-loqopedik məşğələlər 

keçirildi.

Nəticə: 1 ay ərzində aparılan kompleks müalicələlərin 

nəticəsi olaraq pasiyent  kəkələmədən azad oldu. 

Hazırda yeni mühitdə, yeni kollektivdə olmasına 

baxmayaraq, uşaqda kəkələmə halları  təkrarlanmır.

Kəkələmənin bioloji təbabət 
üsulları ilə müalicəsi

Gülşən Quliyeva,                         
həkim-nevroloq, Bioloji Təbabət Klinikası

P

Fiziki inkişafdan geriqalmanın 
bioloji terapiyası

Həbibə Mirzəyeva,
pediatr-endokrinoloq, homotoksikoloq, Bioloji Təbabət  Klinikası 

                  asiyent: K.M, 16-yaş , ilkin boyu-152 sm (N-da 

                 161), cəki 42,6 kq (N-da 48-55 kq) olub; çəki və 

                 boy qısalığı şikayətləri ilə müraciət etmişdir. 

Ananın sözlərinə görə, uşaq doğularkən cəki və boyu  

normal olmus, ana südü çatışmazlığından 3 

aylığından süni qidalara keçmişdir. 2 yaşında  

dizenteriya xəstəliyi ilə əlaqədar xəstəxana şəraitində 

müalicə almışdır. 

Anamnez toplanarkən məlum olmuşdur ki, pasiyent 

iştahasızlıq, allergiya, başgicəllənmə, tez yorulma, 

qəbizlik (defekasiya aktı həftədə bir dəfə),  gecələr 

yuxusuzluqdan əziyyət cəkir. Qida rasionunda 

ayaqüstü yeməklərə və rəngli qazlı içkilərə üstünlük 

verir. Ailədə boy qısalığı olan yoxdur.

Müayinələr: Pasiyentin ağız boşluğunun müayinəsi 

zamanı dişlərin sarımtıl, dilin ərpli, pis qoxulu olması 

müşahidə edildi. Ürək tonları auskultasiyada normal, 

nəbzi N. Qarın palpasiyada ağrılı, dəri quru, görünən 

selikli qişalar avazımışdır. Rentgen müayinəsi zamanı 

dolixosiqma aşkarlandı. Sol əl mil-bilək oynağının 

rentgen müayinəsində: sümükləşmə prosesi ləngiyir, 

sümük yaşı əsl yaşdan geridə qalır - V.Gilzanz və

 O.Ratib atlası əsasında 14-yaşa uyğundur. 

USM: Daxili orqanların müayinəsində patologiya aşkar 

olunmadı. İkincili cinsi əlamətlər yaşa uyğundur.

Qanın ümumi analizi EGS-12, Leykosit-13,: SH(N), 

TSH(N), T4(N), Ca aşağı, İg E-yüksək  25(OH)D  aşağı, 3

P aşağı, PTH  yuxarı, HCO  (N) 3

Diaqnoz: Xroniki qəbizlik, D vitamini çatışmazlığı.

Müalicə:   

1. Düzgün qidalanma

2. Fizioterapiya,  vit.D+ Ca preparatı  ilə yanaşı  Alkala 

N, Nux vomica HA, Mucosa comp, Gastricumeel, 

Traumeel , Spascupreel, Symbiovital, Calcoheel      (6 

ay), Sulfur-Heel.

3. NaCl 0,9%+NaHCO  8,4% və Hepar comp., 3

Coenzyme comp., Engystol, Calcium fluoratum injeel; 

Hepeel, Citrokehl, Notakehl, Fortakehl, Pefrakehl, 

Rebas,Thymokehl, Selenokehl, Zinkokehl.

4. ProSymbioflor, Symbiolact comp., Symbioflor 2 

Symbioflor 1 - uzun müddət, Polyzink.

Nəticə: aparılan bir illik  müalicə nəticəsində  

pasiyentin boyu 8 sm uzanmış, cəkisi 3,5 kq artmışdır. 

