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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
“Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı” perinatologiya və pediatriyanın bütün
bölmə-ləri üzrə orijinal materiallar qəbul olunur. Jurnal 6 ayda bir dəfə olmaqla il ərzində 2
nömrəsi nəşr edilir. Jurnalda məqalə verilərkən aşağıdakılara riayət edilməlidir: məqalələr
əvvəllər heç bir nəşr-lərdə dərc edilməməli və onlara təqdim olunmamalıdır (istisna hallar
redaksiya heyəti tərəfindən müzakirə olunur). Məqalələr redaksiya heyəti tərəfindən müsbət rəy
aldıqda 1-6 ay ərzində dərc olunur. Məqalələr azərbaycan, rus, ingilis və türk dilində qəbul
edilir. Azərbaycan dilində yazılan məqalələrə üstünlük verilir.
Məqalə iş yerinə yetirilmiş müəssisədən rəsmi məktubla müşayiət olunmalıdır.
Məqaləyə mütəxəssisin rəyi əlavə edilir (imzalanmış və möhürlənmiş). Məqalələr komputerdə yığılmalı (14 şriftlə, Times New Roman proqramında), elektron versiyası diskdə (CD) və
iki nüsxə çap olunmuş variantda verilməlidir. Redaksiya heyətinin rəyindən asılı olmayaraq təqdim edilmiş materiallar geri qaytarılmır. Məqalə A4 ölçülü kağızda çap olunur, şriftin ölçüsü 14
pt, sətirarası məsafə 1,5 interval olmalıdır. Orijinal məqalələrin həcmi şəkil, cədvəl və ədəbiyyat
siyahısı ilə birlikdə 12 səhifədən, ədəbiyyat icmalı və mühazirələrin həcmi isə 15 səhifədən artıq
olmamalıdır. Birinci səhifədə müəlliflərin adı, soyadı, atasının adı, məqalənin adı (yığcam şəkildə), müəssisə və kafedranın (şöbənin) tam adı, şəhər və ölkə, açar sözlər (3-dən artıq olmamaq
şərtilə) göstərilir. Orijinal məqalələr (tədqiqatlar) aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmalıdır:
-giriş
-material və tədqiqat metodları
-tədqiqatın nəticələri və müzakirələr
-istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı
-xülasə və açar sözlər (rus və ingilis dillərində)
Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunur:
1) Siyahıdakı ardıcıllıq əlifba sırası ilə deyil, mətndə olan istinadlara uyğun ardıcıllıqla,
kvadrat mötərizədə olmalıdır.
2) İstinad edilən mənbələr son 10-15 ildə dərc olunmuş, sayı icmal məqalələr üçün 50-60,
qalan hallarda 12-15-dən artıq olmamalıdır.
3) Ədəbiyyat siyahısı orijinalda olduğu kimi göstərilir.
Hər bir məqalədə qısa, işin əsas məzmununu əks etdirən (işin məqsədi, material/xəstələr,
nəticələr), 4-5 açar sözdən ibarət xülasə göstərilməlidir. Xülasə abzas olmadan, 100-250 sözdən
ibarət olmalıdır.
Redaksiya göndərilən materialları ixtisar etmək və düzəlişlər aparmaq hüququna malikdir və
dərc olunmuş materiallara məsuliyyət daşımır.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!
В журнал Перинатологии и Педиатрии принимаются оригинальные материалы по
всем разделам перинатологии и педиатрии. Журнал печатается в 6 месяцев 1 раз 2 номера
в год. Направляя статьи в редакцию, необходимо соблюдать следующие правила: статьи
не должны быть опубликованы или предоставлены для публикации в другие издания (за
исключением рассмотрения редакционной коллегией). После одобрения редакционной
коллегией, статьи будут опубликованы в течение 1-6 месяцев. Статьи принимаются на
азербайджанском, рус-ском, английском и турецком языках, преимущественно будут
иметь статьи на азербайджан-ском языке.
Рукопись сопровождается официальным письмом учреждения, в котором выполнена
работа. К статье должен быть приложен отзыв руководителя с подписью и печатью.
Каждая статья должна быть представлена в формате Microsoft Word в двух печатных
вариантах и на CD (вне зависимости от решения редакционной коллегии предоставленные материалы не возвращаются). Статьи печатаются на бумаге формата А4 с размером
символов 14 pt междустрочным интервалом 1,5. Объем оригинальных статей, включая
рисунки, таблицы и список литературы, должен составлять не более 12 страниц, обзоров
литературы и лекций – 15 страниц. На первой странице должны указываться название
статьи, имя, отечество, фамилия авторов, полное официальное название учреждения,
кафедры, город и страна). Каждая статья должна состоять из следующих разделов:
- введения;
-материалов и методов исследования;
-результатов исследования и их обсуждения;
-списка использованной литературы;
Список литературы должен быть составлен по следующим правилам:
1) В списке литературы перечисляются все авторы, которые приводятся в тексте по
мере цитирования, а не в алфавитном порядке, в квадратных скобках [1,2].
2) Количество цитируемых источников последних 10-15 лет не должно превышать
50–60 в обзорных статьях и 12–15 во всех остальных случаях.
3) Список литературы должен быть указан как в оригинале
К статье прилагается короткое структурированное резюме (цель исследования, материал/пациенты, результаты, выводы) с ключевыми словами, не более 4-5 слов. Резюме
печатается без абзацев, объемом от 100 до 250 слов.
Редакция оставляет выбор право аннулировать или редактировать представленные
статьи и не несет ответственность за опубликованную информацию.
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FOR AUTHORS!
Original materials according to all sections of a perinatology and pediatrics are accepted for
Perinatology and Pediatrics Journal. The journal is issued every 6 months 2 times a year. Please
note, materials submitted to the Editorial Office Staff are supposed to meet the following
requirements :
Sending in the works that have already been assigned to the press by other Editorial Staff or
have been printed by other publishers are not permissible.
After approval by an editorial board, articles will be published in 1-6 months. Articles are
accepted in the Azerbaijani, Russian, English and Turkish languages( Azerbaijani is advantage).
To obtain the rights of publication articles must be accompanied by a visa from the project
instructor or the establishment, where the work has been performed, and a reference letter, both
written or typed on a special signed form, certified by a stamp or a seal. Articles must be
provided with a double copy and typed or computer-printed on a single side of standard typing
paper and on CD (proof-sheets are not sent out to the authors). 1.5 spacing between the lines,
print size 14 pt. The amount of original articles, including images, tables, and references, should
not exceed 12 pages, literature reviews and lectures-15 pages.
Title of article ,a name, a middle name, a surname of the authors, the full official name of
establishment, department, the city and the country, (keywords no more than three) have to be
specified on the first page.
Submitted material must include a coverage of a topical subject, research methods, results
and review,resume in azerbaijani,english, russian languages.
The references should be compiled according to the following rules:
1) References should be numbered in order of appearance in the paper , and not in
alphabetical order. In text, references should be put in brackets, i.e. (12).
2) The number of sources cited the past 10-15 years must not exceed 50-60 in reviewed
articles and 12-15 in all other cases.
3) References should be specified as in the original to article attached a short structured
abstract (the purpose of the study, material/patients, results, conclusions) with keywords, not
more 4-5 words. Summary is printed without paragraphs, from 100 to 250 words or less.
Editorial Staff reserves the rights to cut down in size and correct the articles and is not
responsible for the published information. Articles that fail to meet the aforementioned
requirements are not assigned to be reviewed.
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PERİNATAL ASFİKSİYA KEÇİRMİŞ VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞULANLARDA
BAĞIRSAQLARIN İŞEMİK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ ZAMANI SEROTONİNİN
SƏVİYYƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Hacıyeva A.S., Məcidova S.Z., Sərdarova Q.H.
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya institutu
Tədqiqatın məqsədi perinatal asfiksiya keçirmiş vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda
bağırsaqların işemik zədələnmələri zamanı qanda serotoninin səviyyəsində baş verən dəyişikliklərimüəyyən etməkdən ibarətdir.
Tədqiqata perinatal asfiksiya keçirmiş 98 vaxtından əvvəl doğulan uşaq cəlb edilmişdir.
Nəzarət qrupuna fizioloji doğuşdan olan 14 vaxtından əvvəl doğulan uşaq aid edilmiş-dir.
Bu qrup uşaqlarda baş beyin toxumasının zədələnmələrinin ağırlıq dərəcələrini Sarnat H.B şkalası ilə qiymətləndirməsi zaman 1-ci dərəcəli zədələnmə 1-13 bal, 2-ci dərəcəli 14-26 bal, 3-cü dərəcəli zədələnmə 27-39 bal qiymətləndirilmişdir. Müayinə olunan uşaqların vəziyyətinin ağırlığı erkən neonatal dövrdə NEOMOD şkalasına əsasən təyin edilmişdir. Yenidoğulanlar 2 qrupa bölünmüşdür; 1-ci əsas qrupa erkən neonatal
dövrdə maksimal balla qiymətləndirilən (5 bal və çox) 58 uşaq, 2-ci müqayisə qrupuna 4
bal və ondan aşağı balla qiymətləndirilən 40 uşaq aid edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi: Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, HBD-2-nin konsentrasiyası vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda 5-7-ci gün
246,2-257,5 nq/q, 14-15-ci günlər- 173,7-206,9 nq/q, 24-28-ci gün 155,2-167,4 nq/q arasında
tərəddüd etməsi bağırsaqların işemik zədələnmələrinin inkişaf etməsini göstərir. Bu qrup
uşaqlarda serotoninin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə aşagı olmuşdur. Müəyyən edilmişdir
ki, HBD-2-nin konsentrasiyası nəzarət qrupu ilə müqayisədə 3 dəfə çox, serotonin səviyyəsi
isə nəzarət qrupundan 2 dəfə azdır. Beləliklə, MSS-nin hipoksik zədələnmələri zamanı
inkişaf edən intestinal distress serotonin ifrazının əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb
olur.
Açar sözlər: perinatal asfiksiya, yenidoğulan,β-defensin-2, serotonin.
ziyanın inkişafına səbəb olur. Hipoperfuziya
fonunda MSS-nin zədələnmələrinin ağırlıq
dərəcəsi beyin damarlarının arxitekturasından və uşağın hestasiya yaşından asılı olaraq
müşahidə edilir. Toxumalara oksigenin daşınması və mikrosirkulyasiya prosesləri qanın reologiyasından əhəmiyyətli dərəcədə
asılıdır [3,4]. Mikrosirkulyasiyanın bərpa
olunmasında bioloji aktiv maddə olan serotonin xüsusi rol oynayır, qanın laxtalanma
prosesini tənzimləyir, qanaxmanı azaldır.
Mərkəzi sinir sistemində (MSS) neyrotransmitter rolu oynayan serotonin onun bütün
şöbələri ilə əlaqə yaradır və fəaliyyətinin
vacib həlqəsinə təsiredir. MSS-dən kənarda
serotonin saya əzələlərin yığılmasını stimulə
edir ki, bu da mədə-bağırsaq peristaltikasının sürətlənməsi ilə müşahidə olunur.
Mədə-bağırsaq traktının (MBT) motorikası
həmçinin vegetativ sinir sisteminin parasimpatik şöbəsinin bir hissəsi olan serotoniner-

Mərkəzi sinir sisteminin perinatal zədələnmələri aktual tibbi və sosial problem olaraq qalmaqdadır.Döldə və yenidoğulanda
mərkəzi sinir sisteminə (MSS) təsir göstərən zədələyici faktorlar arasında əsas yeri
bətndaxili hipoksiya və doğuşda baş verən
asfiksiya tutur [1,2]. Qeyd etmək lazımdır
ki, məhz bu kontingent körpələr arasında bir
neçə üzv və sistemin patoloji prosesə cəlb
olunması nəticəsində perinatal ölüm yüksək
səviyyədə qalmaqdadır; həmçinin bu uşaqlar
arasında sonrakı yaş dövrlərində əlillik hallarının artması qeyd olunur.
Perinatal hipoksiyaya cavab olaraq hemoreseptorlar vasitəsilə simpatiko-adrenal
sistemin aktivləşməsi baş verir. Bu isə qan
dövranının mərkəzləşməsinə səbəb olur və
nəticədə qanla az təchiz olunan orqanların
işemik zədələnmələri baş verir.Uzun müddət baş verən hipoksiya zamanı kompensator mexanizmlər tükənir və arterial hipoten8
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gik neyronlar vasitəsi ilə tənzimlənir [5].
MSS və MBT-də geniş spektrli təsirə malik
olan bioloji aktiv maddənin – serotoninin
səviyyəsi perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulan uşaqlarda kifayət qədər öyrənilməmişdir [6]. Bu aspektdə aparılmış tədqiqat
işləri tək-təkdir.
Perinatal asfiksiya keçirmiş vaxtından
əvvəl doğulanlarda asfiksiya zamanı MSS
ilə yanaşı diğər üzv və sistemlər də patoloji
prosesə cəlb olunur. Bu baxımdan bağırsaqların işemik zədələnməsi az kütləli uşaqların
həyatı üçün çox təhlükəli olur. Bağırsaq
funksiyasının pozulmasının əsasını damar
pozğunluğu təşkil edir ki, nəticədə bağırsaqların motor, baryer funksiyası, mikrobların bağırsaqlarda lokalizasiyası pozulur və
toksik maddələr qana daxil olur. Müəyyən
olunmuşdur ki, hətta qısa müddətli hipoksiya bağırsaqların baryer funksiyasının pozulmasın səbəb olur [7,8]. Bağırsaq selikli
qişasının işemik zədələnməsi anadangəlmə
immunitetin induksiyasına və antimikrob
peptidlərin stimulyasiyasına səbəb olur.
Bağırsaqların işmik zədələnmələrinin erkən
diaqnostik markeri kimi fekal β-defensinin
dinamikada təyini bağırsaq selikli qişasında
lokal nekrotik prosesin inkişafını başlanğıc
mərhələdə təyin etməyə imkan verər, hansı
ki, rentgenoloji müayinədə müəyyən etmək
olmur [9,10].
Məlumdur ki, 95% serotonin mədəbağırsaq sistemi tərəfindən, 5-10% -i isə
MSS-də triptofan aminturşusundan sintez
olunur. Serotonin mədə bağırsaq sisteminin
motor və sekretor aktivliyini tənzim edir.
Bundan əlavə simbiotik mikroorqanizmlərin
inkişaf faktorlarının tənzim olunmasında rol
oynayır və yoğun bağırsağın bakterial metabolizmini tənzim edirlər. Bu baxımdan
bağırsaqların işemik zədələnmələri zaman
neyroendokrin mübadiləsinin- xüsusilə də
serotonin səviyyəsinin müəyyən edilməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın məqsədi perinatal asfiksiya
keçirmiş vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda
bağırsaqların işemik zədələnmələri zamanı
qanda serotoninin səviyyəsində baş verən
dəyişiklikləri müəyyən etməkdən ibarətdir.
Tədqiqatım material və metodları:
Tədqiqata perinatal asfiksiya keçirmiş, er-

kən neonatal dövrdə K.Fərəcova adına
Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinədaxil
olmuş 98 vaxtından əvvəl doğulan uşaq cəlb
edilmişdir. Nəzarət qrupuna fizioloji doğuşdan olan 14 vaxtından əvvəl doğulan uşaq
aid edilmişdir. Sağlam yenidoğulanlarda
[nəzarət qrupu] klinik adaptasiya qənaətbəxş
olmuşdur. Belə ki, ilkin bədən kütləsinin
itirilməsi 4-10 % arasında olmuş və 7-12-ci
gün bərpa olmuş, göbək ciyəsi qalığı 3-5-ci
gün düşmüşdür, fizioloji sarılıq 6[23%]
uşaqda qeyd edilmiş, tənəffüs, ürək-damar,
sinir sisteminin adaptasiyasında qabarıq kənara çıxmalar qeyd edilməmişdir. Bütün
qeyd olunanlar bu yenidoğulmuşların sağlam uşaq və nəzarət qrupu kimi götürməyi
şərtləndirmişdir.
Diaqnoz klinik baxış, əlavə müayinə
üsulları (qanın, sidiyin ümumi analizi) və
instrumental müayinələr (rentgenoloji
müayinə, exokardioqrafiya, neyrosonoqrafiya, doppleroqrafiya) əsasında qoyulmuşdur. Nevroloji statusun qiymətləndirilməsi son təsnifatdan istifadə etməklə
sindromoloji prinsiplərlə aparılmışdır.
MSS-nin zədələnmələrinin ağırlıq dərəcəsini müəyən etmək üçün Sarnat şkalasından istifadə olunmuşdur. Perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda baş beyin
toxumasının morfofunksional zədələnmələrinin ağırlıq dərəcələrini Sarnat H.B
şkalası klinik qiymətləndirməsi zaman 1ci dərəcəli zədələnmə 1-13 bal, 2-ci dərəcəli 14-26 bal, 3-cü dərəcəli zədələnmə
27-39 bal qiymətləndirilmişdir.
Müayinə olunan uşaqların vəziyyətinin
ağırlığı erkən neonatal dövrdə NEOMOD
şkalasına
əsasən
təyin
edilmişdir.
NEOMOD şkalası ilə qiymətləndirilmədən
asılı olaraq ağırlıq dərəcəsinə görə yenidoğulanlar 2 qrupa bölünmüşdür; 1-ci əsas
qrupa erkən neonatal dövrdə maksimal balla
qiymətləndirilən (5 bal və çox) 58 uşaq, 2-ci
müqayisə qrupuna 4 bal və ondan aşağı
balla qiymətləndirilən 40 uşaq aid edilmişdir.
İstisna meyarlarına daxil olmuşdur; 2500
q-dan çox kütlə, 36 həftədən çox hestasiya
yaşı, nekrotik enterokolit III, IV dərəcə.
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Müayinə uşağın 5-7, 10-14 və 24-28-ci
günləri aparılmışdır.
Müayinə üşün nəcis immunferment analizi vasitəsilə β-defensin-2 xüsusi [ELİSA
Kit İmmundiaqnostik, Bensheim,Germany]
dəst ilə aparılmışdır. Fekal sınaqları 1:50
nisbətində ekstraksion buferdə durulaşdırılmışdır; homogenizasiya sentrifuqasiya edildikdən sonra həlledici buferdə həll edilmiş,
mikroplaşetdə yerləşdirilmiş və HBD-2
ücün xarakterik antitellərlə örtülmüşdür.
Nəticə miqdarı nq/q-la hesablanmışdır.Qan
zərdabında serotoninin konsentrasiyası immunferment üsulu ilə təyin edilmişdir.
Statistik analiz qeyri-parametrik üsullardan (Manna-Uitni, Vilkokson testləri,
Spirmen korrelyasiyası) istifadə etməklə
aparılmışdır.
Beləliklə, yenidoğulanların vəziyyətinin
ağırlığı erkən neonatal dövrdə adaptasiya
prosesinin gedişinə ciddi təsir göstərmişdir.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi:
Müəyyən edilmişdir ki, əsas və müqayisə qrup yenidoğulanların hestasiya yaşı,
bədən kütləsi, Apkar şkalası ilə 1-ci və 5-ci
dəqiqələrdə vəziyyəti bir-birindən dürüst
fərqlənmir (p>0,01). Lakin əsas qrup

yenidoğulanlarda MSS-nin ağır dərəcəli zədələnmələri ilə yanaşı intestinal distres əlamətləri daha qabarıq təzahür etmişdir.
Belə ki, onlarda ağciyərlərin süni ventilyasiyası müqayisə qrup yenidoğulanlardan
xeyli uzun çəkmişdir- 10 (5-14) və 5 (2-9)
gün müvafiq olaraq (p<0,01). Həmçinin
əsas qrup yenidoğulanlarda inotrop terapiyanın (dopamin) müddəti müqayisə qrupu
yenidoğulanlardan dürüst çox olmuşdur – 6
(3-10) və 3 (2-7) gün (p<0,01). Tam parenteral qidalanma əsas qrup yenidoğulanlarda
4 (2-9) gün, müqayisə qrupu yenidoğulanlarda 2 (1-4) gün (p<0,01) davam etmişdir. Enteral qidalanmaya keçid əsas qrup
yenidoğulanlarda 20 (12-25) gün, müqayisə
qrupu yenidoğulanlarda 12 (8-16) gün
(p<0,01) olmuşdur. Qeyd olunanlarla yanaşı
əsas qrup yenidoğulanlarda bədən kütləsi
artımı neonatal dövrün sonu (27-28-ci gün)
210 (120-280) q, müqayisə qrupu yenidoğulanlarda – 300 (220-420)q olmuşdur
(p<0,01).
Müayinə olunan uşaqlarda MSS-nin
hipoksik zədələnmələrinin ağırlıq dərəcələri
Sarnat şkalası ilə müəyyənləşdirilmişvə alınan nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1.

Müayinə qruplarında MSS-nin zədələnmələrinin ağırlıq dərəcələrinin göstəriciləri
Sarnat şkalsı
ilə qiymətləndirmə
I dərəcə
II dərəcə
III dərəcə

Əsas qrup, n=58
14 (24,1%)
31 (53,5%)
13 (22,4%)

Qruplar
Müqayisə qrupu, n=40
13 (32,5%)
21 (52,5%)
6 (15%)

Əsas qrupa daxil olan yenidoğulanlarda
MSS-nin hipoksik zədələnmələri ilə yanaşı
intestinal distress sindromu da inkişaf etmişdir. Bu qrupa daxil olan az kütləli uşaqlarda apnoe tutmaları, qarnında köp olması,
mədədə qıdanın qalması, qusma halları,
süstlük sindromu müşahidə edilmişdir.
Müayinəyə cəlb olunmuş bu qruplarda intestinal distresin inkişaf etmə ehtimalı öyrənilmişdir.

Nəzarət qrupu, n=14
-

Bu məqsədlə qeyri-invaziv üsulla nəcisdə β-defensin-2 proteinin dinamikada təyin
olunması ilə, bağırsaqların işemik zədələnmələrinin erkən mərhələdə diaqnozu qoyulmuşdur.
Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda fekal
β-defensinin səviyyəsi neonatal dövrün dinamikasında müəyyən edilmişdir (cədvəl 2).
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Cədvəl 2.
Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda neonatal dövrün dinamikasında
β-defensinin səviyyəsi
Göstəricilər
Qruplar

Nəzarət qrupu
(n=14)
Tək struktur patologiyası olanlar
( müqayisə qrupu) (n=40)
Struktur patologiyası + bağırsaq
disfunksiyası
olanlar (n=58)
(əsas qrup)

Hestayisa
yası, həftə

Çəkisi, q

-defensin, nq/q

32,7±1,1
(29-37)

2071,4±83,7
(1800-2400)

5-7 gün
40,4±4,8
(16,2-54,4)

10-14 gün
39,1±4,6
(16,1-51,9)

24-28 gün
28,2±3,1
(15,6-39,2)
^

36,7±0,5
(33-38)

100,4±18,9
2850,0±142,1
(27,6-246,2)
(1800-3900)
*

80,7±12,0
(29,2-173,7)
*

60,7±9,6
(26,3-155,2)
^*

34,5±0,8
(30-38)

129,7±21,6
2370,0±188,0
(54,7-257,5)
(1300-3200)
**

116,2±18,1
(46,9-206,9)
**

96,4±16,5
(26,3-188,9)
**

Qeyd: göstəricilər arasında fərqin statistik dürüstlüyü:
1. Müalicədən əvvəlki göstəricilər ilə: ^ - p0< 0,05; ^^ - p0< 0,01; ^^^ - p0< 0,001.
2. Nəzarət qrupunun göstəriciləri ilə: * - p1< 0,05; ** - p1< 0,01; *** - p1< 0,001.
3. Tək struktur patologiyası olan qrupunun göstəriciləri ilə: & - p2< 0,05; && - p2< 0,01;
&&& - p2< 0,001.
İntestinal distres sindromu olan yenidoğulanlarda HBD-2-nin səviyyəsi dinamikada tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda HBD-2nin konsentrasiyası neonatal dövrün dinamikasında [1, 7, 15, 30-cu gün] nəzarət qrupun göstəricilərindən dürüst yüksək olur,
daha qabarıq fərq 3-cü gün qeyd edilir [
cədvəl 2]. MSS-nin struktur zədələnməsi
fonunda inkişaf etmiş intestinal distress
sindromu olan yenidoğulanlarda HBD-2-nin
konsentrasiyası nəzarət qrupundan 3 dəfə
cox olmuşdur [ cədvəl 2].
Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, HBD-2-nin konsentrasiyası
vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda 5-7-ci
gün 246,2-257,5nq/q, 14-15-ci günlər- 173,7
-206,9 nq/q, 24-28-ci gün 155,2-167,4 nq/q
arasında tərəddüd etməsi bağırsaqların işemik zədələnmələrinin inkişaf etməsini göstərir ki, da vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda nekrotik enterekolitin inkişaf inkişaf
riskini artırır.
Bu qupa daxil olan vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda neyroendokrin sistemin

fəaliyyəti yoxlanılmışdır. Bu məqsədlə perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlar daserotoninin konsentrasiyası neonatal dövrün
dinamikasında müəyyən olunmuşdur. Əsas
qrupa ağır perinatal asfiksiya keçirmiş,
MSS-nin zədələnmələrindən əlavə bağırsaqların işemik zədələnmələri aşkar olunmuş
vaxtından əvvəl doğulanlar aid edilmişlər.
Müqayisə qrupuna isə MSS-nin zədələnmləri aşkar olmuş uşaqlar daxil edilmişlər.
Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, perinatal
asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda serotoninin konsentrasiyası neonatal dövrün dinamikasında nəzarət qrupu yenidoğulanlarla
müqayisədə müxtəlif istiqamətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Belə ki, əsas qrup
yenidoğulanlarda 5-7-ci gün serotoninin
səviyyəsi əhəmiyyət aşağı, müqayisə qrupu
yenidoğulanlarda isə yüksək olmuşdur
(p<0,01).
Müayinə olunmuş yenidoğulanlarda serotoninin konsentrasiyası neonatal dövrün
dinamikasında tədqiq olunmuş, alınan nəticələr cədvəl 3-də verilmişdir.
11
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Cədvəl 3.
Perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda serotoninin dinamikası nq/ml
Həyatın günləri
5-7-ci gün
10-14-cü gün
24-28-ci gün

Qruplar
Əsas qrup
33,2 ± 4,8 ^^^
11,5 – 96,6
73,0 ± 6,3 ^
54,3 – 118,2
84 ± 7,8 *** ^^^
66,9 – 125,5

Müqayisə qrupu
101,0 ± 10,6 ***
62,2 – 243,9
162,0 ± 20,1 *
74,2 – 558,5
208,1 ± 14,5
114,5 – 442,2

Nəzarət
74,3 ± 5,5
41,2 – 115,2
144,9 ± 9,4
81,7 – 202,6
195,7 ± 8,1
147,6 – 245,5

Qeyd: Fərqin statistik dürüstlüyü:
1. nəzarət qrupunun göstəriciləri ilə * – p < 0,05;** – p < 0,01; *** – p < 0,001
2. müqayisə qrupunun göstəriciləri ilə ^ – p1< 0,05;^^ – p1 < 0,01; ^^^ – p1 < 0,001
Uşağın həyatının sonrakı günləri (10-14,
24-28-ci gün) əsas qrup yenidoğulanlarda
serotoninin səviyyəsi 5-7-ci günlə müqayisədə 2 dəfə və daha çox azalmışdır; bu
göstəricilər nəzarət qrupu göstəricilərinin
səviyyəsinə çatmamış və ondan neonatal
dövrün sonu dürüst fərqlənmişdir (p<0,01).
Əsas və müqayisə qrupu yenidoğulanlarda eyniadlı göstəricilərin tutuşdurulması
zamanı əsas qrupa daxil olan uşaqlarda
serotoninin səviyyəsinin dürüst aşağı olması
qeydedilmişdir (p<0,01). Bu qrupa daxil
olan yenidoğulanlarda MSS-nin ağır dərə-

cəli zədələnmələri ilə yanaşı bağırsaqların
işemik zədələnmələri də müəyyən edilmişdir. Belə ki,əsas qrupa daxil olan yenidoğulanlarda HBD-2-nin konsentrasiyası
nəzarət qrupu ilə müqayisədə 3 dəfə yüksək
olmuşdur.
Alınan göstəricilər arasında korrelyasiya analizi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir
ki, eyni qrupa daxil olan vaxtından əvvəl
doğulanlarda HBD-2-nin konsentrasiyası ilə
serotoninin konsentrasiyası arasında əks
korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur (şəkil 1).

Şəkil 1. Göstəricilər arasında korrelyasiya əlaqəsi
12
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MSS-nin ağır zədələnmələri ilə yanaşı
bağırsaqların işemik zədələnmələri aşkar
olunan əsas qrup yenidoğulanlarda HBD-2nin konsentrasiyası nəzarət qrupu ilə müqayisədə 3 dəfə çox, serotonin səviyyəsi isə
nəzarət qrupundan 2 dəfə az olmuşdur.
Perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda həyatın 5-7, 10-14, 24-28-ci günləri
serotoninin səviyyəsi ilə NEOMOD şkalasının erkən neonatal dövrdəki maksimal qiyməti arasında statistik əhəmiyyətli korrelyasiya müəyyən edilmişdir
( p<0,01); uşağın erkən neonatal dövrdə
vəziyyəti nə qədər ağırdırsa, serotoninin
səviyyəsi neonatal dövrün dinamikasında o
qədər aşağı olur. Uşağın həyatının 5-7-ci
günü serotoninin səviyyəsi həmcinin ağ
ciyərlərin süni ventilyasıyasının müddəti (
r=-0,61; p<0,01), inotrop müalicə ( r =
0,51; p<0,01), oksigenoterapiya ( r = 0,46;
p<0,05), tam enteral qidalanmaya keçmə
vaxtı ilə ( r = 0,44; p<0,05), periferik qanda
trombositlərin miqdarı ( r = 0,69; p<0,01)
ilə statistik dürüst korrelyasiya əlaqəsinə
malikdir.

Buradan belə məlum olur ki, bağırsaqların işemik zədələnmələri nəticəsində bağırsaqların motor və sekretor funksiyası, bağırsaqların qan dövranı pozulur ki, bu da
bioloji aktiv maddə olan serotonin ifrazının
pozulmasına səbəb olur.
Beləliklə, aparılan tədqiqat nəticəsində
məlum olur ki, MSS-nin ağır dərəcəli zədələnmələri zamanı bağırsaqların işemiyası
inkişaf edir, bu da bağırsaq divarında trombositlərin mikrosirkulyator qan dövranına
daxil olmasının pozulmasına gətirib çıxarır.
Nəticədə trombositlərdən azad olunan serotoninin sintezinin tamamilə pozulmasıbaş
verir ki, bu da yenidoğulanlarda işemiyanın
daha da dərinləşməsinə və vəziyyətin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Bütün bunlar
MSS-nin hipoksik zədələnmələri zamanı
neyroendokrin sistemin xüsusi rol oynamasını diqqətə çatdırır. Bu bioloji aktiv maddənin perinatal asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda bağırsaqların işemik zədələnmələrinin əlavə biokimyəvi meyarı kimi təyin
edilməsi məqsədəuyğundur.
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РЕЗЮМЕ
Оценка уровня серотонина при ишемических поражениях кишечника у
недоношенных детей, перенесших перинатальную асфиксию.
Гаджиева А.С., Меджидова С.З., Сардарова Г.Х.
Научно-Исследовательский Институт Педиатрии имени К.Я.Фараджевой.
Ключевые слова: перинатальная асфиксия, новорожденный, β-дефенсин-2, серотонин.
Целью исследования было выявить изменения уровня серотонина при кишечной
ишемии у недоношенных детей, перенесших перинатальную асфиксию. В исследовании
приняли участие 98 недоношенных детей с перинатальной асфиксией. Контрольную
группу составили 14 недоношенных новорожденных, родившихся физиологическим
путем. В этой группе степень тяжести повреждения мозговой ткани у детей оценивалась с
помощью шкалы Сарнат. Степень первичных повреждений была оценена от 1 до 13
баллов. Степень вторичных повреждений от 14 до 26 баллов и степень третичных
повреждений от 27 до 39 баллов. По тяжести состояния на основании оценки по шкале
NEOMOD новорожденные были разделены на 2 группы. Новорожденные (n=58) с
максимальной оценкой в раннем неонатальном периоде 5 баллов и более составили
первую группу. Новорожденные (n=40) с максимальной оценкой в раннем неонатальном
периоде 4 балла и менее составили вторую группу.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования выявили, что
концентрация hBD-2 у недоношенных детей на 5-7 –е сутки составляла 246,2-257,5 нг/г,
на 14-15-е сутки - 173,7- 206,9 нг / г, на 24-28-е сутки 155,2-167,4 нг /г, что указывало
на развитие ишемического поражения кишечника. Уровень концентрации серотонина в
этой группе был значительным. Было обнаружено, что концентрация hBD-2 была в 3 раза
выше, чем в контрольной группе, а уровень серотонина был в 2 раза ниже, чем в
контрольной группе. Таким образом, кишечный дистресс, который развивается во время
гипоксических поражений ЦНС, вызывает значительное нарушение секреции серотонина.
SUMMARY
Assessment of serotonin levels during intestinal ischemia in preterm infants who
underwent perinatal asphyxia.
Hajiyeva A.S.., Majidova S.Z., Sardarova G.H.
Scientific Research Institute of Pediatrics named after K. Y. Farajova
Keywords: perinatal asphyxia, newborn, β-defensin-2, serotonin.
The aim of the studywas to identify changes in serotonin levels during intestinal ischemia in
infants prematurely born with perinatal asphyxia.The study involved 98 preterm infants, who
underwent perinatal asphyxia. The control group consisted of 14 premature infants born as a
result of physiological births. In this group, the severity of brain tissue damage in children was
assessed by Sarnat scale. First degree damage was assessed from 1 to 13 points, second degree
damage from 14 to 26 points and third degree damage from 27 to 39 points. The severity of the
condition of the examined children was determined according to the NEOMOD scale in the
early neonatal period. Newborns were divided into 2 groups; the first group consisted of 58
14
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children who scored the highest score (5 points or more) in the early neonatal period; the second
comparison group consisted of 40 children who scored 4 points or less.
The results and discussion. The results of the study revealed that the concentration of HBD-2
in preterm infants on the 5-7 day was 246.2-257.5 ng/g, on 14-15 days - 173.7- 206.9 ng/g, on
24-28 days - 155.2-167.4 ng /g , which indicated the development of intestinal ischemia.
Serotonin levels in this group were significantly lowered. It was found that the concentration of
HBD-2 was 3 times higher than in the control group, and serotonin levels were 2 times lower
than in the control group. Thus, intestinal distress, which develops during hypoxic lesions of the
central nervous system, causes a significant violation serotonin secretion.
Hacıyeva Adilə Sabir qızı
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya institutu
adilehajiyeva@gmail.com
Redaksiyaya daxil olub: 27.10.2019
Capa tövsiyə olunub: 18.12.2018
Rəyçi: dosent Nəsirova S.R.
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YENİDOĞULANLARDA DƏRİ XƏSTƏLİKLƏRİ
Əfəndiyeva M.Z., Əliyeva A.M.
K.Y.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu.
ET Pediatriya İnstitutunun Yenidoğulanların patologiya şöbəsində 2017-2018 –ci illər
arasında müalicə alan və dəri xəstəlikləri aşkarlanan 133 xəstənin tibbi kartası retrospektiv olaraq tədqiq olunmuşdur. Uşaqlar vaxtında, 38-42 hestasiya həftəsində, 2500.04000.0 q. kütlə ilə doğulmuşlar. Tədqiq olunan uşaqların yaş tərkibinə gəldikdə 3 günlüyündən 28 gününə kimi uşaqlar müşahidə altına alınmışdır. Məlum olmuşdur ki, yenidoğulanlar arasında dərinin infeksion xəstəlikləri (69%) qeyri-infeksion dəri xəstəliklərinə nisbətən (31%) 2 dəfə çox rast gəlinmişdir.
Açar sözlər: yenidoğulan, dəri xəstəlikləri.
Dəri xəstəliklərinin etiologiya və patogenezi çox müxtəlifdir və bir çox hallarda aydınlaşdırılmamış qalır. Dəri və selikli qişalar insan orqanizminə infeksion patgenlərin
daxil olmasına qarşı mühüm baryer rolunu
oynayır. Dəri və selikli qişalar mexaniki və
bakteriosid müdafiəni təmin edərək törədicinin eliminasiyasına səbəb olur.
Yenidoğulanlarda dərinin kütləsi (dərialtı toxuma ilə birlikdə) nisbətən çoxdur
bədən kütləsinin 17%-ni təşkil edir [1].
Yenidoğulanların dərisi böyüklərin dərisindən bir neçə xüsusiyyətinə görə fərqlənir: o
daha nazikdir, daha seyrək tük örtüyünə
malikdir, tər və piy vəzlərinin sekresiyası
əhəmiyyətli dərəcədə azdır, onda melanosom hüceyrəarası birləşmələr daha azdır.
Vaxtından əvvəl doğulanlarda bu əlamətlər
daha qabarıqdır. Bu xüsusiyyətlərinə görə,
yenidoğulanlar termiki stressə və günəşin
təsirinə dözümsüzdürlər, onlar daha sürətlə
transepidermal su itkisinə, toksik maddələrin və dərmanların penetrasiyasına, mexaniki travmaya məruz qalırlar, onların dərisində
iltihabi proseslər zamanı sürətlə qovuq və
eroziyalar yaranır[2].
Dəri termorequlyasiya, travma və infeksion agentlərə qarşı baryer, su və elektrolit
tarazlığının qorunması, yağ deposu saxlamaq və taktil stimulyasiya kimi xüsusiyyətlərə malikdir [3].
Doğularkən uşağın dərisi pendivari maddə ilə örtülü olur ki, onun da pH-ı 6,7-7,4
olur. Bu ağ yağlı maddənin funksiyası hələ
də axıra qədər öyrənilməsə də, güman
olunur ki, o təkcə yağlama deyil, həm də
antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir. Onun
altında dərinin pH-ı 5.5 -6.0 –dır. Buna görə

də, yenidoğulmuşları bərk sabunla ifrat çimizdirmə qıcıqlanmaya, pH-ın qələviləşməsinə və buynuz qişanın normal baryer funksiyasının zəifləməsinə gətirə bilər [4].
Yenidoğulanlarda dərinin quruluş xüsusiyyətləri onun asan zədələməsinə səbəb
olur, yaxşı qan təchizatı və birləşdirici toxuma atmalarının yoxluğu prosesin dərinə və
eninə yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
İnfeksiyanın yayılmasına yenidoğulanların
dərialtı toxumasındakı zəngin limfatik damarlar şəbəkəsi də şərait yaradır.
İşin məqsədi: Yenidoğulanlarda dəri
xəstəliklərinin klinik gediş xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın material və metodları: Bunun üçün ET Pediatriya İnstitutunun Yenidoğulanların patologiya şöbəsində 20172018 –ci illər arasında müalicə alan və dəri
xəstəlikləri aşkarlanan 133 xəstənin tibbi
kartası retrospektiv olaraq tədqiq olunmuşdur. Uşaqlar vaxtında, 38-42 hestasiya
həftəsində, 2500.0-4000.0 q. kütlə ilə doğulmuşlar. Tədqiq olunan uşaqların yaş tərkibinə gəldikdə 3 günlüyündən 28 gününə
kimi uşaqlar müşahidə altına alınmışdır.
Onlardan 58-i qız (44%), 74 –ü oğlan (56
%) olmuşdur. Xəstəlik tarixlərini araşdıran
zaman məlum olmuşdur ki, uşaqlar qeyriqənaətbəxş mamalıq anamnezli analardan
(toksikoz, anemiya, bətndaxili infeksiya)
doğulmuşlar. İrsi-genetik dəri xəstəlikli
uşaqların valideynləri qohum olmuşdular.
İnfeksion iltihabi dəri xəstəlikləri olan
uşaqlarda qulluğun deffekti də qeyd olunmuşdur. Atopik dermatiti olan uşaqların
valideynlərindən ən azından birində, xüsusən anada allergik xəstəlik, bu və ya digər
16
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formada qeydə alınmışdı. Uşaqlardan 58-i
(43%) təbii qidalanmada, 45-i (34%) qarışıq
qidalanmada, 29 –u (23%) süni qidalanmada
olmuşlar.
Məlum olmuşdur ki, onlardan 42 (31%)
uşaqda dərinin qeyri-infeksion xəstəlikləri,
91 ( 69%) uşaqda dərinin infeksion –iltihabi
xəstəlikləri qeyd olunub.