P
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Praktik təcrübədən

Gecə enurezinin bioloji müalicəsi

TəranəHəşimova,                                                                                            
həkim-nevroloq, Bioloji Təbabət Klinikası

                    kademik təbabətdə müalicəsi çətin olan  

                       vəziyyətlərdən biri də gecələr qeyri-iradi 

                        sidik ifrazı, yəni gecə enurezidir. Adətən, 

sağlam uşaqlarda gecələr sidik ifrazı kontrolu artıq 5 

yaşında tam formalaşır; 5 yaşına kimi uşaqlarda gecə 

sidikburaxma patologiya hesab olunmur. Digər 

tərəfdən, gecələr sidik ifrazına çağırış bu yaşda 

uşaqlarda olmamalıdır və ya minimal olmalıdır. Gecə 

enurezi olan uşaqlarda digər xarakterik xüsusiyyət 

yuxunun dərin olması-yəni profundosomniyadır. Bu 

problem uşaqların sosial və ailə həyatında çox ciddi 

psixoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. 

Enurez kompleks bioloji təbabət müalicələri ilə tam 

aradan qaldırılır.

Pasient:  Ə.S., 9 yaş.

Şikayətləri gecələr sidiyini saxlaya bilməməsi, gecələr 

dərin yatması, əsəbi və narahat olmasındandır.

Uşaq ananın 1-ci hamiləlik və 1-ci doğuşundandır, 

hamiləlik anada normal keçib, doğuş vaxtında və 

normal olub. Sonrakı inkişafı yaşına uyğun olub, 

təqvim üzrə profilaktik peyvəndlərini alıb.

Aparılan diaqnostik müayinələrdən-sidiyin ümumi 

analizi, sidiyin əkilməsi, böyrəklərin USM-si, bel-oma

şöbəsinin rentgen müayinəsində heç bir patologiya 

aşkarlanmayıb.

Müalicə: 

1-ci mərhələ: drenaj detoksikasiya; NaCl 0,9%-200 

ml, Na-bikarbonat 8,4%, Berberis HA, Solidaqo comp, 

Neuro-injeel, Lymphomyosot.

Per os: Plantago homaccord, Valerianaheel, Reneel, 

Nevroheel 

Dazıotu yağı 2 ay müddətində daxilə qəbul etmək 

məsləhət görüldü.

2-ci mərhələ: 

Homeosiniatriya Solidago comp, Neuro-injeel, 

Coenzyme comp. ilə həftədə 2 dəfə aparıldı.

Sidik kisəsi meridianı: V 21, 22, 28, 31, 40

Böyrək meridianı: R2, R7

Qara ciyər meridianı: F2, 8, 3

Ön orta meridian:  İ 3, 4,6

Arxa orta meridian: T 2, 4

Pasiyentə su rejimini qorumaq, stress  faktorlardan 

uzaq olmaq, müalicəvi idman  məsləhət görüldü.

Aparılan kompleks müalicədən sonra gecələr enurez 

halları tamamilə aradan qalxdı.

                  asiyent: Q.M., 4 yaşlı qız. Valideynləri Bioloji 

                 Təbabət Klinikasına 4,5 ay müddətində davamlı 

                şəkildə müşahidə edilən, müalicəyə tabe 

olmayan tutmaşəkilli quru öskürək şikayəti ilə müraciət 

etmişlər.

Anamnez: Xəstə təxminən altı ay əvvəl KRX-dən 

əziyyət çəkmişdir. Xəstəlik bir aya yaxın müddətdə 

davam etmiş, sonra isə boğulma verən, quru öskürək 

müşahidə olunmuşdur. Xüsusən uzanıqlı vəziyyətdə 

və havada nəmlik çox olan yerlərdə, soyuq 

məkanlarda öskürəyin kəskinləşməsi müşahidə 

olunurdu. Ananın dediyinə görə, xəstə klinikaya 

müraciət edənədək bitki tərkibli öskürək əleyhinə 

preparatlar qəbul etmişdir. 

Diaqnoz: Keçirilmiş KRVİ-dən sonra  spastik öskürək 

Spastik öskürəklə gedən xroniki bronxitdə 
biotənzimləyici terapiyasının effektliyi

tutmaları ilə gedən xroniki  bronxit.