İnfeksion – iltihabi dəri xəstəlikli uşaqlarda dəridəki səpkidən götürülmüş materialın bakterioloji müayinəsində 28 uşaqda
(21%) qızılı stafilokokk aşkar olunmuşdur.
Xəstələrə ətraflı klinik-laborator müayinələr
aparılmış, dermatoloqun konsultasiyası
olunmuşdur.
Cədvəl 1.

2017-2018-ci illər ərzində YDPŞ-də müalicə alan yenidoğulanlarda dəri xəstəliklərinin
klinik təzahürlərinin strukturu.
Qeyri-infeksion dəri
xəstəlikləri
A/gteleangioektatik
mərmər dəri
Əlavə döş gilələri
Albinizm
Hemangioma
Atopik dermatit
Seboreyalı dermatit
A/g ixtioz
Bullyoz epidermoliz

42 nəfər (31%)
2017
2018
1(0,7%)
1(0,7%)
1(0,7%)
3(2,2%)
12(9%)
3(2,2%)
3(2,2%)
2(1,5%)

1(0,7%)
10(7,5%)
3(2,2%)
1(0,7%)
1(0,7%)

Cədvəldən də göründüyü kimi qeyriinfeksion dəri xəstəlikləri arasında 1 uşaqda
anadangəlmə teleangioektatik mərmər dəri
(Cutis Marmorata Teleangiectatica Congenita) və ya anadangəlmə flebektaziya qeyd
olunub ki, bu da mərmərşəkilli dərini immitə edə bilər. Lakin bu cür ocaqlar lokalizəolunmuş ləkə çərçivəsində, daha çox aşağı
ətraflarda, gövdədə persistə edir. Zədələnmiş nahiyyənin hipotrofiya və ya hipertrofiyası qeyd oluna bilər. Səbələri məlum deyil, ciddi sistem xəstəlikləri ilə əlaqəsi
müəyyən olunmamışdır.
1 uşaqda hər 2 tərəfdə əlavə döş gilələri
qeyd olunmuşdu. Onların gilə ətrafı areolası
olmadığı üçün səhvən anadangəlmə xal kimi
qiymətləndirilə bilər. Yanaşı olaraq xəstədə
dizembriogenetik stiqmalar (hipertelorizm,
yastı burun yəhəri, filtrumun uzun olması və
s.) qeyd olunmuşdur.
1 uşaqda dərinin diffuz hipopiqmentasiyası- albinizm qeyd olunub. Albinizm –
dəri, göz və saçların generalizə olunmuş
hipopiqmentasiyası ilə biruzə olunan irsi,
heterogen qrup xəstəlikdir.
4 uşaqda hemangioma qeyd olunmuşdur
ki, bu da uşaq yaşlarının damar noeplaziyalarından ən
geniş yayılmışıdır. Bu

İnfeksion dəri
xəstəlikləri
Piodermiya

91 nəfər (69%)
2017
2018
22(16,6%) 52(39,3%)

Vezikulopustulyoz
Pemfiqus
Kataral omfalit
İrinli omfalit

22(16,6%)
2(1,5%)
4(3%)

48(36%)
4 (3%)
6 (4,7%)
5(3,9%)

uşaqlardan birində qaraciyər daxili hemangioma da qeyd olunmuşdur.
22 uşaqda atopik dermatit diaqnozu
qoyulmuşdu. Onlardan 12-də bələk dermatiti qeyd olunmuşdur. 6 uşaqda seboreyalı
dermatit qeyd olunmuşdu. Seboreyalı dermatit üçün əsasən başın tüklü hissəsini,
qaşları, kirpikləri, burun ətrafını, qulaq arxasını, boyun, qoltuq altı və qasıq büküşlərini
əhatə edən simmetrik, qırmızı, kəpəklənən
səpkilər xarakterikdir.
Anadangəlmə və irsi xəstəliklərdən –
anadangəlmə ixtioz 4 uşaqda aşkar olunmuşdur. Anadangəlmə ixtioz adı altında
klinikası oxşar olan bir neçə xəstəlik qruplaşdırılır. Nəsildən –nəslə autosom-ressesiv
tipli ötürülür. Daha ağır formaları: anadangəlmə ixtioz, fetal ixtioz (kolloid uşaq),
ixtiozabənzər Brok eritrodermiyası, bullyoz
ixtiozabənzər eritrodermiyadır. Onlardan 3
uşaq stabil vəziyyətdə, dermatoloqun nəzarəti altına evə yazılmış, 1 uşaqda yanaşı
hemorragik sindrom qeyd olunduğu üçün
ARİTŞ-nə köçürülmüşdür. Anadangəlmə
bullyoz epidermoliz diaqnozu 3 uşaqda
qoyulub. Dəri və selikli qişalarda minimal
travma, təzyiq nəticəsində intradermal və ya
subdermal qovuqların yaranması ilə xarak17
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terizə olunan irsi xəstəliklər qrupudur.
Nəsildən-nəslə ötürülməsi həm daha yüngül
gedişli autosom-dominant , həm də autosom
ressesiv tipli, daha ağır gedişli və pis proqnozlu ola bilər. 2 uşaq nisbi yaxşılaşma ilə
dermatoloqun nəzarəti altına evə yazılmış,
1 uşağın valideynləri müalicədən imtina
edərək uşağı evə aparmışlar.
Dərinin infeksion xəstəliklərindən – piodermiya diaqnozu 74 uşaqda qoyulub. Piodermiya müxtəlif törədicilər (stafilokokk,
streptokokk, protey, göy-yaşıl irin çöpləri)
tərəfindən törədilən dərinin xəstəliyidir.
Uşaqlarda piodermiyanın klinik əlamətləri
müxtəlifdir və yenidoğulanlarda infeksiyanın generalizasiyası riski yüksəkdir. Şöbədə
daha çox rast gəlinən nozologiyalardan stafilodermiyalar arasında vezikulopustulyoz
olmuşdur (70 uşaqda). Səpkilər çoxsaylıdır,
əsasən gövdədə, büküşlərdə və başın tüklü
hissəsində qeyd olunurdu. Əksər körpələrin
vəziyyəti qənaətbəxş olurdu və vaxtında
başlanmış müalicə və düzgün qulluq fonunda xəstəlik 3-7 günə sağalırdı. Lakin
bəzi uşaqlarda bu ümumi stafilokok infeksiyasının təzahürü kimi biruzə vermişdi və
ağır gedişli olmuşdur.
Yenidoğulmuşlarda pemfiqusu 4 uşaqda
qeydə alınmışdır. Patogen qızılı stafilokoklar tərəfindən törədilir. Çoxsaylı dessiminə
olunmuş polimorf səpkilərlə xarekterizə olunur. Elementlərin evalusion polimorfizmi qovuqlar, pustulafliktenlər, partlamış qovuqların yerində eroziyalar, seroz-irinli qərtməklər xarakterikdir. Yenidoğulmuşların
ümumi vəziyyəti ağır olmuşdur.
Göbək yarasının infeksion xəstəliklərindən kataral omfalit 8 uşaqda , irinli omfalit

9 uşaqda qeydə alınmışdır ki, onlardan da 6
uşaqda izoləolunmuş irinli omfalit, 3 uşaqda
isə septiki prosesin təzahürü kimi olmuşdur.
Nəticə: 2017-2018-ci illərdə aparılan
müşahidəmiz nəticəsində məlum olmuşdur
ki, yenidoğulanlar arasında dərinin infeksion xəstəlikləri (69%) qeyri-infeksiyon dəri
xəstəliklərinə nisbətən (31%) 2 dəfə çox rast
gəlinmişdir. İnfeksion mənşəli dəri xəstəliyi
olan yenidoğulanların analarında bətndaxili
infeksiyalar, toksikoz, anemiya qeyd olunmuşdur. Bəzi uşaqlarda qulluğun deffekti
qeyd olunmuşdur. Adekvat anti-biotikoterapiya və antiseptik məhlullarla dərinin işlənməsi nəticəsində 3-7 gün ərzində sağalma qeyd olunmuşdur. Anadangəlmə və irsi
dəri xəstəliklərindən olan ixtioz və bullyoz
epidermolizin klinik əlamətləri artıq neonatal dövrdə biruzə vermişdi. Bu uşaqların
valideynləri genetikin nəzarətinə götürülmüşdülər. Atopik dermatitli uşaqların qidalanmasında gəldikdə qarışıq və süni qidalanmada olan uşaqlar üstünlük təşkil etmişdir (57%), həmçinin bu uşaqların valideynlərindən biri və ya hər ikisində allergik
xəstəliklər qeydə alınmışdı. Uşaqların müalicəsində ana südü ilə qidalanmaya üstünlük
verilmişdi. Bununla əlaqədar olaraq ana
südü ilə qidalanan uşaqların analarına pəhriz
təyin olunmuşdu, ana südünün yetməzliyi
hallarında və ya ana südü ilə qidalanma
mümkün olmadıqda hipoallergen müalicəvi
süni qarışıqlardan istifadə olunmuşdu.
Beləliklə, yenidoğulanlar arasında dəri
xəstəliklərinin vaxtında aşkarlanması, adekvat müalicə başlanması, qida və qulluq rejiminin düzgün təşkili bu körpələr arasında
dəri xəstəliklərinin azalmasına gətirib çıxara
bilər.
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РЕЗЮМЕ
Кожные заболевания у новорожденных
Эфендиева М.З., Алиева А.М.
Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я. Фараджевой.
Ключевые слова: новорожденные, кожные заболевания.
Нами было ретроспективно проанализированы медицинские карты (истории болезни)
133 детей, находившихся в период с 2017 года по 2018 год на лечении в отделении патологии новорожденных и у которых были диагностированны кожные заболевания. Дети
родились в период 38-42 недель с массой 2500,0-4000,0 г. Что касается возрастной группы
обследованных детей, то они были под наблюдением с 3 до 28 день. Выявлено, что среди
новорожденных инфекционные заболевания кожи (69%) встречаются в 2 раза чаще, чем
неинфекционные заболевания кожи (31%).
SUMMARY
Skin diseases in newborns
Afandieva M.Z., Aliyeva A.M.
Scientific Research Institute of Pediatrics named after K.Y. Farajova
Keywords: newborn, skin diseases.
We retrospectively analyzed medical records (medical history) of 133 children who were
treated in the neonatal pathology department from 2017 to 2018 and were diagnosed with skin
diseases. Children were born in the period 38-42 weeks with a weight of 2500.0-4000.0 g. As
for the age group of the children examined, they were under observation from 3 to 28 days. It
was revealed that among newborns, infectious skin diseases (69%) are 2 times more common
than non-infectious skin diseases (31%).
Əliyeva Aytəkin Mahir qızı
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
dr.aliyeva-a@mail.ru.
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Şək.1. Seborreyalı dermatit (a-müalicədən əvvəl; b-müalicədən sonra)

Şək.2. Anadangəlmə teleangioektatik
mərmər dəri
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Şək.3. Atopik dermatit
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ВРОЖДЕННАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ АТРЕЗИЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
Агаев Г.Х., Юзбашева Э.З., Гасымова Е.А., Гюлюшова А.A.
НИИ Педиатрии имени К.Я.Фараджевой
Одной из главных причин, требующей неотложного хирургического вмешательства в периоде новорожденности, является врожденная непроходимость кишечника.
У новорожденного клиническая картина кишечной непроходимости развивается в
ближайшие часы и сутки после рожденияи проявляется рвотой, симптомами
обезвоживания и аспирации желудочным содержимым. При отсутствии своевременной диагностики, соответствующей предоперационной подготовки и последующего хирургического лечения врожденная кишечная непроходимость может привести к смерти новорожденного.
Ключевые слова: новорожденный, кишечник, атрезия.
ную непроходимость; кишечника непроходимость может быть полной или частичной, и каждая из этих форм имеет
характерную клиническую картину.
Встречаются 4 различных типа атрезии
[4].
Тип 1 - мембрана с единым непрерывающимся мышечным слоем проксимального и дистального сегментов,
встречается приблизительно в 20% всех
случаев.
Тип 2 - атрезия с тяжем между слепыми концами кишки, частота встречаемости около 35%.
Тип 3а - атрезия с полным разобщением слепых концов и V-образным дефектом брыжейки, встречается в 35%
случаев.
Тип 3b - атрезия с большим дефектом
брыжейки, когда дистальный отдел подвздошной кишки целиком получает кровоснабжение только из подвздошно-ободочной артерии и «закручен» вокруг
сосуда в виде «яблочной кожуры». Эта
аномалия имеет особое значение, поскольку сопровождается глубокой недоношенностью, значительным укорочением длины всего кишечника. В литературе также имеются данные о наследственной предрасположенности при
этой форме атрезии.
Тип 4 - множественная атрезия тонкой кишки, встречается приблизительно
в 6% всех случаев.

Актуальность темы
У новорожденных врожденная кишечная непроходимость встречается с
частотой 1:1500-2000 живорожденных
детей и в этом возрасте является наиболее частой причиной хирургических
вмешательств [1]. Основными причинами врожденной кишечной непроходимости могут быть пороки развития
кишечной трубки, которые с морфологической точки зрения подразделяются
на стенозы и атрезии; пороки развития,
вызывающие сдавление просвета кишечника
(кольцевидная
поджелудочная
железа, энтерокистома); пороки развития
вследствие нарушения иннервации кишечника (болезнь Гиршпрунга, нейрональная дисплазия); обтурация просвета
кишечника вязким меконием при муковисцидозе (мекониальный илеус), а также нарушение поворота и фиксации брыжейки (синдром Ледда, заворот средней
кишки). Причиной непроходимости кишечника может быть также ущемление
кишки во внутренних грыжах (например,
в области кармана брюшины у дуоденоеюнального перехода - грыжа Трейтца)
[1,2].
Атрезия тонкой кишки - наиболее
частая из этих аномалий и встречается у
1:1000 новорожденных, причем 1/3 этих
детей рождаются или недоношенными,
или с низкой массой тела, не соответствующей сроку гестации [1,3].
Классификация.
По уровню расположения препятствия различают высокую и низкую кишеч21
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внутриутробного развития, по расширению участка кишки или желудка плода.
Средний срок диагностики тонкокишечной непроходимости - 24-30 нед, точность - 57-89%. Многоводие появляется
рано и встречается в 85-95% случаев, его
возникновение связано с нарушением
механизмов утилизации околоплодных
вод в организме плода. Толстокишечная
врожденная кишечная непроходимость в
большинстве случаев не диагностируется, так как жидкость абсорбируется слизистой оболочкой кишечника, в результате чего кишка не расширяется. Важный
критерий - отсутствие гаустр и увеличение размеров живота [1,4,5].
Диагностика.
Для подтверждения диагноза применяют рентгенографическое исследование. С целью диагностики выполняют
прямую рентгенографию брюшной полости в вертикальном положении, на
которой определяют два газовых пузыря
и два уровня жидкости, соответствующие растянутым желудку и двенадцатиперстной кишке [1,6]. По ширине
уровня жидкости можно судить об анатомическом варианте порока развития. При
атрезии уровень жидкости в желудке
равен или превышает диаметр желудка.
При незавершенном повороте кишечника
размеры двенадцатиперстной кишки нормальные, отмечается скудное наполнение
петель кишечника газом. Если обзорное
рентгенологическое исследование не
дает достаточной информации, применяют контрастное исследование желудочно-кишечного тракта. Водную взвесь
сульфата бария в количестве одноразового кормления вводят в грудном молоке. при этом контраст скапливается выше
зоны обструкции [4,6].
Клиническая картина.
После рождения ребёнка сроки появления клинических признаков и их выраженность зависят как от вида порока, так
и от уровня препятствия. Врожденную
кишечную
непроходимость
следует
предположить, если при аспирации из
желудка сразу после рождения у ребёнка
получено более 20 мл содержимого.
Выделяют два основных характерных

Этиология и патогенез.
Возникновение атрезии тонкой кишки
связывают с дефектами формирования
просвета кишечной трубки и нарушением кровоснабжения отдельных участков кишечника в эмбриональном периоде. Различают 3 вида атрезиитонкой кишки: в виде фиброзного шнура; перепончатую форму (при наличии в перепонке
отверстия говорят о стенозе) и полную с
разобщением слепых концов;иногда
встречаются множественные атрезии.
[1,4].
Большинство пороков развития кишечной трубки возникают на ранних
стадиях внутриутробного развития (4-10я неделя) и связаны с нарушением
формирования кишечной стенки, просвета кишки, роста кишечника и его вращения. У плода глотательные движенияпоявляются с 18-20-й недели внутриутробного развития, и заглатываемые им
околоплодные воды скапливаются над
местом непроходимости, вызывая расширение кишечника. Аномалии развития
заднего участка поджелудочной железы
на 5-7-й неделе внутриутробного развития способны вызвать полную обструкцию двенадцатиперстной кишки [2,
4]. Генетически обусловленный кистозный фиброз поджелудочной железы при
муковисцидозе приводит к формированию плотного и густого мекония – причины обтурации подвздошной кишки на
уровне терминального отдела. В основе
генеза болезни Гиршпрунга лежит задержка миграции клеток нервных ганглиев из невральных гребешков в слизистую кишечника, вследствие чего возникает аперистальтическая зона, через
которую становится невозможным продвижение кишечного содержимого. При
завороте кишки нарушается крово-снабжение кишечной стенки, что может привести к некрозу и перфорации кишки
[1,5].
Пренатальная диагностика.
Врожденную кишечную непроходимость можно заподозрить начиная с 1618-й недели
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симптома- это рвота с патологическими
примесями (желчь, кровь, кишечное
содержимое) и отсутствие стула более
чем 24 ч после рождения. Чем дистальнее уровень непроходимости, тем позднее появляются клинические симптомы
и тем более выражено вздутие живота у
ребенка [2,3.7].
Выявление признаков кишечной непроходимости требует срочного перевода
ребенка в хирургический стационар. В
родильном доме вводят назогастральный
зонд для декомпрессии желудка и налаживают постоянную эвакуацию желудочного содержимого. Значительные потери
жидкости с рвотой и в «третье пространство», часто сопровождающие кишечную непроходимость, быстро приводят к тяжёлой дегидратации, вплоть до
гиповолемического
шока.
Именно
поэтому инфузионную терапию следует
начинать в родильном доме. Длительность предоперационной подготовки
зависит от вида и уровня врожденной
кишечной непроходимости. При высокой кишечной непроходимости операцию выполняют на 1-4-е сутки жизни
ребенка - в зависимости от тяжести состояния ребенка при рождении и сопутствующих заболеваний [1,5].
При подозрении на кишечную непроходимость необходимо провести полное
обследование ребенка и провести коррекцию всех выявленных нарушений со
стороны жизненно важных органов и
водно-электролитного баланса. Во время
предоперационной подготовки проводят
постоянное дренирование желудка, переводят ребенка на полное парентеральное
питание, назначают антибактериальную
и гемостатическую терапию[3,7].
Хирургическое лечение врожденной
кишечной непроходимости:
Цель операции - восстановить проходимость кишечной трубки, тем самым
обеспечив возможность кормления ребенка [1,3]. Объем операции зависит от
причины кишечной непроходимости:
 наложение кишечной стомы
 резекция участка кишки с наложением анастомоза или стомы,

наложение Т-образного анастомоза
расправление заворота
наложение обходного анастомоза
вскрытие просвета кишки и эвакуация мекониевой пробки
 Интенсивная терапия в послеоперационном периоде.
При малотравматичных вмешательствах у доношенных новорожденных без
сопутствующих заболеваний экстубацию
можно провести сразу после операции. У
большинства детей с кишечной непроходимостью после операции показано
проведение продленной ИВЛ в течение
1-5 сут. В течение этого времени обезболивание проводят внутривенной инфузией опиоидных анальгетиков [фентанил
в дозе 3-7 мкг/(кг/ч)]. Антибактериальная
терапия обязательно включает препараты
с активностью по отношению к анаэробным бактериям. При появлении перистальтики проводят пероральную деконтаминацию кишечника [3,4,6,7].
Возможность полноценного энтерального кормления будет возможна только
через 7-20 дней, а в некоторых случаях
потребность в парентеральном питании
будет сохраняться в течение многих
месяцев (синдром «короткой кишки»).
Энтеральное
кормление
становится
возможным при появлении пассажа по
желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).
После операции по поводу дуоденальной
непроходимости кормление проводят
густыми смесями, способствующими
быстрому восстановлению моторики
желудка и двенадцатиперстной кишки
[2,8].
Если после операции сохранены все
отделы кишечника (выведение колостомы, резекция небольшого участка кишки), можно сразу проводить кормление
грудным молоком. Во всех случаях обязательно назначают биопрепараты [5,7].
Прогноз.
При своевременно выполненном оперативном вмешательстве и отсутствии
других пороков развития благоприятный.
Исключение составляют дети с множественными пороками развития [1,4,9].
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Выживаемость после операции составляет 42-95%. Часть детей нуждается в
повторном оперативном лечении (2-й
этап). Если после операции на врожденной кишечной непроходимости сохранены все отделы ЖКТ, прогноз благоприятный. Возникающие проблемы связаны с
нарушением питания (гипотрофия, аллергия) и дисбактериозом. При значительных кишечных резекциях формируется синдром «короткой кишки», при
котором возникают значительные проблемы, связанные спитанием и тяжёлой
гипотрофией. При муковисцидозе прогноз неблагоприятный [1,5,8,9].
Ниже приводим описание клинического наблюдения за новорожденным с
врожденной множественной атрезией
тонкого кишечника.
Целью описания является ознакомление с крайне тяжелой врожденной патологией и необходимости своевременной
постановки диагноза и лечения.
Больная Г. (И/б №7538), 23.11.2017
года рождения, поступила в отделение
анестезиологии реанимации и интенсивной терапии (АРИТ) НИИ Педиатрии
имени К.Фараджевойна первые сутки
жизни. Аnamnesvitae: ребенок от второй
беременности, рожден при помощи операции Кесарева сечения. Возраст матери
29 лет, брак не родственный. Роды были
в срок, на 38-ой неделегестации, масса
тела при рождении составила 3300 г.,
длина 51 см. Ребенок родился с оценкой
по шкале Апгар 6/7 баллов. Аnamnesismorbi: состояние ребенка ухудшилось на
первые сутки после рождения, отмечалось вздутие живота, нарушение отхождения мекония, появилась вялость, адинамичность, одышка. Ребенку была проведена обзорная рентгенография органов
брюшной полости и с подозрением на
кишечную непроходимость ребенок был
переведен в НИИ Педиатрии имени
К.Фараджевой и помещен в отделение
реанимации и интенсивной терапии.
При поступлении состояние ребенка
крайне тяжелое. Сознание не ясное,
ребенок вялый, стонет; кожные покровы
бледные, отмечается акроцианоз. Дыхание учащенное, отмечается участие в

акте дыхания вспомогательной мускулатуры, аускультативно дыхание ослабленное, проводиться равномерно; тоны
сердца приглушены, аускультативно на
верхушке сердца выслушивается систолический шум; живот напряженный,
вздутый, отсутствует шум перистальтики
кишечника, отмечается рвота желчью.
Ребенок был обследован с помощью
лабораторно-инструментальных методов
исследования. Общий анализ крови:
гемоглобин- 142 г/л, гематокрит - 43,3%;
Эритроциты-4,14*1012/л,
Лейкоциты17,0*109 /л, Тромбоциты- 183*103/л; Биохимический анализ крови: альбумин- 34
г/л;ALT-17,6 U/L ; AST- 11,6 U/L; QQT12,4U/L;кальций - 1,94 ммоль/л (снижен);
натрий- 141,0 ммоль/л; калий-4,5
ммоль/л; магний -0,92ммоль/л ; СРБ 24,0 мг/%.
Коагулограмма: протромбиновый индекс-26,6 с.; протромбиновое время12,33 с.; АЧТВ-37,8 с.
Кислотно-основное состояние крови:
выраженный компенсированный метаболический ацидоз.
Посев крови: стерильный.
Общий анализ мочи: цвет-желтый;
прозрачность- мутная; плотность-1016;
pH-6; белок - отсутствует; лейкоциты- 810 в п/з.
Общий анализ кала в пределах нормы.
Нейросонография:
межполушарная
щель до 2 мм.; боковые желудочки:
боковые рога справа-2 мм., слева-2 мм.;
очаговых изменений выявлено не было.
УЗИ органов брюшной полости:
печень- размеры и эхогенностьпаренхимы в норме; почки - расположение, форма, размеры в норме.
Эхокардиографическое исследование
сердца: Дефектмежжелудочковой перегородки (ДМЖП) -4 мм., открытый Боталлов проток; трикуспидальная регургитацияI-II степени; дилятация правых отделов сердца.
На рентгенографии органов грудной
полости - Пневмония.
На обзорной рентгенографии органов
брюшной полости выявлены два газовых
пузыря и два уровня жидкости, соответ24
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ствующие растянутым желудку и двенадцатиперстной кишке.
На основании клинического наблюдения и проведенных лабораторно-инструментальных методов исследования
был выставлен клинический диагноз:
Врожденная кишечная непроходимость.
ДМЖП. Врожденная пневмония.
После проведения соответствующей
предоперационной подготовки ребенку
было проведено хирургическое вмешательство. Лапаротомия проведена правым верхним поперечным разрезом, во
время ревизии брюшной полости были
обнаружены 3 атрезии : первая в области
тощей кишкина расстоянии 20 см. от
связки Трейтца, на расстоянии 7 см.
следующая и на расстоянии 10 см. третья атрезия. Во всех случаях наблюдался дефект брыжейки. В ходе операции
наложены 3 конец в конец однорядных
викрилом 5.0 анастомоза – еюноеюностома, еюноилеостома, илеоилеостома.
Брюшная полость промыта теплым физ.
раствором и высушена. Наложены послойные швы на рану.
Послеоперационный диагноз: Врожденная кишечная непроходимость. Множественная атрезия тонкой кишки.
Учитывая тяжесть состояния ребенка,
наличие сопутствующих заболеваний и

объем проведенной операции, после оперативного вмешательства ребенок не был
экстубирован и переведен в отделение
АРИТ с интубационной трубкой и была
начата искусственная вентиляция легких
(ИВЛ). Ребенок былна полном парентеральном питании, начата антибактериальная и симптоматическая терапия.
Вдинамике состояние ребенка несколько
улучшилось, восстановилось спонтанное
дыхание, ребенок был экстубирован и
через 5 дней, энтеральное кормление
начато на 7-е постоперационные сутки.
Послеоперационный период протекал без
осложнений, рана зажила первичным
натяжением. Ребенок был выписан домой
в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, описанный выше
клинический случай свидетельствует о
важности своевременной диагностики и
ранней предоперационной подготовки
новорожденных с врожденной кишечной
непроходимостью.Проведенная в полном
объеме ранняя предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, а
также назначение адекватной интенсивной терапии и уход за новорожденными
в послеоперационном периоде, позволяют снизить летальность при врожденной кишечной непроходимости.
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XÜLASƏ
Nazik bağırsağın anadangəlmə çoxsaylı atreziyası
Ağayev G.X., Yüzbaşeva E.Z., Qasımova Y.A., Gülüşova A.A.
K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu.
Açar sözlər: yenidoğulan, bağırsaq, atreziya.
Yenidoğulanlarda təcili cərrahi müdaxiləni tələb edən əsas səbəblərdən biri də anadangəlmə
bağırsaq keçməməzliyidi. Bağırsaq keçməməzliyinin klinik əlamətləri uşağ doğulandan sonrakı
ilk saatlarda inkişaf edir və qusma, dehidrasiya və mədə möhtəviyyatının aspirasiyası ilə özünü
göstərir. Vaxtında düzgün diaqnoz qoyulmadıqda və müvafiq cərrahi müdaxilə aparılmadıqda,
bağırsaq keçməməzliyi yenidoğulanların ölümünə səbəb ola bilər.
SUMMARY
Congenital multiple atresia of the small intestine
Agayev G.Kh., Yuzbasheva E.Z., Gasımova Y.A., Gulushova A.A.
Scientific Research Institute of Pediatrics named after K. Farajova.
Key words: newborn, intestine, atresia.
Intestinal obstructions are the most common surgical emergencies encountered in newborn
infants, requiring early and accurate diagnosis. The importance of proper history including
timing of passage of meconium, vomiting, if present, with its characteristics, and clinical
examinations including a full abdominal and complete perineal examination are of paramount
importance. With early intervention, morbidity and mortality of cases of intestinal obstruction is
low. The outcome is in part dependent upon congenital comorbidities and delays in diagnosis
and management.
Ağayev Gündüz Xeyrəddin oğlu
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
gunduzagha@gmail.com
Redaksiyaya daxil olub: 28.10. 2019
Capa tövsiyə olunub: 17.12.2019
Rəyçi: dosent Əfəndiyeva M.Z.
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TƏBİİ QİDALANAN SÜDƏMƏR YAŞLI UŞAQLARIN NƏCİSINİN XARAKTERİ
Bağırova M.H., Bəylərova R.R., Bayramov İ.P., Əhmədzadə X.Ə., Rüstəmova Y.K.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Yoluxucu xəstəliklər kafedrası
Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki,ana südü (AS) təbiət tərəfindən yaradılan
unikal bir məhsuldur və uşağın normal inkişafını təmin edən, erkən allergiyadan,
dizbakteriozdan və bağlrsaq infeksiyalarından qoruyan birinci vaksina hesab edilir. AS-in
yüksək dəyərini onun tərkibinin uşağın toxuma strukturu ilə çox yaxın olması ilə izah
etmək olar. A/S yeni doğulmuşlar ilə ana arasında təmas yaradan bioloji zəncirin əsas həlqəsi olub, uşağın bütün tələbatlarına cavab verir və ona görə tez həzm olunur.Təbii qidalanan südəmərlərin nəcisinin xarakteri ananın qidalanmasından,uşağın əmməsindən və
mədə-bağırsaq traktının inkişafından asılı olaraq dəyişir. Onların əksəriyyətinin nəcisi
duru, selikli, ağ yumaqcıqlı, turş qoxulu, sarı, sarı-yaşıl rəngdə, patoloji qarışıqsız olur və
çox vaxt bağırsaq infeksiyalarına oxşadılır. Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, A/S
ilə qidalanan uşaqların nəcisinin dəyişkənliyi təbii qanunauyğun haldır və heç bir müdaxilə,müalicə tələb etmir.
Açar sözlər: ana südü, südəmər uşaq, ishal.
Ana südü ilə qidalanma yenidoğulmuşların qidalanmasının təbii forması olub, bioloji evalyusiyanın gedişində formalaşır,
məhz ona görə də yenidoğulmuş və südəmər
uşaqların bu qidalanmasına fizioloji adekvat
qidalanma kimi baxılır. Laktotrof qidalanma
dölün hematotrof qidalanmasının postnatal
ekvivalenti hesab edilir. Uşaq doğulandan
sonra “ ana-plasenta- döl sistemi ” onun
postnatal analoqu olan “ana-süd vəzi-nativ
süd-uşaq” sisteminə genetik əlaqə saxlanılmaqla transformasiya olunur. Ana südü
təbiət tərəfindən yaradılan unikal məhsuldur, mürəkkəb və çoxkomponentli kimyəvi
tərkibə malikdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının general direktoru Tedros Adxan
Qebreyesus ana südünü uşaq üçün birinci
vaksina adlandırıb [1,2,3]. Bütün dünyada
avqustun I həftəsi döşlə əmizdirmə həftəsi
kimi qeyd edilir. Bioloji aktiv və müdafiə
faktorlarının müxtəlifliyi hesabına uşağın
adaptasion potensialı təmin olunur,xarici
mühitin müxtəlif faktorlarının orqanizmə
mənfi təsiri minimallaşdırılır. Ana südü körpənin həyatını, inkişafını, sağlamlığını təmin etməklə uşaq orqanizmini erkən baş
verən allergiyadan, dizbakteriozdan, piylənmədən, infeksiyalardan qoruyur, mübadilə
pozğunluqlarının və xəstəliklərinin baş verməsinin qarşısını alır [4,5,6].
Ana südünün yüksək dəyəri hər şeydən
əvvəl onun tərkibi ilə uşaq orqanizminin toxumalarının hüceyrə tərkibinin çox yaxın

olması ilə izah olunur. Ana südü yenidoğulmuşlar ilə ana arasında təmasın yaranmasını təmin edən bioloji zəncirin əsas həlqəsini təşkil edir və uşağın bütün tələblərinə cavab verir. Təbii qidalanma zamanı
uzun müddətli fiziki və emosional təmas
proseslərində ana ilə uşaq arasında əlaqənin
yeni növləri formalaşır ki, onun da mənbəyini hamiləlik təşkil edir.
Ana südünün tərkibinə 100-dən çox
həyati vacib inqridiyentlər daxildir, hansı ki,
heç bir təbii mənbədə tapmaq və ya laboratoriyada sintez etmək olmur. Elmin inkişafı nəticəsində ana südünə identik olan süni
qarışıqların istehsal olunmasına baxmayaraq, onlar uşaqlar üçün tam ideal hesab
olunmur [7,8]. Ana südü körpənin individual xüsusiyyətlərinə uyğun olur, məhz ona
görə uşaq onunla özünə lazım olan komponentləri alır. Bu süd bütün körpələrə
uyğundur, nə çox yağlı olur, nə də çox sulu.
Ana orqanizmi o qədər müdrikdir ki, öz
körpəsinin sorğusuna çox həssas reaksiya
verir. Ona görə ana südü tərkibcə konkret
bir uşaq üçün optimaldır, yəni ana ancaq öz
körpəsi üçün eksklyuziv məhsul hasil edir
və onun tərkibi uşaq böyüdükcə dəyişir,
qida inqridiyentləri uşağın tələbatına uyğunlaşır [9,10]. Təbiətin möcüzəsi odur ki,
hətta bir qidalanmanın gedişində ana südünün tərkibində kəskin dəyişikliklər baş verə
bilər. Belə ki, aktiv, acgöz, qısamüddətli
əmmə prosesində uşaq suda həll olan vita27
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minlərlə zəngin olan duru,sulu “ ön südü ”
almaqla suya olan tələbatını ödəyir, ləng,
tənbəl uzunmüddətli əmmədə isə yağlı,
fermentlərlə, yağda həll olan vitaminlərlə
zəngin olan “ arxa südü ” alır, məhz onun
hesabına uşağın aylıq çəkisi stabil artır.
Südəmər uşağın əhval-ruhiyyəsi və davranışı da ana südünün tərkibinə təsir edir.
Belə ki, körpə ağlayanda dərhal süddə təbii
trankvilizatorlara oxşar maddələr əmələ
gəlir. Uşaq köpdən ağlayanda ananın orqanizmi ağrıkəsici maddələr hasil edib südə
qatır. Südəmər uşaq infeksion xəstəliyə
yoluxduqda ana südündə antitellər hələ
inkubasiya dövründə əmələ gəlir və xəstəliyin ilk əlamətləri əmələ gəlməmişdən əvvəl körpənin sağlamlığı uğrunda mübarizə
aparır.
Ana südündə zülallar 1% olur. İlk baxışda bu çox aşağı görünür, inək südündə isə
çoxdur. Lakin ana südündə zülallar uşağa
lazımi miqdarda olur. Bu zülallar əsasən
zərdab zülalları olan zərif albumin və qlobulindən ibarət olub asan həzm olunur, uşaq
orqanizmi tərəfindən yaxşı mənimsənilir.
Kobud zülal olan kazein ana südündə inək
südünə nisbətən 10 dəfə azdır. Ana südü
əsasən zərdab zülalı olan laktoqlobulindən
ibarət olub, laktozanı sintez edən fermentlərin əsas komponenti hesab olunur. İnək
südündən hazırlanan qarışıqlarda laktoqlobulin olmur. Mədə şirəsinin təsiri altında
ana südü zülallarından zərif kövrək yumaqcıqlar əmələ gəlir və onlar da həzm fermentlərinin təsirinə tez məruz qalırlar. Həzm
proseslərini həm də ana südünün tərkibində
olan xüsusi fermentlər asanlaşdırır. Yüksək
keyfiyyətli bu zülallar uşaqların, əsasən də
həyatlarının birinci ilində inkişafında, boyatmasında mühüm rol oynayır. Belə ki, bu
yaşda uşaqlar başqa dövrlərə nisbətən daha
sürətlə böyüyürlər.
Ana südündə zərdab zülallarından başqa,
inək südündə və süni qarışıqlarda olmayan
taurin və laktoferrin olur. Taurin beyinin və
sinir sisteminin inkişafını təmin edir. Laktoferrin ana südündə olan dəmiri uşaq orqanizminə daşıyır, həmçinin bağırsaqda zərərli
bakteriyaların və göbələklərin inkişafının
qarşısını alır.

Ana südü yağlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri onların yüksək səviyyədə (90-95
%) sorulmasını təmin edir. Onlar həzm fermentlərinin təsirinə tez məruz qalır, nazik
emulyasiya əmələ gətirirlər. Öz tərkibinə
görə ana südü yağları polidoymamış yağ
turşularından təşkil olunub, inək südünə
nisbətən 1,5-2 dəfə çoxdur və onların həzmi
südün tərkibində olan xüsusi ferment-lipazanın hesabına baş verir.Yağlar ən çox
dəyişən inqridiyentlərdir, onların miqdarı
əmizdirmə prosesində dəyişir, gün ərzində
eyni olmur.
Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının tədqiqatları göstərir ki, südəmər uşaqlar özləri
enerji tələbatlarını tənzimləyirlər. Uşaq
böyüdükcə onun energetik tələbatına uyğun
olaraq yağların miqdarı artır. Ana südündə
doyma faktoru olur ki, o da körpədə doyma
hissi yaradır və onda uşaq əmmir. Əvəz
olunmayan yağ turşuları sinir impulslarının
ötürülməsini təmin edən sinir liflərinin
mielin qişasının tərkibinə daxildir [11,12 ].
Ana südü karbohidratlarının 90%-i süd
şəkərindən -laktozadan ibarətdir, böyüyən
uşaq orqanizminin tələbatının 40%-ni ödəyir. Laktoza nazik bağırsaqdan dəyişilməmiş ( parçalanmamış ) şəkildə yoğun bağırsağa keçir və orada faydalı bakteriyaların
inkişafına stimulədici təsir göstərir. Laktoza
B qrupu, C vitaminlərini hasil edən Lactobacilius bifidus bağırsaq koloniyalarının
əmələ gəlməsini tənzimləyir, bununla da bağırsaq çöplərinin çoxalmasının qarşısını alır,
məhz ona görə təbii qidalanmada olan uşaqlar kəskin bağırsaq infeksiyaları ilə nadir
halda xəstələnirlər. İnək südü laktozası isə
əksinə bağırsaq çöplərinin çoxalmasına təkan verir. Laktozadan əlavə ana südündə az
miqdarda qalaktoza, fruktoza, oliqosaxaridlər də var [13,14].
Ana südündə mineral maddələr uşağın
normal inkişafını təmin edən optimal miqdarda olur. Baxmayaraq ki, ana südündə Ca
və P-run miqdarı inək südünə nisbətən
azdır, lakin daha yaxşı mənimsənilir. Ca və
P ana südündə 2:1 nisbətində, inək südündə
1:1 nisbətində olur. Ana südü uşağın normal
inkişafı üçün lazım olan Fe, Cu, Zn və digər
mikroelementlərlə daha zəngindir və onların
mənimsənilməsi daha yüksəkdir. Ana südündə olan Fe-mun 50-70%-i südlə uşağa
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keçir. Süni qidalanmada isə inək südündə
olan Fe-mun 10%-i və süni qarışıqlarda isə
4%-i keçir.
Ana südünün vitamin tərkibi uşaq orqanizminin tələbatını ödəyir. A, E, D vitaminləri nisbətən çoxdur, birləşmələr şəklindədir
və asan mənimsənilir.
Müəyyən olunub ki, ana südünün həzmi
üçün 3 dəfə az mədə şirəsi, duz turşusu və
fermentlər tələb olunur.
Ana südündə orqanizmi infeksiyalardan
qoruyan müdafiə faktoru- xüsusi immunoloji aktiv maddələr və hüceyrə elementləri
var. Bu faktorlara lizosim,interferon, laktoferrin, immunoqlobulin və s. aiddir. Ana
südü uşağı onun özünün şəxsi müdafiə sistemi əmələ gələnə kimi qoruyur, digər
tərəfdən körpənin immun sisteminin formalaşmasını tənzimləyir. Ananın orqanizmində
daima bakteriya, viruslara qarşı antitellər
əmələ gəlir, südə keçir. Ana südünə virusların fraqmentləri düşür və uşaq orqanizminin onlara qarşı həssaslığını tənzimləyir,
nəticədə effektiv immumizasiya baş verir.
Bununla əlaqədar olaraq südəmərlər az xəstələnirlər, xəstələndikdə isə yüngül keçirirlər. Heç bir süd məhsulunda immunoqlobulin, ferment, faqosit kimi müdafiə faktorları
yoxdur [15].
Ana südünün üstünlüklərindən biri də
onun tərkibində uşağın boy artımını təmin
edən boyatma faktorları kompleksinin,
xüsusi hormonlarıın olmasııdır. Ona görə
təbii qidalanmada olan uşaqların fiziki,
sinir-psixi inkişafları optimal tərzdə baş
verir. Onlar nisbətən sakit, müvazinətli, daha yaxşı təmaslı olurlar.
Təbii qidalanmada olan südəmər uşaqlar
anatomik, morfoloji və funksional cəhətdən
yetkin deyillər. Həmçinin onların həzm sistemi də tam formalaşmayıb. Mədə bağırsaq
traktının yetkinləşməsi müxtəlif südəmərlərdə fərqli olur. Lakin onların hamısı üçün
orta qanunauyğunluqlar var . Doğulandan
sonra I gün qatı, tünd, yaşıl və ya qara rəngdə, çətin yuyulan mekoniy xaric olur.
Anada ağız südü çoxdursa və ya süd
gəlirsə nəcisin xarakteri dəyişir, boz-yaşıl və
ya sarı-yaşıl rəngdə olan nəcisə çevrilir,
sutkada 1-4 dəfə olur. Bu günlərdə ağız
südü keçid südünə dəyişir. 7-14-cü günlər
laktasiya baş verəndə keçid südü yetkin

südə çevrilir. 21-ci gün ana südü nisbətən
daimi xarakter alır və uşaq hər gün müntəzəm bayıra çıxır. 6 həftəyə kimi hər qidalanmadan sonra nəciz ifraz oluna və ya 3-5
gündə 1 dəfə ola bilər. Nəcis ifrazının çox
olması pozğunluq və ya gec olması qəbizlik
sayılmır. Əsas uşağın çəkisidir. Həyatın 2
həftəsində çəki doğulanda olan çəkiyə bərabər və ya ondan çoxdursa, narahat olmağa
dəymir. Süni qidalanmadan fərqli olaraq
təbii qidalanmada olan uşaqların nəcisinin
miqdarı, keyfiyyəti tədricən dəyişə bilər.
Laktasiyanın birinci 6 həftəsi ərzində
ana südünün özünün işlədici effekti olur. 6
həftədən böyük uşaqlarda nəcisdə nəzərə
çarpan dəyişikliklər baş verir. Bu dövrdə
ana südünün tərkibi yenidən dəyişir, uşağın
həzm sistemi daha çox ferment hasil etməyə
başlayır. Ana və uşağın həzmin yeni tipinə
uyğunlaşmasına 3 gündən 1 həftəyə qədər
vaxt tələb olunur. Uzanmış ferment krizi
südəmərlərdə, adətən 2 həftədən sonra başa
çatır və çox valideynlər görürlər ki, sutkada
6-8 dəfə nəcisi olan uşaqları indi gündə və
ya bir neçə gündə 1 dəfə bayıra çıxırlar.
Əgər bu vəziyyət uşağı narahat etmirsə onun
bağırsağının öz-özünə müstəqil təmizlənməsinə imkan vermək lazımdır.
Nəcisin ifrazının sayından asılı olmayaraq, südəmərlərin əksəriyyətində nəcis duru,
selikli, ağ yumşaqcıqlı, turş qoxulu, sarı,
bəzən yaşıl rəngdə olur. Nəcisin bu xarakteri uşağı narahat etmirsə bu yaş qrupu üçün
normal sayılır. Belə ki, körpənin həzm sistemi yeni qidalanma növünə uyğunlaşır və
həzm fermentləri lazımi miqdarda olmur.
Bağırsaqda faydalı bakteriyalar meydana
çıxır. Nəcisin yaşıl rəngdə olması qidalanma
balansının pozulmasını göstərir. Bəzən
uşaqlar ön südü əmir, arxa südə çatmırlar.
Ön süddə su və süd şəkəri çox olur, laktaza
fermenti kifayət qədər olmadığına görə
laktozanın bir hissəsi yoğun bağırsağa keçir,
özünə çoxlu suyu cəlb edir və duru nəcisə
səbəb olur. Körpənin bu halı anaları çox
narahat edir, əksəriyyəti uşaqlara antibiotik,
probiotik,adsorbent və s. preparatlar verərək müalicə aparırlar, bu isə uşaq orqanizminin bağırsaq mikroflorasının normal
formalaşmasına mane olur. Ona görə uşağı
bir döşdə lazımi qədər saxlamaq lazımdır ki,
29

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı (Elmi-praktik jurnal) /2019/Cild 5/ №2

uşaq yağlar və yağda həll olunan vitaminl
ərlə zəngin olan arxa südü əmə bilsin.
Uşaq həyatının birinci 6 ayında nəcisinin
rəngi, konsistensiyası əlavə qida qəbulu ilə
əlaqədar olaraq dəyişir, turş süd qoxusu
kəskin iylə əvəz olunur və konsistensiyası
daha bərk olur. Bu da onu göstərir ki, uşaq
orqanizmi I əlavə qidanı həzm etmək üçün
lazımi miqdarda ferment ifraz edir. VI aydan sonra nəcisin xarakteri ananın qidalanmasından çox uşağın qidasının xarakterindən asılıdır. 1-1,5 yaşda südəmərlərdə daimi
formalaşmış nəcis olur. Uşaqların MBT 12
yaşda tam yetkinləşir və onların qidası
yaşlarına uyğun olmalıdır.
Tədqiqatın əsas məqsədi: Uşaqların
fiziki, psixi, intellektual inkişaflarında, davranışlarının formalaşmasında ana südünün
çox mühüm, vacib faktor olmasını, təbii
qidalanmada olan südəmərlərin nəcisinin
dəyişkən xarakterdə olmasının səbəblərini
aydınlaşdırmaq və aparılan yanlış müalicələrin qarşısının alınmasından ibarətdir.
Tədqiqatın material və metodları. Bu
məqsədlə 0-1 yaş arasında olan təbii
qidalanan 50 südəmər uşaq kliniki, laborator
müayinə olunub. Müayinə Ə.Qarayev adına
2 saylı BKUX-də aparılıb. Bu uşaqlar nəzarət və əsas olmaqla 2 qrupa bölünüb, hər
qrupa 25 uşaq daxil edilib. Müraciət edən
anaların əsas şikayəti uşaqlarında duru,
selikli, həzm olunmamış, nisbətən çox
həcmli, sarı, bəzən yaşıl rəngli nəcislərinin
olmasıdır. Bütün uşaqlarda nəcisin ümumi
və bakterioloji analizi aparılıb. Nəzarət qrupuna aid olan uşaqların nəcislərinin ümumi
analizində epitel hüceyrələri 1-2 g/s, leykosit tapılmayıb, selik az miqdarda olub, bakterioloji müayinədə patogen və şərti patogen mikroflora tapılmayıb. Əsas qrupa daxil
olan uşaqlarda nəcisinin ümumi analizində
leykosit 3-5 g/s, epitel hüceyrələri 3-4 g/s,
selik orta miqdarda və bakterioloji müayinəsində patogen mikroflora tapılmayıb, şərti
patogen mikrofloradan stafilococcus aureus,
proteus, candida 102 səviyyədə tək və ya
müştərək halda tapılıb.
Nəzarət qrupundan fərqli olaraq əsas
qrupun uşaqlarına vaxtaşırı simbiotik, həzm
fermenti, adsorbent verilib. Hər 2 qrupun
uşaqları 1 il ərzində dinamikada nəzarətdə
saxlanılıb. Onların fiziki, psixi inkişafları

öyrənilib. Əsas qrupun uşaqlarında müalicənin aparılmasına baxmayaraq, nəcisin xarakterində heç bir dəyişiklik aşkar olunmayıb. Hər 2 qrupun uşaqlarının çəki, boy
artımı intellektual inkişafı yaşlarına uyğun
olub. İl ərzində uşaqların az bir qismində 12 dəfə kəskin respirator xəstəlik, əsasən də
diş çıxarma dövründə müşahidə olunub,
onun da gedişi hamar, fəsadsız olub.
Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki,
təbii qidalanmada olan uşaqların əksəriyyətinin nəcisinin bu xarakterdə olması təbii
qanunauyğun haldır, uşaq orqanizmi MBT
yetkinləşdikcə müstəqil onun öhdəsindən
gəlir və heç bir müdaxiləyə ehtiyac qalmır.
Alınan nəticələr:
- Təbii qidalanan südəmər yaşlı uşaqların nəcisinin xarakteri tədricən dəyişə
bilər.
- Təbii qidalanan südəmər yaşlı uşaqlarda nəcis ifrazının sayı həyatın altıncı
həftəsinə kimi hər qidalanmadan sonra və ya
3-5 gündə 1 dəfə ola bilər.
- Laktasiyanın birinci 6 həftəsində ana
südünün özünün işlədici effekti var.
- Nəcis ifrazının sayının çox olması
pozğunluq və ya gec olması qəbizlik sayılmır,əsas uşağın çəki artımıdır.
- 6 həftəlikdən böyük uşaqların əksəriyyətinin nəcisinin xarakterində nəzərə çarpan
dəyişiklik baş verir. Həmin dövrdə ana südünün tərkibinin yenidən dəyişməsi, uşaqların həzm sisteminin daha çox ferment
hasil etməsi baş verir.
- 6-8 dəfə nəcis ifrazı olan uşaqların
əksəriyyətində 6 həftəlikdən sonra nəcis
ifrazının sayı gündə bir dəfə və ya bir neçə
gündə bir dəfə ola bilər.
- Nəcis ifrazının sayının az olmasına
baxmayaraq, nəcisləri duru, selikli, ağ yumaqcıqlı, turş qoxulu,sarı, bəzən yaşıl rəngdə olur. Nəcisin bu xarakteri uşağı narahat
etmirsə, onun bağırsağının öz-özünə müstəqil təmizlənməsinə imkan vermək lazımdır.
Bu yaş qrupu üşün normal sayılır, belə ki,
nəcisin koproloji və bakterioloji müayinəsində heç bir patoloji dəyişiklik aşkar olunmur.
- Ana südü ilə qidalanan körpələrin
nəcisinin dəyişkən xarakterdə olması təbii
qanunauyğun bir haldır və heç bir müalicəyə
ehtiyac yoxdur.
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РЕЗЮМЕ
Характер стула у детей грудного возраста при естественном вскармливание.
Багирова М.Г., Бейлярова Р.Р., Байрамов И.П., Ахмедзаде Х.А., Рустамова Я.К.
Азербайджанский Медицинский Университет.
Кафедра инфекционных болезней.
Ключевые слова: материнское молоко, грудной ребенок, диарея.
Результаты проведенного исследования показывает, что материнское молоко уникальный продукт, созданный природой и считается первой вакциной для ребенка, который
обеспечивает нормальное развитие и защищает организм от ранней аллергии, дизбактериоза и кишечных инфекций. Высокая ценность материнского молока объясняется
тесной родственной связью состава с клеточной структурой ткани ребенка. Материнское
молоко является важным звеном биологической цепи создающий контакт между новорожденным и матерью, отвечает на все требования ребенка, и поэтому быстро переваривается. При грудном вскармливание характер стула часто меняется в зависимости от
питания матери, сосания и развития желудочно-кишечного тракта у ребенка. У большинства детей стул бывает жидким, слизистым, с белыми комочками, кислым запахом,
желтого, желто-зеленого цвета, патологические примеси отсутствуют, часто это состояние ребенка путают с кишечными инфекциями. Результаты проведенного исследования показывает, что изменчивость стула у грудного ребенка, свойственно естественному состоянию и никаких вмешательств не рекомендуется.
SUMMARY
Thenature of the stool in infants with natural feeding
Bagirova M.G., Beilyarova R.R., Ahmedzade H.E., RustamovaYa.K.
Azerbaijan Medical University. Department of Infections Diseases.
Key words: mother's milk, baby, diarrhea
The results of the study show that mother's milk is a unique product created by nature and is
considered the first vaccine for the child, which provides normal development and protects the
body from early allergies, dysbacteriosis and intestinal infections. The high value of mother's
milk is explained by the close relationship of the composition with the cellular structure of the
child's tissue. Mother's milk is an important link in the biological chain creating contact between
the newborn and the mother, meets all the requirements of the child, and therefore quickly
digested. When breastfeeding, the nature of the stool often changes depending on the mother’s
diet, sucking and the development of the gastrointestinal tract in a child. In most children, the
stool is liquid, slimy, with white lumps, sour smell, yellow, yellow-green color, there are no
pathological impurities, often this condition of the child is confused with intestinal infections.
The results of the study show that the variability of the stool in an infant is a natural state and no
intervention is advised.
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UŞAQLARDA QAN QRUPLARINDAN ASILI OLARAQ ASKARİDOZ VƏ
TOKSOKAROZUN RAST GƏLMƏSİ
Salehova G. B.
K.Y. Fərəcova adina ET Pediatriya İnstitutu.
Tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bütün qan qruplarında olan uşaqların askarida
və toksokarozla yoluxma ehtimalı eynidir. Lakin yoluxduqdan sonra yoluxmanın xəstə lik kimi realizasiyası O(I) qan qrupu olan uşaqlarda A(II) qan qrupu olan uşaqlara
nisbətən az hallarda baş verir. Buradan belə nəticə çıxır ki, A(II) qan qrupu olan uşaq larda invaziyalara qarşı müdafiə amilləri daha zəifdir. Ona görə də A(II) qan qrupu
olan uşaqlarda xəstələnmələr daha tez-tez baş verir. Bunun mexanizmini aşkar etmək
üçün daha dərin tədqiqatlara ehtiyac vardır.
Açar sözlər:askaridoz, toksokaroz, qan qrupları.
Giriş: Bir sıra yoluxucu-parazitar xəstəliklərdə yoluxmanın xəstələnmə ilə nəticələnməsi orqanizmin immun sistemindən,
bağırsaq mikroflorasının vəziyyətindən,
makroorqanizmin bir sıra genetik xüsusiyyətlərindən, həmçinin yoluxmanın intensivliyindən asılıdır [1,2,3].
Genetik amillərdən qan qruplarının bir
sıra
yoluxucu-parazitar
xəstəliklərdə
müəyyən rol oynadığını göstərən bəzi tədqiqat işləri aparılmışdır.
Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda
exinokokkozla xəstələnmənin A(II) qan
qrupu olan şəxslərdə digər qan qrupu olanlardan daha çox aşkar edildiyi göstərilmişdir. A(II) qan qrupu olan kişilər daha
çox xəstələnmiş və onlarda əsasən ağ ciyər
exinokokkozu daha çox rast gəlmişdir[4].
Bəzi müəlliflər stafilokok infeksiyalarının ağır irinli-septik formaların əsasən
A(II) və B(III) qan qrupu olan insanlar
arasında, nisbətən yüngül formalarını isə
O(I) və AB(IV) qan qrupu olan insanlar
arasında müşahidə edildiyini və A(II) qan
qrupu olan şəxslərin onkoloji xəstəliklərə,
kəskin respirator infeksiyalara daha həssas
olduqlarını və onların 40%-də interferon
sistemində çatışmazlıq olduğunu göstərmişlər [5]. Digər müəlliflər lyambliozun
da əsasən A(II) qan qrupu olan şəxslərdə
daha çox rast gəldiyini göstərmişlər [6].
Azərbaycan əhalisi arasında O(I) qan
qrupunun çox aşkar edildiyini nəzərə alsaq, bəzi yoluxucu-parazitar xəstəliklərin
A(II) qan qrupu olanlarda digər qan qrupu

olanlara nisbətən çox aşkar edilməsi olduqca maraq doğurur. Qan qrupundan asılı
olmayaraq bütün uşaqların yoluxma ehtimalının eyni olduğunu nəzərə alsaq, A(II )
qan qrupu olan şəxslərdə göstərilən xəstəliklərin çox rast gəlməsi onlarda yoluxmaların xəstələnmə ilə daha çox nəticələndiyi
qənaətinə gəlməyə əsas verir.
İşin məqsədi: Qan qruplarndan asılı
olaraq uşaqların askaridoz və toksokarozla
xəstələnməsinin müqayisəli təhlili.
Tədqiqatın material və metodları:
Deyilən bu məsələləri araşdırmaq üçün 83
larval askaridozu, 71 askaridozun bağırsaq
mərhələsi, 95 toksokarozu, 14 larval askaridozu və toksokarozu, 16 bağırsaq askaridozu və toksokarozu olan uşaqlarda və
68 praktik sağlam uşaqlarda ABO sistemi
üzrə qan qrupları analiz edilmişdir. Koproloji müayinələr üçün Kato-Miura metodundan, seroloji müayinələr üçün isə İmmunferment analizindən (İFA) istifadə
edilmişdir. Alınmış rəqəm göstəricilərinin
statistik işlənməsi ümumi qəbul edilmiş
studentin (t) etibarlılıq meyarının istifadəsi ilə, orta arifimetrik kəmiyyətin (M)
və səhvlərin (m) hesablanması ilə işlənmişdir. Fərqlər p˂0,05 olduqda etibarlılıq
qəbul edilmişdir.
Tədqiqat işinin nəticələri və müzakirəsi:
Askaridozun miqrasiya və bağırsaq
mərhələsində qan qruplarının rast gəlməsinin nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir.
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Cədvəl 1.
Askaridozun miqrasiya və bağırsaq mərhələsində və praktik sağlam uşaqlarda ABO
qan qruplarının rast gəlmə tezliyi
Askarido- Müazun
yinə
mərhələsi edilənlərin
sayı
Miqrasiya 83
(larval
askaridoz)

O(I)
Müt.
%

Qan qrupları
A(II)
B(III)
Müt
%
Müt.
%
.

29

34,94
±5,23

28

Bağırsaq

71

21

29,58
±5,42

28

Cəmi

154

50

56

Praktik
sağlam
uşaqlar

68

28

32,47
±3,74
41,18
±5,97

22

33,74±
5,19
p˃0,05
x2 = 0,06
39,44±
5,80
p˃0,05
x2 = 1,61
36,36±
3,88
32,35±
5,67
p˃0,05
x2 =1,15

Cədvəldən göründüyü kimi, askaridozun miqrasiya mərhələsində ABO sistemi
üzrə O(I) qan qrupu olanlar (34,94± 5,23
%), A(II) qan qrupu olanlardan (33,74±
5,19%; p˃0,05, x 2=0,06) cüzi də olsa çox
rast gəlir.
Bağırsaq mərhələsində isə O(I) qan
qrupu olan uşaqların sayı (29,58±5,42%)
A(II) qan qrupu olan uşaqlardan (39,44±
5,80%) nisbətən azdır (p˃0,05, x 2=1,61).
Praktik sağlam uşaqlarda isə O(I) qan
qrupu olan uşaqlar (41,18±5,97%), A(II)
qan qrupu olanlardan (32,35±5,67%; p˃
0,05, x2=1,15) çox rast gəlir.
B(III) qan qrupu askaridozun miqrasiya mərhələsi olan uşaqlarda (22,89±
4,61%) və bağırsaq mərhələsi olanlarda

19

16

35
12

AB(IV)
Müt.
%

22,89±
4,61
p˃0,05
x2 =0
22,54±
4,96

7

22,73±
3,38
17,65±
4,62
p˃0,05
x2 =0,54

13

8,43±
3,05
p˃0,05
x2 =0
8,45±
3,30
p˃0,05

6

8,44±
2,24
8,82±
3,44
p˃0,05

6

(22,54±4,96%) təqribən eyni sayda rast
gəlir (p˃0,05, x 2=0).
Praktik sağlam uşaqlarda isə B(III) qan
qrupu (17,65±4,62%) (p˃0,05, x 2=0,54)
askaridozun həm miqrasiya, həm də bağırsaq mərhələsinə nisbətən az sayda rast gəlir.
AB(IV) qan qrupu askaridozun miqrasiya (8,43±3,05%), bağırsaq mərhələsində
(8,45±3,30%; p˃0,05) və eyni zamanda
praktik sağlam uşaqlarda (8,88±3,44%)
təqribən eyni sayda rast gəlir (p˃0,05).
Toksokarozla askaridozun miqrasiya
və bağırsaq mərhələsinin mikst invaziyaları zamanı qan qruplarının rast gəlmə tezliyi də araşdırılmışdır. Nəticələr cədvəl 2də öz əksini tapmışdır.
Cədvəl 2.

ABO qan qruplarının toksokarozun mono və askaridozla mikst invaziyalarında rast
gəlmə tezliyi

Uşaqlar

Müayinə
edilənlərin
sayı

Qan qrupları
O(I)
Müt.

A(II)
%

Müt.
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B(III)
%

Müt.

AB(IV)
%

Müt.

%
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Toksokarozu
(mono) olan

95

30

31,58±
4,77

40

Toksokaroz+
askaridozun
miqrasiya
mərhələsi
olan

14

5

35,71±
12,81

6

Toksokaroz+a 16
skaridozun
bağırsaq
mərhələsi
olan

4

25,0±1
0,83

8

Cəmi

125

39

54

Praktik
sağlam
uşaqlar

68

28

31,20±
4,14
41,18±
5,97

22

Cədvəldən göründüyü kimi, toksokarozu olan uşaqların 31,58±4,77%-də O(I)
qan qrupu, 42,11±5,07%-də A(II) qan qrupu, 17,90±3,93%-də B(III) qan qrupu,
8,42±2,85%-də AB(IV) qan qrupu aşkar
edilmişdir (p˃0,05, x 2=2,5).
Eyni hal toksokarozla askaridozun
miqrasiya mərhələsi olan uşaqlarda da müşahidə edilir. Bu qrup uşaqlarda O(I) qan
qrupu 35,71±12,81%, A(II) qan qrupu
42,86±13,23% (p˃0,05, x 2=0,33), B(III)
qan qrupu 14,29±9,35% və AB(IV) qan
qrupu 7,14±6,88% qeyd edilir. O(I) qan
qrupu olan uşaqlar toksokarozla askaridozun bağırsaq mərhələsində ən az (25,0
±10,83%), A(II) qan qrupu əvvəlki qruplarda olduğu kimi (43,75±12,40%), B(III)
qrup əvvəlki iki qrupa nisbətən çox (18,75
±9,76%), AB(IV) qan qrupu əvvəlki qruplarda olduğu kimi (6,25±6,05%) təşkil etmişdir.
Praktik sağlam uşaqlarda isə O(I) qan
qrupu 41,18±5,97%, A(II) qan qrupu
32,35±5,67%, B(III) qan qrupu 17,65±
4,62% və AB(IV) qan qrupu 8,82±3,44%
hallarda qeyd edilir.

42,11
±5,07
p˃0,0
5x2=
2,5
42,86
±13,2
3
p˃0,0
5
x2=0,
33
50,0±
12,50
p˃0,0
5
x2=2,
33
43,20
±4,43
32,35
±5,67
p˃0,0
5x2=0
,33

17

17,90
±3,93

8

8,42±
2,85

2

14,29
±9,35

1

7,14±
6,88

3

18,75
±9,76

1

6,25±
6,05

22

17,60
±3,41
17,65
±4,62

10

8,0±
2,43
8,2±
3,44

12

6

Göründüyü kimi, A(II) qan qrupu toksokarozun mono və askaridozla mikst invaziyalarında praktik sağlam uşaqlara nisbətən
çox rast gəlir.
Bundan başqa, toksokarozda da qan qruplarının rast gəlmə tezliyinin öyrənilməsi üçün
nisbətən dərin müayinələr aparılmışdır.
Aşkar edilən 125 toksokarozlu xəstədən
114-də spesifik İgG-nin avidlik indeksi
yoxlanmışdır. Avidlik indeksi 35%-dən az
olan uşaqlar yoxlanılanların 11,40± 2,98%ni, 36-45% avidlik indeksi olanlar 20,18±
3,76%-ni avidlik indeksi 46%-dən yüksək
olan uşaqlar isə ümumi müayinə olunanların
68,42±4,35%-ni təşkil edir.
Bu məsələni dərindən araşdırmaq üçün
təzə yoluxanlarda, bir neçə ay öncə yoluxanlarda və toksokarozun xronik forması
olanlarda qan qruplarının rast gəlmə tezliyi
müəyyən edilmişdir.
Bunun üçün toksokara qarşı spesifik İgGnin avidlik indeksindən istifadə edilərək
xəstəliyin vaxtı təyin edilmişdir.
Avidlik indeksinə görə ABO sistemi üzrə
qan qrupları analiz edilmişdir. Nəticələr cədvəl 3 və şək. 1-də öz əksini tapmışdır.
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Cədvəl 3.
Avidlik indeksinə görə ABO sistemi üzrə qan qrupları
Toksoplazmozun
avidlik
indeksi

Müayinələrin
sayı

Qan qrupları
O(I)

A(II)

B(III)

Müt
.

%

Müt.

%

5

38,46±
13,49

4

30,77±
12,80

23

8

8

45%-dən 78
yüksək
olanlar

23

34,78±
9,93
p˃0,05
x2 =0
42,31±
5,59
p˃0,05

Cəmi

36

34,78±
9,93
p˃0,05
x2 =0
29,49±
5,16
p˃0,05
x2 =0,39
31,58±4,
35

35%-dən
az
13
olanlar
36-45%
olanlar

114

Müt
.

AB(IV)

%

Müt.

%

23,08±
11,69

1

7,69±
7,39

5

21,74±
8,60
p˃0,05

2

8,70±
5,88
p˃0,05

15

19,23±
4,46
p˃0,05

7

8,97±
3,24
p˃0,05

23

20,96±
3,81

10

8,77±
2,65

3

33

39,47±
4,6

45

Göründüyü kimi, İgG-nin avidlik indeksi 35%-dən az olanlarda, yəni nisbətən yeni yoluxanlarda O(I) qan qrupu (38,46±13,49%), A(II) qan qrupuna (30,77±12,80%) nisbətən çox
rast gəlir.

Şək. 1. Avidlik indeksinə görə ABO sistemi üzrə qan qrupları
36

Journal of Azerbaijan Perinatology and Pediatrics (Scientific-practical journal) /2019 / Vol 5/ №2

Avidlik indeksi 36-45% olan uşaqlarda
O(I) və A(II) qan qrupları eyni (hər birində 34,78±9,93%) sayda olmuş, avidlik
indeksi 46%-dən yuxarı olan şəxslərdə
O(I) qan qrupu (29,49 ±5,16%), A(II) qan
qrupundan (42,31±5,59%) xeyli az rast
gəlmişdir. O(I) qan qrupu avidlik indeksi
35%-dən az olan uşaqlarda (38,46± 13,4
9%), avidlik indeksi 36-45% olanlardan
(34,78±9,93%; p˃0,05) nisbətən avidlik
indeksi 45%-dən yüksək olanlardan (29,49
±5,16%, p˃0,05) xeyli çox rast gəlmişdir.
A(II) qan qrupu isə əksinə avidlik indeksi
35%-dən az olan uşaqlarda (30,77± 12,80
%), avidlik indeksi 36-45% olanlardan
(34,78 =±9,93%, p˃0,05) nisbətən, avidlik
indeksi 45%-dən yüksək olanlardan (42,31
±5,59%, p˃0,05) isə daha çox azdır. B(III)
qan qrupu avidlik indeksi 35%-dən az olan
uşaqlarda (23,08±11,69%), avidlik indeksi
36-45% olanlarda (21,74±8,60%) və avidlik indeksi 45%-dən yüksək olanlarda
(19,93±4,46%) təqribən eyni saydadır (p˃
0,05).
AB(IV) qan qrupu olan uşaqlardan
avidlik indeksindən asılı olmayaraq hər üç
qrupda eyni sayda rast gəlmişdir (müvafiq
olaraq 7,69±7,39%, 8,70±5,88% və 8,97
±3,24%, p˃0,05).

Yekun: Qan qruplarının askaridozun
miqrasiya və bağırsaq mərhələsində, toksokarozun isə avidlik indeksinə görə müqayisəli öyrənilməsi göstərdi ki, ABO sistemi üzrə bütün qan qruplarında uşaqların
yoluxma ehtimalı eynidir. Askaridozun
miqrasiya mərhələsində və toksokara qarşı
avidlik indeksi 35%-dən az olan uşaqlarda
qan qruplarının rast gəlmə tezliyi praktik
sağlam uşaqlarda olduğu kimidir. Lakin
askaridozun bağırsaq mərhələsində və toksokara qarşı avidlik indeksi 46%-dən yüksək olan uşaqlarda isə A(II) qan qrupu
olan uşaqlar O(I) qan qrupu olanlardan
xeyli çox rast gəlmişdir. Bu onu göstərir
ki, O(I) və A(II) qan qrupu olan uşaqların
bu invaziyalarla yoluxma ehtimalları eynidir və xəstəliklərin ilkin vaxtlarında uşaqlarda qan qruplarının rast gəlmə tezliyinə
müvafiqdir.
Lakin yoluxduqdan sonra yoluxmanın
xəstəlik kimi realizasiyası O(I) qan qrupu
olan uşaqlarda A(II) qan qrupu olan uşaqlara nisbətən az hallarda baş verir.
Buradan belə nəticə çıxır ki, A(II) qan
qrupu olan uşaqlarda invaziyalara qarşı
müdafiə amilləri daha zəifdir. Ona görə də
A(II) qan qrupu olan uşaqlarda xəstələnmələr daha tez-tez baş verir. Bunun mexanizmini aşkar etmək üçün daha dərin tədqiqatlara ehtiyac vardır.
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РЕЗЮМЕ
Частота встречаемость аскаридоза и токсокароза у детей взависимости от
группы крови.
Салеховa Г.Б.
НИИ Педиатрии им. К. Фараджевой
Ключевые слова:аскаридоз, токсокароз, группы крови.
Результаты проведенных исследований показывают, что риск заражения детей c аскаридозoм и токсокарозом во всех группах крови был одинаковым. Однако после заражением аскаридозoм и токсокарозом реализация заболеваeмoсти детей c группoй крови A(II)
происходит чаще, чем у детей c группoй крови O(I). Поэтому можно предположить, что у
детей c группoй крови A(II), заболеваeмoсть с этими инвазиями встречается чаще, и
требует более углубленного специального иследования.
SUMMARY
The incidence of ascariasis and toxocariasis in children, depending on the blood group
Salekhova G.B.
Scientific Researh İnstitute of Pediatrics named after K.Y.Farajova
Keywords:аscaridosis, Toxocarosis, Blood groups.
The results of the studies show that the risk of infection of children with ascariasis and
toxocariasis in all blood groups was the same. However, after infection with ascariasis and
toxocariasis, the incidence of children with blood group A (II) occurs more often than in
children with blood group O (I). Therefore, we can assume that in children with blood group A
(II) the specific factors of resistance against invasion are weaker than in children with blood
group O (I). Therefore, among children with blood type A (II), the incidence of these invasions
is more common, which requires a more in-depth special investigation to clarify the mechanism.
Salehova Günay Bədəl qızı.
K.Y. Fərəcova adina ET Pediatriya İnstitutu.
salehova.gunay@mail.ru
Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2019
Capa tövsiyə olunub: 18.12.2019
Rəyçi: b.e.i., t.ü.f.d.Xanmirzəyev F.

38

Journal of Azerbaijan Perinatology and Pediatrics (Scientific-practical journal) /2019 / Vol 5/ №2

UŞAQLARDA ATOPİK DERMATİTİN MÜALİCƏSİNDƏ
PROBİOTİKLƏRİN EFFEKTİVLİYİ
Cəfərova G.Ə.
Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xəstəlikləri kafedrası.
Tədqiqatın məqsədi atopik dermatit olan uşaqların müalicəsində probiotiklərin istifadəsinin effektivliyinin öyrənilməsi olmuşdur.
Material və metodlar. 49 atopik dermatit diaqnozlu 1-8 yaşlı uşaq müayinə edilmişdir.
Uşaqlar 2 qrupa ayrılmışdır. I qrupa (n=32) daxil olan xəstələrə AD müalicəsi standart
sxemlə (pəhriz, antihistamin preparatlar, ağır hallarda qlukokortikoidlər, həmçinin ağırlıq dərəcəsindən asılı yerli terapiya və s.) aparılmışdır. İkinci qrupa daxil olan uşaqlarda
(n=17) yuxarıda qeyd olunan müalicəyə probiotiklər əlavə olunmuşdur. Probiotiklər 14
gün ərzində istifadə edilmişdir. Müalicənin əvvəlində, 1 ay və 3 ay sonra hər iki qrupda
terapiyanın effektivliyini qiymətləndirmək məqsədilə SCORAD indeksi hesablanmışdır.
Alınmış nəticələrin statistik təhlili Statistica («Statsoft, Inc».) proqramı vasitəsilə qeyriparametrik üsullarla aparılmışdır.
Nəticələr.Tədqiqatımızın nəticələri göstərmişdir ki, ilkin müayinədə hər iki qrupda
SCORAD indeksi kifayət qədər yüksək olmuşdur və müvafiq olaraq 64,3±3,1 və 57,2±4,4
bal təşkil etmişdir. Müalicədən 1 ay sonra I qrupa daxil olan xəstələrdə SCORAD indeksi
6,4% azalsa da, bu dəyişikliklər statistik olaraq dürüst olmamışdır (p>0,05). II qrupda isə
bu göstərici daha aşkar şəkildə azalmışdır (24,9%, р<0,05). 3 ay sonra qruplar arasında
ciddi fərq qeyd edilmişdir: I qrupda SCORAD indeksi dürüst olaraq 18,6%(р<0,05)
azalmışdır, II qrupda isə bu göstəricinin müsbət dinamikası daha aşkar təzahür etmişdir
(44,8%, р<0,01).Apardığımız tədqiqat AD-in kompleks terapiyasına probiotiklərin daxil
edilməsinin zəruriliyini təsdiq etmişdir.
Açar sözlər: atopik dermatit, bağırsaq mikrobiotası, probiotiklər.
Atopik dermatit (AD) − xronik allergik
xəstəlik olmaqla, atopiyaya genetik meyillik
olan şəxslərdə xüsusi əlamətlərlə (dəri
örtüklərinin qaşınması, tipik olaraq uşaqlarda üz və ətrafların açıcı səthlərində yerləşən
ekzematoz dəri səpgiləri, xronik residivləşən gediş) təzahür edən patologiyadır[1].
AD –ciddi tibbi-sosial problemlərdən
biridir. Xüsusən də, pediatrların təcrübəsində belə uşaqlara tez-tez rast gəlinməklə
yanaşı, müalicəyə rezistentlik və residivlərə
yüksək meyilliklə səciyyələnirlər. Son illərdə AD xəstələnmə sayında vəpatologiyanın
uşaqlarda daha ağır formada keçməsi hallarına rast gəlinməsində artmağa doğru tendensiya qeyd edilir. Statistik məlumatlara
əsasən, AD yayılma tezliyi uşaqlarda 2037% təşkil edir. Bundan əlavə vacib məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bir sıra
tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, belə xəstələrin 66%-də 3 yaşa kimi bronxial astma və
ya başqa allergik patologiyanın inkişafı
mümkündür [2,3].

AD patogenezində həzm traktının funksional vəziyyəti mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, bağırsağın səthi xarici mühitdən
daxil olan yad maddələrlə tənəffüs epitelindən 10 dəfə, dəri səthindən isə 300 dəfə
daha çox təmasda olur. Fizioloji şəraitdə
həzm sistemində anatomik, fizioloji və immunoloji baryerlər mövcuddur ki, bunlar
qida allergenlərinin orqanizmə daxil olmasının qarşısını alırlar. Uşaqlarda həzm sisteminin anatom-fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, aydındır ki, adı çəkilən baryerlərin yetərsizliyi məhz bu yaş dövründə
daha çox təzahür edir [4-7].
Son illərdə bir sira tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, atopiyaya meyilli uşaqlarda
allergik xəstəliklərin inkişafından əvvəl
bağırsaq mikrobiotasının müəyyən dəyişiklikləri qeyd edilir [8-10]. M. Kalliomaki və
həmmüəllifləri yüksək allergiya riski olan
yenidoğulmuş uşaqların bağırsaq mikrobiotasının tərkibini öyrənərək, belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, sonrakı dövrdə allergik
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xəstəliklər inkişaf edən uşaqlarda bağırsaq
mikrobiotasının tərkibində klostridiyaların
miqdarı yüksəlmiş, bifidobakteriyaların
miqdarı isə azalmış olur [11].
Başqa müəlliflər qeyd edirlər ki, sağlam
uşaqlarda bağırsağın kolonizasiyası daha
çox Bifidobacterium breve, B. infants и B.
Longum hesabına baş verirsə, allergiyalı
uşaqlarda bu prosesdə böyüklərin bağırsaq
mikrobiotası üçün daha çox xas olan B.
Adolescentis üstünlük təşkil edir [12].
AD zamanı uşaqlarda bağırsaq biosenozunun tərkibinin xüsusiyyətləri və onların
immun cavabın formalaşmasına təsiri haqqında bir çox eksperimental məlumatlar
allergiyalı uşaqlarda probiotiklərin profilaktik və müalicəvi effektivliyinin öyrənilməsinə təkan vermişdir.
Tədqiqatın məqsədi atopik dermatit
olan uşaqların müalicəsində probiotiklərin
istifadəsinin effektivliyinin öyrənilməsi olmuşdur.
Material və metodlar.
Bu məqsədlə 49 atopik dermatit diaqnozlu 1-8 yaşlı uşaq müayinə edilmişdir.
Orta yaş 4,8±2,7 yaş təşkil etmişdir. Müayinəyə cəlb olunanlar 26 qız, 23 oğlan olmuşdur.
Klinik mənzərə, yaş və cinsiyyətə görə
ənəmiyyətli fərq olmamaq şərtilə, uşaqlar 2
qrupa ayrılmışdır. I qrupa (n=32) daxil olan
xəstələrə AD müalicəsi standart sxemlə
(pəhriz, antihistamin preparatlar, ağır hallarda qlukokortikosteroidlər, həmçinin ağırlıq dərəcəsindən asılı yerli terapiyavə s.)
aparılmışdır. İkinci qrupa daxil olan uşaqlarda (n=17) yuxarıda qeyd olunan müalicəyə
probiotiklər əlavə olunmuşdur. Probiotiklər
14 gün ərzində istifadə edilmişdir. Müalicənin əvvəlində, 1 ay və 3 ay sonra hər iki
qrupda terapiyanın effektivliyini qiymətləndirmək məqsədilə SCORAD indeksi hesablanmışdır.
“The SCORAD Index” (Scoring of
Atopic Dermatitis – AD klinik əlamətlərinin
və ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi
üçün istifadə edilən şkala olaraq, 3 məlumat
blokunun kompleksindən ibarətdir: dəri əlamətlərinin yayılması (А), obyektiv simptomlar (əlamətlərin intensivliyi) (В) və subyektiv simptomlar (С) [13].