Müalicə: Müalicəyə biotənzimləyici preparatlarla 

başlanmışdır. Aşağıdakı preparatların inyeksiya 

formaları adaplikatorla dil altına və burun boşluğuna 

püskürtmə şəklində 3 gün təyin edilmişdir: Belladonna 

HA, Engystol N , Spascupreel.  Əsas  müalicə ilə yanaşı 

Mucosa comp. və Coenzyme comp. içmə formasında 

beş gün təyin olunmuşdur. Ümumi müalicə kursu 8 

gün davam etmişdir. 

Nəticə: Müalicənin ikinci günündən etibarən xəstənin 

vəziyyəti xeyli yaxşılaşmışdır, gecə öskürək tutmaları 

azalmışdır. Müalicənin 5-ci günündən isə bütün 

əlamətlər itmiş və öskürək tamamilə keçmişdir. Artıq 

1,5 ildir ki uşaqda heç bir residiv halı müşahidə edilmir.

LeylaRüstəmova,
həkim-terapevt, Bioloji Təbabət Klinikası

P
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“Bioloji Təbabət və Antihomotoksik Terapiya 

cəmiyyəti”nin prezidenti İbrahimli F.İ. Bioloji 

Təbabətin Azərbaycanda inkişafı haqqında Space 

radiosuna müsahibə vermişdir. 

Sual: Bioloji təbabət nədir? 

 - Bioloji varlıq olan insan bioloji müalicəyə layiqdir. 

Hələ öz zamanında Hippokrat demişdir: “Xəstəliyi 

müalicə edən həkimdir, sağaldan isə təbiət”. O 

qeyd edir ki, mərəzlərin sağalması təbii, yəni bioloji 

təsir nəticəsində baş verir.  

Bioloji təbabət akademik təbabətin davamıdır 

və onların arasında heç bir qarşıdurma yoxdur.   

Bioloji təbabət həkimi olmaq üçün akademik 

təbabət bilgiləri çox vacibdir,  Akademik təbabəti, 

xüsusən də onun nəzəri elmləri olan anatomiya, 

fiziologiya, biokimya, biofizika və ən əsası-tibbin 

fəlsəfəsi sayılan patoloji fiziologiyanı mükəmməl bilən 

həkim  bioloji təbabət həkimi ola bilər.   

Bioloji təbabətin vətəni Almaniyadır. 50 ildən 

artıqdır ki, tək Almaniya deyil, Avropanın bir çox 

ölkələrində, Amerikada, Braziliyada, Kolumbiyada, 

Afrikanın bir neçə ölkələrində  həkimlər bioloji 

təbabətin müalicə üsullarından uğurla istifadə edirlər. 

1992-ci ildən başlayaraq təbabətin müalicə üsulları 

Rusiya, daha sonra Ukrayna, Qazaxstan və Baltikyanı 

ölkələrdə tətbiq olunur.

Azərbaycanda bioloji təbabət və müvafiq 

preparatlar 2001-ci ildən istifadə olunur;  2009-cu ildə 

Bakı şəhərində Bioloji təbabət klinikası fəaliyyət 

göstərir. Daha sonra Göyçay və Sumqayıt şəhərlərində 

də klinikalar açılmışdır. 8 il ərzində bu preparatlardan 

istifadə etməyə başlamış həkimlər bioloji təbabətin 

sirlərinə həm Almaniyada (kurort şəhəri və BT mərkəzi 

olan Baden-Baden şəhərində; bioloji təbabət üzrə 

beynəlxalq simpozium və konqreslərin əksəriyyəti bu 

şəhərdə keçirilir) həm də Almaniyadan dəvət olunmuş

mütəxəssislər tərəfindən keçirilən seminarlarda 

yiyələnirlər.