Alınmış nəticələrin statistik təhlili Statistica («Statsoft, Inc».) proqramı vasitəsilə
qeyri-parametrik üsullarla aparılmışdır.
Qruplar arasında fərq Manna-Uitni, Vilkokson kriterilərin hesablanması yolu ilə həyata
keçirilmişdir. Fərq р<0,05 olduqda dürüst
sayılmışdır.
Nəticələr və müzakirə.
Tədqiqatımızın nəticələri göstərmişdir
ki, I qrupda uşaqların 56,3±8,8% AD yüngül, 25,0±7,7% orta ağır, 18,8±6,9 % isə
ağır formada təzahür etmişdir. II qrupda bu
bölgü aşağıdakı kimi olmuşdur: müvafiq
olaraq, 58,8±11,9%, 23,5±10,3% və 17,6 ±
9,2%.
İlkin müayinədə hər iki qrupda
SCORAD indeksi kifayət qədər yüksək olmuşdur və müvafiq olaraq 64,3±3,1 və
57,2±4,4 bal təşkil etmişdir. Bunlarla yanaşı
bir qrup uşaqlarda mədə-bağırsaq trakti
tərəfindən müəyyən simptomlar (meteorizm,
qeyri-stabil nəcis ifrazı, qarında mütəmadi
ağrılar və s.) da qeyd edilmişdir. Belə ki, I
qrupda bu əlamətlər xəstələrin 37,5±8,6%,
ikinci qrupda isə 41,2±11,9% uşaqlarda
müşahidə edilmişdir.
Bağırsaq simptomlarının mövcudluğu
AD-li uşaqların əksəriyyətində disbiozun
olması ilə izah etmək olar. Həmin əlamətlər
daha çox 3 yaşdan kiçik xəstələrdə qeyd
edilmişdir, bu da erkən yaşlı uşaqlarda
atopiyanın bağırsaq mikrobiotasının dəyişiklikləri ilə sıx əlaqəsinin olması haqqında
ədəbiyyat məlumatları ilə uyğun gəlir [3,5,
7,14].
Müalicədən 1 ay sonra aparılan müayinə
zamanı qruplar arasında həm SCORAD
indeksində, həm də bağırsaq simptomları tərəfindən fərqli nəticələr müşahidə edilmişdir.
Belə ki, I qrupa daxil olan xəstələrdə
SCORAD indeksi tərəfindən müsbət dinamika qeyd edilsə də (6,4% azalma), bu dəyişikliklər statistik olaraq dürüst olmamışdır
(p>0,05). Lakin II qrupda SCORAD indeksi
daha aşkar şəkildə azalmışdır (24,9%), bu
da ilkin göstəricilər ilə dürüst fərq təşkil
etmişdir (р<0,05).
Mədə-bağırsaq əlamətlərinə gəldikdə, bu
simptomlar I qrupda demək olar ki, dəyişməmiş saxlanılırdı (31,3±8,3% xəstələrdə 1
ay sonra qeyd edilirdi). II qrupda isə əhə40
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miyyətli dərəcədə azalaraq, yalnız 17,6± 9,2
% xəstədə saxlanılmışdır.
3 ay sonra aparılan müayinələr yenə də
qruplar arasında ciddi fərqin olmasını aşkar
etmişdir. Bu fərq ilk növbədə SCORAD
indeksinə aid edilirdi. I qrupa aid edilən
uşaqlarda bu indeks dürüst olaraq 18,6%
(р<0,05) azalmışdır. Müalicədə probiotiklər
tətbiq edilən xəstələrdə isə bu göstəricinin
müsbət dinamikası daha aşkar təzahür etmişdir (44,8%, р<0,01).
Apardığımız tədqiqat AD-in kompleks
terapiyasına probiotiklərin daxil edilməsinin
zəruriliyini təsdiq etmişdir. Bu nəticələr bir
sıra ədəbiyyat məlumatları ilə uyğun gəlir.
Müxtəlif probiotiklərin istifadə edilməsi disbiotik pozuntuları aradan götürməklə həzm
prosesini tənzimləyir, bağırsaq keçiriciliyini
allergenlər üçün azaldır və qüsurlu dövran
olan “disbioz-atopiya-həzmin pozulmasıdisbioz” patogenetik mexanizmi pozur.
Vacib məqam ondan da ibarətdir ki, dəri
əlamətlərinin azalması və ümumi vəziyyətin
yaxşılaşması uşaqların psixoloji dürümüna
müsbət təsir göstərir, yuxunu daha rahat edir
və bununla normal sosial adaptasiya üçün
şərait yaradır. Sirr deyil ki, atopiyalı uşaqlar, xüsusən də, orta ağır və ağır formada
biruzə edən AD zamanı, uşaq kollektivlərinə
çətinliklə uyğunlaşırlar, məktəb yaşlı uşaqlarda təhsil prosesi pozulur, bu da psixoloji

gərginliyi çoxaldaraq subyektiv simptomları
ağırlaşdırır.
Müalicəyə probiotiklərin daxil olunmasının effektivliyinin bir cəhəti də müsbət
təsirin uzun müddətli saxlanılması hesab
edilə bilər. Bunun sübütu kimi müalicənin
başlanmasından 1 ay və 3 ay sonra aparılan
qiymətləndirmə zamanı SCORAD indeksinin azalması çıxış edə bilər. Bizim fikrimizcə, AD terapiyasına belə kompleks şəkildə
yanaşma (həm allergik komponentin aradan
götürülməsi, həm də bağırsaq mühitinin
yaxşılaşdırılması) ikili effekt göstərərək AD
əsas patogenetik həlqələrinə təsir göstərir və
bununla da müsbət dəyişikliklərin daha
uzun müddətli olmasını təmin edir. Əlavə
olaraq, belə yanaşma həmçinin AD daha
ağır formalara keçməsinin qarşısını almağa
kömək edə bilər.
Beləliklə, AD müalicəsində probiotiklərin istifadə edilməsinin müsbət effektlərinə
bağırsaq baryerinin normal keçiriciliyinin
bərpası, bağırsaq biosenozunun tənzimlənməsi, dəri zədələnmələrinin daha tez aradan
götürülməsi və müalicənin müsbət təsirinin
daha davamlı olması sayıla bilər. Bunları
nəzərə alaraq, uşaqlarda AD kompleks terapiyasında probiotiklərin istifadəsini tövsiyə
etmək olar.
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РЕЗЮМЕ
Эффективность пробиотиков влечении атопического дерматита у детей.
Джафарова Г. А.
Кафедра Детских болезней I, Азербайджанский Медицинский Университет
Ключевые слова: аллергический дерматит, кишечная микробиота, пробиотики.
Целью исследования явилось изучение эффективности пробиотиков в лечении детей
с атопическим дерматитом (АД).
Материалы и методы. Было обследовано 49 детей с АД в возрасте 1-8 лет.Дети были
разделены на 2 группы. В I группу (n=32) вошли больные, которым терапия АД
проводилась по стандартной схеме (диета, антигистаминные препараты, в тяжелых
случаях глюкокортикоиды, местная терапия и т.д.) Детям из II группы (n=17) к указанной
выше терапии были в течение 14 дней добавленыпробиотики. В начале лечения, через 1 и
3 месяца проводилась оценка эффективности терапии с помощью индекса SCORAD.
Статистическая обработка данных проводилась непараметрическими методами с
помощью программы Statistica («Statsoft, Inc».)
Результаты.Исследование показало, что первоначально индекс SCORAD в обоих
группах был достаточно высок и составил 64,3±3,1 и 57,2±4,4 баллов, соответственно.
Через 1 мес после лечениявI группе индекс недостоверно снизился на 6,4%, p>0,05, а во II
группе – достоверно на 24,9%, р<0,05. Через 3 месяца между группами также отмечалось
различие: в I группе индекс SCORAD уменьшился только на 18,6%(р<0,05), а во II
группе достоверно на 44,8%, р<0,01.Проведенное исследование свидетельствует об
эффективности использования пробиотиков в лечении АД.
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SUMMARY
The effectiveness of probiotics in the treatment of atopic dermatitis in children.
Jafarova G.A.
Department of Children's Diseases I, Azerbaijan Medical University
Key words: allergic dermatitis, gut microbiota, probiotics.
The aim of the study was to study the effectiveness of probiotics in the treatment of children
with atopic dermatitis (AD).

Material and methods. 49 children with atopic dermatitis at the age of 1-8 years were
examined. Children were divided into 2 groups. Group I (n = 32) included patients who
underwent AD therapy according to the standard regimen (diet, antihistamines, in severe cases
glucocorticoids, local therapy, etc.) Children from group II (n = 17) received the above therapy
probiotics were added within 14 days. At the beginning of treatment, after 1 and 3 months, the
effectiveness of therapy was evaluated using the SCORAD index. Statistical data processing
was performed using nonparametric methods using the Statistica program ("Statsoft, Inc.")
Results. The study showed that initially the SCORAD index in both groups was quite high
and amounted to 64.3 ± 3.1 and 57.2 ± 4.4 points, respectively. After 1 month after treatment, in
the I group, the index significantly decreased by 6.4%, p> 0.05, and in the II group significantly by 24.9%, p <0.05. After 3 months, there was also a difference between the groups:
in group I, the SCORAD index decreased only by 18.6% (p <0.05), and in group II it was
significantly reduced by 44.8%, p <0.01. The study indicates the effectiveness of the use of
probiotics in the treatment of AD.
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ƏDƏBİYYAT İCMALLARI
PERİNATAL ASFİKSİYA İLƏ DOĞULMUŞ UŞAQLARDA
HİPOKSİK-İŞEMİK ENSEFALOPATİYALAR
Quliyev N.C.,1 Məmmədbəyli A.K.,2 Rəhimova L.R.1
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu,1
Azərbaycan Tibb Universiteti,Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası2
Məqalədə perinatal asfiksiya ilə doğulmuş uşaqlarda baş beynin hipoksik-işemik zədələnmələrinin patogenetik mexanizmlərinin müasir aspektləri təqdim olunur. Hipoksikişemik ensefalopatiyaların patofizioloji inkişaf mexanizmləri (enerji çatışmazlığının fazaları, qlutamat reseptorlarının metabolizm xüsusiyyətləri, hüceyrə ölümünün həlqələrieksaytotoksiklik, oksidativ stres və iltihab) haqqında məlumat verilir.
Acar sözlər: yenidoğulanlar, hipoksik-işemik ensefalopatiya,hipoksik-işemik zədələnmələrin
patogenezi.
Perinatal təbabətdə qazanılan nailiyyətlərə baxmayaraq, perinatal asfiksiya ilə şərtlənmiş hipoksik-işemik ensefalopatiyalar
körpələrin xəstələnmə və ölüm strukturunda
yüksək səviyyədə qalmaqdadır [1,2,3]. Perinatal asfiksiya (PA) ilə hər il bütün dünya
üzrə 4 mln.uşaq doğulur və onların 1 mln.
ölür[4,5,6]. PA -nın ən ağır nəticələrindən
biri hipoksik-işemik ensefalopatiya (HİE)
hesab edilir.
Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı PA-nı
körpə ölümünə ciddi təsir edən patologiyalar qrupuna daxil etmişdir.
ABŞ və əksər inkişaf etmiş ölkələrdə
aparılmış böyük epidemioloji tədqiqatlara
əsasən HİE hər 1000 vaxtında doğulan
uşaqların 2-9-da rast gəlir, hansı ki, onların
10-15%-i əksər halda erkən neonatal dövrdə
poliorqan çatışmazlığı ucbatından ölürlər
[4,7,8].
Bir sıra müəlliflərin məlumatlarına əsasən baş beyin perinatal zədələnmələri uşaq
yaşda sinir sisteminin bütün xəstəliklərinin
60%-dən çoxunu təşkil edir. Bu göstəricilər
vaxtında doğulanlar üçün 2-8%, vaxtından
əvvəl və ekstremal kiçik bədən kütləsi ilə
doğulanlar üçün 3-100% təşkil edir.
HİE zamanı inkişaf edən psixonevroloji
pozulmaların tərəddüd diapazonu genişdir:
psixomotor inkişafın ləngiməsindən uşaq
serebral iflicin ağır formasına qədər [9,10].
Bu zaman psixomotor inkişafın qabarıq
ləngiməsinin tezliyi 1000 uşağın 2-7-də rast
gəlir, HİE olan uşaqların 30%-də yüngül
beyin disfunksiyası qeyd olunur,hansı ki,

əlilliyə səbəb olmur, lakin uşağın bioloji və
sosial adaptasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə
təsir edir [4,11,12].
Müxtəif müəlliflərin məlumatlarına əsasən, 2000 qramdan az bədən kütləsi ilə doğulmuş və sağqalmış uşaqların 25-40%-də
hidrosefaliya, əqli inkişaf geriliyi, uşaq
serebral iflic, görmə və eşitmə orqanlarının
zədələnməsi qeyd edilir [13,14,15]. Kiçik və
ekstremal kiçik bədən kütləsi ilə doğulmuş
və sağ qalmış uşaqlarda isə psixonevroloji
pozulmaların və əlilliyin tezliyi daha da artır
[13,16,17].
Hazırda neonatoloqların və anestezioloqreanimatoloqların qarşısında duran əsas vəzifə təkcə yenidoğulanları xilas etmək deyil,
onların qənaətbəxş inkişafı və böyüməsi
üçün əlverişli şərait yaratmaqdır.
Beləliklə, PA keçirmiş, HİE olan bütün
uşaqlar nevroloq tərəfindən müfəssəl müayinə olunmalı və nəzarətdə saxlanılmalıdır
[18].
İşin məqsədi-perinatal asfiksiya ilə doğulmuş uşaqlarda HİE-nin formalaşma mexanizmləri haqqında müasir elmi məlumatların ədəbiyyat icmalını hazırlamaq.
HİE-nin patofizioloji mexanizmləri.
Perinatal HİE-nin formalaşmasında əsas patoloji faktorlar hipoksiya (qanın oksigenasiyasının azalması) və serebral işemiyadır
(serebral qan cərəyanı çatışmazlığı).
Klinik və eksperimental tədqiqatlara
əsasən HİE 3 faza enerji çatışmazlığı ilə
inkişaf edir [19-21].
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Başlanğıc faza –ilkin enerji çatışmazlığı
fazası serebral qan dövranının fonunda oksigen və qlükozanın səviyyəsinin və nəhayət
adenozintrifosfatazanın (ATF) fəallığının
azalması, laktat sintezinin artması ilə müşahidə olunur. Bunlar Na/K nasosunun pozulmasına və hüceyrə ölümü ilə gedən depolyarizasiyaya və sitoplazmada kalsiumun
hopmasına səbəb olur, nəticədə nekroz inkişaf edir; dəyişikliklər kaskadının aktivləşməsi çoxsaylı hüceyrə ölümü və nekroz zonalarının genişlənməsi ilə müşahidə olunur
[20,22].
İntrasellülyar kalsium konsentrasiyasının
artması ciddi zədələyici nəticələrə malikdir:
azot oksidin toksikliyi və mitoxondrinin
zədələnməsi sürətlənir, beyin ödemi, işemiya və mikrodamarların zədələnməsi inkişaf
edir. İlkin enerji çatışmazlığı, əsasən toxumaların nekrozu ilə qurtarır. Həddindən ağır
hipoksiya işemiya şəraitində hüceyrənin
geridönməz ölüm prosesi baş verir [23].
Hipoksik işemiya zamanı baş beyin
hüceyrələrinin 2 zədələnmə forması ayırd
edilir: neyronal nekroz və apoptoz [24].
Ağır hipoksik işemiya zamanı neyronal
nekroza səbəb olan kəskin hüceyrə enerji
çatışmazlığı inkişaf edir. Neyronal nekroz
hüceyrə membranının zədələnməsi, hüceyrə
sitoplazmasının itirilməsi və sellülyar ödemlə xarakterizə olunur [20,24].
Az ağır hipoksik işemiya zamanı ekzotoksinlərin-neyrotoksinlərin iştirakı apoptoza-proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümünə səbəb olur [23,25].
Brandon İ.D. və həmmüəlliflərin [26]
fikrinə görə hipoksik işemiya təsirindən
birinci gün və ya həftə sonra hüceyrə və
nüvə membranı zədələnmədən apoptoz başlayır və hüceyrə sitoskeletinin və selüllyar
funksiyaların qabarıq dəyişilməsi ilə müşahidə olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, yenidoğulanlarda, xüsusilə vaxtından əvvəl doğulanlarda
“yetişməmiş” sinir hüceyrələrinin zədələnməsi zamanı hüceyrə ölümünün əsas mexanizmi apoptozdur. İki mexanizmdən birinin
üstünlük təşkil etməsi və ya onların müştərəkliyi ya beynin işemik zədələnməsinin
ağırlığını ya da onun bərpa olmasını göstərir
[23,27].

Bəzi müəlliflərin araşdırmalarına görə
[24,28], qabarıq ilkin enerji çatışmazlığı
beynin sonrakı zədələnməsinə zəmin yaradır. Lakin bu günə kimi birinci fazanın qurtarması və ikinci fazanın başlanması haqqında dürüst məlumat yoxdur.
Klinik və ekstremal tədqiqatlar göstərir
ki, enerji çatışmazlığının 2-ci fazası zədələnmə anından sona 6-48 saat davam edir və
oyandırıcı neyrotransmitterlərin və sərbəst
radikalların sintezinin artması, həmçinin
fosfat ehtiyatının tükənməsi ilə müşahidə
olunur [27,29]. Adaptiv oksigenasiya və qan
dövranına baxmayaraq, hipoksik işemiyadan
6-24 saat sonra serebral oksidləşdirici metabolizmdə pisləşmə baş verir. Neyrovizualizasiyanın (MRT-spektroskopiya) köməyi ilə
müəyyən edilmişdir ki, bu proses fosfokreatinin və nukleozidtrifosfatın azalması və
eyni zamanda qeyri-üzvü fosfatların artması
ilə müşahidə olunur [29]. Martin E. və
həmmüəlliflərin fikrinə görə, fosfatkreatin /
qeyri-üzvü fosfatlar və nukleozidtrifosfat/
ümumi fosfatlar nisbəti psixonevroloji pozulmaların ağırlığının və letallığın proqnostik meyarı kimi istifadə oluna bilər [30].
Son illər aparılmış araşdırmalarda göstərilir ki, HİE zamanı enerji çatışmazlığının 3cü fazasında fəal patoloji proseslər hipoksik-işemik insultdan həftə, ay və il sonra baş
verir [21,22,28]. Qeyri-qənaətbəxş sinir-psixi nəticəsi olan uşaqlarda serebral laktatalkaloz həyatın 1-ci ilində müşahidə olunur
[31].
Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, HİE-nin
formalaşması mexanizmlərindən biri patoloji kaskad sistemə əsas oyandırıcı neyromediator olan qlütamatın qoşulmasıdır.
Hipoksik işemiya zamanı ionotrop qlütamat reseptorların, selektiv olaraq N-metylD-aspartatı (NMDA) birləşdirən reseptorların metabolizmi pozulur. Reseptorlar baş
beyin qabığı və bazal qanqli, hipokamp və
talamusun neyronlarının çox hissəsinin zədələnməsində vasitəçi rol oynayırlar [32].
Gopaqondanahaeli K. və həmmüəlliflərin məlumatlarına əsasən, MMDA reseptorları erkən postnatal ontogenezdə spesifik
funksiyalar yerinə yetirirlər, neyroblastların
proliferasiyası və miqrasiyasının, həmçinin
sinaptogenez və neyronal plastikliyin formalaşmasını nəzarətdə saxlayırlar[33]. Bətn45
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daxili və postnatal dövrdə qlutamat reseptorların metabolizminin xüsusiyyətləri yüksək neyronal aktivliyi təmin edir ki, bu da
beynin formalaşması və inkişafı, həmçinin
onun neyroplastikliyi üçün çox vacibdir.
Araşdırmalar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, reseptorların həddən çox qıcıqlanması sayəsində yetişməmiş beyin aşağı
enerji təminatına uzun müddət dözür və
enerji defisitinin səviyyəsi müəyyən kritik
həddə çatdıqda neyronal destruksiya çox
sürətlə inkişaf edir [23,24].
Müəyyən edilmişdir ki, yenidoğulan
uşaqlar özünün enerjiyə olan tələbatını ödəmək üçün təkcə qlükozanı deyil, laktat və
keton cisimləri kimi digər substratları da
asan utilizasiya edirlər. Uzun müddətli hipoksiya-işemiya şəraitində hüceyrələrin
enerji ehtiyatının tükənməsi neyronlarda və
qlial hüceyrələrdə depolyarizasiya törədir və
hüceyrəətrafı sahəyə qıcıqlandırıcı aminturşuların (qlutamat və aspartat) yığılması baş
verir. Enerji defisiti nəticəsində həmçinin bu
aminturşuların zədələnmiş qlial hüceyrələr
tərəfindən əks tutulması pozulur [32,34].
Qlutamatın miqdarı hüceyrənin eksaytotoksiklik mexanizmi işə düşənə qədər yüksəlir
və MNDA reseptorlarının həddən çox qıcıqlanması baş verir.
Shankaran S. tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, eksaytotoksikliyin patoloji mexanizminin işə düşməsi zamanı hüceyrədaxili
kalsiumun həddən artıq toplanması baş verir, hansı ki, neyronların geridönməz ölümünün sonuncu induktoru hesab edilir; sonra müəyyən vaxt müddətində apoptoz inkişaf edir [35].
Beləliklə, hüceyrənin eksaytotoksik zədələnmə prosesi bir neçə dəqiqə müddətində
baş verir, iltihab və apoptoz isə sonrakı saat
və günlərdə inkişaf edir.
Eksaytotoksikliyin mexanizmi inkişaf
edən beynin “axilles dabanı” olub hüceyrənin zədələnmə və/və ya ölmə mexanizmləri
ilə əlaqədardır.
Hazırda aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən HİE-nin patogenezində 2 əsas
həlqə “metabolik qəza” və serebral hemodinamikanın pozulması ayırd edilir. Metabolik qəzanın əsas mexanizmi oksigen

defisiti və zədələyici dizmetabolik məhsulların beyinə təsirindən ibarətdir. Hipoksemiya nəticəsində serebral qan cərayanın biotənzimlənməsi pozulur və serebral damar
pozulmaları inkişaf edir.
Bir sıra müəlliflərin araşdırılmasına görə, perinatal asfiksiya ilə şərtlənmiş hipoksiya nəticəsində neyronal zədələnmələrin
ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: hematoensefalitik baryerin keçiriciliyinin pozulması→
qlükoza metabolizminin (heksozomonofosfat yolu) lipidlərin və nuklein turşularının
sintezinin pozulması ilə gedən metabilik
pozulmalar →toxumalarda pH-ın azalması,
süd turşusu və CO2-nin artması ilə gedən
TQB pozulmaları→ serebral qan cərəyanının sürətinin azalması və arterial təzyiqin
düşməsi →ion (kalsium) homeostazının pozulması, yüksək energetik fosfat birləşmələrinin azalması, neyronlarda laktatın səviyyəsinin qalxması→ araxidon turşusunun toxumaya hopması→neyronların keçiriciliyinin
dəyişilməsi→serebral qancərəyanında biotənzimlənmənin pozulması [14,31,32,36,
37]. Serebral hemodinamika HİE-nin patogenezində aparıcı həlqə olub bərpa proseslərinin gedişinə və nəticəsinə təsir edir.
Bununla yanaşı serebral arteriyaların arteriola-kapilyar məcrasının tonusuna vegetativ sinir sistemi təsir edir, hansı ki, autorequlyator funksiyası erkən postnatal ontogenezdə adaptasiya prosesinin gedişini və
uşağın orqanizminin sanogenetik inkanlarını
təyin edir. Alivegetativ mərkəzlərə təsir
edərək, perinatal asfiksiya müxtəlif vegetativ disfunksiyaların inkişafını şərtləndirir.
Perinatal HİE-nin digər vacib patogenetik faktoru iltihab prosesidir. HİE iltihabi sitokinlərin yüksəlmiş səviyyəsi, həmçinin, iltihab genlərinin aktivləşməsi ilə
əlaqəyə malikdir [26,38,39]. Müəyyən edilmişdir ki, iltihab HİE zaman enerji çatışmazlığının 2-ci fazasında daha vacib rol
oynayır. Bu zaman mikroqliya və astrositlər
iltihabönü sitokinlərin, fəal forma oksigenin,
komplement faktorunun, azot oksid və
eksaytotoksiki neyromediatorların sintezi
yolu ilə beynin ikincili zədələnməsini törədirlər. İltihab prosesində interleykinlər (İL
1β, İL6, İL8), şiş nekroz faktoru α, prostoqlandin, müxtəlif adheziya molekullaı və
46

Journal of Azerbaijan Perinatology and Pediatrics (Scientific-practical journal) /2019 / Vol 5/ №2

kəskin faza zülalları iştirak edir və HİE-nin
inkişafını sürətləndirirlər.
Eksperimantal tədqiqatlar göstərir ki,
iltihab prosesi yetişməmiş beyində hipoksikişemik zıədələnməni dərinləşdirir, böyüklərdə yetkin beyində isə müdafiə rolu oynayır [40]. İltihab prosesi, əsasən, baş beynin
ağ maddəsində çapıq-qlioz dəyişikliklərlə
müşahidə olunur. Bununla yanaşı yetişməmiş beyin oksidləşdirici stres zamanı sərbəstradikallı zədələnməyə həsasslıq göstərirlər.
HİE zamanı beyin qan dövranının pozulması fonunda tam oksidləşməmiş, aralıq
forma sərbəst O2-nin radikallarının sayı artır
və hüceyrə strukturlarına olan yüksək toksikliklə xarakterizə olurlar. Reoksigenasiya
şəraitində, harda ki, toxuma təbii yolla O2–
lə doyur, artıq miqdarda olan kalsium qlutamat reseptorları vasitəsi ilə oksidləşdirici
stres və neyronların ölümünə səbəb olur
[41]. Təkrari hipoksik-işemik epizodlar purin törəmələrinin artmasına və neyronların
reoksigenasiya zamanı zədələnməsinin sürətlənməsinə səbəb olur [42]. Oksidazların
aktivləşməsi və azot oksid sintezi (NO,
NO3), antioksidant fermentlərinin (superoksiddismutaza, katalaza, qlutation peroksidaza) ekspressiyasının azalması reaktiv O2–nin
partlayışını törədir [41,43,44]. Bununla
yanaşı, NO və NO3 güclü oksidləşdiriciperoksinitrit törədir [45]. Müəyyən edilmişdir ki, NO3-ün immun aktivliyinin həddən çox yüksəlməsi hipoksiya-işemiyadan
1 həftə sonra talamusun sinir liflərində baş
verir [42,46]. Qeyd etmək lazımdır ki,
yetişməmiş beyin sərbəst radikallı zədələnməyə daha çox həssaslıq göstərir ki, bu
onun uducu sisteminin zəif inkişafı və dəmirin hidroksil radikalların kataliz yolu ilə sintezindəki rolu ilə əlaqədardır [44,46].
Əksər araşdırmalarda NO-nun neyronlardakı yüksək səviyyəsinin neyrotoksik
rolu, endotelial NO3-lə fəallaşan azot oksidinin isə qan cərəyanının və damar təzyiqinin saxlanmasında iştirakı göstərilir. Bu
zaman azot oksid HİE-nin inkişafında ikili
rol oynaya bilər.

Beləliklə, HİE zamanı hüceyrə ölümünün işə düşmə mexanizmində vacib yollar
eksaytotoksiklik, oksidativ stres və iltihabdır.
HİE-nin inkişafında, hüceyrə ölümü mexanizmlərində və hipoksiya-işemiyanın nəticələrində cinsi xüsusiyyətlərə aid tədqiqatlar
xüsusi maraq doğurur.
Hagberq H. və həmmüəllifləri ilk dəfə
PARP1 genini 7 günlük erkək siçovulda
vurub çıxarmaqla hipoksiya-işemiyadan
beynin zədələnməsinin azalmasını müşahidə etmişlər [47]. Bununla yanaşı müəyyən
edilmişdir ki, keçirilmiş hipoksiya-işemiyadan sonra NAD+ səviyyəsi yenidoğulmuş
dişi siçovullarda xeyli azdır.
Anoloji nəticələr amerikalı alimlər tərəfindən iri siçovullarda alınmışdır [48]. Digər
eksperimental araşdırmada Thompson D.K.
və həmmüəlliflər tərəfindən neyronların
erkəklərdə oksidativ stres və qlutamin
eksaytotoksikliyinə, dişilərdə isə kaspara
asılı apoptozu aktivləşdirən agentlərə daha
həssas olduğu müəyyən edilmişdir [34].
Qeyd etmək lazımdır ki, apoptoz yolunda olan gender xüsusiyyətləri HİE-nin
nəticələrində məlum olan cinsi fərqləri əks
etdirə bilər: yüksək letallığın oğlanlar
arasında daha çox rast gəlməsi, onların daha
ağır sinir-psixi hipoksik-işemik hallara
məruz qlaması. Bununla yanaşı, vaxtından
əvvəl doğulmuş oğlanlarda mədəcikdaxili
qansızma nəticəsində daha çox beynin ağ
maddəsi zədələnir, qızlarda isə boz maddənin zədələnməsi üstünlük təşkil edir
[49,50]. Ehtimal edilir ki, qeyd olunanlar
HİE zamanı neyroprotektor müdafiənin
gender-differensəedici mexanizmləridir.
Beləliklə, ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərdi ki, hazırda perinatal asfiksiya ilə
doğulmuş uşaqlarda beynin hipoksik-işemik
zədələnmələrinin inkişaf mexanizmləri sonadək öyrənilməmişdir. Müasir təbabətin
nailiyyətlərinə baxmayaraq, HİE körpə ölümü və əlilliyə səbəb olan baş beyin zədələnmələrindəndir.
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səbəb olan neyronal enerji çatışmazlığı 3
fazada gedir.
3. HİE zamanı hüceyrə ölümünün işə
düşməsi mexanizmində eksaytotoksiklik,
oksidativ stres və iltihab vacib həlqədir.
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В статье представлены современные аспекты патогенетических механизмов гипок-сическиишемических нарушений головного мозга у детей, рожденных с перинатальной асфиксией. Дана
информация о патофизиологических механизмах развития гипокси-чески-ишемической
энцефалопатии (фазы дефицита энергии, метаболические свойства глутаматных рецепторов,
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TÜRK-AZƏRBAYCAN PEDİATRİYASININ İNKİŞAFI BARƏDƏ
Hacıyeva M.R., İsayev İ.İ., Məmmədova R.R., Mustafayeva Ş.S.
Azərbaycan Tibb Universiteti, Terapevtik və Pediatrik Propedevtika kafedrası
Türk və Azərbaycan pediatriyasının inkişafı çox qədimlərə dayanan bir tarixə malikdir. İlk məlumatlar Əl Razi və İbn Sinaya məxsusdur. Nəzərəçarpacaq inkişaf XIX əsrdə
baş vermiş, uşaq xəstəliklərinə aid kitablar əcnəbi dillərdən türk dilinə tərcümə olunmuşdur.Təhsil almaq üçün Avropaya gedən və təhsili başa vurduqdan sonra vətənə qayıdan
həkimlərin də pediatriyanın inkişafında rolu olmuşdur. XX əsrin əvvəlində Türkiyə və
Azərbaycanda tibb fakültəsinin yaradılması həkimlərin yetişdirilməsi və ixtisaslaşmasına
böyük təkan verdi. Azərbaycan pediatr-alimlərinin yetişməsində rus təbabət məktəbinin
böyük rolu olmuşdur.Alimlərin tibbin müxtəlif sahələri, o cümlədən uşaq xəstəlikləri barədə silsilə nəşrləri işıq üzü görməyə başladı. İlk zamanlarda uşaqlara yardım və qulluq
ümumi xəstəxanalarda aparılırdısa, XX əsrin əvvəllərində fəaliyyətə başlayan uşaq şöbələri və xəstəxanaları bu işi tamamilə öz üzərinə götürdü.Daha sonra yeni yaradılan bütün
universitet və dövlət xəstəxanalarında uşaq şöbələri açılmış və bu gün pediatriya sahəsində
uğurları ilə beynəlxalq sahədə tanınan çox sayda tanınmış türk və azərbaycanlı alimlər
mövcuddur.
Açar sözlər: pediatriya, inkişaf, tarix, Türk uşaq həkimliyi, Azərbaycanda pediatriya.
İslamdan öncə Türk uşaq həkimliyi barədə çox az məlumat var və onların hamısı
mifoloji və folklor dəyərli məlumatlardır.
Yazılı qaynaqlar türklərin İslamıqəbul etmələri ilə ortaya çıxmağa başlamışdır. Əl Razi
– tanınmış ilk kitabı olan uşaq həkimidir.
Razidən sonrakı türk uşaq həkimliyi tarixində tanınan ikinci böyük şəxs məşhur türk
həkimi İbn Sinadır [1].
Səlcuqlular dövründə bir çox tanınmış
həkim olsa da, uşaq həkimliyi ilə kimlərin
məşğul olması barədə əlimizdə məlumat
yoxdur. Osmanlı dövlətinin yaradılma dövrlərindən qalan bir neçə əsər o vaxtların uşaq
həkimliyi mövzusunda xeyli məlumat verə
biləcək səviyyədədir. Fatih Sultan Mehmetin vaxtında formalaşmış uşaq həkimləri
arasında Eşref bin Muhammedin “Hazainüs
Saadat” adlı əsəri günümüzə qədər gəlib
çatmışdır. Həmin dövrdə yaşamış Şerefeddin Sabunçuoğlunun “Cerrahiyei İlhaniye”
adlı əsərindəki mövzular və şəkillər uşaq
cərrahiyyəsi mövzusunda dünyada yayılmış
ilk sənədlərdəndir [1].
Türk uşaq həkimliyi tarixində nəzərəçarpan inkişaf XIX əsrdə başlamışdır. İlk
vacib addım Despine və Picolttenin birgə
yazdığı “Uşaq xəstəlikləri” kitabını hərbi
tibb üzrə baş müəllim Nafiz Paşanın tərcümə etməsidir. Nafiz Paşa 1884-cü ildə nəşr
olunan 400 səhifəlik bu kitabın “Ön söz”

hissəsində xəstələrin öz şikayətlərini izah
edə bilmədikləri üçün uşaq xəstəlikləri haqda ayrıca bir ixtisas yaradılmasının vacibliyini göstərmişdir. İkinci vacib addım təhsil
almaq üçün öz hesabına Avropaya gedən
Babi Serasker həkimlərindən Binbaşı Salih
Bəyin hərbi və mülki tibdə 1884-cü ildən
tibb fakültəsinin yarandığı vaxta - 1909-cu
ilə qədər uşaq xəstəlikləri mövzusunda dərs
deməsidir.Növbəti, üçüncü əhəmiyyətli addım isə doğum və qadın xəstəlikləri sahəsində professor olmasına baxmayaraq,
1887-ci ildə başlayıb 1925-ci ilə qədər uşaqlara quluq və xəstəlikləri mövzusunda çoxlu
sayda kitab yazan Besim Ömer Paşa (Akalın) tərəfindən atılmışdır [2].
Şişli Uşaq Xəstəxanasının açılması türk
üşaq həkimliyi tarixində dönüş nöqtəsi sayılır. Qızı Xədicə Sultanın difteriyadan ölməsi
səbəbindən ölkədə bir uşaq xəstəxanasına
ehtiyac olduğunu başa düşən II Abdulhamid
tərəfindən yardılaraq 24 may 1899-cu ildə
açılan bu xəstəxananın əsas adı Hamidiye
Etfal Hastanesi idi. Bir mərtəbəli, 6 şöbədən
ibarət olan bu xəstəxananın böyük bir hissəsi cərrahi xəstəliklərə, digər hissəsi isə
yoluxucu uşaq xəstəliklərinə ayrılmışdı.
Yüzbaşı işlədiyi dövrdə padşahın qızının
xəstəliyinə diaqnoz qoyan, lakin xəstə toksiki vəziyyətdə olduğu üçün onu xilas edə
bilməyən İbrahim Paşa həmin xəstəxananın
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ilk baş həkimi olub. O zaman həkimlər arasında ixtisaslaşma olmadığı üçün bu xəstəxanada Bahriye Merkez və Haydarpaşa Asker xəstəxanalarından gələn həkimlər çalışırdı. Hamidiye Etfal Hastanesi sonrakı
illərdə get-gedə böyümüş, uşaq xəstəxanası
olmaqdan uzaqlaşmış, hətta Hamidiye adı
unudularaq Şişli Etfal Hastanesi olaraq adlandırılmışdır [1].
1909-cu ildə Tibb Fakültəsi yaradılraq
Hərbi və Mülki Tibblər birləşdirildi. Lakin
yeni açılan bu fakültədə uşağa qulluq və
xəstəliklər üzrə dərs deyən olmadığı üçün
bu sahə üzrə gənc bir işçi yetişdirilərək
vəzifəni ona həvalə etmək planlaşdırılırdı.
Bunun üçün 1912-ci ildə açılan imtahanda
İhsan Hilmi Bəy (Alantar) qalib gəldi.
Əvvəlcə Fransaya göndərilən İhsan Hilmi
Bəy I Dünya müharibəsinin başlaması səbəbindən vətənə qayıtdı, daha sonra Almaniyaya göndərilərək ixtisasını tamamladı.
Lakin ölkədə uşaq sağlamlığı problemləri 9
illik böyük bir gecikməni gözləyə bilmədiyi
üçün 1917-ci ildə Kadri Reşat Paşaya
fakültədə uşaq xəstəlikləri müəllimliyi işi
tapşırıldı və bir il sonra o, bu kafedranın
professoru oldu. Beləliklə, uşaq xəstəlikləri
üçün ilkin olaraq klinikasız da olsa bir kafedra yaradıldı [3].
Bu illərdə uşaq sağlamlığı baxımından
vacib hadisələrdən biri də İstanbulda 15
avqust 1920-ci ildə Besim Ömer Paşa,
Tevfik Amir, Ahmet Muhtar və əməkdaşlarının yaratdığı Himayei Etfal Cəmiyyəti
Uşaq Müdafiəsi Agentliyidir. Bu agentlik 30
İyun 1921-ci ildə Ankaraya köçürüldü [4].
Müstəqillik uğrunda müharibə zamanı
Uşaq Sağlamlığı və Xəstəlikləri sahəsindəki
fəaliyyət çox təvazökar şəkildə davam etdirildi. 21 mart 1921-ci ildə Türkiyənin ilk
Uşaq Xəstəlikləri Dispanseri (müayinəxana)
bələdiyyə aptekinin bir otağında açıldı və
burada İhsan Hilmi Bəy rəhbər təyin edildi.
Yenə həmin ildə Kayseridə İhsan Hilmi Bəy
Türkiyənin ilk Doğum və Uşaq evini açdı
[3].
Tibb fakültəsində o vaxta qədər uşağa
qulluq və xəstəlikləri mövzusunda yalnız
nəzəri dərslər verildiyi halda, 1924-cü ildə
Hamit Osman tərəfindən yazılan 535 səhifəlik bir uşaq xəstəlikləri kitabı da bu möv-

zuda əhəmiyyətli inkişafa səbəb oldu [1].
Cümhuriyyətin ilk illərində yaradılan
“nümunə xəstəxanalar”la “yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə qrupu”nun effektiv fəaliyyəti Türkiyənin uşaq sağlamlığının vəziyyətinə müsbət təsir etdi. 1928-ci ildə İxtisaslaşma Qanununun çıxması ilə yeni uşaq
sağlamlığı və xəstəlikləri mütəxəssislərinin
hazırlanmasına nail olundu. Həmin illərdə
“nümunə xəstəxanaları”ndan savayı ölkənin
müxtəlif bölgələrində doğum və uşaq evləri
yaradıldı.Cümhuriyyətin ilk illərində Türkiyədəki uşaq xəstəxanalarının sayı çox deyildi. 1889-cu ildə fəaliyyətə başlayan Etfal
xəstəxanası 1909-cu ildə II Abdulhamidin
devrilməsindən sonra uzun müddət sahibsiz
qaldı və yalnız 1924-cü ildə nazirliyə verildi. İzmirdə Behçet Uz tərəfindən toplanan
bəxşişlərlə tikilən uşaq xəstəxanası da qulluq və işçi problemlərinə görə nazirliyə
verildi və 1946-cıildə fəaliyyətə başladı.1926-cı ildə yaradılan və yanaşı iki binaya yerləşdirilmiş Ankara Doğum və Uşaq
Evləri sonradan ayrılaraq, doğum evi 1946cı ildə yeni inşa edilən bugünkü binasına
köçürüldü, uşaq evi isə 1950-ci ildə inşası
tamamlanan Dr. Sami Ulus Uşaq Xəstəxanasına nəql edildi. Beləliklə, cümhuriyyətin
ilk illərində uşaq xəstəxanalarındakı çarpayı
sayı 1090 idi. Bununla yanaşı mövcud olan
və yeni yaradılan xəstəxanalarda da uşaq
şöbəsi açıldı [5].
Haseki xəstəxanasında 1924-cü ildə poliklilika kimi başlayan uşağa qulluq və xəstəlikləri fəaliyyəti yavaş-yavaş inkaşaf edərək uşaq şöbələrinə çevrildi və Ali Şükrü
Savlının səyi nəticəsində bələdiyyə tərəfindən yeni uşaq şöbəsinin yaradılması ilə 100
çarpayıya çatdırıldı. Lakin 1948-ci ildə fəaliyyətə başlayan bu xəstəxanaya 1950-ci
ildə Şişli Etfal xəstəxanasındakı Uşaq Klinikası (bura uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri
mütəxəssisi yetişdirən ilk müəssisə idi)
köçürüldü. Uşaq Klinikası 1966-cı ilə qədər
burada fəaliyyət göstərəndən sonra Cerrahpaşada yeni inşa edilən binaya köçürüldü,
1968-ci ildə yenidən təmir edilən binada 80
çarpayılık bir uşaq şöbəsi açıldı [6].
Misirli Kamil Paşanın həyat yoldaşı
Zeynep xanımın adına tikdirdiyi Zeynep
Kamil xəstəxanası uzun müddət fərqli xidmətlər göstərdikdən sonra 1935-ci ildə do52
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ğum evinə çevrildi, 1941-ci ildə isə işçi qrupuna bir uşaq mütəxəssisi əlavə olundu.
Əvvəlcə 25 çarpayılıq olan xəstəxananın
çarpayı sayı 1950-ci ildə 50-yə çatdırıldı,
daha sonra yaradılan bir dərnəyin yardımları
ilə uşaq çarpayıları əlavə edilərək genişləndirildi [1].
1933-cü ildə Universitet reforması ilə
“Uşağa qulluq” və “Uşaq xəstəlikləri”
kafedraları birləşdirildi və yeni yaradılan
kafedraya rəhbərlik İhsan Hilmi Alantara
verildi. 1963-cü ildə uşaq klinikası, 1967-ci
ildə isə tibb fakültələri Çapa və Cərrahpaşa
Tibb fakültəsi olaraq iki yerə ayrıldı [6].
15-i yoluxucu xəstəlik olmaqla 36 uşaq
çarpayısı olan Ankara Nümunə Xəstəxanasına rəhbərlik etməyə 1935-ci ildə Hitler
rejiminin deportasiya etdiyiAlbert Eckstein
(1891-1950) gətirildi. 1945-ci ildə Ankara
Universiteti Tibb fakültəsi yarananda da
Uşaq xəstəlikləri kafedrası Nümunə xəstəxanasında idi və kafedranın müdiri Eckstein
idi. Yeni yaradılan bu kafedraya dosent kimi
Ankara Dəmir Yolları Uşaq mütəxəssisi
Bahtiyar Demirağ seçildi. Elə həmin dövrdə
1949-cu ildə İhsan Doğramacı, 1952-ci ildə
Sabiha Ögür (Cura) dosent oldu. II Dünya
Müharibəsinin bitməsindən sonra 1949-cu
ildə Eckstein öz vətəninə döndüyünə görə
yerinə Bahtiyar Demirağ keçdi və bir il
sonra professor oldu. Ankara Universiteti
TibbFakültəsi Uşaq Klinikası 1946-1955-ci
illərdə Nümunə Xəstəxanasındakı uşaq
şöbəsində fəaliyyət göstərib [7].
Ege Universiteti Tibb Fakültəsinin yaradılması İstanbul Universitetinin yaradılması
ilə reallaşdırıldı. 1958-ci ildə Sabiha Özgürün İzmirə getməsi ilə uşaq klinikası fəaliyyətə başladı. İlk zamanlar Dr. Behçet Uz
xəstəxanasının beş otaqlı bir küncündə yaradılan bu klinika get-gedə böyüdü və daha
sonra Bornovadakı əsas binaya köçdü [8].
Hacettepe Uşaq Sağlamlığı İnstitutunun
yaradılması üzrə işlərə 2 fevral 1954-cü ildə
Ankara Universiteti Tibb Fakültəsində İhsan
Doğramacının rəhbərliyi altında ikinci bir
şöbənin qurulması ilə başlanıldı. Əvəllər iki
otaqlı kirayəlik bir gecəqonduda 1 assistent
və 2 tibb bacısından ibarət olan bu şöbə vaxt
keçdikcə daxili və kənar yardımlarla güclənib böyüdü. 8 İyul 1958-ci ildə 150 çarpayılıq Hacettepe Uşaq xəstəxanası açıldı və