           Avropa ölkələrindən olan bioloji təbabət 

həkimlərinin rəyinə əsasən inamla deyə bilərəm ki, 

Bakı şəhərindəki Bioloji təbabət klinikası öz uğurlu 

nəticələrinə görə dünyada bu istiqamətdə fəaliyyət 

göstərən klinikalardan seçilir. Həm akademik, həm də 

bioloji təbabətdə istifadə edilən ən müasir diaqnostik 

avadanlıqla təchiz olunub; burada həkimlər bioloji 

təbabət müalicə üsullarının bir çoxunu bilir və ondan 

istifadə edir. Bioloji təbabət üzrə xarici ölkələrdən

dəfələrlə dəvət olunmuş mütəxəssislər ilk gəlişlərində 

öz heyrət təəccüblərini  gizlətmirlər və bundan sonra 

həvəslə klinikamıza gəlib bioloji təbabət üsullarından 

istifadə edən həkimlərin daha da təkmilləşdirən   

mühazirələr  oxuyur, seminarlar keçirlər. Klinikamıza il 

ərzində 2-3 dəfə gələn xarici bioloji təbabət 

ekspertləri var; onlardan bəziləri 2001-ci ildən bəri 

ölkəmizə hətta 15 dəfə gəliblər. Onlardan bir çoxu 

Azərbaycan televiziyası ilə ağır və xroniki xəstəliklərin 

bioloji təbabətlə müalicəsinə dair  maraqlı məlumatla 

çıxışlar ediblər.

Sual: Bioloji təbabət həkimi nə ilə fərqlənir? 

 - Yeri gəlmişkən, dahi Hippokratın bir sözünü 

xatırlatmaq istəyirəm : “Həkim-filosofdur: axı müdriklik 

və təbabət arasında elə də böyük fərq yoxdur” (460-

377 e.ə.).

Həkimlik bu gün ən çətin və mürəkkəb sənətdir. İnsan 

sağlamlığına qulluq edən bu sahədə hələ də  aydın 

olmayan məqamlar var. Ona görə də həkim daim 

oxumalı, biliklərini təkmilləşdirməlidir.

    Həkim cəmiyyətin ən hörmətli üzvüdür,çünki o 

insan üçün  ən  qiymətli  olan sağlamlığın keşiyində  

dayanan şərəfli peşə sahibidir. Bioloji təbabət 

həkiminin fərqi artıq universitetdə təhsil aldığı 

dövrdən başlayır. Xarici ölkələrdə  bioloji təbabət 

həkimləri əvvəl akademik universitetdə təhsil alır ,həm 

də bizdən fərqli olaraq onlar müəyyən kurslarda 

bioloji təbabət üzrə ibtidai bilgilərə yiyələnirlər. Daha 

sonra bu sahədə inkişaf etmək istəyən həkim öz 

təhsilini magistratura və bioloji təbabət üzrə 

diplomdan sonrakı  tədris üzrə davam etdirə bilər. 

          Bu yaxınlarda Kolumbiya universitetlərinin birinin 

professoru Arturo O.Birne klinikamızın qonağı 

olmuşdur. Onun sözlərinə görə, Kolumbiyada bioloji 

təbabət artıq 40 ildir ki, 7 universitetdə tədris olunur, 2 

universitetdə isə bioloji təbabət üzrə magistratura var.

            Almaniyanın özündə yer ləşən Viadr ina 

universitetində komplementar təbabət fakültəsi vardır, 

eyni zamanda Almaniyada həkimlər üçün  Bioloji 

təbabətin müxtəlif üsullarını tədris edən bir çox 

məktəb var. Bu məktəblərdə təhsil  ödənişli və bahadır. 

Bu da savad l ı  hək imlər in  b io lo j i  təbabət i 

mənimsəməsinə maddi olaraq mane olur. Bəzən belə 

bir sual yaranır ki, bioloji təbabət bu qədər fərqli və 

üstün olduğu halda xaricdə niyə bütün həkimlər 

ondan istifadə etmirlər? Cavab çox sadədir: Mən 

bayaq qeyd etdiyim kimi, bioloji təbabət  həkimi 

Bioloji Təbabət  və 
  Bioloji Təbabət həkimi

BTvəATC
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olmaq istəyənlər akademik təbabəti yaxşı bilməli və 

sonra öz təhsilini bioloji təbabət üzrə davam 

etdirməlidir. Bu isə vaxt, böyük zəhmət və dözüm 

deməkdir. İkinci mühüm faktor –bu həkimin sonrakı 

təhsilini davam etdirmək üçün lazım olan maddi 

təminatıdır.

Sual: Siz bu gün Azərbaycanda Bioloji Təbabət 

Cəmiyyətinin prezidenti, Bioloji Təbabət  

jurnalının baş redaktorusunuz. Bu fəaliyyət 

istqamətiniz barədə nə deyə bilərsiniz?

 - 2010-cu ildə Azərbaycan Tibb universitetinin 

hörmətli professorlarından biri mənə  Bakıda  Bioloji 

Təbabət  klinikasının fəaliyyət göstərdiyini   bildirdi və  

tibbdə perspektivi olan bu fərqli  təbabətlə məşğul 

olmağı məsləhət gördü. Bundan sonra mən Bioloji 

Təbabət  klinikasının rəhbərliyi və Bioloji Təbabət  

cəmiyyətinin prezidenti ilə tanış oldum.

            Bioloji Təbabətin üçüncü səviyyəsinin tədrisi üzrə  

növbəti seminarlar bu dövrə təsadüf edirdi və mən 

seminara dəvət aldım. Üç gün müddətində Bioloji 

təbabətin  yüksək səviyyəli mütəxəssislərini 

dinlədikdən sonra  insanlara ziyan vurmamaq üçün 

həkimlərə böyük imkanlar verən,  xəstəyə düzgün 

elmi şəkildə yanaşaraq biosistem kimi qəbul edən belə 

bir təbabətin olması  məndə çox xoş təəssüratlar 

yaratdı. Mən öz 30 illik elmi və praktiki iş həyatımda  

toplanmış suallara cavab tapdım. 

           O gündən  bu günədək  bu təbabəti öyrənirəm 

və başqalarına da öyrətməyə çalışıram. İstərdim ki, 

hörmətli həmkarlarım da bioloji təbabətə müraciət 

etsinlər və  Azərbaycan həkimlərinin bu sahədə daha 

da təkmilləşməsi üçün  imkanım daxilində olan hər bir 

şeyi etməyə çalışıram. Biz çox istedadlı millətik, savadlı  

həkimlərimiz çoxdur. İstərdim ki, onlar da Almaniya, 

İtaliya, İspaniya, Avstriya, Belçika,  İsveçrə, Amerika, 

Kolumbiya  və digər ölkələrdə  olduğu kimi müasir 

həkimliyin zirvəsinə çata bilsinlər.

          Bu gün  Azərbaycan çox sürətlə inkişaf  edən 

ölkələr sırasındadır. Hörmətli prezidentimiz İlham 

Əliyev cənablarının apardığı düzgün və müdrik  

siyasət nəticəsində  biz hərtərəfli inkişaf etməyimizi və 

müasir insanın  dəyərli yaşamı üçün lazım olan ən 

tərəqqi nailiyyətləri tətbiq etdiyimizi  bütün dünya 

ölkələrinə çatdıra bilirik. Həmçinin biz 21-ci əsrin 

təbabəti olan Bioloji təbabət sahəsində öz sözümüzü 

deyirik.  

           2011-ci ildə Bioloji təbabətin mərkəzi olan Baden-

Baden şəhərində keçirilmiş konfransı yada salmaq 

istəyirəm. Bakıdakı Bioloji təbabət klinikasının 

rəhbərliyi öz təcrübəsində Bioloji təbabət üsullarından 

və preparatlarından istifadə edən  Azərbaycan tibb 

universitetinin professorlarını bu seminarda iştirakını 

təmin etmişdi.

          2011 –ci il noyabr ayında Baden-Baden şəhərində 

keçirilmiş bu konfransda dünyanın 30-dan çox 

ölkəsinin nümayəndəsi iştirak edirdi və konfransın 

sonunda ən yaxşı iş lərin qiymətləndiri lməsi 

diqqətəlayiq məqam kimi qeyd olunmalıdır. Bizim 

həkim heyəti digərlərinə nisbətən az təcrübəli 

olmasına baxmayaraq, birinci və ikinci yerlərə layiq 

görüldü. Hətta Amerikalı həkimdəndə irəlidə olduq (o 

üçüncü yerlə kifayətlənməli oldu).