Uşaq Sağlamlığı İnstitutu rəsmən yaradıldı. 1961-ci ildə baş verən yanğından sonra 6 ay ərzində uşaq və yeniyetmə bölmələri
olan 250 çarpayılıq bir xəstəxana inşa
edildi. Daha sonra bu xəstəxananın uşaq
çarpayılarının sayı 350-yə çatdırıldı və 1000
çarpayılıq bir böyüklər xəstəxanası yaradıldı. Hacettepe Uşaq Sağlamlığı İnstitutu da
getdikcə inkişaf etdi, yeni qurulan xəstəxana
üçün müxtəlif peşə sahibləri yetişdirən
kolleclərlə birlikdə 7 iyun 1963-cü ildə Tibb
Fakültəsi kimi formalaşdı. 7 iyul 1967-ci
ildə Hacettepe Universiteti quruldu [1].
Bunlar Türkiyədə ilk yaradılan uşaq
sağlamlığı və xəstəlikləri bölmələrinin qısa
tarixçəsidir. Daha sonra yeni yaradılan bütün universitet və dövlət xəstəxanalarında
uşaq şöbələri açıldı və bu gün pediatriya
sahəsində uğurları ilə beynəlxalq miqyasda
özü haqda söz etdirən çox sayda tanınmış
türk alimləri var ki, bunlardan Murat Yurdakök, Enver Hasanoğlu, Sezai Bedrettin
Tümay, Tomris Türmen, Özgür Kasapçopur, Aysun Bideçi, Elif N.Özmert, Ömer
Deveçioğlu, Alp Özkan, Selim Kurtoğlu,
Emin Ünüvar, Oya Ercan, Özlem Tekşam,
Tülay Erkan, Tufan Kutlu, Şule Yiğit və
digərlərinin adlarını çəkmək olar.
Azərbaycanda pediatriya
Azərbaycanda da pediatriyanın inkişafı
uzun tarixi yol keçərək lap qədim zamanlardan (X-XIII əsrlər) xalq təbabəti ilə
inkişaf etməyə başlayıb. Tibbə aid ilk abidə
soydaşımız İsa əl-Rahim Tiflisinin “Tibb”
əsəri olmuşdur. O, Orta Şərq ölkələrini gəzib təbabət sahəsində yenilikləri öyrənmiş,
həkimlərin müalicə üsulları ilə tanış olmuş,
xüsusən ərəb dilindən tibbə aid çoxlu
kitablar tərcümə edərək bu kitabı ərsəyə
gətirmişdir. Təbabətimizə təsiri olmuş digər
amil dünyaca məşhur filosof-alim-ensiklopediyaçı Əbu Əli İbn Sinanın Azərbaycandakı fəaliyyəti və Həmədanda yazdığı
“Qanun” əsəri olmuşdur. İbn Sina ilə eyni
dövrdə yaşamış məşhur filosof, astronom,
kimyagər və həkim Ömər Osmanoğlu
Şamaxı şəhəri yaxınlığında Məlhəm kəndində tibb mədrəsəsi (“Mədrəseyi-tibb”)
yaradaraq gənclərə həkimlik sənətinin sirlərini öyrədirdi. Məşhur tibb alimi Mahmud
ibn İlyas Şirvaninin 1260-cı ildə yazdığı
“Elmi təbabət kitabı” zəmanəmizə qədər
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gəlib çatmışdır. XIII əsr Azərbaycan elm
tarixində şərəfli yer tutan alimlərdən biri də
Əbdül Məcid Təbib olmuşdur. Şərqdə geniş
yayılmış “Kitab üt-tibb” əsərinin müəllifi
olan Əbdül Məcid Təbib N.Tusinin yaratdığı rəsədxanada çalışmışdır. Ramazan ibn
Şeyx Əli Lənkərani isə 1409-cu ildə yazılmış “Fərruxnamə Camali” adlı risalənin
müəllifidir. O dövr Azərbaycan təbabətinin
inkişafı digər sənət sahiblərindədə ciddi maraq yaratmışdır. Dahi şairlərimiz N.Gəncəvi,M.Füzuli əsərlərində tibbə aid mənalı
fikirlər söyləmişlər. Daha sonra – Azərbaycan yadellilərin basqınlarına məruz qalandan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi tibb
sahəsində də əzabkeş ziyalılarımız yenidən
tarix yazmağa məcbur olmuşlar. Səfəvilər
dövlətinin (1501-1736-cı illər) ərazisində
geniş miqyasda “Dar üş-şəfa” sağlamlıq
ocaqları təşkil olunmuşdur. Təbrizdə, Şirvanda, Marağada, Naxçıvanda, İrəvanda,
Lənkəranda və s. şəhərlərdə o dövrün ən
zəkalı, mütərəqqi şəxsiyyətləri hesab olunan
tanınmış alim-həkimləri formalaşaraq Azərbaycan tibb elminə qiymətli töhvələr vermiş, təbabətə dair fundamental əsərləri ilə
tibb elmimizi zənginləşdirmişlər. Tarixi
Azərbaycan torpaqlarının Qərb və Şərq
ölkələri tərəfindən zəbti zaman-zaman ölkəmizin iqtisadi, sosial, mədəni həyatında
böyük çətinliklərə səbəb olub. Müəyyən
zaman kəsiyində Azərbaycan əhalisinə
yardım göstərənmədrəsə təhsili görmüş
təbiblərin insan anatomiya və fiziologiyasını
bilməmələri, həmçinin ölkəmizin ərazisində
stasionar və ambulator tibb ocaqlarının
çatışmaması əhaliyə tibbi yardım göstərilməsinə əngəl yaratmışdır. Belə bir dövrdə
bu şəraitdən sui istifadə edən ara həkimləri,
cadugərlər, dəlləklər, sınıqçılar, çöpçülər,
mamaçalar və başqa şəxslər “həkimliklə”
məşğul olmağa başlamışdır[9].
O dövrdə Azərbaycanda Qərb və Şərqin
aparıcı təhsil ocaqlarında yetişmiş görkəmli
tibb alimləri olsa da, azlıq təşkil edirdi.
Azərbaycanın bütün ambulatoriya və müalicəxanalarında cəmi 45 həkim çalışırdı.
Azərbaycanda ambulator xidmətin əsasını
M.Vəkilov, B.Qayıbov və N.Nərimanov
qoymuşlar. Amma heç bir yerdə təcili yardım xidməti mövcud deyildi. Bədbəxt hadisədən zərər çəkmiş insanlar xəstəxanalara at

arabaları ilə aparılırdı. Sanitar xidmətisə
yalnız Bakı və Yelizavetpolda (Gəncədə)
olsa da sanitar vəziyyət heç də ürəkaçan
deyildi. Epidemioloji vəziyyət də çox acınacaqlı idi: tez-tez epidemiyalar baş verirdi.
Bütün bunlar Azərbaycan səhiyyəsində
köklü islahatlar aparıb onun işində dönüş
yaratmaq, xəstəxanaların, ambulatoriyaların,
tibb məntəqələrinin sayını get-gedə artırmaq, bu sahələri ali və orta ixtisas təhsilli
tibb kadrları ilə təmin etmək zərurəti doğururdu. Azərbaycanın bütün sahələrində
mütərəqqi dönüş 1813-cü ildə Rusiyanın
tərkibinə daxil olandan sonra baş verdi:
1818-1917-ci illər arasında tibbi yardımın
təşkilində əsaslı irəliləyişlər əldə edildi.
Azərbaycanda tibbi yardımın bir mərkəzdən
və düzgün istiqamətə yönəlmiş formada
təşkili üçün xüsusi idarəedici quruma
ehtiyac olduğu üçün 1891-ci ildə Bakı Şəhər
Həkimlər Cəmiyyətinin əsası qoyuldu[9].
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da pediatriyanın tarixi təbabətin
tarixinə bənzəyir və ümumi təbabətin inkişafı fonunda pediatriya da tədricən formalaşaraq inkiaf edib. Ölkəmizdə təbabətin bu
sahəsi Avropa və Şərq təbabətindən yararlanaraq rus pediatriya məktəbi ilə yanaşı
inkişaf etmişdir. Uşaqların sağlamlıq problemləri ilə əvvəllər digər həkimlər, çöpçülər,
dəlləklər, sınıqçılar məşğul olsa da, sonradan ölkəmizdə pediatriya elminin inkişaf
etməsi və pediatrların sayının durmadan artması uşaq əhalisinə ixtisaslaşmış yardımın
göstərilməsində öz müsbət təsirini hiss
etdirirdi. İlk vaxtlar xəstəxanalarda ayrıca
bir şöbə şəklində uşaqların stasionar müalicəsilə məşğul olunurdusa, sonralar müxtəlif
uşaq xəstəxanaları, poliklinikalar, uşaq evləri və məntəqələri təşkil edilərək uşaq
əhalisinə tibbi yardım genişləndirilirdi. Bu
işdə Rusiyada və digər ölkələrdə tibb təhsili
almış mütəxəssislərin böyük əməyi danılmazdır. Çünki, o dövr səhiyyəsində həm
peşəkar həkim, həm milli kadr çatmamazlığı
var idi. Digər tərəfdən ayrı-ayrı xəstəliklər
üzrə ixtisaslaşmış həkimlərin sayı çox az
olduğu üçün onların qəbuluna düşmək müşkül məsələ idi. I Dünya Müharibəsindən
əvvəl və mühaibə illərində Bakıda fəaliyyət
göstərən həkimlərin cəmi 13.1%-ni pediatrlar təşkil edirdi. Ona görə də məsələn, 190554
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ci ildə təşkil olunmuş Bakı şəhər uşaq
xəstəxanasına Kiyevdə anadan olub, 1897-ci
ildə Kiyev Universitetinin tibb fakültəsini
bitirmiş Yevsey Gindes müdir vəzifəsinə
müsabiqə yolu ilə təyin edilmişdir. O vaxtlar bu xəstəxana pediatriya sahəsində Qafqazda ilk uşaq müalicə ocağı idi.1907-ci
ildə Bakıda ilk dəfə fəhlə uşaqları üçün
körpələr evinin açılmasına nail olmuş Y.
Gindesin təşəbbüsüilə Bayılda da uşaq xəstəxanası açılmışdır [10].
Uşaqlara tibbi qulluğun artırılması işləri
davam etdirilirdi. 1913-cü ildə Azərbaycanda ruhi xəstə uşaqlar üçün xüsusi uşaq evi
və məntəqəsi təşkil olunması buna bir misal
ola bilər.1918-ci ildə yaradılan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarındanolan
17 iyun 1918-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin
əsasının qoyulması ölkəmizdə tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması üçün önəmli addımlardan biri idi. 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin pediatriyanın inkişafı
yolunda verdiyi qərar isə “Ana və uşaqların
sağlamlığının mühafizəsi” haqqındaqəbul
edilmişdi.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə - 22 dekabr 1918-ci ildəY.Gindes
səhiyyə naziri təyin edilmişdi. Onun nazir
olduğu dövrdəölkədə pediatriya sahəsində
xeyli irəliləyiş olmuşdur[11].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra da uşaqlara dövlət qayğısı
getdikcə artırdı. Epidemiya halında yayılan
yoluxucu xəstəliklər böyüklərlə yanaşı
uşaqlar arasında da geniş vüsət aldığı üçün,
həmçinin digər xəstəliklər üzrə uşaqlara
tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq məqsədilə uşaq
tibb müəssisələrinin sayı artırılırdı.1920-21ci illərdə 2 xüsusi uşaq ambulatoriyası açılmış, 1920-ci ilin axırlarında Azərbaycanda
15000 nəfərlik 20 uşaq evi, 220 çarpayılıq 2
pansionat, şikəst uşaqlar və yeniyetmələr
üçün Bakıda, Mərdəkanda, Pirşağıda, Şuşada və Ağdaşda xüsusi müalicə evləri və
sanatoriyalar təşkil olunmşdu. 1920-ci ildə
əvvəlcə Bakıda, sonra isə respublikanın
başqa sənaye mərkəzlərində “Ana və uşaq
mühafizəsi” sistemi təşkil olundu.30 may
1921-ci ildə Azərbaycan İnqilab Komitəsi
“Ana və uşaq mühafizəsi haqqında” dekret
vermiş, 17 apreldə isə Xalq Səhiyyə Komissarlığında “Uşaq və anaların mühafizəsi”
şöbəsi yaradılmışdır. 1924-cü ildə Bakıda

ilk uşaq məsləhətxanası təşkil edilmişdir.
1926-cı ildə Xalq Səhiyyə Komissarlığı
daha yeni cəsarətli addım ataraq Azərbaycanda 5 yeni uşaq məsləhətxanası, Bakının
sənaye rayonlarında uşaqların qəbulu üçün 5
kabinə təşkil etdi. 1926-1928-ci illərdə Cəbrayıl, Qazax, Quba, Şamaxı, Salyan, Lənkəran qəzalarında və Naxçıvanda əlavə olaraq
6 uşaq məsləhətxanası yaradıldı. 30-cu illərdə kənd əhalisinə tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq üçün rayonlarda yeni xəstəxana binaları tikilib istifadəyə verilmişdir [9].
Azərbaycanda bütün dövrlərdə tibbə
yüksək maraq olmuşdur. Məhz bu maraq
elmi təbabətin təşəkkül tapmasına zəmin
yaratmış və 1919-cu ildə açılmış Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU)
tibb fakültəsinin yaradılması Azərbaycanda
tibb elminin güclü inkişafına səbəb olmuşdur. Bu intensiv inkişaf Universitetin tərkibindəki tibb fakültəsinin ayrılaraq Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu kimi fəaliyyətə
başlamasını zəruriləşdirmişdi. Müxtəlif sahələrdə olduğu kimi pediatriyada da diqqəti
cəlb edən inkişaf var idi. Ə.Ə.Atayev,
S.X.Nəzərli, Ə.F.Qarayev respublikada qadın, ana, uşaq və yeniyetmələrin sağlmlığının qorunması barədə çoxsaylı tədqiqat
işləri aparan ilklərdən olub.Həmin dövrlər
tibbin ayrı-ayrı sahələri ilə əlaqədar cəmiyyətlər yaradılması, konfrans və qurultaylar
keçirilməsi ilə də səciyyəvi olmuşdur.
Həmin cəmiyyətlərdən biri 1924-cü ildə
Bakı Dövlət Universitetində O.Karnitskinin
rəhbərliyi altında yaradılmış “Uşaq həkimləri cəmiyyəti” idi [12].
Bərpa illəri dövründə tibbin ayrı-ayrı
sahələri üzrə ixtisaslaşdırılmış elmi-tədqiqat
institutlarına böyük ehtiyac olduğu üçün
1924-cü ildən başlayaraq ayrı-ayrı sahələr
üzrə elmi-tədqiqat institutlarının yaradılmasına təkan verilmişdi.
Əbülfəz Qarayevin rəhbərliyi altında
1924-cü ildə 200 çarpayılıq uşaq xəstəxanası kimi təşkil edilmiş Ana və Körpələrin
Mühafizəsi Elmi Tədqiqat İnstitutunun qarşısında duran vəzifələr təsdiq olundu. Bunun
ardınca Bakıda “Uşaq Həkimləri cəmiyyəti”nin təsis konfransı keçirildi[9].
Pediatriyanın inkişafında və milli kadrların hazırlanmasında Azərbaycan Tibb Universitetinin müstəsna rolu olmuşdur. Uşaq
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xəstəlikləri kafedrasının universitet yaradıldığı ilk illərdən fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, pediatriya fakültəsi1932-ci ilin
fevralında “ana və uşaq” fakültəsikimi yaranmış,1936-cı ildə pediatriya fakültəsi
adlandırılmışdır. Fakültənin kafedralarında
uşaq ölümünün azaldılması, proqnozlaşdırma, uşaqlarda irsi və infeksion xəstəliklərin
diaqnostika və profilaktikası, yenidoğulmuş
və böyükyaşlı uşaq orqanizminin funksiyalarının, müxtəlif sistemlərinin öyrənilməsi,
müxtəlif peşələrin zərərli təsirinə məruz qalmış anaların orqanizmində baş verən dəyişmələr və s. ilə məşğul olunmuşdur[9].
Pediatriya elm olaraq inkişafda davam
edirdi: 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutundada
pediatriya kafedrası təşkil olundu. 3 saylı
Bakı Şəhər Uşaq Klinik Xəstəxanasında
yerləşən bu kafedra pediatrların və həkimneonatoloqların ixtisaslaşması ilə məşğul
olurdu [13].
1936-cı ilin 17 aprelində Xalq Komissarları “Ana və körpələrin mühafizəsi haqqında” qərar qəbul etmiş, 1939-cu ildə isə
Bakıda 3 saylı (100 çarpayılıq) və 5 saylı
(150 çarpayılıq) uşaq xəstəxanaları açılmışdır. Açılan müalicə müəssisələrində işləmək
üçün kadr hazırlığı intensiv şəkildə davm
etdirilirdi. O dövrdə Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutu respublikada ali tibb kadrları
hazırlayan yeganə təhsil ocağı idi.
Azərbaycanda milli kadrlar da daxil omaqla
pediatrların sayı get-gedə artırdı. 1940-cı
ilin statistik göstəricilərində 434 pediatr
qeydə alınmışdır. Uşaqlar arasında yayılan
yoluxucu xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi ilə məşğul ola biləcək mütəxəssislərin
hazırlanması məqsədiə 1944-cü ildə
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda uşaq
yoluxucu xəstəliklər kafedrası yaradıldı.
Pediatriyanın inkişafı 1947-ci ildə bu tibb
ocağında I uşaq xəstəlikləri kafedrasının
yaranması ilə davam etməkdə idi[14].
Pediatrik tibbi xidmətin də səviyyəsi
artırılırdı. 1945-ci ildə 43 rayonda və böyük
şəhərlərdə sahibsiz-kimsəsiz uşaqlar üçün
qəbul məntəqələri və 5 uşaq evi təşkil
olunmuş, 1949-cu ildə uşaq məsləhətxanaları uşaq poliklinikaları ilə birləşdirilərək
vahid pediatr sahələri yaradılmışdır.19701975-ci illərdə respublikada ana və uşaqla-

rın səhiyyə sağlamlığı ilə məşğul olan xəstəxana və poliklinikaların sayı 150-dən 180-ə
çatdırılmışdır[9].
1986-cı ildə 180 çarpayıdan ibarət, hematoloji, kardiorevmatoloji, oftalmoloji və
diaqnostik-somatik,6 çarpayılıq reanimasiya
şöbəsi və bir növbədə 300 xəstə qəbul edə
bilən məsləhət poliklinikası olan Respublika
Klinik Uşaq Xəstəxanası təşkil edilmiş və
elə o vaxtdan respublikada uşaqlara yüksək
səviyyəli tibbi yardım göstərir [9].
Azərbaycanda uşaqlara tibbi xidmətin
səviyyəsinin artırılmasında və ümumiyyətlə
pediatriya elminin inkişafında Azərbaycan
Tibb Universiteti ilə yanaşı, Elmi Tədqiqat
Pediatriya İnstitutunun da böyük əməyi
olub. 1925-ci ildə 200 çarpayılıq uşaq xəstəxanasının bazasında təşkil olunmuş Pediatriya İnstitutu 1927-ci ildə yenidən qurularaq
Ana və Uşaqları Mühafizə İnstitutuna çevrilmişdir. İnstitutun ilk direktoru və təşkilatçısı Yevsey Yakovleviç Gindes olmuşdur.
1930-cu ildən etibarən İnstituta Əbülfəz
Fərəc oğlu Qarayev rəhbərlik etmişdir.
Institutda bir çox illər ərzində Y.Y.Gindes,
F. İ. İlyin, Ə. F. Qarayev, T. X. Axundov, S.
İ.Hacıyeva, Q.B.Bron, K.Y.Fərəcova kimi
pediatriya elminə və elmi kadrların hazırlanmasına böyük töhfə vermiş görkəmli alimlər
çalışmışdır. Kübra Yəhya qızı Fərəcova 30
il müddətində (1950-1980) Ana və Uşaqları
Mühafizə İnstitutuna rəhbərlik edib. 19801993-cü illərdə ET Pediatriya İnstitutuna
professor Sonaxanım Əli qızı Cəfərova başçılıq etmişdir. 1992-ci ildən institut K.Fərəcovanın adını daşıyır.1994-cü ildən t.e.d.,
prof. N.C.Quliyev instituta rəhbərlik edir.
İnstitut yarandığı illərdən mama-ginekologiya, uşaqlıq dövrünün fiziologiya və patologiyası sahələrində elmi-tədqiqat işləri
aparmaqla yanaşı müalicə və təhsil ocağı
kimi də fəaliyyət göstərmiş, analıq və
körpəliyi mühafizə müəssisələrinin təşkilində və bu müəssisələr üçün orta tibb işçilərinin hazırlanmasında səhiyyə orqanlarına
böyük köməklik göstərmişdir. İnstitutun
tərkibində həmçinin, ana və uşaqların sosial
gigiyenası strukturu da yaradılmışdır. Əhali
arasında sanitariya maarif işlərinin aparılmasına, səhiyyə mədəniyyətinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. İnstitut
uşaqlar arasında geniş yayılmış yoluxucu
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xəstəliklərin kütləvi spesifik profilaktikasının təsirini öyrənmək sahəsində də böyük
işlər görmüş, 20 ildən artıq uşaqların fiziki
inkişfının öyrənilməsi ilə məşğul olmuşdur.
Bütün yaş qrupları üçün fiziki inkişafın
qiymətləndirilməsi normativləri işlənib hazırlanmışdır. Uşaqlarda qan xəstəlikləri,
xüsusilə irsi hemolitik anemiyaların öyrənilməsi sahəsində də böyük işlər aparılmışdır.
Pediatriynın müxtəlif problemləri, xüsusən
neonatologiyanın problemləri ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır. Hal-hazırda
İnstitutda “Yenidoğulmuş və vaxtından əvvəl doğulan uşaqların patologiyası”, “Pulmonologiya”, “Erkən yaşlı uşaqların cərrahiyyəsi”, “Tibbi-sosial tədqiqatlar və
elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması”,
“Elmi-diaqnostik tədqiqatlar laboratoriyası”
kimi şöbə və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. K.Fərəcova ad. ET Pediatriya İnstitutunda həm də 200 çarpayılıq klinika
fəaliyyət göstərir. XXI əsrə yeni qüvvə ilə
qədəm qoyan institut əməkdaşları Y.Gindes,
B.Bruxanski, M.Əfəndizadə, Ə.Qarayev,
S.Hacıyeva, K.Y.Fərəcova, S.Cəfərova,
N.Quliyev A.Abdullayevin elmi ənənələrinə
söykənərək daha yüksək zirvələr fəth etməyə çalışırlar [15].
Azərbaycanda pediatriya profilli kafedraların təşkili və inkişafında, elmi-pedaqoji
kadrların hazırlanmasında professorlardan
Y.Y.Gindesin, Ə.F.Qarayevin, Z.Ə.Hüseynbəyovun, S.Q.Şteynin, S.İ.Hacıyevanın, K,
Y. Fərəcovanın, S.Ə.Cəfərovanın, N.Ə.
Tağıyevin, Ə.A.Hacıyevin, L.M.Hüseynovanın, P.D.Katsın, dosentlərdən Ə.M. Cabbarzadənin, M.M.Quliyevin böyük rolu olmuşdur.
Yevsey Gindes (1872-1954) – 1897-ci
ildə Kiyevdə tibb təhsilini başa çatdırdıqdan
sonra Bakıda həkimlik fəliyyətinə başlayıb.
1905-ci ildə Bakı şəhər uşaq xəstəxanasının
müdiri təyin olunub. 1907-ci ildə Bakıda ilk
dəfə fəhlə uşaqlar üçün körpələr evi açdırıb.
Onun təşəbbüsü ilə Bayılda da uşaq xəstəxanası açılmışdır. Y.Gindes 1911-ci ildə
Parisdə keçirilən beynəlxalq sərgidə “Uşaq
ölümü ilə mübarizə” cədvəlinin nümayişinə
görə gümüş medal və tərifnamə ilə təltif
olunmuşdur. 1918-ci ildə Bakıda “Bir yaşına qədər uşaq” adlı kitabı nəşr olunmuşdur.
O, “Bakı şəhər həkimlər cəmiyyəti”nin üzü

idi. 1918-ci il dekabrın 23-də Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının təşkil
etdiyi kabinədə Y.Gindes səhiyyə naziri
təyin edilmişdi. Onun nazir olduğu dövrdə
Bakıda və bölgələrdə dövlət hesabına xəstəxanalar açılmış, ölkədə pediatriya sahəsində
xeyli irəliləyiş olmuşdur. 1919-cu ilin martında vəzifəsini tərk edəndən sonra
Y.Gindes əvvəl Bakı Dövlət Universitetində, sonra Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda pediatriyadan dərs deməyə başlamış,1941-ci ildə tibb elmləri doktoru adı
almış, 1945-ci ildən Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda uşaq xəstlikləri
kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Pediatriya
sahəsində 8 kitabın və 170-ə yaxın elmi
əsərin müəllifi idi. “Analara məsləhət” və
“Sağlam və xəstə uşaqlar” əsərləri azərbaycan dilində çap olunmuşdur. 1928-ci ildə
“Əməkdr elm xadimi”, 1930-cu ildə
“Əməkdar həkim”, 1938-ci ildə “Əmək
qəhrəmanı” adlarına layiq görülmüşdür[16].
Əbülfəz Qarayev (1885-1952)– tibb
elmləri doktoru, professor, əməkdarelm
xadimiƏbülfəz Qarayev 1912-ci ildə Odessa
şəhərində Novorossiysk Universitetinin tibb
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş
və universitetdə saxlanılmışdır. Uşaq Xəstəlikləri Klinikasında iki il ordinator kimi
çalışan Əbülfəz Qarayev 1915-ci ildə Bakıya qayıtmış, Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulanadək həm diaqnost, daha
sonralar isə həm də nəzəriyyəçi kimi böyük
ad-san qazanmışdı. Əbülfəz Qarayev Azərbaycanda ana və uşaqların sağlamlığının
mühaﬁzə sisteminin yaradıcısıdır. İlk azərbaycanlı pediatr kimi Ə.Qarayev bütün güc
və enerjisini böyük, həm də vacib bir işə uşaqlara tibbi xidmətin təşkilinə və Azərbaycanda pediatriya elminin təşəkkülünə
həsr etmişdir Respublikada qadın və uşaq
müalicə müəssisələrinin təşkilatçılarından
olub, bağırsaq infeksiyalarına qarşı mübarizə problemləri üzərində elmi tədqiqatlar
aparmışdır.O, Respublika Uşaq Xəstəxanasının təşkilatçılarından biridir. 1930-cu ildən Ə.Qarayevin praktiki, elmi və pedaqoji
fəaliyyəti N.Nərimanov adına Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutu ilə bağlıdır. Həmin il
institutun pediatriya kafedrasına assistent
kimi qəbul olunan Ə.Qarayev 1931-ci ildə
dosent, 1939-cu ildə
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professor və kafedra müdiri seçilmişdir.
1930-cu ildən Ana və uşaqları mühafizə
İnstitutuna rəhbərlik edən Ə.F.Qarayev
1937-ci ildə “Skarlatinada mərkəzi sinir
sistemində patomorfoloji dəyişikliklər məsələlərinə dair materiallar” mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
O, pediatriya üzrə 50-dən çox elmi işin
müəllifidir. Onun tərəfindən Azərbaycanda
ilk dəfə 1940-cı ildə “Uşaqlarda hepatitin
klinikasına dair” monoqrafiya dərc edilmişdir. Qan xəstəliklərinin etimologiyasını,
patogenezini və müalicə yollarını araşdırmışdır. Ə.F.Qarayev 1936-cı ildən ömrünün
sonuna qədər Respublika Uşaq Həkimləri
Cəmiyyətinə
rəhbərlik
etmişdir.
O, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin ElmiTibbi Şurasının sədri və Uşaqlara MüalicəProfilaktika Yardımı Şurasının üzvü olmuşdur. N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb
İnstitutunun pediatriya fakültəsionun təşəbbüsü, rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə yaradılmışdır. 1930-1952-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda dərs demişdir.
Həmin vaxtdan Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunda yetişdirilmiş bütün pediatrları
professor Ə. Qarayevin tələbələri hesab
etmək olar. Onun pedaqoji fəaliyyəti dövründə yetişmiş mütəxəssislərin çoxu bu gün
Azərbaycan pediatriyasının qabaqcıl nümayəndələridir.Bakıdakı 2 saylı uşaq klinik
xəstəxanasına Ə.Qarayevin adı verilmişdir
[15].
Kübra Fərəcova (1907-1988) – tibb
elmləri doktoru, professor, əməkdar həkim.
Ana və Uşaqların Mühafizə İnstitutunda
elmi fəaliyyətə başlamışdır. 1950-80-ci
illərdə Ana və Uşaqları Mühafizə İnstitutuna rəhbərlik etmişdir. 100-ə qədər elmi
əsərin müəllifidir. Tədqiqatları pediatriyanın
aktual məsələlərinə, Azərbaycand müxtəlif
yaşlı uşaqların sağlamlığına və fiziki inkişafına, ana və uşaqların mühafizəsinə həsr
olunmuşdur [17].
Z.A.Hüseynbəyov (1900-1959) respublikada klinisist alim, pedaqoq kimi tanınmış,
uşaqlar arasında diyar patologiyasını
öyrənmiş, bu sahədə tədqiqat işləri aparmışdır. A.R.Abdullayev (1933-1991) məktəbəqədəryaşlı uşaqlarda revmatizmin klinik
immunoloji xüsusiyyətlərinin, uşaq və yeniyetmələrdə hipertonik və hipotonik vəziy-

yətlərin öyrənilməsində əhəmiyyətli işlər
görmüşdür. L.M.Hüseynova (1925-2006)
dizenteriyalı uşaqlarda biokimyəvi dəyişikliklərin xüsusiyyətləri, raxitin patogenezi və
patogenetik terapiyası sahəsində tədqiqat
işləri aparmış, azərbaycan dilində uşaq
xəstəlikləri dərsliyi yazmışdır.S.Ə.Cəfərova
(1928-1994) sağlam və pnevmoniyalı xəstə
uşaqlarda böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin, simpato-adrenal sistemin funksional
vəziyyətinin öyrənilməsinə dair tədqiqat
işləri aparmış, ömrünün son illərində indiki
Pediatriya İnstitutuna rəhbərlik etmişdir.
P.D.Kats (1928-1990) uşaqlar arasında
allergik xəstəliklərin öyrənilməsinə, klinik
allerqologiyanın yaradılmasına böyük əmək
sərf etmişdir. Ə.A.Hacıyev (1929-2006)
uşaqlarda birincili arterial hipo- və hipertoniyaların inkişafında bəzi neyroendokrin
sistemlərin vəziyyətinin öyrənilməsi sahəsində elmi axtarışlar aparmış, gənc elmipedaqoji kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli işlər görmüşdür. M.İ.Livanovun
(1922-2010) əsas elmi-tədqiqat işləri uşaq
kardiorevmatologiyasının aktual problemlərinə - uşaqlarda revmatizm və onun fəsadlarının qarşısının alınmasında ilboyu bisillin
profilaktikası və vitamin B15-in işlədilməsinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsinə
həsr edilmişdir. V.F.Əsgərov (1929-2011)
respublikamızda uşaqlar arasında yoluxucu
xəstəliklərin xüsusiyyətlərinin, qzılca, poliomielit və təbii çiçəyin profilaktikasında diri
vaksinlərin rolunun öyrənilməsində əhəmiyyətli tədqiqatlar aparmışdır. N.Ə.Tağıyev
(1931-2010) yenidoğulmuş uşaqlarda MSSnin müxtəlif mənşəli hioksik zədələnmələri
zamanı adaptasiyanını xüsusiyyətini öyrənməklə məşğul olmuşdur. Neonatologiya
sahəsində gənc kadrların yetişdirilməsində
gördüyü işlər xüsusilə diqqətə layiqdir.
M.Ə.Bayramov (1937-1997) uşaqlarda
bronx-ağciyər və ürək-qan damar sistemi
xəstəlikləri zamanı qanın kallikrein-kinin
sisteminin xüsusiyyətlərinin tətqiqinə dair
araşdırmalar aparmışdır. [17].
Adilə Ə. Namazova (1926) – 1954-cü
ildə Moskva Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun aspiranturasına daxil
olub, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1957-59-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun uşaq xəstəlikləri kafedra58
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sında assistent işləmişdir. 1965-ci ildə I
Moskva Tibb İnstitutunda “Uşaqlarda ürək
arakəsməsinin anadangəlmə qüsurlarının
klinik xüsusiyyətləri, diaqnostikası, cərrahi
əməliyyata göstəriş proqnozu” mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1965-67-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinin uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri
işləmişdir. 1966-cı ildən professor, 1967-ci
ildən pediatriya fakültəsinin uşaq xəstəlikləri kafedrasının rəhbəridir. 1971-ci ildə
keçmiş SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü, 1983-cü ildə isə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

seçilib. Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi (1981), Respublika Dövlət
mükafatı laureatıdır (1982). Azərbaycan
Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif
olunmuşdur [19].
Tarixi ənənələrin davam etdirilməsi və
müasir dördə pediatriya elminin inkişafı və
onun qarşısında duran məsul vəzifələrin
yerinə yetirilməsi vətən alimləri – akademik
A.Ə.Namazova, professorlar N.A.Hüseynova, A.A.Eyyubova, S.N.Musayev, N.C.
Quliyev, İ.İ.İsayev, A.İ.Həsənov, L.Y.Allahverdiyeva, S.Ş.Həsənova, N.M.Hüseynova, G.N.Nəsrullayeva və b. tərəfindən
uğurla həyata keçirilir.
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РЕЗЮМЕ
О развитии Турецко-Азербайджанской педиатрии

Гаджиева М.Р., Исаев И.И., Мамедова Р.Р., Мустафаева Ш.С.
Азербайджанский Медициский Университет,
Кафедра Терапевтической и Педиатрической Пропедевтики
Ключевые слова: педиатрия, развитие, история, Турецкая детская медицина,
педиатрия в Азербайджане
Развитие турецкой и азербайджанской педиатрии имеет древнюю историю.
Первичнаяинформация принадлежит Аль Рази и Ибн Сине. Значительное развитие имело
место в 19 веке, когда детские книги были переведены с иностранных языков на турецкий
язык. Врачи, которые отправились в Европу на учебу и вернулись на родину после
завершения обучения, также сыграли роль в развитии педиатрии. Создание медицинского
факультета в Турции и Азербайджане в начале XX века дало мощный толчок подготовке
и специализации врачей. Ученые начали опубликовать серию публикаций по различным
областям медицины, включая детские болезни. В то время как изначально помощь и уход
за детьми осуществлялся в больницах общего профиля, эту работу взяли на себя детские
отделения и больницы, которые начали функционировать в начале XX века.
Впоследствии во всех вновь созданных университетах и государственных больницах
были открыты детские отделения.В настоящее времясуществует много известных
турецких и азербайджанских ученых, которые получили международное признание за их
успехи в педиатрии.
SUMMARY
About development of the Turkish-Azerbaijan pediatrics
Hajiyeva M.R., Isayev I.I., Mammadova R.R., Mustafayeva Sh.S.
Azerbaijan Medical University, Department of Therapeutic and Pediatric Propedeutics
Key words: pediatrics, development, history,Turkish children's medicine, pediatrics in
Azerbaijan
The development of Turkish and Azerbaijanian pediatrics has an ancient history. Primary
information belongs to Al Razi and Ibn Sina. Significant development took place in the 19th
century, when children's books were translated from foreign languages into Turkish. Doctors
who went to Europe to study and returned to their homeland after completing their studies also
played a role in the development of pediatrics. The creation of a medical faculty in Turkey and
Azerbaijan at the beginning of the 20th century gave a powerful impetus to the training and
specialization of doctors. Scientists began to publish a series of publications in various fields of
medicine, including childhood diseases. While initially assistance and care for children was
carried out in general hospitals, this work was undertaken by children's departments and
hospitals, which began to function at the beginning of the 20th century. Subsequently, children's
departments were opened in all newly created universities and state hospitals. Currently, there
are many famous Turkish and Azerbaijani scientists who have received international recognition
for their successes in pediatrics.
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İMMUN ÇATIŞMAZLIQ OLAN UŞAQLARA YANAŞMA
Əzizova N.A.
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitututu
İmmun sistemin çatışmazlığı - bir və ya daha çox hüceyrə qrupunda hüceyrə liqandı,
zülal, sitokin, sitokin reseptoru çatışmazlığı nəticəsində yaranan, infeksion proseslərə
meyilliyi artıran, autoimmun və limfoproliferasiyaya səbəb olan xəstəliklər qrupudur.
Birincili (ilkin) immun çatışmazlıq (BİÇ) xəstəlikləri, immun sistemin inkişafına və/və ya
funksiyasına təsir edən anadangəlmə qüsurdur. Xəstəliyin ilkin əlamətləri doğuşdan dərhal sonra başlaya bilər, daha çox hallarda özünü intrasellulyar viral infeksiyalar şəklində
büruzə verər.
Açar sözlər: immun sistem, primer immun çatışmazlıq, ikincili immun çatışmazlıq.
 İnfeksion prosesin müalicəyə cavabı:
2 aydan çox antibiotik müalicəsinə baxmayaraq müsbət dinamikanın olmaması və ya
intravenoz antibiotik müalicəsinə ehtiyacın
olması;
 Nadir və fürsətçi olan patogenlərin
infeksion proses törətməsi (Aspergillus, Serratia, Burkuholderia, Pn. Carinii kimi);
 Uyğun qan və ya qan məhsullarının
transfuziyasından sonra reaksiyanın inkişafı;
 Canlı peyvəndlərdən sonra sistemik
xəstəliyin inkişafı;
 Böyümə geriliyi, gecikən yara sağalması, göbəyin gec düşməsi, malnutrisiya;
 Həyati vacib orqanlarda ciddi infeksion proseslərin olması (qaraciyər, beyin
absesi);
 Xronik ağciyər xəstəliyi/ bronxektaziya;
 Ailənin anamnezində birincili immun çatışmazlıq xəstəliyin olması və ya
səbəbi bilinmədən erkən dövrdə ailənin
uşaqlarını itirməsi;
 QİÇS (Qazanılmış İmmun Çatışmazlıq Sindromu) riskinin olması;
 Rutin qan testlərində anormal əlamətlərin olması: limfopeniya, neytropeniya,
trombositopeniya,hipo/disqammaqlobuline
miya;
 İkincili immun çatışmazlıq inkişaf
edə biləcək xəstəliklərin olması.
Fiziki müayinədə immun çatışmazlıq
düşündürəcək əlamətlər:
 Təkrarlayan və ya uzun müddət
davam edən qızdırma;
 Dəri əlamətləri (göbələk infeksiyası,
dermatit, ağır egzema, yayılmış seboreya,

Giriş. İmmun sistemin çatışmazlığına səbəb olan xəstəliklər qrupu hüceyrə liqandı
və sitokin defektinə bağlı olub inkişaf etmiş
ölkələrdə rast gəlmə tezliyi 1/10000 ilə
1/100000 arasında dəyişir [1,2]. Amerika
İmmun Çatışmazlıq Dərnəyinin 2004 ilində
verdiyi məlumata görə bu xəstəliyin rast
gəlmə tezliyi 1/2000 nisbətindədir [2]. İmmun çatışmazlığa səbəb olan patalogiyalar
əksər hallarda autosom resessiv yolla ötürülür və nəticədə qohum nigahlarda bu xəstəliklə doğulma riski artır. Ona görə də
ölkəmizdə bu xəstəliyin rastlanma ehtimalının daha yüksək olduğunu güman etmək
olar.
Uşaqlarda immun sisteminin qiymətləndirilməsinə ehtiyac olan vəziyyətlər aşağıdakılardır [3]:
 Çox rast gəlinən infeksion proseslər:
drenaj olmasına ehtiyac olan kəskin orta qulaq iltihabı (ildə 8 dəfə və ya daha çox),
sinusit (ildə 2 dəfə və ya daha çox), pnevmoniya (ildə 2 dəfə və ya daha çox),
meningit, sellulit, sepsis kimi ciddi infeksiyalar;
 İnfeksion prosesin tipi: təkrarlanan
dərin toxuma və ya orqan absesləri. Bir yaşından sonra persistan oral və ya dəri moniliazı (kandidozun bir növü), davamlı diareyalar ya da periodontit;
 İnfeksion prosesin şiddəti: çox rast
gəlinən infeksion prosesin uşaqda gözləniləndən daha ağır keçməsi və ya ağırlaşmaların müşahidə edilməsi;
 İnfeksion prosesin müddəti: gözləniləndən daha uzun müddət davam etməsi, davamlı olması;
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teleangiektaziyalar, qanamağa meyl, parsial
albinizm);
 Limfoid toxuma və ya badamcıqların
olmaması;
 Limfoid hiperplaziya, hepatosplenomeqaliya;
 Qısa ətraflarla müşahidə olunan cırtdan boyluluq, qığırdaq-saç hipoplaziyası,
artropatiya.
İnfeksion xəstəliklərin müalicəsində antibiotiklərin istifadəsi immun çatışmazlıq
zamanı müşahidə edilə bilinəcək klassik
əlamətlərin qarşısını ala bilər. Həyatın ilk 10
ilində normal immun sistemi olan bir uşaqda
ildə 6-8 tənəffüs yolu infeksiyası keçirməsi
mümkündür.Hətta 2-3 yaşa qədər ildə 6
dəfəyə qədər otit və 2 dəfəyə qədər qastroenterit müşahidə edilə bilər. Ancaq uşağın
ildə 2 dəfə menengit, sellulit və ya sepsis
kimi ciddi bakterial infeksion xəstəlik keçirməsi immun çatışmazlıqdan şübhələn-məyə
əsas verir [4]. Uşaqlarda təkrarlayan infeksiyalar get-gedə artırsa və ya böyüdükcə
daha da ağırlaşırsa immun çatışmazlıq nəzərə alınmalıdır [5]. Amma, tək bir anatomik lokalizasiya da müşahidə edilən təkrarlanan infeksiyalar olan uşaqlarda im-mun
çatışmazlıq ilə müqayisədə daha çox anatomik qüsurlar haqqında düşünülməlidir. Təkrarlanan infeksiyalar iki və ya daha çox nahiyədə olursa immun çatışmazlıq xəstəliyinə şübhə yaranır.
Birincili İmmun Çatışmazlıq (BİÇ)
BİÇ çox hallarda irsi meyilli uşaqlarda
(əsasən autosom- ressesiv və ya X xromosom bağlı olaraq) olur [6]. İgA çatışmazlığı
istisna olmaqla, BİÇ qohum evliliyi və
genetik olaraq izolyasiya olunan toplumların
xaricində nadir olaraq rastlanır [7]. Ailədə
immun çatışmazlıq hekayəsi olmaması xəstədə BİÇ olmadığını inkar etmir.
İlkin immun çatışmazlıq anadangəlmə
inkişaf və ya funksional qüsur kimi (makrofaq, neytrofil, dendritik hüceyrə və ya
kompleman sistem) və ya adaptiv (B və ya
T limfositlər) pozğunluqlar nəticəsində yaranır [8]. İndiyə kimi öyrənilmiş BİÇ- lığın
150 dən çox xəstəliyi, təqribi 100 geni və
4500 mutasiyası müəyyən edilmişdir [9].
Xəstəliklərin penetrasiya və ekspresiya dəyişkənliyi, genetik, həmçinin ətraf mühit
faktorlarla əlaqənin olması BİÇ-da fenotipik

müxtəlifliklərə səbəb olur [10]. BİÇ -ların
50-60 %-ni humoral immun sistem pozğunluqları, 10-15 %-ni hüceyrəvi immun
sistem pozğunluqları, 15-29 %-ni kombinə
immun çatışmazlıqlar, 10-15 %-ni faqositar
sistem pozğunluqlar və 1-3%-ni kompleman sistem çatışmazlığı təşkil edir [7].
İmmun çatışmazlıq düşünülən xəstələrdə əlamətlərin başlanğıc yaşının müəyyən
edilməsi BİÇ-ın tipini düşündürə bilər.
Simptomların başlanma yaşı, lokalizasiyası,
tezliyi, müddəti, yan təsirləri, antibiotik
istifadəsi, təcili müalicəyə ehtiyacın olması,
müalicəyə cavab və s. kimi məlumatlar
araşdırılmalıdır [11]. Bundan əlavə, ailənin
anamnezində təbii düşüklərin olması, ölü
doğuş və ölən uşaq olması birincili immun
çatışmazlıqlar, xüsusən də kombinə olunmuş immun çatışmazlıq diaqnozundan şübhələnməyə əsas verir [12]. Yenidoğulan
dövrdə görülən şikayətlər ağır kombinə immun çatışmazlıq, Omenn sindromu, leykosit
adheziya defekti, 22q11 delesiya sindromu
olan xəstələrdə rastlanır. Xəstədə klinik
əlamətlər əsasında göbək ciyəsinin gec üçüncü həftədən sonra düşməsi, yaraların
gec sağalması və omfalit leykosit adhezyon
defektində; ürək anomaliyaları, fassial dismorfizm və hipokalsemiya isə 22q11 delesiya sindromunda daha çox olur. Anadangəlmə aqammaqlobulinemiya tipik olaraq
anadan keçən passiv antitellər itməyə başladıqdan sonra ikinci 6 aydan etibarən əlamət verməyə başlayır.
Qeyri-proporsional böyümə, qısa ətraflar, cücəlik, boy qısalığı böyümə hormon
çatışmazlığı ilə gedən hipoqammaqlobulinemiyanın olduğunu göstərir. Ayrıca dismorfik ətraflar, spondilo-epifiziar qığırdaq displaziya, eqzema HiperİgE sindromunda;
petexiya, xronik qulaq axıntısı, trombositopeniya bağlı qanama Wiskott-Aldrich sindromunda; limfa toxumasının yoxluğu X-ə
bağlı aqamaqlobulinemiyada, CD40 L çatışmazlığında, ağır kombinə immun çatışmazlıqlarda; limfa toxumasının hipertrofiyası isə
yayılmış dəyişkən immun çatışmazlıqda
(CVİD) müşahidə edilir [13]. Antitel pozğunluğu olan uşaqlarda (həyatın ilk 3 ayından sonra) qulaqların, sinusların və ağciyərlərin təkrarlayan və ağır bakteriyal infeksiya
şikayətləri olub, xüsusən də
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kapsullaşmış bakteriyalar olan “Streptokokk
pnevmoniya” və “Haemophilus influenzae”ya yoluxurlar [14]. Humoral immun çatışmazlıqlar artropatiya və autoimmun əlamətlərlə bərabər müşahidə edilə bilər [4]. Bu
qrup xəstələrdə əsas təhlükələ canlı peyvəndlərdən, xüsusən BCG peyvəndindən
sonra generalizə olan infeksion prosesin inkişaf etməsi və letal nəticənin görülə bilməsidir [9]. İgA çatışmazlığı olan xəstələrdə
qan transfuziyası sonrası sistemik anafilaktik reaksiya, T hüceyrə defekti olan resipientlərdə isə graft-versus-host xəstəliyi inkişaf edə bilər [6].
Əsasən immun çatışmazlıqlar immunolojik fenotiplərlə özünü göstərir və xəstələrdə diaqnoz qoymaq, hətta bəzi molekulyar
defektləri təxmin etmək mümkün olur. Buna
baxmayaraq, yeni müəyyən edilmiş fenotiplər yaxşı bilinmir və rutin immunolojik testlərin nəticələri əsasən normal çıxır. Məsələn: İRAK-4 çatışmazlığında dar spektrə
malik piogenik bakterial infeksiyalar
(S.pneumoniae, Staphylococcus və Pseudomonas infeksiyaları) ortaya çıxır, ancaq xəstələrdə yaş artıqca infeksiyaların rastgəlmə
tezliyində azalma qeyd edilir. Həmçinin bu
immun çatışmazlıqlarda infeksiyalar həmişə
təkrarlayan və ağır gedişli infeksiyalar olmur, südəmər dövrdə ortaya çıxır və lakin
sonra yaş artdıqca residiv olmaya da bilər
[6].
Birincili İmmun Çatışmazlığın (BİÇ)
Diaqnostikası
İmmun sistemin dəyərləndirilməsində
fiziki müayinə əsas rol oynayır. T hüceyrə
çatışmazlığı olan uşaqlarda infeksion
proseslər doğulandan etibarən ortalığa çıxır
və hüceyrə daxili sistemik virus infeksiyalar: BCG-də yerli iltihab, mikobakteriya
infeksiyaları, böyümə inkişaf geriliyi və
kandidiazis daha çox rast gəlinir [15].
İmmun çatışmazlığı zamanı çox vaxt
dəri zədələnir. Wiskott-Aldrich və hiper İgE
sindromlarında ağır eqzema, Omenn sindromunda neonatal eritrodermiya və yayılmış seboreik dermatit müşahidə edilir.
Faqositar sistemdə pozğunluq olan uşaqlarda isə südəmər və infant dövrdə artıq
limfadenit, dəri, qaraciyər, ağciyərlərdə abses, periodontit, oral kandidiazis, sellulit,
frunkul kimi dəri infeksiyaları çox rast

gəlinir [16]. Udlaq müayinəsində, badamcıqların kiçik və submandibulyar limfadenopatiyanın olmaması da immun çatışmazlıq
tərəfdən sadə amma vacib bir məqamdır
[17]. Limfoid toxumanın yoxluğu limfa vəzi
və badamcıqların müayinə də təyin
edilməməsi B hüceyrə çatışmazlığında, timus yoxluğu isə kombinə immun çatışmazlıqlarda müşahidə edilir. Aqammaqlobulinemiya olan infantların badamcıq və limfa
düyünləri olmur [18]. Di George sindromunda aşağıda yerləşən qulaq, üst dodaq da
filtrumun qısa olması, mandibulyar hipoplaziya, hipertelorizm, bifid uvula və
anadangəlmə ürək qüsuru, yenidoğulan
dövrdə ilk 24 saat standart müalicəyə
rezistent hipokalsiemiya rast gəlinir.
İmmun sisteminin inkişafı yaş artıqca
formalaşır. Körpələrdə və uşaqlarda immun
sisteminin bəzi fərqləri vardır. Körpələrdə
antitel cavabı tam formalaşmamışdır. Sağlam yenidoğulanlar yad antigenlərlə hələ
qarşılaşmadığına görə İgA və İgM aşağı
səviyyədədir. Yeniyetmə dövründə İgA
səviyyəsi böyüklərdəki səviyyəyə çatır. İgM
səviyyəsi isə təqribi olaraq 1 yaşında böyüklərdəki kimidir. İgG xüsusən hamiləliyin
son trimestrində plasenta vasitəsi ilə anadan
körpəyə keçdiyinə görə 4-6 aylarda get-gedə
azalır və 5-6 yaşlarında böyüklərdəki səviyyəyə çatır [4]. Humoral immun çatışmazlıqlar anadan transplasental olaraq keçən
İgG hesabına ilk aylarda əlamət verməyə
bilər [15].
İn vitro T hüceyrənin proliferativ cavabları da yenidoğulan dövrdə normaldan daha
aşağıdır. Gecikmiş tipdə hipersensitivite cavabı uşağın antigenlə qarşılaşmaması səbəbi
ilə əsasən 1 yaşına qədər aşağıdır. Yenidoğulan dövrdə infeksiyalara cavab olaraq
həm neytrofil sayının artması, həm də
neytrofil və monositlərin infeksiya olan yerə
xemotaksisi məhduddur. “Natural killer”
hüceyrələrin aktivliyi 1 yaşında böyüklərdəki səviyyəyə çatır. Qısa olaraq desək,
yenidoğulan dövrdən başlayaraq həm humoral, həm də hüceyrə immuniteti formalaşmağa başlayır. Ona görə də laborator nəticələr yaşa görə olan normal səviyyələrlə
yoxlanılmalıdır [4].
İmmun çatışmazlıq şübhəsi olan uşaqlarda ediləcək testlər mərhələlərə ayrılır. İlk
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mərhələdə ehtiyac olan laborator testlər qanın ümumi analizi, periferik yaxma, immunoqlobulin (İgG, İgM, İgA) səviyyələri və

ağciyər rentgenoqrafiyasıdır. Qanın ümumi
analizi ilə leykosit sayı (limfosit, neytrofil
və eozinofil), eritrosit və trombosit sayı
dəyərləndirilir.
Cədvəl 1
BİÇ xəstələrində qan analizində spesifik dəyişikliklər [16].

Leykosit adheziya defekti
T hüceyrə xəstəliyi
Kombinə immun çatışmazlıqlar
X-ə bağlı aqammaqlobulinemiya
Anadangəlmə neytropeniya
Wiskott- Aldrich sindromu
Hiper İgE sindromu
Dalağın funksional pozğunluqları və ya
aspleniya
Chediak Higashi sindromu

Leykositoz
Rezistent limfopeniya
Neytropeniya
Neytropeniya
Neytropeniya
Trombositopeniya, eozinofiliya
Eozinofiliya
Periferik qan yaxmasında Hovell-Jolly
cismciklərinin görülməsi
Neytrofillərdə böyük qranulalar görülməsi

Azalmış qlobulin fraksiyası hipoqammaqlobulinemiyaya, malnutrisyaya və ya zülal
itkisinə bağlı ola bilər. Humoral və kombinə
immun çatışmazlıqlarda immunoqlobulin
(İg) səviyyələri fərqli dərəcədə aşağı olur,
ancaq normal İg səviyyəsi antitel yaranma
pozğunluğunu inkar etmir. İg səviyyəsi çox
aşağıdırsa xəstənin antitel sintezi gözlənilmədiyindən antitel cavabın dəyərləndirilməsi mənasızdır [19]. İg səviyyəsi normaldırsa xəstədə təkrarlayan infeksion proses
müşahidə olunursa və xəstə 4 yaşdan böyükdürsə İgG alt qruplarına baxılmalıdır. Amma alt qrup çatışmazlığı olduğu halda antitel
yaranması normal və ya əksinə alt qrup
səviyyələri normal olsa belə antitel sintezində problem olan xəstələr də vardır [18]. İg
səviyyələrinin çox aşağı olması və ya antitel
yaranma çatışmazlığı mövcuddursa B hüceyrə sayı və birlikdə T hüceyrə çatışmazlığı olub olmadığını dəyərləndirmək üçün T
və B hüceyrə sayına baxmaq lazımdır. Axım
sitometriyası ilə limfosit alt qrupları ölçülür.
CD3 (total T hüceyrələri), CD4 (köməkçi
T hüceyrələri), CD8 (supressor T hüceyrələri), CD19 (B hüceyrələri), CD16+56 (NK
hüceyrələri) ən çox klassik immun çatışmazlıqlar və tiplər baxımından dəyərləndirilən limfosit alt qruplarıdır [20]. Həmçinin
T hüceyrə reseptor eksizyon halqacıqları
(TREC) sayılarını və T hüceyrə alt qruplarını da dəyərləndirmək faydalı ola bilər. B
hüceyrə üçün sadəcə serumda spesifik antitellərin ölçülməsi kifayətdir.

T hüceyrənin təsirini göstərəcək sadə bir
parametr yoxdur. T hüceyrə funksiyalarını
ölçən invitro testlər: 1. Limfositlərin mitogenlərə proliferativ cavabın ölçülməsi; 2.
Fitohemaqlutinin, Con-A, anti CD3 antitelləri kimi mitogenlərə cavabın ölçülməsi T
hüceyrə funksiyalarını kobud şəkildə göstərir [21].
İg səviyyəsi aşağı olduqda, serum albumin səviyyəsi kontrol edilməlidir. Albumin
səviyyəsinin aşağı olması böyrək vasitəsi ilə
protein itkisinə və ya bağırsaqdaki protein
sorulmasının pozulmasına bağlı olub, immunoqlobulin çatışmazlığı kimi büruzə verə
bilər [22].
Humoral immun sistem protein (difteriya, tetanus kimi) və polisaxarid antigenlər
(konyuqə olmayan pnevmokok peyvəndi
kimi), peyvəndə və ya keçirilmiş infeksiyalara qarşı yaranan IgG antitel səviyyəsi
ölçülərək daha dəqiq olaraq dəyərləndirilə
bilinər. Test əvvəlcədən peyvənd antigeninə
məruz qalmamış uşaqlarda peyvənddən dörd
həftə sonra ideal şəkildə aparılır. Əgər uşaq
daha əvvəl peyvənd antigeninə məruz qalıbsa, peyvəndlənmədən 3 həftə sonra mövcud
olan 2 antigenə qarşı titrin 3 qat artışı B
hüceyrələrin həssaslığını (reaksiyasını) göstərir. Protein antigenləri (tetanus, difteriya,
qızılca) hər yaşda yoxlanıla bilər; xəstənin
iki yaş və daha böyük olması halında
polisaxarid antigenləri də (məsələn,
H.influenzae, Pneumococcus növləri) yoxlanıla bilər [20]. Əgər həkiminiz konyuqə
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olunmuş pnevmokok
peyvəndi istifadə
edirsə, xüsusi serotip İgG antitel titrlərinin
yoxlanmasına ehtiyac olacaqdır [23].
Faqositar sistemdə bir pozğunluqdan
şübhələnilirsə, neytrofillər sayı xaricində
NBT (Nitrobluetetrazolium), DHR (dihidrorodamin) testləri və serum İgE səviyyələri
dəyərləndirilməlidir. Leykosit adheziya defekti davamlı leykositoz varsa axım sitometriyası istifadə olunaraq Tip 1 üçün CD18
və CD 11, tip II üçün isə CD15 monoklonal
antitelləri ilə bu proteinlərin səthi ekspresiyasını müəyyən etmək üçün istifadə oluna
bilinər [15].
Hipoqammaqlobulinemiyası olan xəstələrdə axım sitometriyası CD19 və CD20
monoklonal antitellərdən istifadə edərək B
hücyrə baxılmalıdır. Normalda limfositlərin
10 %-i B hüceyrədir. X -ə bağlı aqammaqlobulinemiyada isə bu hissə 1% -dən aşağıdır [15].
Kompleman çatışmazlığı düşünüldükdə
CH50 ilk ediləcək testdir. Komplementin
pozğunluqları klassik və alternativ yolların
tərkib hissələrini yoxlamaqla müayinə olunur. Klassik yola C1 ilə C9 daxildir və
CH50 -in yoxlanması ilə kontrol edilir.
Nəticələr anormaldırsa, alternativ yol AH50
və ya CH100 yoxlanılaraq təhlil olunmalıdır. İki test nəticəsinin kombinasiyasından
istifadə edərək spesifik çatışmazlıqlar müəyyən edilə bilər [24].
Yenidoğulanlarda neytropeniya olduqda
immun neytropeniya olub olmadığı antineytrofil antitelləri test edilərək inkar
olunmalıdır. Antineytrofil antitellərin təsirindən yenidoğulanlarda neytropeniya uşaqlarda və böyüklərdəki kimi autoimmun prosesə bağlı deyildir, əsasən mənbə anadır və
neytrofilə xas antitel lokusların ana və
uşaqda uyğun olmamasına bağlı olaraq neytropeniyaya səbəb olur. Maternal səbəbli
immun neytropeniya keçici bir vəziyyət
olub maternal antitellərin 1 neçə ay ərzində
aradan qalxması ilə düzəlir [25].
Radiolojik baxımdan (iki yönlü ağciyər
rentgenoqrafiyası), infeksiyanın lokalizasiyası, kardiak konfiqurasiya, timus kölgəsinə
baxılır. Əgər T hüceyrə və ya kombinə immun çatışmazlıq düşünülürsə həyatın ilk
aylarında ağciyərin rentgen şəkili çəkilərək

timus varlığı baxımından dəyərləndirilməlidir [4].
İkincili immun çatışmazlıq (İİÇ)
Bəzi immun çatışmazlıqlar klinik olaraq
uzun müddət əlamət vermədən olur və ilk
dəfə yetkin yaşa çatdıqda əlamət (yayılmış
dəyişkən immun çatışmazlıq, selektiv İgA
çatışmazlığı, İgG alt siniflərinin və bəzi
kompleman çatışmazlıqları, dominant İFNϒR1çatışmazlığı) verə bilər. İİÇ səbəbə
bağlı olaraq həyatın hər hansı bir dövründə
ortaya çıxa bilər. Hereditar, metabolizmə,
hematolojik və ya infeksiyaya bağlı olaraq
inkişaf edə bilir. BİÇ-a nisbətən daha çox
rast gəlinir. İİÇ-ın səbəblər arasında İnsan
immun çatışmazlıq virusu (HİV), bədxassəli
şişlər, immunsupressiv dərman qəbulu, qazanılmış hipoqammaqlobulinemiya (malabsorbsiya, nefrotik sindrom və s.), radiasiya
və splenektomiya ən çox rast gəlinən immun
çatışmazlıq səbəbləridir [26].
Yenidoğulan dövrdə şübhə olduqda
laborator müayinə üsullarına HİV antitellərinə baxılmalı, differensiasiya üçün tam
qan sayımı, serum İg və subtipləri yoxlanmalı, immun çatışmazlıq düşünülən uşaqlarda əlavə müayinələr istənilməlidir [23].
18 ay və daha böyük olan uşaqlarda HİV
antitel test üçün kifayətdir. HİV-ə qarşı olan
antitellər anadan plasenta vasitəsi ilə uşağa
keçdiyindən, 18 aydan kiçik uşaqlarda viral
test tələb olunmalıdır. Yenidoğulmuşlarda
HİV DNT polimeraz zəncirvari reaksiya testi və ya HİV RNT təhlili testi, həyatın ilk
14-21 günlərində, bir aylıq və dörd-altı aylıq
bir müddətdə perinatal əldə edilmiş HİV
infeksiyası olanları müəyyən etmək üçün
tövsiyə olunur [27].
2010-cu ildən etibarən ABŞ Səhiyyə və
İnsan Xidmətləri Departamenti yeni doğulmuş uşaqlarda SCID (Ağır Kombinə İmmun
çatışmazlıq) üçün müntəzəm müayinə keçirməyi tövsiyə etdi [28]. SCID 100,000 diri
doğulandan birində müşahidə edilir. SCID
nadir olsa da, erkən diaqnoz qoyulması və
hematopoetik kök hüceyrə transplantasiyası
ilə müalicə körpə ölümlərinin qarşısını ala
bilər. ABŞ-da, transplantasiya həyatın ilk üç
yarım ayında həyata keçirildiyi təqdirdə sağ
qalma nisbəti 94% -dir, lakin müalicəyə
daha gec başlanılırsa 70% -ə düşür [29].
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Ölüm əsasən keçirilən viral infeksiya ilə
əlaqədardır.
ABŞ-da aparılan tədqiqatlarda diaqnozun qoyulması yenidoğulanların topuqdan
alınıb qurudulmuş qan ləkəsi istifadə olunaraq T hüceyrə reseptorun eksiziya dairələrinin polimeraza zəncir reaksiyası ilə
müəyyən edilməsinə əsaslanılmışdır [30]. T
hüceyrə reseptorun eksiziya dairələri yalnız
T hüceyrələri tərəfindən istehsal olunan
DNT parçalarıdır. Thüceyrə pozğunluğu
Thüceyrə reseptorun eksiziya dairələrinə
100% həssasdır. Yalançı müsbət nisbəti
1,5% - vaxtında doğulmuş uşaqlarda,

sağlam infantlarda və həmçinin, vaxtından
qabaq doğulmuş uşaqlarda, reanimasiya
şöbələrində yatanlarda isə bu 5% -dir [30].
Test protokollarına görə, hestasiya yaşı 37
həftədən böyük olan uşaqlarda ilkin və ya
təkrari nümunə götürülə bilinər. Bu araşdırma proqramı ilə SCİD halları tapılmadı,
amma digər T hüceyrə pozğunluqları görüldü. Viskonsində 71000 infantdan T hüceyrə
pozğunluğu 8 infantda qeyd edildi [31]. Digər araşdırmada isə T hüceyrə pozğunluğu
77491 infantdan 19 infantda müəyyən edilir
[32].
Cədvəl 2

BİÇ- lığı olan uşaqların peyvəndlənməsi [33]
Kateqoriya

Əks-göstəriş olan
peyvəndlər
OPV
Çiçək
Canlı zəiflədilmiş qrip
peyvəndi
BCG
Ty21a (canlıtif)
Sarı qızdırma
QPM
QPMS(qızılca,
parotid, məxmərək və
su çiçəyi)
OPV
BCG
Sarı qızdırma
Başqa canlı
peyvəndlər ehtiyatla
istifadə oluna bilər.

Spesifik immune
çatışmazlıqlar
Ağır antitel çatışmazlığı
(məs: X-ə bağlı
aqammaqlobulinemiya və
ümumi dəyişkən immun
çatışmazlıq)

B- limfosit
Humoral
Daha az ağır antitel
çatışmazlığı (selektiv İgA
çatışmazlığı və İgG subtip
çatışmazlığı)

T- limfosit
(hüceyrəvi
və
humoral)

Komplement

Kompleks qüsur ( Ağır
Kombinə İmmun çatışmazlıq,
kompleks Di- George
sindromu)
Hissəvi qüsurlar (çoxxəstələr
Di-George sindromu ilə olan,
Wiskott-Aldrich sindromu,
ataksiya- teleangiektaziya)

Bütün canlı
peyvəndlər

İnterferongamma/İnterleykin12
çatışmazlığı
Persistə edən komplement,
properdin və ya faktor B
çatışmazlığı
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Spesifik tövsiyə
olunan peyvəndlər
Pnevmokokk
Hib (uşaqlar 12- 59
ay arası)

Pnevmokokk
Hib (uşaqlar 12- 59
ay arası)

Pnevmokokk
Hib (uşaqlar 12- 59
ay arası)

Bütün canlı
peyvəndlər

Pnevmokokk
Meninqokokk
Hib (uşaqlar 12- 59
ay arası)

Bütün canlı bakterial
peyvəndlər

Heç biri

Heç biri

Pnevmokokk
Meninqokokk
Hib (uşaqlar 12- 59
ay arası)
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Heç biri
Canlı bacterial
peyvəndlər
Canlı virus və
bakterial peyvəndlər

Ekulizimab (Soliris) alaraq
Xronikqranulomatozxəstəlik

Faqositarfunksiya

Faqositar çatışmazlıqlar dəqiq
müəyyən edilməmiş və ya
qüsurlarla bərabər olan
T-hüceyrəvə NK
hüceyrələrinin
disfunksiyasında (ChediakHigashi sindromu, LAD, və
mieloperoxidazadefekti)

Meninqokokk
Heçbiri
Pnevmokokk

İmmun çatışmazlıq olan uşaqlarda ciddi infeksiyalar olmadan erkən diaqnoz qoyulması,
genetik təhlillərin vaxtında icra edilməsi və proqnoz verilməsi həm xəstənin, həm də ailənin
həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, ölüm hallarının azalması baxımından vacibdir. İmmun
çatışmazlıq diaqnozunun qoyulması canlı peyvənd tətbiqini önləməklə bir çox ağırlaşmaların
qarşısını almağa imkan verir. Vaxtında icra edilən immunomodulyator müalicə və ya kök
hüceyrə transplantasiyası xəstənin həyatının davamının formalaşmasına imkan verəcəkdir.
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РЕЗЮМЕ
Подход к детям с иммунной недостаточностью
Азизова Н.А.
Научно-исследовательский Институт Педиатрии имени К.Я.Фараждевой
Ключевые слова: иммунная система, первичный иммунодефицит, вторичныйиммунодефицит.
Дефицит иммунной (ИД) системы представляет собой группу заболеваний,
вызванных дефицитом белков, цитокинов, рецепторов цитокинов у одной или нескольких
групп клеток. ИД повышает восприимчивость к инфекционным процессам, вызывает
аутоиммунные заболевание и лимфопролиферацию. Первичные иммунодефициты (ПИД)
- это врожденные дефекты, которые влияют на развитие и / или функцию иммунной
системы, и в основном наследуются (аутосомно-рецессивный или X-хромосомнозависимый путь). Признаки первичного иммунодефицита у детей начинаются с рождения,
часто проявляется в виде внутриклеточных и вирусных инфекций.
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SUMMARY
Approach to child with immunodeficiency
Azizova N.A.
Scientific Research İnstitute of Pediatrics named K.Y.Farajeva
Keys words:immune system, primary immunodeficiency,secondary immunodeficiency
Immune system deficiency is a group of diseases caused by deficiency of protein, cytokine,
cytokine receptor, one or more of the groups of cells, increasing the susceptibility to infectious
processes, causing autoimmune and lymphoproliferation. Primary Immunodeficiency Disorders
(PID's) are congenital defects that affect the development and / or function of the immune
system, and are mainly inherited (mostly autosomal recessive or X chromosome-dependent).
Primary Immunodeficiency Disorders in children start from birth, particularly in the form of
intracellular viral systemic infections.
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KLİNİK MÜŞAHİDƏLƏR
YENİDOĞULANLARDA ARTERİOVENOZ MALFORMASİYA
Əfəndiyeva M.Z., Nəsirova S.R., Mehdiyeva S.A.
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
Təqdim etdiyimiz məqalədə yenidoğulanlarda arteriovenoz malformasiyanın (AVM)
klinikası, diaqnostikası və müalicə taktikasından bəhs edilir. AVM mərkəzi sinir sisteminin damar angiomatoz inkişaf qusurunun daha cox rast gəlinən variantı olub, naməlum
faktorların təsiri nəticəsində displastik metamorfozun nəticəsi hesab edilir. Bu zaman
kapilyar şəbəkə olmadan arterial qan arteriyalardan birbaşa venalara kecir. Bizim təqdim etdiyimiz klinik müşahidəni bu patologiyanın nümunəsi kimi nəzərinizə çatdırırıq.
Açar sözlər: yenidoğulan, arteriovenoz malformasiya
Damar malformasiyası və ya baş və
onurga beyin damarlarının inkişaf anomaliyaları heterogen xəstəliklər qrupunu təşkil
edir. Damar malformasiyası, xususən gənc
yaşlarda subdural, subaraxnoidal və parenximatoz qansızmaların yaranmasına səbəb
ola bilər. Bu qrupa beyin damarlarının anadangəlmə inkişaf qusurları: teleangioektaziya, arteriovenoz inkişaf qusurları ("rasemoz angiomalar") və venoz malformasiyalar
aiddir. Bu nozoloji formaların bir qismi yalnız sinir sistemi tərəfindən (məsələn, Sterdja–Veber xəstəliyi və ya Qalen venasının
varikozu), digər qismi isə müxtəlif orqanlarda (kavernoz və rasemoz "angiomalar")
rast gəlinə bilər.Arteriovenoz inkişaf qüsurları qarışıq mürəkkəb görünüslü arteriya və
vena damarlarından ibarət olaraq damar
kötüyü arasında beyin toxuması və beyin
qışaları yerləşir. Bu zaman arteriya və ya
venalarını fərqləndirmək cətinlik törədir.
Arteriovenoz inkişaf qusurları əsasən, orta
beyin arteriyaları nahiyəsində rast gəlinir.
Kavernoz damar malformasiyaları anadangəlmə baş beyin anomaliyalarının 5-13%-ni
təşkil edir. Onlar baş beyinin bütün nahiyələrində, daha cox böyük yarımkürələrin
ağ maddəsində aşkarlanır. Arteriovenoz
rasemoz malformasiyalar 5-10% hallarda
subdural qansızmaların səbəbi ola bilər [1].
Baş beyinin və onurga beyinin arteriovenoz malformasiyası (AVM) agır nevroloji
dəyişikliklərlə və hətta ölümlə nəticələnən
az hallarda rast gəlinən nozoloji formalardan hesab olunur. Əksər hallarda xəstəlik
kəllədaxili və ya spinal qanaxmalarla, miopatiya ilə agırlaşan epileptik tutmalarla

təzahür edir. AVM mərkəzi sinir sisteminin
damar angiomatoz inkişaf qusurunun daha
cox rast gəlinən variantı olub, naməlum
faktorların təsiri nəticəsində displastik metamorfozun nəticəsi hesab edilir [2].Bu zaman
kapilyar şəbəkə olmadan arterial qan arteriyalardan birbaşa venalara kecir [3]. Arteriovenoz malformasiyalın divarları cox
nazik və kövrək olur. Məhz buna görə onların partlaması nəticəsində beyinə, mədəciklərə və subaraxnoidal boşluga qansızmalar
ola bilər [1,3].
AVM baş beyinə patoloji təsirinin əsas
mexanizmləri aşagidakılardır:
1. AVM zamanı müşahidə olunan patoloji damar yumaqcığının partlaması və ya
arteriyaların anevrizması
2. Arteriovenoz şuntlama ilə əlaqədar
xronii qan damar catmamazlığı
3. Normal perfuz təzyiqinin partlama
sindromu (Klippel-Trenone sindromu) [3].
Epidemiologiyası. Son illərə qədər
AVM anadangəlmə patologiya kimi qəbul
olunur. Populyasiyada damar malformasiyalarının, xüsusilə AVM-in rastgəlmə tezliyi dəqiq müəyyən edilmir. Belə hesab
olunur ki, əhalinin 0,1%-i AVM-in daşıyıcısı ola bilər. Autopsiyanın nəticələrinə
əsasən patologiyaya 1,4 -4,3% hallarda rast
gəlinir. Bunlardan 12,2%-i klinik simptomlarla özünü birüzə verir. Yaşa görə rastgəlmə tezliyi qeyri-spesifikdir. Belə kı, kişilər
və qadınlar arasında 1.90:1 -1,91:1, orta
hesabla 1,4:1 arasında tərəddüd edir [2].
Statistikaya görə AVM rastgəlmə tezliyi
ildə 100 min insana 0,89-0,24 təşkil edir.
ABŞ –da AVM aşkarlanmış 300 min xəstə70
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nin yalnız 12% -də klinik əlamətlər özünü
biruzə verir. Letallıq 10-15 % təşkil edir və
əsasən qansızmalarla əlaqədar olur. AVM-in
partlaması əsasən 20-40 yaş arasın-da baş
verir [3].
Malformasiyalar lokalizasiyasına və ölcüsünə görə müxtəlif olur: kicikdiametrli və
nəhəng ölcülü. Buna əsasən 1986-cı ildə
Spetzler-Martin tərəfindən malformasiyaların təsnifatı müəyyənləşdirilmişdir.Təsnifata
əsasən malformasiyanın 5 qradasiyası mövcuddur. I qradasiya(1bal) zamanı operativ
müdaxilə riski zəifdir. V qradasiya(5bal)
zamanı ağırlaşmalar, dərin əlillik və letalliq
riski yüksəkdir.Bu təsnifata görə əksər neyrocərrahlar malformasiyaların dərəcini təyin
edirlər [3].
1) Ölcüsünə görə: 3sm-dən kicik -1bal,
3-6sm- 2 bal, 6sm-dən böyük- 3 bal
2) Lokalizasiyasına görə: fuksional
cəhətdən əhəmiyyətli olmayan zonada 0 bal,
funksional cəhətdən əhəmiyyətli olan zonalarda (Brok və Vernik mərkəzləri, gicgah
nahiyəsi, talamus,ənsə payı, talamus, beyin
kötüyü)-1 bal
3) Drenajlamanın xarakterinə görə:
dərin drenaj olunmuş venaların olmaması -0
bal, dərin drenaj olunmuş venaların olması1 bal
Klinikası. Xəstəliyin klinik manifestasiyası əsasən 40 yaşına qədərhemorragik əlamətlər, epileptik ocaqların formalaşması və
ya arteriovenoz şuntlama nəticəsində xronik qan dövranının catışmazlıgı ilə özünü
biruzə verir [2].AVM əksər hallarda qansızma (50%) və qıcolma tutmaları (25%) ilə
təzahür edir.Az hallarda xəstələr baş agrılarından şikayət edirlər (15%). Körpələrdə
80% hallarda xəstəliyin debutu kəllədaxili
qansızmalar hesab olunur.
Xəstəliyin klinik gedişində iki variant
müşahidə edilir: hemorragik və torpid
variant. Hemorragik variant xəstəliyin müxtəlif mərhələlərində kəllədaxili qansızmalarla, torpid variantda isə baş beyinə xas
olan nevroloji sindromlar ilə özünü göstərir
[2].
Hemorragik tip 50-70% hallarda rast
gəlinir. Bu tip üçün xəstədə arterial hipertenziya, kicik ölcülü malformasiya düyünü,
onun dərin venalara drenaji, həmcinin arxa
kəllə cuxurunun malformasiyası xarakterdir.