            Bildiyimiz kimi, bu konfransadək 2011-ci ilin may 

ayında keçirilmiş Avroviziya mahnı müsabiqəsində 

Azərbaycan birinci yeir tutmuşdu. Bu konfransa 

hazırlaşarkən mən düşünürdüm ki, yüksək yerləri 

tutmaqla biz nəinki yaxşı oxumağımızla, həmçinin 

dərin düşüncə tərzi, bilik və bacarığımızla da 

fərqləndiyimizi də dünyaya sübut etməliyik.

Sual: Bioloji təbabət həkimi olmaq üçün konkret 

olaraq nə etmək lazımdır?

 - Əlbəttə ki, bioloji təbabəti öyrənməyə başlamaq 

lazımdır. Hamı bilir ki, yaxşı həkim olmaq üçün daim 

təkmilləşmək, yəni tibb elminin  yeni nailiyyətlərini 

mənimsəyərək, praktikada istifadə etmək lazımdır.

           Mən bioloji  təbabətə gələndən sonra hətta 

Bioloji təbabətin vətəni olan Almaniyaya,  Vütemburq 

şəhərinin Viadrina universitetinə  gedib 2 illik təhsil 

almaq istəmişəm, lakin bu yolda 2 ciddi tələb vardı: 

alman dilini bilmək və 10 000 evro. Maddi vəsait 

problemi üzündən Almaniyada təhsil almaq imkanlı 

olmadı, buna görə də mən ilk olaraq Bioloji təbabət 

cəmiyyətinin Bioloji təbabət klinikasının nəzdində 

keçirdiyi kurslarda, daha sonra Bioloji təbabət 

klinikasının rəhbərliyi tərəfindən müntəzəm  təşkil 

olunan beynəlxalq seminarlarda iştirak etdim. Bu günə 

kimi bioloji təbabəti öyrənirəm, çünki burda olan 

çoxsaylı müalicə üsullarının mənimsənilməsi xeyli vaxt 

tələb edir. Bioloji təbabət üzrə nə qədər çox müalicə 

üsulu bilsək, həkimlik səviyyəmiz bir o qədər yüksək 

olar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dünyada yalnız 

Azərbaycanda BT cəmiyyəti tərəfindən keçirilən bioloji 

təbabət üzrə kurslar demək olar ki, ödənişsizdir ; 

Bioloji təbabətin 20 mühazirədən ibarət əsas 

kursunun qiyməti simvolikdir. Almaniya, Belçika, 

İsveçrədən dəvət olunmuş mütəxəssislər tərəfindən 

keçirilən və 2-3 gün davam beynəlxalq seminarlar isə 

tam ödənişsizdir. Müqayisə üçün demək istəyirəm ki, 

Moskvada keçirilən belə seminarlarda iştirak etmək 

üçün 300-500 evro ödəmək lazım gəlir.               

                                            7 dekabr 2015-ci il  
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                             Euphorbium compositum

Euphorbium co
m

p
.

Sinusit	və	rinit	zamanı	təbii	vasitə

Rinitlər

·		Rinitlər

·		Allergik

·		Bakterial

·		Virus

·		Quru

·		Hiperplastik

·		Atro�ik

Sinusitlər

·		Kəskin

·		Xroniki

- Heel 

ь  İl�habəleyhinə, repara�ve, allergiyaəleyhinə, virusəleyhinə təsir göstərir
ь  Burnun və burunətra� ciblərin selikli qişalarının qurumasının qarşısını alır
ь  Mübadilə proseslərini normallaşdırır
ь  Burun tənəffüsünü yaxşılaşdırır
ь  Tərkibində damardaraldıcı komponentlər yoxdur
ь  Prepara�n uzunmüddətli is�fadəsi öyrəşmə və terapev�k effek�n zəifləməsinə səbəb olmur
ь  Uşaqlarda, hamilələrdə, yaşlılarda is�fadəsi təhlükəsizdir
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