Xəstəliyin ilkin təzahürü anevrizmanın partlamasıdır [3]. Hemorragik variant xəstəliyin
müxtəlif etaplarında kəllədaxili qansızmaların inkişafı ilə əlaqədar olaraq təhlükəli
hesab edilir. Qansızmalar birincili və təkrarı
ola bilər. Birincili qansızmalarda 10-30%
hallarda letallıq, 50% hallarda isə əlillik
müşahidə oluna bilər [2, 4]. Əksər hallarda
daha dərin əlillik parenximatoz qansızma
kecirən xəstələrdə müşahidə olunur (52%).
AVM zamanı qansızmanın əsasını malformasiya kələfinin strukturunda kəskin nazikləşmiş varikoz damarlar, az hallarda isə
anevrizmalar təşkil edir. AVM kələfinin
lokalizasiyasından və strukturundan asılı
olaraq qansızmanın formaları müxtəlif ola
bilər. Cox vaxt qarışıq (31%) və subaraxnoidal qansızmalar (30%), az hallarda isə
parenximatoz (23%) və ventrikulyar qansızmalar (16%) müşahidə olunur [2].
Torpid tip beyin qabıgında yerləşən
böyük ölcülü AVM olan xəstələr ücün
xarakterikdir. Əsasən, baş beyinin zədələnmələrinə xarakter olan nevroloji sindromlarla (epileptik tutmalar, baş agrıları və
proqressivləşən nevroloji defisit) əlaqədardır. Daha cox epileptik tutmalar (16-67%
xəstələrdə) müşahidə olunur. Xəstələrin bir
qismində (18%-ə qədər hallarda) tutmalar
vaxtında müəyyənləşdirilməyən qansızmalardan sonra inkişaf edir. Epileptik tutmalar
ilə alın və gicgah nahiyəsində lokalizasiyası
olunan AVM və xarici yuxu arteriyasının
qan təchizatı ilə əlaqənin olması müəyyənləşdirilmişdir. Tutmaların strukturu AVMin lokalizasiyası ilə əlaqədardır.Epileptik
sindrom əsasən iri və nəhəng ölcülü AVM
qeyd olunan xəstələr ücün xarakterikdir.
Belə ki, həcmi 32 sm3 olan malformasiyalar 73% hallarda epileptik sindromla xarakterizə olunur. Bu zaman 59% müşahidələrdə
malformasiyanın səthi drenajlanması müşahidə olunur [5]. Qıcolmalarla kəskinləşən
7-14% xəstələrdə ilk I ildə, 25% xəstələrdə
isə 5 il ərzində qansızmalar müşahidə olunur [2,6]. Əksər xəstələrdə (87%) 30 yaşa
qədər tutmaların debutu qeyd olunur. Sadə
porsiyal tutmalar 10 %, ağır porsiyal tutmalar 4,3%, ikincili generalizasiya ilə əlaqədar
parsiyal tutmalar 22,4%, generalizə olunmuş tutmalar 63% xəstələrdə müsahidə olunur [2]. Müalicə zamanı antikonvulsantların
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təyini müsbət təsir göstərir. AVM-in kənarlaşdırılması və ya obliterasiyası epileptik
sindromun reqresiyasına səbəb ola bilər.
Uşaq həyatının ilk aylarında
AVM-in
spesifik klinik əlaməti ürək catışmamazlıgı,
makrosefaliya, hidrosefaliya hesab olunur.
Bu da əsasən, Qalen venası nahiyəsində
yerləşən AVM ücün xarakterikdir [2].
Diaqnostikası.Müasir diaqnostik tədqiqat metodlarının tətbiqi klinik əlamətlərinin
təzahüründən öncə xəstəliyin aşkarlanmasına imkan verir.Vaxtında qoyulmayan
diaqnoz zamanı konservativ müalicə qeyriqənaətbəxşdir.
Xəstəliyin diaqnostikasında müxtəlif
metodlar istifadə olunur:
 Angioqrafiya
 KT –angioqrafiya
 Mp- angioqrafiya
 USM doppleroqrafiya
 MRT müayinəsi
Mualicəsi. AVM zamanı kompleks
müalicə- açıq cərrahi müdaxilə, radiocərrahiyyə və endovaskulyar embolizasiya tətbiq
olunur. Açıq cərrahi müdaxilə zamanı
AVM-in radikal ekstrepasiyası aparılır. Bu
zaman nevrolji agırlaşmaların inkişafı və
letallıq daha yüksəkdir. Radiocərrahi müalicə zamanı 85% xəstələrdə diametri 3 smdən az olan AVM-in tam obliterasiyası
aparılır (2 il müddətində). Xəstələrdə qansızmaların baş vermə təhlükəsi qeyd oluna
bilər. Son illər endovaskulyar (endoarterial)
müdaxilə az invaziv hesab olunur. Belə ki,
AVM-in lokalizasiyası və ölcüsü müdaxiləyə risk yaratmır. Son zamanlar ədəbiyyatda AVM-in konservativ müalicəsi haqqında
məlumatlara da rast gəlinir.
Proqnozu. 48% daşıyıcı olan xəstələrdə
agır dərəcəli əlillik, 23% xəstələrdə ölüm
halları qeyd olunur. Diaqnoz dəqiqləşdirildikdən sonra AVM xəstələrinin sağ qalma
ehtimalı ilk 10 il ərzində 85%, 65% hallarda isə 30 yaşa qədər davam edir. Aktiv müalicə taktikası ölüm faizini 3,4%-dən 1,2%-ə
qədər azaldır [2,7].
ET Pediatriya İnstitutunda şəxsi müşahidəmizdə olan aşağıda göstərilən klinik
nümunəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirik.
Xəstə A.4 günlük instituta aşağıdakı diaqnozla qəbul edilmişdir: “Yenidoğulmuşun

dəqiqləşdirilməmiş sarılığı.Perinatal hipoksikensefalopatiya”.
Anamnezdən məlum oldu ki, körpə III
hamiləlik, III doğuşdandır. Hamiləlik toksikoz, anemiya fonunda keçib. Uşaq vaxtında,ağır asfiksiya ilə, təbii yolla 4000 qr
bədən kütləsi doğulub. Həyatının II sutkasında süstlük, döşdən imtina,dəri və görünən
selikli qişaların saralması qeydolunmuşdur.
Vəziyyəti ilə əlaqədar ETPİ-a daxil olmuşdur.
Daxil olarkən vəziyyəti ağırdır.Ön planda intoksikasiya, kobud nevroloji əlamətlərdir. Bədən kütləsi 3630 qr.Dəri və görünən
selikli qişalar ikterik, təmizdir. Süstdür,
huşu tam aydın deyil. Ətraf qıcıqlara qarşı
reaksiyası çox zəifdir. Kəskin perioral sianoz, üzdə yumşaq toxumaların göyərməsi
qeyd olunur. Zondla qidalanır.Biləkləri
paretikdir. Göz almalarının üzücü hərəkəti
qeyd olunur. Ətraflarda hipotonus, hiporefleksiya qeyd olunur. Anadangəlmə fizioloji
reflekslər zəif alınır və tez sönür.Tənəffüsü
aritmikdir. Auskultasiya zamanı ağciyərlər
üzərində tənəffüs zəif ötürülür. Ürək tonları
karlaşmışdır. Qarnı köpdür. Qarnın ön divarında venoz şəbəkə qeyd olunur. Qaraciyər
sağ qabırğa qövsündən +2sm əllənir. Nəcisi
sarı-yaşıl rəngli, selikli, həzm olunmamışdır. Sidik ifrazı sərbəstdir.
Müayinələr: Qanın, sıdıyin və nəcisin
ümumi analizində nəzərə carpacaq dərəcədə
dəyişikliklər qeyd olunmur. Qanın biokimyəvi analizində bilirubinin səviyyəsinin yüksəlməsi (ümumi bilirubin 268mkmol/l, qeyri
düz bilirubin 244mkmol/l, düz bilirubin
24mkmol/l) qeyd olunmuşdur.
Koaquloqramma: laxtalanma müddəti9dəq 30san, qan laxtasının retraksiyası-39%,
rekalsifikasiya müddəti-131 san, APTV47san, PT müddəti-18 san, protrombin
indeksi- 61%, trombin müddəti-22 san,
etanol testi-mənfi, fibrinogen-115mq/dl.
Rentgenoloji müayinə, qarın boşluğunun
ultrasəs müayinəsi və exokardioqrafik müayinə zamanı patologiya qeyd olunmur.
Neyrosonoqrafik müayinə: 31.07.2018parenximatoz qansızmaizləndi, baş beynin
MRT müayinəsi məsləhət görüldü.
Baş beynin MRT müayinəsində Sol
beyin yarımkürəsində alın-təpə-gicgah-ənsə
sağ beyin yarımkürəsində təpə-gicgah-ənsə
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payları səviyyəsində subdural hematoma,
venoz sinuslarda venoz qan cərəyanının pozulması. Sol beyinyarımkürəsində gicgahənsə paylarının medio-bazal hissəsində solköndələn sinus ilə əlaqəli olan, venoz displaziya (malformasiya). Sol beyin yarım-kürəsində alın-təpə paylarında kortikal və subkortikal beyinmaddəsində ödem sahələri (dinamik müşahidə məsləhət görülmüşdür) izləndi.
Nevroloqun baxışı: Baş beynin anadangəlmə anomaliyası (venoz malformasiya).
Neyrocərrahın baxışı: Baş beynin qan
dövranının blokada tipli pozulması. Venoz
malformasiya. Subdural hematoma.

Xəstəyə antibakterial, dezintoksikasion,
simptomatik müalicə təyin olunmuşdur.
Aparılan müalicə fonunda xəstənin ümumi
vəziyyəti nisbətən yaxşılaşmış və xəstə sahə
həkimi, nevroloq və neyrocərrahın nəzarəti
altında evə yazılmışdır. Katamnestik müşahidə zamanı 7 aylığında körpədə psixomotor
inkişafın ləngiməsimüşahidə olunur.
Beləliklə, yenidoğulanlarda baş beynin
ultrasəs müayinəsi zamanı böyük ölçülü
yayılmış qansızmalar təsadüf edilən zaman
AVM-in erkən diaqnostikası məqsədilə daha
dərin müayinələrin, o cümlədən MRT
müayinəsinin aparılması məsləhət görülür.
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РЕЗЮМЕ
Артериовенозные мальформации у новорожденных
Эфендиева М.З., Насирова С.Р., Мехтиева С.А.
Научно-Исследовательский Институт Педиатрии им. К.Фараджeвой
Ключевые слова: новорожденные, артериовенозныемальформации
В этой статье представлены клиника, диагностика и терапевтическая тактика артериовенозных мальформаций у новорожденных. АВМ является наиболее распространенным вариантом дефекта сосудистого ангиоматоза развития центральной нервной системы
и считается результатом диспластического метаморфоза в результате неизвестных факторов. В этом случае артериальная кровь течет прямо в вены без капиллярной сети. Мы
представляем наши клинические наблюдения в качестве примера этой патологии.
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SUMMARY
Arteriovenous malformations in newborns
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This article presents the clinicalsigns, diagnosis and therapeutic tactics of arteriovenous
malformations in newborns. AVM is the most common variant of the defect of vascular
angiomatosis development of the central nervous system and is considered the result of
dysplastic metamorphosis as a result of unknown factors. In this case, arterial blood flows
directly into the veins without the capillary network. We present our clinical observations as an
example of this pathology.
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АГЕНЕЗИЯ ЛЕГКОГО У НОВОРОЖДЕННОГО.
Ханалиева Н.Ф.
Научно-Исследовательский Институт Педиатрии имени К.Я. Фараджевой.
В статье представлено описание врожденного порока развития легких (агенезии
правого легкого) у новорожденного ребенка, анализированы диагностические аспекты данной патологии.
Ключевые слова: агенезия легкого, диагностические критерии, новорожденный.
Врожденные пороки развития легких
— одна из наиболее сложных проблем
современной пульмонологии. По данным
разных авторов, распространенность
врожденных пороков развития (ВПР)
трахеи, бронхов, легкихи легочных сосудов колеблется в чрезвычайно широких
пределах — от 2,5 до 40 % [1].
Отсутствие одного из легких —
наиболее редкая врожденная патология,
встречающаяся в двух вариантах. В
одном из них трахея, не образуя бифуркацию, переходит в бронх единственного
легкого (агенезия). В другом случае
бифуркация трахеи выражена, но главный бронх на стороне отсутствующего
легкого оканчивается слепо (аплазия) [1].
Двусторонняя агенезия или аплазия,
несовместимый с жизнью порок, часто
сочетающийся с другими пороками [2].
Впервые данная аномалия описана De
Pozze в 1673 г., когда он не обнаружил
легкого у женщины при аутопсии[1].
Агенезия лёгкого занимает 13 место по
частоте встречаемости и наблюдается у 1
из 15 тысяч новорождённых детей. Чаще
выявляется у мальчиков. В 30% случаев
отсутствует правое лёгкое. Порок
нередко сочетается с другими, часто
множественными аномалиями развития
различных органов и систем.
Этиология. Агенезия лёгкого является результатом остановки развития зачатка бронхиальной почки, закладка которой происходит на ранних (3-4 недели
гестации) стадиях эмбриогенеза. Воздействие неблагоприятных внешних факторов на организм беременной женщины в
срок до 16 недель может стать причиной
нарушений формирования дыхательной
системы. Врождённые пороки респираторной системы возникают из-за механи-

ческой травмы, действия ионизирующего
излучения и других вредных физических
и химических факторов.Причиной агенезии или аплазии лёгких могут стать заболевания матери вирусной или бактериальной этиологии, приём медикаментов с тератогенными побочными эффектами, активное или пассивное курение.
Иногда отсутствие лёгкого наблюдается
при некоторых хромосомных аберрациях. В литературе описаны случаи семейной гипоплазии и аплазии альвеолярной ткани. Определённое значение в
формировании порока имеет маловодие у
беременной, провоцирующее появление деформаций грудной клетки у плода,
диафрагмальных грыж. Существует тесная взаимосвязь патологии с агенезией
почек и другими аномалиями развития
мочевыделительной системы.
Патогенез. При полном отсутствии
одного лёгкого происходит викарное
увеличение второго, смещение сердца и
магистральных сосудов. Единственное
большое лёгкое занимает оба гемиторакса. Правосторонняя агенезия сопровождается максимальным смещением средостения вправо. При отсутствии левого
лёгкого сердце разворачивается вокруг
продольной оси тела так, что его верхушка располагается в боковой части
грудной полости. Не имеющая мембранозной части трахея плавно, не образуя
бифуркации, переходит в главный бронх.
Лёгочные сосуды отсутствуют. При аплазии лёгкого имеется бифуркация трахеи
и слепо заканчивающийся главный
бронх, диаметр которого обычно меньше
соответствующего бронха на здоровой
стороне. Альвеолярной ткани и бронхиального дерева нет. Единственное лёгкое, как правило, не в состоянии обес75
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печить полноценный газообмен, поэтому
развивается хроническая гипоксия. Её
усугубляют присоединяющиеся позднее
воспалительные процессы. Смещение
средостения приводит к возникновению кардиоваскулярной недостаточности.
Симптомы агенезии легкого. Патология может длительно не беспокоить
пациента и выявляться случайно при обследовании по другому поводу. Однако
чаще дыхательная недостаточность обнаруживается уже в раннем детском возрасте.
Нередко агенезия и аплазия одного
легкого, ранее клинически четко не проявлявшиеся, манифестируются при возникновении воспалительного процесса в
единственном легком, что приводит зачастую к тяжелым последствиям в виде
дыхательной недостаточности и, вследствие рефлекторного сужения сосудов
легкого в результате эндокапиллярной
гипоксии (рефлекса Эйлера-Лильестранда), к легочной гипертензии и формированию острого легочного сердца [3] .
Осложнения. Агенезия лёгкого в
течение первого года жизни приводит к
гибели 30-50% детей, родившихся с этим
пороком. Непосредственной причиной
смерти становится острая дыхательная
недостаточность, гнойно-воспалительные
процессы единственного лёгкого, сопутствующие пороки ЦНС, сердца и мочевыводящей системы. Правосторонняя
агенезия протекает тяжелее, чаще сочетается с иными врождёнными аномалиями. При аплазии возможен перегиб
трахеи, смещение аорты и легочного
ствола, связанных с бифуркацией, что
ведет к выраженной лёгочно-сердечной
недостаточности.
Диагностические критерии
 Физикальное исследование. При
перкуссии наблюдается резкое смещение
сердечной тупости в сторону поражения.
Пальпаторно верхушечный толчок определяется в правой или левой подмышечной области. Там же чётко прослушиваются сердечные тоны, в связи с этим
правосторонняя агенезия часто ошибоч-

но принимается за декстрокардию. Отмечается укорочение перкуторного звука в
проекции отсутствующего органа, но при
аускультации этой области могут выслушиваться дыхательные шумы.
 Лучевые
методы. На обзорной
рентгенограмме лёгких половина грудной клетки с пораженной стороны значительно уменьшено в объеме, обнаруживается гомогенное затемнение на
пораженной стороне, средостение смещено в сторону поражения [3,4,5]. Противоположное легкое увеличено в
объеме, часто отмечаются его вздутие,
пролабирование ткани легкого в средостение и усиление легочного рисунка. При
агенезии правого легкого дуга аорты, как
правило,
расположена слева, при
агенезии левого легкого – справа [4]. В
верхней части плевральной полости
часто определяется легочная грыжа
вследствие пролабирования через переднее средостение верхней доли противоположного легкого.При рассмотрении
рентгенологических данных может создаться ошибочное представление не об
отсутствии легкого,а об уменьшении в
размерах одного из легких, которое часто
наблюдается при ателектазе и других
патологических процессах [3].
В верхних отделах поражённого гемиторакса присутствует участок нормальной лёгочной ткани, что может привести
к диагностической ошибке. В целях
дифференциальной диагностики данного
порока с гидротораксом, ателектазом или
диафрагмальной грыжей выполняется КТ
и УЗИ грудной клетки. С помощью
ультразвукового метода исследования
удается получить дополнительную диагносическую информацию [6]. У детей
без бронхолегочной патологии эхографически определяется только плевра толщиной до 2 мм, однородная. Иногда
видно межплевральное пространство размером до 1 мм.Ультразвуковое исследование позволяет уточнить распространенность воспалительных изменений в
легких, их локализацию, наличие осложнений, позволяет получить дополнительную информацию об ателектазированном
легком [6,7]. Контрастирование трахео76
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бронхиального дерева при бронхографии позволяет отличить аплазию лёгкого
отагенезии. Ангиопульмонография выявляет отсутствие лёгочных сосудов.
 Эндоскопическая диагностика.
Бронхоскопия предоставляет
возможность обнаружить отсутствие карины и
одного из главных бронхов. При аплазии
лёгочной ткани выявляется короткий,
слепо заканчивающийся бронх сравнительно небольшого диаметра, нередко с
признаками хронического эндобронхита.
 Функциональная методика. Исследование функции внешнего дыхания
носит вспомогательный характер и совместно
с пульсоксиметрией помогает
установить степень дыхательной недостаточности.На спирограмме определяютс
я рестриктивные изменения разной
степени выраженности, насыщение крови
кислородом
обычно
снижено.
На электрокардиограмме снижен вольтаж, имеются признаки перегрузки правых отделов сердца, тахикардия и нарушения ритма.
Наблюдение клинического случая
Ниже приводим наше собственное
наблюдение клинического случая с агенезией легкого. Ребенок Б.,01.07.2019
года рождения, мальчик, был госпитализирован в отделение анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии
НИИ Педиатрии им.К.Фараджевой в 4 х
дневном возрасте (история болезни №
4416). Диагноз при поступлении: Неуточненная желтуха.
Перинатальная гипоксическая энцефалопатия.
Анамнез — матери 26 лет. Ребенок от
3й беременности, 2х родов. Дома 1 здоровый ребенок - девочка. Нaстоящая беременность протекала под наблюдением
врача, ребенок родился путем кесарево
сечения на сроке 39 недель гестации.
Вес при рождении - 3250 гр.

Через 2 часа после рождения у ребенка наблюдалось удушье и посинение.
Клиника — на момент поступления
состояние ребенка оценено, как тяжелое,
дыхание-аритмичное, поверхностное, с
участием вспомогательной мускулатуры
в акте дыхания. На переднем плане выступали сердечно-дыхательная недостаточнoсть, симптомы интоксикации и
неврологическая симптоматика (гипотонус конечностей, гипорефлексия). Температура тела – 36,8 °С, частота дыхания
– 32 в 1 мин., частота сердечных
сокращений – 128 в 1 мин. Кожные
покровы субэктеричные, отмечается периоральный, периорбитальный цианоз.
Тургор и эластичность кожи пониженный. При аускультации дыхание слабо
проводится. Тоны сердца приглушены,
аритмичные. Со стороны других органов
клинических особенностей не было
выявлено.
При лабораторном обследовании получены следующие данные. В анализе
крови: эритроциты — 3,32 х 10 12 /л,
гемоглобин — 108 г/л, лейкоциты —
10,6 х 10 9/л, эозинофилы — 4 %,
палочкоядерные — 4 %, сегментоядерные — 56 %, лимфоциты — 32 %, моноциты — 4 %, СОЭ — 8 мм/ч. Общий анализ мочи без отклонений от нормы. В
биохимических исследованиях обнаружено: общий билирубин – 168мкмоль/л,
прямой –17 мкмоль/л, непрямой –151 мк
моль/л.
На обзорной рентенографии грудной
клетки в прямой проекции обнаружено
тотальное затемнение правой части грудной полости, полное смещение средостения слева направо, вздутие левого легкого. Трахея и левый главный бронх
визуализируюся, правый главный бронх
нет. Заподозрен порок развития правого
легкого, либо тотальный ателектаз правого легкого? (Рис.1).

77

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı (Elmi-praktik jurnal) /2019/Cild 5/ №2

Рис.1.

Рис.2.

Было проведено ультразвуковое исследование (Рис.2). При полипозиционном сканировании грудной клеткиопределяется только плевра толщиной до 2
мм, однородная.Поверхностные слои
легочной ткани слева воздушны. С обеих
сторон без эхопризнаков ателектаза,
пневмонии, жидостного содержимого
плевральных синусах. Также отмечается
смещение сердца вправо. Благодаря ультразвуковому методу диагностики мы
исключили ателектаз легкого. И, конечно
же, основной вопрос заключался в том,
чтобы уточнить какой порок развития
правого легкого у этого ребенка.
С целью уточнения диагноза было
проведено компьютерное исследование
грудной клетки. Было подтверждено наличие у ребенка агенезии правого легкого. Отмечается: смещение средостения и
сердца вправо; в правом гемитораксе не
визуализируется паренхима легкого;
правый главный бронх не отмечается,
трахея переходит в бронх единственного
левого легкого. Объем левого легкого
компенсаторно увеличен. Все вышеуказанные признаки указывают на тотальную агенезию правого легкого.
После проведенного лечения признаки сердечно-дыхательной недостаточности купировались, признаки гипербилирубинемии прошли и ввиду отсутствия
специального лечения агенезии легкого,

отсутствовали показания для дальнейшего пребывания в стационаре, и ребенок в удовлетворительном состоянии
был выписан домой под наблюдение
участкового педиатра, хирурга и невролога по месту жительства с диагнозом:
Врожденный порок легких. Агенезия
правого легкого. Неуточненная желтуха.
Перинатальная гипоксическая энцефалопатия.
Основной задачей леченияконечно же
является максимальное сохранение функциональных способностей единственного
лёгкого и предотвращение развития осложнений. Кислородотерапия в детском
возрасте позволяет лёгкому расти и
полноценно развиваться. При любом
воспалительном процессе респираторного тракта пациент с агенезией госпитализируется в стационар, назначаются антибактериальные препараты широкого
спектра действия. При возникновении
тяжёлых осложнений со стороны дыхательной системы может потребоваться искусственная вентиляция лёгких.
Ввиду анатомических особенностей
таких больных произвести трансплантацию лёгких пока не представляется
возможным. При необходимости осуществляется хирургическое лечение сопутствующих аномалий развития сердечно-сосудистой системы, закрытие
трахеобронхиальных свищей, коррекция
78
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других пороков. Возникающие при аплазии перегибы трахеи и ее сдавления
аортой требуют неотложного оперативного вмешательства по жизненным показаниям.
Прогноз и профилактика. Двусторонняя аплазия или агенезия лёгких
всегда приводит к мертворождению. Половина детей с односторонним процессом погибает в раннем возрасте. Иногда
агенезия лёгкого протекает бессимптомно. Прогноз во многом зависит от
наличия другой сочетанной врождённой
патологии, значительно ухудшается при
присоединении респираторной инфекции. Любой гнойно-воспалительный процесс органов дыхания является жизнеугрожающим состоянием для больных с

единственным лёгким. Однако описаны
случаи, когда некоторые пациенты с
такой патологией доживали до преклонного возраста и не предъявляли жалоб.
Первичная профилактика включает в
себя здоровый образ жизни женщины во
время беременности, своевременный
пренатальный скрининг, направленный
на выявление отклонений развития
плода. Меры вторичной профилактики
нацелены на предотвращение острой
бронхолёгочной патологии и хронизации
процесса. Больные с агенезией лёгкого
подлежат диспансеризации, нуждаются
в вакцинации против гриппа и других
респираторных инфекций, должны быть
рационально трудоустроены[8] .
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XÜLASƏ
Yenidoğulanda ağciyərin ageneziyası
Xanəliyeva N.F.
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
Açar sözlər : ağciyərin ageneziyası, diaqnostik meyarlar, yenidoğulan.
Məqalədə yenidoğulmuş uşaqda ağciyərlərin anadangəlmə qüsurunun (sağ ağciyərin
ageneziyası) təsviri verilmişdir və bu patologiyanın diaqnostik aspektləri təhlil edilmişdir.
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SUMMARY
Pulmonary agenesis in a newborn
Khanaliyeva N.F.
Scientific-Research İnstitute of Pediatrics named after K.Y.Farajova
Key words: pulmonary agenesis, diagnostic criteria, newborn.
The article provides a description of a congenital malformation of the lungs (agenesis of the
right lung) in a newborn child, and the diagnostic aspects of this pathology are analyzed.
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METABOLİK XƏSTƏLİK – QLİKOGENEZ I B TIP
Mürsəlova Z.Ş., Çingizli H.E., Muxtarova G.N., Alxasova A.F.
K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu
Təqdim etdiyimiz məqalədə uşaqlarda südəmər dövrdə rast gələn qlikogenez xəstəliyinin I b tipindən bəhs edilir. Məqalədə xəstəliyin patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müalicə taktikası haqqında yazılır və nümunə göstərilir.Qlikogenez- genetik xəstəlikdir.
Karbohidrat mübadiləsinin pozulması nəticəsində baş verir. Qlikogenez xəstəliyinin 9 tipi
var. Ib tipinin əsasında tam və hissəvi qlükoza-6-fosfattranslokazanın aktivliyinin azalması
və ya deffekti durur. Xəstəlik əsasən qaraciyər, böyrəklər və bağırsaqların selikli qişasında
qlikogenin toplanması ilə nəticələnir.Erkən diaqnostika və adekvat konservativ terapiya
xəstənin həyatında mühüm rol oynayır.
Bizim təqdim etdiyimiz xəstədə klinik, anamnestik məlumatlar və instrumental laborator göstəricilər araşdırılan xəstəliklə uyğun gəlmiş və diaqnoz genetik analiz vasitəsi ilə
təsdiq edilmişdir.
Açar sözlər: genetik xəstəlik, qlikogenez,qlükoza-6-fosfattranslokaza
Xəstəlik neonatal dövrdə başlaya bilər,
lakin ən çox uşağın 3-4 ayında özünü göstərir. Xəstəliyin manifestasiyası hepatomegaliya və hipoqlikemik qıcolmadan ibarətdir
[1,2].Əsasən bu xəstalik zamanı qaraciyər
zədələnir.Qaraciyər böyüyür, steatozlaşır,
adenomalar əmələ gəlir. Histoloji olaraq
həm sitoplazmada, həm nüvələrdə glikogenin toplanması qeyd edilir [1,3].Böyərklərin
funksiyasının pozulması proqressivləşir:
boyrəklər böyüyür, proteinuriya, sidik turşusunun ekskresiyasının və kalsinin reabsorbsiyası pozulur, hipertoniya baş verir. Histoloji olaraq tubulyar sistemdə glikogenin
toplanması və amiloidoz görünür və nəticədə böyrək çatışmazlığına gətirib cıxara
bilər. Qanda hiperlipidemiya, hipoglikemiya, hipokalsemiya, hipoproteinemiya, hiperkalemiya, qeyd edilir. Plazma hiperlipidemiya nəticəsində süd rəngdə olur. Hiperlipidemiya isə pankreatitə gətirə bilər. Qanaxmalar qaraciyərin funksiyasının pozulması
və trombositlərin agregasiyasının zəifləməsi
ilə bağlı olur. Bagirsagların selikıi qışasının
hüceyrələrində glikogenin toplanmasına
görə ödem və iltihab olur və bu isə ishal ilə
nəticələnir [1,3,4].
Bu xəstələrdə tez-tez otit, gingivit, furunkulyoz qeyd edilir. Ürək və dalaq prosessə cəlb olunmur.
Diaqnoz klinik, anamnestik, laborator və
instrumental müayinələr nəticəsində qoyulur
və qaraciyərin biopsiyası və ya genetik analiz əsasında təsdiqlənir [5].

Qlikogenez Ib - autosom-recessiv yolla
ötürülən xəstəlikdir, hansı ki, mikrosomal
daşıyıcı zülal T1-in defisiti ilə əlaqələndirilir. Ib tipinin səbəbi qlükoza-6-fosfatazanın translokazasını kodlaşdıran SLC17A4
genin mutasiyasıdır, genetik lokus isə 11q233-ə uyğundur.
T1-in defisiti öz növbəsində qlükoza 6fosfatazanın defisitinə gətirir. Qlikogen qlükozaya qədər parçalanmır və qlikogen qaraciyərdə, böyrəklərdə, bağırsaqların selikli
qişasında toplanır.
Xəstəliyin əsas klinikası hipoqlikemiya
və laktatasidozdan ibarətdir. Ib tipinin spesifik əlaməti- neytropeniya və neytrofillərin
funksiyasının pozulmasıdır. Qlükoza 6-fosfataza neytofillərin antioksidant müdafiəsində və apoptozda mühüm rol oynayır.
I tip qlikogenez 1:100000-300000 populyasiyada birində rast gəlir. Onlardan 20
%-i Ib tipdir.
Ib tipli xəstə uşaqların üzü yumru, ətrafları nazik,boyları kiçik, qarınları böyümüş
və qabağa çıxmış olur. Daxili üzvlərdə isə
hepatomeqaliya, hepatosteatoz, nefrokalsinoz, nefrolitiaz, mədəaltı vəzidə diffuz dəyişikliklər qeyd edilir.
Şikayətlər bunlardan ibarət olur: hərarət,
qıcolma tutmaları, burundan qanaxmalar,
ishal, inkişaf etapların ləngiməsi, çəkinin
artmaması, tez-tez kəskin respirator xəstəliyə yoluxma, dəridə iltihablaşmış səpgilər,
perioral və perianal yaralar, qarnın böyüməsi.
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Xəstəliyin müalicəsi əsasən dietoterapiyadan və simptomatik müalicədən ibarətdir.
Adekvat təyin edilmiş pəhriz metaboloik
dəyişiklik və fəsadları minimallaşdırır. Bu
xəstələrdə qida say və tərkibinə görə fərqli
olur. Karbohidratlar gün ərzində bərabər
hissələrə bölünmüş şəkildə verilməlidir. 3
saatdan bir sutkalıq 8 dəfə olmaqla hər
kiloqram çəkiyə 1,6q bişməmiş qarğıdalı
nişastası verilməlidir. 2007-ci ildən etibarən
qarğıdalı nişastasının yeni modifikasiya
olunmuş WMHM20 forması təyin edilir.
Əlavə olaraq gündə 40-80q glukoza verilir.
Fruktoza tərkibli qidalar rasiondan çıxarılır.
Erkən və düzgün təyin olunmuş xüsusi
qida rasionu ölüm və ağırlaşmaların faizini
azaldır [5,6].
Xəstə A.E. 20.02.2019-cu il təvəllüdlü,
30.04.2019 – 2 ay 10 günlük olaraq ETPİ-yə
valideynləri tərəfindən gətirilib. Uşaq ananın III hamiləliyi, II doğuluşundandır. II
hamiləlik düşük ilə nəticələnmişdir. Hazırdakı hamiləlik toksikoz, anemiya və nefropatiya fonunda keçib. Hamiləlik zamanı
anada cinsi yolla keçən infeksiyalar aşkar
olunub. Doğuş vaxtında, təbii yolla olub.
Doğularkən çəkisi 3800,0 q. olub, spontan
tənəffüs qeyd edilib. 3-cü sutkasında evə
yazılıb. Doğum evində peyvəndlər olunub.
Ananın 2 ayına qədər şikayətləri olmayıb. 2
ayında uşaqda yüksək hərarət, öskürək,
təngnəfəslik, dərisində irinli səpgilər qeyd
edilib. 10 gün ambulator şəraitdə müalicə
alıb, müalicədə müsbət effekt olmadığına
görə ETPİ-yə gətirilib. Vəziyyətinin agırlığına görə İntensiv terapiya və reanimasiya
şöbəsinə yerləşdirilib. Daxil olarkən uşağın
ümumi vəziyyəti çox ağır olub. Ümumi
intoksikasiya, kəskin tənəffüs çatışmazlığı
ön plandadır. Huşu aydın deyil, süstdür,
adinamikdir. Perioral və periorbital sianoz,
akrosianoz, ödemli ətraflar qeyd edilir.
Dəridə yayılmış irinli, dərin səpgilər və
çapıqlar qeyd edilir. Tənəffüsü tezləşib,
aritmikdir, köməkçi qrup əzələlərin iştiraki
ilədir . TS-72. Auskultasiyada sərt tənəffüs
fonunda yayilmiş quru və yaş xırıltılar
eşidilir. Ürək tonları karlaşıb. Nəbzi tezləşib, zəif dolğunluqda, PS-168. Qarnı köpdür. Qaraciyər +4 sm sağ qabırğa qövsü
kənarıda əllənir. Dalaq əllənmir. Nəcis və
sidik ifrazı adekvat, sərbəstdir. Obyektiv

müayinəyə, anamnestik və klinik məlumatlara əsasən xəstəyə ilkin diaqnoz qoyulur:
Bronxiolit. Tənəffüs çatışmazlığı. Toksikohipoksik ensefalopatiya. Hemorragik sindrom. Qıcolma sindromu.
Müayinə planı tərtib edildi:
- Qanın, sidiyin, nəcisin ümumi analizi;
- Qanın biokimyəvi və seroloji analizi;
- Sidiyin və nəcisin bakterioloji analizi;
- Döş qəfəs üzvlərinin və qarın boşluğunun icmal rentgen müayinəsi;
- Daxili üzvlərin USM-i və exokardioqrafiyası
- Neyrosonoqrafiya
- Nevroloq, otolarinqoloq, dermatoloq,
infeksionist və genetik konsultasiyası.
Uşaq çarpayıya yerləşdirildi. Uşaq süni
ventilyasiya aparatına qoşuldu. Monitor
nəzarət başlandı. Qanda turşu-qələvi müvazinəti təyin olundu. Qlikemik status yoxlanıldı. Metabolik asidoz və hipoqlikemiya
aşkarlandı və korreksiya olundu.
Qanın ümumi analizi: Hb -84q/l, Erit –
2.72*1012/l, Leyk –8.2*109/l, EÇS –
12mm/saat, Çub –1%, Seq -38% Eoz –3%,
Limf –56%, Mon –2%.
Qanın biokimyəvi analizi:ümumi zülal43q/l, albumin-30q/l, Aspartataminotransferaza-56 u/l. Alaninaminotransferaza-100u/l.
Sidik cövhəri(qanda)-10.0mmol/l, kreatinin
(qanda)-74mmol/l, С-reaktiv zülal-96mq%.
Qanın əkilməsi:Patoloji mikroflora aşkar
olunmayıb.
Laktat turşusu:70.2 mg/dL.
Eritrositlərdə Q-6FD fermentinin aktivliyi: Bernşteynin keyfiyyət metodu: norma.
Koaquloqramma: Qanın laxtalanma
müddəti (Li Uayt)-9dəq 10san, Qan
laxtasının retraksiyası (QLR)-40, Rekalsifikasiya müddəti (RM)-134, Aktiv porsial
tromboplastin vaxtı (APTV)-43, Protrombin
müddəti (PT)-17, Protrombin indeksi (PTİ)62, Trombin müddəti(TT)-21, Etanol testimənfi, Fibrinogen (Fb)-119.
Nəcisin əkilməsi: St.aureus +++
Sidiyin əkilməsi: Mikroorqanizm inkişaf etmədi.
Sidiyin ümumi analizi:Yastı epitel: 56g/s. Leyk: 26-28g/s.Silindir-0-1g/s.
Selik-çox miqdarda.
Nəcisin ümumi analizi: Selik-orta miqdarda, leyk -25g/s.
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Rentgenoloji müayinə: Hər iki ağciyərlərdə infiltrativ, ocaqlı kölgələr izlənmir.
Hər iki ağciyərdə kökyanı sahədə bronxdamar şəkli güclənib. Sinuslar sərbəstdir.
Qarın boşluğunun icmal R-qrafiyası- Hər iki
diafraqmaaltı nahiyyədə sərbəst hava qeyd
olunmur. Bağırsaqlarda hava-maye səviyyələri izlənmir.
Neyrosonoqrafiya: dəyişiklik izlənmir.
Ultrasəs müayinə:-Qaraciyər: sağ p-105mm.
sol p- 77mm. N (60x40mm). Öd kisəsi: yığılıb N (10mm). Böyrəklər: sağ-60x30mm.
sol-60x30mm Dalaq: N (50x30mm). Exokardioqrafiya:Patologiya qeyd olunmur.

Nevroloq:Qıcolma sindromu. Toksikohipoksik ensefalopatiya. Ensefalit.
Genetik: Qlikogenoz Tip (Girke xəstəliyi ) ?
İnfeksionist: - İkincili toksik hepatit .
Sepsis. Kəskin tənəffüs, ürək-damar çatışmazlığı. Anemiya.
Hematoloqun baxışı olub, Sümük iliyinin punksiyası - sümük iliyi hüceyrəlidir.
Meqakaridositlərə rast gəlinir.
Lor: Xarici otit.
Genetik muayinə: 03.06.2019 Centogene
laboratoriyasında polimeraza - zəncirvari
reaksiyası metodu ilə analiz olunub və
aşağıdakı nəticə alınmışdır:

Şöbədə aparılan müalicə: Respirator dəstək (SVA, SIMV, NəmO2). Antibakterial, infuzion,
simptomatik terapiya, ionotrop dəstək.
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РЕЗЮМЕ
Метаболическая болезнь – гликогенез I B тип
Мурсалова З.Ш., Чингизли Х.Э., Мухтарова Г.Н., Алхасова А.Ф.
Научно-Исследовательский Институт имени К.Я.Фараджевой
Ключевые слова:генетическая болезнь, гликогенез, глюкоза-6-фосфаттранслоказа.
Гликогенез является генетическим заболеванием. Это происходит в результате нарушения углеводного обмена. В основе 1b типа лежит полное или частичное снижение
активности глюкозо-6-фосфатранслоказы. Заболевание приводит к накоплению гликогена
в печени, почках и слизистой оболочке кишечника. Ранняя диагностика и адекватная
консервативная терапия играют важную роль в жизни ребенка. В этой статье мы привели
в пример пациента, клинические, анамнестические данные и показатели инструментальных и лабораторных исследований которого с точностью соответствуют описанию болезни. Диагноз был подтвержден на основе генетического анализа.
SUMMARY
Metabolic disease – glycogenstorage disease Type 1B
Mursalova Z.Sh., Chingizli H.E., Мuxtarova G.N., Аlxasova А.F.
Scientific Research Institute of Pediatric named after K.Y. Farajeva
Key words: genetic disease, glycogenesis, glucose-6-phosphatranslocase.
Glycogenesis is a genetic disease. This occurs as a result of a violation of carbohydrate
metabolism. Type 1b is based on a complete or partial decrease in glucose-6-phosphatranslocase
activity. The disease leads to the accumulation of glycogen in the liver, kidneys and intestinal
mucosa. Early diagnosis and adequate conservative therapy play an important role in the life of
the child. İs this article, we cited an example of a patient whose clinical, medical history and
instrumental and laboratory research parameters of which exactly correspond to the description
of the disease. The diagnosis was confirmed based on genetic analysis.
Redaksiyaya daxil olub: 19.12.2019
Capa tövsiyə olunub: 20.12.2019
Rəyçi: dosent Məstəliyev Y.Q.
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TÜRK DÜNYASI VƏ AVRASİYA PEDİATRLARININ XVII KONQRESİ
19-21 sentyabr, 2019-cu il tarixində
Bakıda Türk Dünyası və Avrasiya Pediatrlarının XVII Konqresi (UNPSTR) keçirilmişdir. Üç günlük proqramda yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin məruzələri dinlənilmiş, praktik seminarlar, simpoziumlar, tipik
və müqayisəli halların klinik araşdırılması,
uşaq yaşlarının xəstəliklərinin diaqnostika,
müalicə və profilaktikasında tibbi yardımın
göstərilməsi standartları müzakirə edilmiş,2
kurs – “Beynəlxalq İnkişafın İzlənməsi və
Dəstəklənməsi Kursu” və həmçinin,“ Yenidoğulmuşlara Müasir Yanaşma Kursu”
keçirilmişdir.
Tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan
Tibb Universitetinin I uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti Nigar Sədiyeva konqres
haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki,
toplantıda 40-a yaxın ölkədən məruzəçi,
300-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Ümumilikdə,
17 müxtəlif interaktiv panel, sözlü, poster və
məruzə panellərinin keçirilməsi planlaşdırılıb.
Beynəlxalq Pediatriya Assosiasiyasının
Prezidenti Ənvər Həsənoğlu konqresin mövzuunun dünyanın hər bir ölkəsi üçün aktual
olduğunu bildirib: “Uşaqlar bizim istiqbalımızdır. Dünyada təqribən səkkiz milyard
əhali var, bunların da 25 faizini uşaqlar təşkil edir. Aclıqdan, infeksion xəstəliklərdən
əziyyət çəkənlər, qaçqın həyatı yaşayan körpələrimiz var. Bu uşaqlara kömək etmək
üçün hər birimiz çox işləməliyik. Bu baxım-

dan, əldə olunan nailiyyətləri bölüşmək,
təcrübəmizi paylaşmaq üçün belə yığıncaqların böyük əhəmiyyəti var”.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov ölkəmizin səhiyyə sahəsində əldə olunan uğurlar, aparılan islahatlar haqqında danışıb. O,
səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin konqresin
işinə təbriklərini çatdıraraq tədbir iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.
K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat
Pediatriya İnstitutunun direktoru, Türk Dünyası Pediatriya Birliyinin prezidenti, professor Nəsib Quliyev bu konqresi “uşaq həkimlərinin bayramı” adlandırıb, artıq 26 ildir
azərbaycanlı və türk pediatrlarının iş birliyinin davam etdiyini və 17 konqresdən beşinin Azərbaycanda keçirildiyini vurğula-yıb.
Bu cür ortaq konqreslərin təşkilinin artıq
ənənə halını aldığını deyən N.Quliyev ölkəmizdə pediatriyanın uğurlarından da bəhs
edib.
ATU-nun elmi işlər üzrə prorektoru,
dosent Rauf Bəylərov bu konqresin pediatrların işinə böyük töhfə oluğunu, gələcəkdə
bu tip simpoziumların sayının daha da artırılacağını bildirib.
UNPSTR konqresinin əsas məqsədi
uşaqların sağlamlığına dair mövcud problemlərin aşkarlanması və bu problemlərin
həlli yollarını tapmaq üçün müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən pediatrlar arasında
elmi-praktik əlaqələri genişləndirməkdir.
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TÜRK DÜNYASI VƏ AVRASİYA PEDİATRLARININ XVII KONQRESİN
MATERİALLARI
ACUTE KIDNEY INJURY IN CHILDREN. STAGES OF ASSISTANCE
Kamchibek Askarbekovich Uzakbaev1, Nazira Adylbekovna Beishebaeva1,
1
The National Center of Maternity and Childhood Care Under The Ministry of Health of
Kyrgyz Republic, Nephrology, Bishkek City, Kyrgyz Republic
Giriş :Acute kidney injury is one of the
pressing problems of pediatric nephrology,
which is caused by the variety of causes and
severity of AKI.
Yöntem : The research was conducted
on the basis of the Department of Nephrology and Resuscitation of the Center. The
number of patients was 18, age 25.1 ± 7.7
months, ratio of boys and girls 1:1
Bulgu : At the time of hospitalization, 3
(16.6%) were diagnosed with severity of
“RISK”, 15 (83.4%) with “INSUFFICIENCY”. In the group with a severity of RISK,
dialysis was not shown, recovery was noted.
From the “INSUFFICIENCY” severity
group received acute dialysis, the average
frequency of acute hemodialysis was 8 ±
1.3. In the dynamics in this group, recovery
was 73.3% (n = 11), mortality was 6.6% (n
= 1), 20% (n = 3) were diagnosed with
chronic kidney disease of III-IV stage as the
outcome of AKI. In the group of children
with CKD outcome (n = 3), the mortality
rate was 33.3% (n = 1). As a result, the

following errors are identified: - in 2 cases there is no correspondence between the
history of the card and the medical history
of Center, there is no manipulation in the
development map, which was indicated
during the history taking. - in 2 cases, the
condition aggravated, due to the ignorance
of the parents and the unwillingness of the
medical staff to serve the unregistered
guests.
Sonuç : 1. The most frequent cause of
AKI was acute intestinal infection in 61% of
children and only in isolated cases HUS,
RAY's syndrome. 2. The lack of adequacy
of the assessment of the condition on the
primary link was revealed, which provoked
dehydration and the further development of
AKI. 3. Lack of conditions for transporting
patient data from distant regions. In 5.5%
transportation aggravated the condition and
possibly caused thedeath.
AnahtarKelimeler: Acute kidney, kidney injury, nephrology

IMMUNOPATOGENETIC CRITERIA, PROGNOSTICATION AND TREATMENT
OF NEONATAL INFECTION IN NEWBORN CHILDREN
1

Naila Jalil Rahimova1,
Scientific Research Institute of Pediatrics named after K. Farajova, Baku, Azerbaijan

Giriş :The purpose of research is early
diagnosis, prognosis, treatment and prevention of neonatal infections in 734 newborn
infants of different gestational age has been
developed and optimized on the basis of a
comprehensive analysis of clinico-anamnestic and immunogenetic data.
Yöntem : Changes in immunological
reactivity in newborns with neonatal infectionns of various etiologies are manifested
in a violation of the cytokine status and a
significant increase in pro-inflammatory

cytokines (IL-1ß in 3.5 and 5.5 times, IL-6
in 4.2 and 5.4 times, IL-18 in 1.9 and 3
times, TNFykrk7 2.3 and 3 times), as well
as a decrease in the anti- inflammatory
cytokine IL-10 in 3,1 and 1,7 times with
respect to the control group in full- term and
premature children,respectively.
Bulgu : Determination of the frequency
of alleles and genotypes of the promoter
region of interleukins IL-1ß, IL-6, IL-18,
TNF-ykrk7 revealed a significant difference
between healthy and infected neonates
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Sonuç: Inclusion of immuno-substitutive drug (immunovenin) in combination
with an inducer preparation (lycopide), in
the complex therapy in infants with neonatal
infections allows correcting the existing
immune deficiency and significantly increasing the efficiency and reducing the duration
of treatment compared with traditional
therapy.
Anahtar Kelimeler: immunopatogenetic criteria, neonatal infection, newborn

associated with single nucleotide substitutions. Allelic variants of genes in positions
IL-1ß (-511) C / T, IL-6 (-174) G / C and (572) G / C, IL-10 (-819) G / Au (-592)
C / C, IL-18 (-656) T / G and (-137) G /
C have a significant association with
infectious diseases. The genotypes of CC
IL-1ß (-511), GG IL-6 (-174), GG IL-6 (572), CC IL-10 (- 819), GG IL-18 (-656),
CC IL-18 (-137) form a high risk of
developing intrauterine infections and can
be used as predictors of neonatal infections.

THE RESULTS OF THE CURVATURE OF THE SPINE AND SPINAL DISEASES
AMONG CHILDREN AT SCHOOLS.
1

Irade Haciyeva Gülmalı1,
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Pediatri Bölümü, Bakü

Giriş : There is a great amount of curvature of the spine (scoliosis and kyphosis)
with respect to statistical analysis within
spinal diseases all over the world. The
curvature of the spine is observed occurring
3 in every 5 children.
Materyal ve Metod : We have begun to
start a campaign since 3 December 2015,
which is on International Day of Persons
with Disabilities. The campaign was held
with the organization and participation of
Azerbaijan Republic Women Society, Baku
City Education Department, Azerbaijan Red
Crescent Society, Representation of
Executive Power in Binagadi and collective
of Vertebra Spinal Center. We had
actualized prophylactic tests with the
purpose of discovering and preventing
curvature of the spine (50% risk groups,
therefore, the curvature of the spine) in
children at the schools in Baku,
regions,boarding-schools.
Bulgular : We had controlled about
6000-7000 children, we had discovered
curvature of the spine (scoliosis and
hypnosis) and inclination to curvature of the
spine about 4-5 thousand children

approximately in the 40-45 seminars. We
had discovered children belong to risk
groups. Congenital defects and developmental anomalies which cause disorder of
the body balance belong to the risk groups.
We had revealed in children flatfoot, the
curvature of the foot, concave chest, congenital hip dislocation, neurology symptomms, atony, respiratory diseases, rachitis
diseases, gastrointestinal disorders, a
disorder of the thyroid and etc. In addition,
we had discovered spinal diseases, ribcage
defects, spina bifida and etc. We had
advised about prophylactic for the spinal
diseases, the curvature of the spine
(scoliosis and kyphosis) at the seminars we
had given.
Sonuç : Thus, it can be healthier to
actualize prophylactic tests in children at the
right time. If pediatrists' improvement programs involve prophylactic and treatment
curvature of the spine (scoliosis and kyphosis), it can be easier to prevent disability.
Anahtar Kelimeler: curvature of the
spine, spinal diseases in children
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ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI ALAN OLGULARDA NAZAL
KANUL İLE YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN TEDAVİSİ
Eren Güzeloğlu1,
1
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi
Giriş: Bronşiolit ve pnömoni tanılı ileri
solunum yetmezliği olan olgularda noninvazif ventilasyon, mekanik ventilasyon uygulamaları gerekebilmektedir. Son dönemde
yüksek akımlı nazal kanül oksijenizasyon
tedavisi de kullanılmaya başlanmıştır. Nazal
kanül ile yüksek akımlı oksijenizasyon
tedavisinin, alt solunum yolu enfeksiyonu
tanısı alan olgularda hastanede yatış süresini, mortalite ve morbiditeyi azalttığına yönelik klinik çalışmalar mevcuttur.
Materyal ve Metod: Nazal kanül ile
yüksek akımlı oksijen tedavisinin alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde
etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmak
amacıyla, tedavi edilen olguların klinik
sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesinde
01/06/2017 - 01/08/2018 tarihleri arasında
alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile
yatan 195 olgu mevcut olup, olgulardan
26’sına nazal kanül ile yüksek akımlı
oksijenizasyon tedavisi uygulandı. Olguların, tedavinin 0, 1, 4, 8, 12, 24. saatlerindeki
dakika solunum sayısı(DSS), nabız ve
pulseoksimetre ile ölçülen oksijen saturasyonları (SpO2) değerlerine, hasta dosyalarından ve kayıtlardan geriye dönük olarak
ulaşıldı. Çalışma %26,9’u (n=7) kız, %
73,1’i (n=19) erkek olmak üzere toplam 26
olgu ile yapılmıştır. Olguların yaşları 2 ile

96 ay arasında değişmekte olup, ortalaması
10,23±18,15 ve medyanı 6 aydır. Olguların
%73,1’ine (n=19) pnömoni, %26,9’una
(n=7) ise bronşiyolit tanısı konulmuştur.
Bulgular: Olguların nazal kanül ile
yüksek akımlı oksijenizasyon tedavisinde
kalış süreleri 24 ile 240 saat arasında
değişmekte olup, ortalaması 83,08±52,24 ve
medyanı 72 saattir. Olguların tedavi öncesi,
tedavi sonrası 1.saat, 4.saat, 8.saat, 12.saat
ve 24.saatteki solunum sayıları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı
(p<0,01). Olguların tedavi öncesi, tedavi
sonrası 1.saat, 4.saat, 8.saat, 12.saat ve
24.saatteki kalp atım sayıları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı
(p<0,01). Olguların tedavi öncesi, tedavi
sonrası 1.saat, 4.saat, 8.saat, 12.saat ve
24.saatteki oksijen saturasyon düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptandı(p<0,01).
Sonuç : Nazal kanül ile yüksek akımlı
oksijenizasyon tedavisi, yaşamsal bulgularda kısa süre içerisinde düzelme sağlamakla
beraber, tedaviye bağlı yan etkilerin nadir
görülmesi nedeniyle; alt solunum yolu
enfeksiyonu olan olgularda, bu tedavinin
kullanımının etkin ve güvenilir olduğudü
şünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pnomoni Bronsiolit Yüksek akımlı nazal kanul oksijen
tedavisi, solunum sayısı, kalp atım sayısı.

THE ETIOLOGICAL SPECTRUM OF VARIOUS CLINICAL FORMS OF
DACRYOCYSTITIS IN NEWBORN INFANTS
Sabira Huseynova, Qiyafet Veliyeva
Azerbaijan Medical University
Giriş: Neonatal dacryocistitis which
makes from 7 to 14 percent of all infancy
ophtolmopathology and is found among the
newborn is one of the most common
inflammatory diseases in the structure of
ophtalmic morbidity among kids. At
seemingly easy medical treatment , the
frequency of the relapse of the disease
according to different authors makes 12-26%.

The probing of the lacrimal system excluding
indications, contraindications, optimal terms
and kid’s individual characteristics might
cause such sequelae as thrombophlebitis of
the face veins,phlegmon of the orbit andmeningoencephalitis.
AnahtarKelimeler: neonatal dacryocystitis, newborn, etiological pathogen
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PREMATÜRE YENIDOĞANDA BÖBREK MANTAR TOPU VE ONUN
FLUKANAZOLLE TEDAVISI
Mehriban H.1, Aqil A.2, Nermin H.1, Erkin R.1, Namiq M.3, Eldeniz H.4,
Baku Medical Plaza Hastanesi, Pediatri Bölümü, Bakü2,Baku Medical Plaza Hastanesi,
Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bakü 3, Baku Medical Plaza Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bakü 4,
Gümrük Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bakü
1

Giriş: İdrar yollarının kandida enfeksiyonu nadir görülmektedir, sistemik kandidiazisin bir parçası ya da izole idrar yolu
enfeksiyonu şeklinde karşımıza çıkabilir.
Zamanından erken döğum, uzun süre antibiyotik ve steroid kullanımı, total parenteral
nutrisyon, umblikal kateter, yenidoğan döneminde uygulanan diğer girişimsel işlemler
kandida enfeksiyonu için risk faktörü
oluşturmaktadır. Olgumuz 29 haftalık
prematüre doğulmuş ve 57 gün dış merkez
yenidoğan yoğum bakım ünitesinde izlendikten sonra taburcu edilmiştir. İki hafta
sonra genel durumunda aniden bozulma
olunca doktora başvurmuş, ileri tetkik ve
tadivi için yatırılmıştır. Hastanın abdominal
ultrasonografisinde sol böbrekte taş olduğu
söylenmiş ve hidronefrozu olduğu için nefrostomi açılmıştır. Bizim tarafımıza takvim
yaşı 3 aylıkken {düzeltilmiş yaşı40 hafta 4
günlük} sepsiste ve nefrostomi açılmış şe-

kilde başvurmuştur. Üriner sistem ultrasonografisinde, sol böbrek pelvisinde hematoma benzeyen hiperekojen kitle saptanmandı.
Yatarak izlenen hastanın İdrar ve kan
kültüründe candida albicans ürümesi sonucu, hastada böbrek mantar topu tanısı konuldu ve böbrek taşı ekarte edildi. İdrar külteründe eş zamanlı Klebsiella da üredi. Flukanazol ve meropenemle tedavi edildi.
Flukanazol tedavisi , kan ve idrar kültürü
negatifleşene kadar {27 gün} devam edildi.
Bu olgu bildirminde, erken doğmuş bebeklerde, böbrek mantar topunun sistemik kandidiazisin bir parçası olarak karşımıza çıkabileceği, tedavi edilmezse ölümcül olabileceyi ve diger antifungfal ilaçlara gerek
kalmadan flukanazolla tedavi edilebileceğı
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: böbekmantartopu,
kandida, yenidoğansepsisi, nefrostomi

ÇOCUKLARDA KRONİK GLOMERÜLONEFRİT PATOGENEZİNDE
NİTROTİROSİN
1

Rauf Beylarov1,
Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Giriş: Kronik glomerülonefrit (CGN)
patogenezinin önde gelen mekanizmasının
bağışıklık mekanizması olduğu kabul edilir.
Nitrik oksit metabolitlerinin, özellikle de
tirozin nitrasyonunun bir ürünü olan nitrotirosin-3ün etkisi, vücudun immün reaktivitesinin oluşumunu dışlamaz.
Materyal ve Metod: Çalışmaya CGN'li
186-sı erkek (% 64,6), 102-si kızlar (%
35,4) 288 çocuk dahil edildi. Çocukların
yaşı 5-16 arasında değişmekteydi (ortalama
yaş - 10.63 ± 3.88 yıl). Remisyon evresi 130
(% 45.1), alevlenme döneminde 158 hastada
gözlendi (% 54.9). CGN formuna göre hasta
çocuklar 3 gruba ayrıldı: Grup I - 104 (%

36.1) nefrotik formdaki çocuklar, Grup II 96 (% 33.3) hematurik formdaki çocuklar,
Grup III - 88 (% 30.6) mikst tip. Kontrol
grubu aynı yaşta 30 sağlıklı çocuktan
(ortalama yaş - 10.7 ± 5.11 yıl)oluşuyordu.
Bulgular: Grup I'in çocuklarında,
kandaki ortalama nitrotirosin seviyesi 2.5 ±
0.17 nmol / l idi, kontrol grubundan% 13.6
daha yüksekti (2.2 ± 0.6 nmol / l), grup II
hastalarında nitrotirosin konsantrasyonu
değişmekteydi. 2.3 ± 3.7 nmol / l aralığında,
ortalama 3.5 ± 1.0 nmol/lortalamave % 59.1
(p<0.05)ölçütünü aşan grup III' teortalamanitrotirosin seviyesi 3.8 ± 1.1, kontrol
değerinden% 72.7 daha yüksekti (p <0.05).
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Böylece, grup III'teki hastalardaki nitrotirosin içeriği, grup I ve II'deki oranlara göre
sırasıyla % 52.0 (p <0.05) ve% 8.6 idi.
Ayrıca, mikst tip CGN formundaki çocuk
grubunda, kontrol grubundaki nitrotirosin
seviyesi, vakaların sadece% 12.5'inde, nefrotik ve hematurik formdaki grupta, sırasıyla vakaların% 56.7'sinde ve% 26.0'sinde
belirlendi.

Sonuç: CGN'li çocuklarda, özellikle
hematurik ve mikst tip CGN varyantlarında
belirgin olan nitrositatif stresin yoğunlaşması vardır. CGN patogenezinde nitrotirozin 3in oksidatif stresin bir belirteci olarak
rolünü incelemek uygungörünmektedir.
Anahtar Kelimeler: glomerülonefrit,
nitrotirozin

THE ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES IN THE REMODELING OF
THE HEART IN CHILDREN WITH PRIMARY MITRAL VALVE PROLAPSE.
Alekber Gazanfar Hasanov1, Fakhriya Makhmud Mammadova1,
Bayaz Asaf Babayeva2,
1
Azerbaijan Medical University, Childhood Diseases II, Baku
2
Azerbaijan Medical University, Childhood Diseases I, Baku
Giriş: Primary mitral valve prolapse
(PMVP) is one of the frequent manifestations of congenital genetic connective tissue
dysplasia. A number of studies suggest that
PMVP creates structural prerequisites for
cardiac remodeling (CR). The state of
myocardial stroma is regulated by the system of matrix metalloproteinases (MMPs),
the main regulators of CT metabolism. But
the pathogenetic role of MMRs in CR in
children with PMVP has not been studied
enoughyet.
Yöntem: To determine the peculiarities
of changes of MMPs (MMP-1, MMP-9) and
their inhibitor (TIMP-1) in children with
PMVP 24 children with PMVP aged 7-14
years were examined. The comparison
group consisted of 15 practically healthy
children without PMVP. In all examined
serum concentrations of MMP-1, MMP-9,
TIMP-1 were determined by ELISA
method. The MMP-1 / TIMP-1, MMP-9 /
TIMP-1 ratio were also calculated.
Bulgu: In 37.5% of cases, PMVP was
accompanied by myxomatous degeneration

(MD) of mitral valve. In majority (75%) of
patients with PMVP serum levels of MMP-1
and MMP-9 were higher than in healthy
children. But the level of TIMP-1 in 66.7%
patients was not differed from control
values. So, the increased MMP-1 / TIMP-1
and MMP-9 / TIMP-1 ratio were observed,
which indicates increased collagen degradation with the participation of MMPs, and
it is a sign of destructive remodeling of the
extracellular matrix. Among children with
PMVP without MD, an increased level of
MMP-1 was in 69.2%, but in children with
MD level of MMP-1 was increased in 100%
of cases. It can be assumed that it is a result
of the high activity of this enzyme in
relation to interstitial collagens in the
myxomatous changed heartvalves
Sonuç: children with PMVP have a high
risk of development of CR. MMP-1 / TIMP1 ratio can be used to determine the risk of
CR progression in children with PMVP.
Anahtar Kelimeler: children, heart,
matrix metalloproteinases, primary mitral
valve prolapse,remodeling

EARLY DIAGNOSIS IN CEREBRAL PALSY.
1

Madina Taghiyeva1,
Azerbaijan Medical University Neurology Department

Giriş :Cerebral palsy(CP) is a group of
permanent disorders of the development of
movement and posture, causing activity
limitation, that are attributed to non-

progressive disturban cesthatoc curredinthe
developingfetalorinfantbrain”accordingtoa2
007report.CP is the most common physical
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disability in childhood, with a prevalence of
2.1 cases per 1000 in high-income countries.
Yöntem: Before age 12 to 24 months
was historically regarded as the latent or
silent period where cerebral palsy could not
be identified accurately. Experts now consider the silent period as outdated because
cerebral palsy or “high risk of cerebral
palsy” can be accurately predicted before
age 6 months’ corrected age.
Bulgu: The 3 tools with best predictive
validity for detecting cerebral palsy before
5months’ corrected age are (1) neonatal
magnetic resonance imaging (MRI) (86%89% sensitivity), (2) the Prechtl Qualitative
Assessment of General Movements (GMs)
(98% sensitivity) and (3) the Hammersmith
Infant Neurological Examination (HINE)
(90% sensitivity). After 5 months’ corrected
age, the most predictive tools for detecting
risk are MRI (86%-89% sensitivity) (where

safe and feasible), the HINE (90 % sensitivety), and the Developmental Assessment of
Young Children (83% C index). Highquality evidence also indicates that a
trajectory of abnormal GMs or HINE
scores, in combination with abnormal MRI,
producing congruent findings, is even more
accurate than individual clinical assessments
in isolation. To make an early clinical
diagnosis before 6 months’ corrected age, a
combination of assessments with strong
predictive validity coupled with clinical
reasoning isrecommended.
Sonuç: Early detection of high risk of
cerebral palsy, followed by cerebral palsy–
specific early intervention, is recommended
and should be the standard of care to
optimize infant neuroplasticity, prevent
complications, and enhance parent and
caregiver well-being.
Anahtar Kelimeler: Neurology, Cerebral palsy, diagnosis.

SANFİLİPO SENDROMU
Nigar Sadiyeva1, Aygül Şahbazova1,
1
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Giriş: Sanfilippo Sendromu bir Mukopolisakarid bozukluğudur ve yaygın olarak
MPS - III adıyla da bilinmektedir.. Sanfilippo Sendromlu çocuklar, heparan sülfat
olarak adlandırılan kullanılmış mukopolisakaridlerin parçalanmasında önemli rolü olan
enzimden yoksunlar. Neden olan 4 farklı
enzim yetersizliği mevcuttur ve bu durum
A,B,C,D tipleri olarak tanımlanmıştır. Bu
dört tip arasında klinik açıdan çok az fark
bulunur. Farklılık, özgül enzimlerin üretilmesini sağlayan genin farklı bölgelerindeki
mutasyonlardan kaynaklanır. Dünyada doğan her 70.000 bebekten birinde Sanfilippo/MPS III tiplerinden biri buluna bilmektedir. Avrupada da en sık Tip A hastalık
görülmektedir.
Materyal ve metod: pediatrikmuayine,
idrartesti, genetikkonsultasiyon.
Bulgular: Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Hastanesine solunum yolları enfeksiyonu
şikayeti ile hasta baş vurdu. 9a yaşlı erkek
hastada iletişim bozukluğu, zeka geriliği,
hipperaktivite, yüzde kabalaşma gibi fbelirtileri vardı. Anamnestik sorgu: Çocuk anne-

nin ilk gebeliğindendir. Ebeveynler akraba
değildir. Çocuk hamileliyin 38- ci haftasında normal doğumla doğulmuştur. 1 yaşında
yürümeye başlamış ve konuşmuşdur.3 yaşından itibaren konuşma ve anlaması bozulmuşdur. Fizik muayinesi: Boy:128 cm (%
25), kilo:27 kg(% 50). Hastanın kalın ve sık
saçları, kaba yüzü, bitişik kaşları var. İşitme
kaybı belirtileri var. Kabızlık, karaciğer ve
dalak büyümesi gibi belirtiler görülüyor.
İdrar testiyle idrardaki mukopolisakkarid
düzeylerinin artdığı (heparan sulfat 295.1
mg/L) BT sonucu: Bilateral kortikal sulkusfissurlar normadan derin, periventrikulyenziar beyaz madde T2-FLAİR intensivliyi
azalmışdır (Mielinizasiyonda gecikme).
Hastanın kliniği ve tahlil sonuçlarına dayanarak alfa- n-asetilglukozaminidaz enzimi
aktivitesini araştırıldı, 0.13nmol/ml (normal
değeri 1.85-1.92 nmol/L)
Sonuç: Sanfilippo tip A/MPS III A
hastalığının tedavisi yoktur. Hastalık erken
teşhis edilebilirse, kemik iliği nakli ilerleme
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hızını yavaşlatmada yararlı olabilir. Çoğu
olguda, tedavi belirtilerin kontrol altına alınması ya da azaltılmasına dayalı olarak gerçekleştirilir. Davranışlarla ilgili sorunlara
yönelik ilaçların etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Havale nöbetlerine yönelik olarak
antikonvülzan ilaçlar verilmektedir. Yutma

güçlüğü çeken çocuklarda yutmayı kolaylaştırıcı gereçler uygulanabilir, hareket güçlüğünün arttığı ileri aşamalarda tekerlekli iskemle gibi yardımcı araçlar kullanılır. Bu
hastalarda genetik danışmanlık hizmeti alınmasıönerilir.
AnahtarKelimeler: MPS, III, sendrom,
Sanfilippo

NEFROLOJİ
Lale Elövsat Huseynova1,
1
Atu Pediatri Baku
Giriş: İYE çocuk hastalıkları arasında
önemli yer almaktadır. İYE çocuğun yaşına,
cinsiyetine, enfeksiyonun ağırlık derecesine
ve enfeksiyonun üriner sisteminde paylaşımına bağlıdır. Genellikle yenidoğan ve
emzik kullanan döneminde olan çocuklarda
tesadif edilir. İYE zamanı iltihabın özelliği
daha fazla organizmanın immün yanıtına
bağlıdır. Genel ve yerel immün savunmasının zayıflaması İYE gelişiminde başlangıç
mekanizma rolünü oynar. İltihabi ve immün
mekanizmanın genezinde sitokinlerin etkisi
önemli rol oynar. Sitokinler gayrı spesifik
savunma reaksiyonları ile spesifik bağışıklık
arasında ilişkioluştururlar.
Materyal ve Metod: Araştırma Azerbaycan Tıp Üniversitesinin Tıbbi Dahiliye
Kliniğinde yerine getirilmiştir, 82 İYE olan
1 aydan 17 yaşına kadar çocuklar dahil
edilmiştir. Hastalar 3 kısma ayrılmıştır. 1
kısım - sistit, 2 sınıf sistit ve piyelonefrit, 3
kısım - ağır seyire haiz olan İYE ile yanısıra
glomerulonefrit. Onlardan 26` sı ( 27,4 ± 5,7
%) erkek çocuklar, 56 ( 72,6 ± 5,7 %) kızlar

oluşturuyor. 33,9±6,% çocukta irsi eğilimli
olmaları izlenmiştir. 38,7 ± 6,2 % anemi, 29
± 5.8 % beden ağırlığının defisiti, 43,5 ± 6,3
% fiziki gerilik izlenmiştir. İL - 6 III kısımda ( 41,21 ± 7,82 pg/l ) yüksek, II kısmen
5.5 defa yüksek olmuştur. İL - 8`de (
157,8±39.6; p< 0,001) v? III ( 270,3 ± 40,5 ;
p < 0,001 ) daha yüksek olmuştur. İYE olan
çocuklarda İL - 6 ve İL - 8 göstergeleri
arasında korrelyasyon ilişkisi yapılmıştır.
Proiltihabi sitokinler arasında olumlu doğru
ilişki izlenmiştir, bu da onların normal
ilişkisini ilüstrasyon ediyor. ( İLO - 6 ve İL
- 8 arasında r = 0,415, p < 0,001).
Bulgular: İdrarda ve kanda İl - 6 düzeyleri böbrekte oluşan iltihabi sürecin aktifliğini, İL - 8 ise onun derecesini gösterir.
Sonuç: İL - 6 ve İL - 8` in İYE zamanı
araştırılması hastalığın patojenzinin netleştirilmesine, tanının daha erken belirlenmesine, tedavinin zamanında tespit edilmesine
ve tahminlemeye yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu

TREACHER-COLLINS SENDROMU
Aygül Şahbazova2, Nigar Sadiyeva2
1
German Hospital, 2Azerbaycan Tıp Universitesi
Giriş:
Treacher-Collins
sendromu
TCOF 1, POLR1C veya POLR1D gen
mutasyonu ile otozomal dominan kalıtımlı
genetik bozukluktur. Her 500.000 doğumdan birinde karşılaşılmaktadır. Kraniyofasiyal anomaliler, ziqomatik kompleksin,
elmacık kemiğinin, çene ve damağın gelişmemesi solunum yetmezliğine ve beslenme
yetersizliğine neden olabilir. Anomaliler
tipik olarak simetriktir ve doğumdan hemen

sonra görülür. Dış ve orta kulak anomalileri
işitme kaybı, konuşma yeteneğinin olmamasına teşvik eder. Palpebral fissür, kolobom, dacrostenoz, mikroftalmi en sık görülen göz anomalilerindendir. Alt göz kapağı
anormallikleri gözlerin kurumasına neden
olabilir, bu da kronik tahriş ve göz enfeksiyonu riskini arttırır. Görme bozukluğu
derecesi, oküler anormalliklerin şiddetine ve
kombinasyonuna bağlı olarak değişir. Bazı
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hastalarda mikrosefali ve psikomotor gecikme gibi davranışsal anormallikler görülmektedir.
Materyal ve Metod: pediatrikmuayine,
EXO-KQ, işitme testi, genetic konsultasiyon
Bulgular : 13.09.2017 tarihinde Ö.T (42
gün) birden fazla gelişimsel bozukluk şikayeti ile başvurdu. Çocuk annenin ikinci
gebeliği, ikinci doğumdandır. İlk hamilelik
sonlandırılamamışdır. Ebeveynler akraba
değildir. Çocuk hamileliyin 38- ci haftasında sezaryen ile 3500 gram ağırlık, 56 cm
boyunda, asfiksi olmadan göbek kordonu
boynuna dolanaak doğulmuştur. Apgar 7/8
puan. Fizik muayenesi: Boy: 58 cm(%75),
kilo: 4.9 kg(%50), baş çevresi: 38,5 cm
(%50). Çocuğun göz kapakları sıkışıktır,
anizocoria kayd ediliyor ve dış kulak keçeceyi yoktur. Alt çene zayıf gelişmiştir. Deri

temiz, pembe renklidir. Auskultasyonda stridor tipi solunum, sistolik üfürüm(2/6) kayd
ediliyor. Batın ağrısız, hepatomegali ve
splenomegali yokdur. Dış genital orqanı
erkek tipindedir. Bütün reflekslere yanıt
alınmaktadır. Konjenital bilateral dış kulak
yollarının daralması tıkanıklığı, bilateral
mikrotia. EXO-KQ: yaşa uygun normal.
Odyometri ABR: Kulağın kemikle duyması
normaldir. Oftalmoloji muayenesi: normal.
Hastaya genetik danışmanlık yapıldı.
Sonuç: etkilenen çocukların potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için erk?n
müdahele önemlidir. Yararlı olabilecek konuşma terapisi, özel sosyal destek ve diğer
tıbbi, sosyal vey a mesleki hizmetleri içerebilir. Genetik danışma aileler için fayda
sağlayacaktır.
AnahtarKelimeler: sendrom, TreacherCollins, mandibulo fasyal disostoz.

STUDY OF CYTOKINES DURING ACUTE PHASE AND REMISSION IN
CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME
Ayten Sovgat Shikhaliyeva1, Mehman Rustam Guliyev2, Rauf Oruj Baylarov1
1
Azerbaijan Medical University, Department of Therapeutic and Pediatric Propaedeutics, Baku
2
Azerbaijan Medical University, Department of Biochemistry, Baku
Giriş: Nephrotic syndrome (NS) is defined by the presence of proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, oedema and is
15 times more common in children than
adults. Today with using complex therapeutic methods and preventive measures, mortality from nephrotic syndrome dramatically
decreased to 3-7%. Nevertheless, the main
causes of death for patients with nephrotic
syndrome are linked to infections and the
changes of the immune system, the molecular pathogenesis of immune-inflammatory
system have not been extensively studied
yet. The aim of this study was to investigate
the level of some cytokines in the acute
phase of NS and in the remission phase of
NS as a result of steroid treatment.
Materyal ve Metod : The study group
consisted of 40 children with NS aged 2-7
years, divided into 2 groups: the first group
consisted of 20 children with acute NS and
second group consisted of 20 children with
NS after steroid treatment (remission). The
control group comprised of 15 healthy
children. Levels of IL-1, IL-6 and IL-10 in
plasma samples were determined by specific

enzyme-linked
immunosorbent
assay
(ELISA) techniques according to manufacturer's instructions.
Bulgular : Cytokines generally function
as intercellular signal system and play key
roles in the regulation of the immune
response and inflammation. As a result, it
was found that the plasma level of IL-1 in
healthy children was 6.8 ± 0.4 pg/ml, while
it decreased about 3 times in the acute phase
of the NS. Control group did not differ from
the second (remission phase) group. The
level of IL-6 did not display statistically
significant difference between control and
remission group, while it was 2.5 times
higher in first group (acute phase) than
control group. The main anti-inflammatory
cytokine - il-10 significantly decreased
compared to healthychildren.
Sonuç: These results demonstrate that
during NS there is a significant role of Th1 /
Th2 cytokine imbalance in the pathogenesis
of kidney damage. Anahtar Kelimeler:
nephrontic syndrome, cytokines, IL-1, IL-6,
IL-10.
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INFANT MORTALITY AS AN INDICATOR OF REPRODUCTIVE HEALTH
Mingazova E.N., Zhelezova P.V., Shigabutdinova T.N.,
Gasaynieva M.M., Sadykova R.N.
National Public Health Research Institute named after N.A. Semashko, Moscow
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
Kazan State Medical University, Kazan
Doing: One of the most important
characteristics of the reproductive health of
the population is infant mortality. In 2004, a
transition was made to international criteria
for live birth and, accordingly, infant
mortality, when death of low birth weight
infants (from 500 to 1000 g) and additional
signs of life began to be recorded.
Material: The materials of official
statistics were used, a comparative analysis
of reproductive and demographic indicators
of three regions of the Russian Federation
(Kostroma region, the Republic of Tatarstan, the Republic of Dagestan) was carried
out over a period of 18 years (2000-2018).
Methods Clinical, statistical, analytical
Results: We present the results on the
example of the analysis of the Kostroma
region. The infant mortality rate in the
region has dropped significantly - from 13.8
in 2000 to 5.7 in 2018. The decrease in

reproductive losses in the period 2000–2018
was mainly due to the introduction and use
of modern perinatal and fruit-saving technologies. this indicator exceeded the average
data for Russia - 5.7 against 5.1 on average
for the Russian Federation.
Conclusion: The levels of maternal and
infant mortality are the most sensitive
indicators in assessing the quality of
medical services and the socio-economic
level of development of the region. The
indicator characterizing infant mortality is
included in the list of May decrees on
improving the health care system (the
national project provides for reducing the
infant mortality rate to 4.5 cases per
thousand born children). To reduce reproductive losses, it is important to develop
effective measures to reduce them.

MODERN FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGE
CHILDREN OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE KYRGYZ REPUBLIC
Mingazova E.N., Atambaeva R.M., Shigabutdinova T.N., Zhelezova P.V.,
Gasaynieva M.M., Termulaeva R.M., DzulaevaI.Yu., Sadykova R.N.
National Public Health Research Institute named after N.A. Semashko, Moscow
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
Kazan State Medical University, Kazan
Kyrgyz State Medical Academy I.K. Akhunbaeva, Bishkek
Introduction: The global humanitarian
challenge is to protect the health of the
younger generation. Comprehensive development, including physical perfection, of
each member of society is a priority social
direction. Therefore, monitoring is needed
on the basis of precise instruments for
monitoring the health of each child and
public children's health in general. These
standardized tools include physical development of children.
Materials: An anthropometric study
was conducted on children of school age

living in different regions of the Russian
Federation and the Kyrgyz Republic; a data
bank was compiled on indicators of healthy
children. The number of surveyed was more
than 50,000 people.
Methods: clinical, anthropometric, statistical, analytical
Results: We analyzed the relationship of
growth and mass of school-age children
with various factors, such as place of
permanent residence, gender, ethno-social
identity, by age categories. Revealed significant variability of anthropometric data
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depending on the place of residence. There
was a greater similarity of children living in
different territories by body mass. Starting
from the age of 11, there has been a steady
increase in the differences in the body
weight of urban children from the body
weight of children living in rural areas.

Conclusions: The variability of the mass
and body length of children of school age
living in different territories of the Russian
Federation and the Kyrgyz Republic was
revealed. Children - residents of cities
differed from those living in other territories
with higher values of anthropometric
indices.

THE RESULTS OF THE REPRODUCTIVE HEALTH SERVEY AMONG
CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BAKU
Matanat Sabir Garakhanova1, RaksanaYusif Mammadova1,
Elnara Rashid Zeynalova1, Nargiz Nigat Feyzullayeva1, Ilaha Baba Israfilbekova1
1
Azerbaijan Advance Training Institute for Doctors after named by A.Aliyev, Baku
Giriş:Reproductive health education
system for children and adolescents in
Azerbaijan is not enough. The purpose of
the study is to investigate the level of
information about children and parents
about reproductive health and related diseases. It is to determine the delivery of
information to school children about this
subject.
Yöntem: 2014, 996 people aged 10-18
years old (6th-10th grade pupils of full
atanat58secondary schools) were informed
about information and behavior related to
their reproductive health through surveys of
children and adolescents in Baku.
Bulgu: The following questions were
asked about the first time sexual reproductive and generally reproductive health
information was obtained: a large proportion of children (42.6%) took the face to the
Internet for information on reproductive
health and sexual maturation. Only 15.9%
of children noted that they received the first
information on these issues by parent and

15.9% by relatives and friends. 101 people
(10.1%) of the children reported having
their lessons on sexual maternity and
reproductive health classes at the school.
When asked about reproductive health and
sexual maturation, 61 (6.1%) of children
mentioned receiving doctors' advice. At the
same time, it should be noted that only 4%
of the appeals to the physician were related
to reproductive healthproblems.
Sonuç: Thus, the results of the study
showed that there were fewer complaints
about reproductive health. This can be
linked to children's shyness or lack of
knowledge of their parents. In addition,
information on reproductive health and
sexual education should be provided and
available in appropriate educational and
training programs for children and
adolescents.
AnahtarKelimeler: adolescents, children, reproductive health

YENİDOĞAN KANVULZİYON GLİSEMİK VE MİNERAL HEMOSTAZ
ÖZELLİKLERİ
Aytan Mammadbayli2, Rana Shiraliyeva1, Almaz Safarova1,
1
Aliyev adına Azerbaycan Devlet Tıp Araştırmalar Universitesi,
Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Anabilim Dalı
2
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bakü, Azerbaycan
Giriş. Yenidoğan konvulziyonların etiopatogenetik mekanizmasında glisemik ve
mineral hemostaz dengesizliği büyük rol
oynamaktadır. Bu konuda literatürde çeşitli

bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle yenidoğan konvulzionlarında glisemik ve mineral
hemostazın izlenmesi esastır.
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Çalışmanın amacı: Cumhuriyet Perinatal Merkezinde doğan çocuklarda yenidoğan
kanvulzionlarında glisemik ve mineral
hemostazın özelliklerini değerlendirmek.
Malzemeler ve araştırma yöntemleri.
73 yenidoğan inme tanısı alan çocuklarda
gözlem yapıldı. Kanda kan şekeri, kalsiyum,
potasyum, sodyum, magnezyum belirlenmiştir. Hastalar neonatal kanvulziyon ,
hemostaz yaşı, glisemik ve mineral dengesizliği (hipo ve hiper) nedenlerine göre
gruplandırıldı.
Elde edilen sonuçlar. Hastaların büyük
çoğunluğunda metabolik ( 30.1 ± 5.4%),
hipoksi, iskemik ensefalopati ( 30.1 ± 5.4%)
ve kombine (metabolik + iskemi + hipoksi)
nedenlerle (19.2 ± 4.6%) ilişkilidir. . Diğer
kovulziya nedenleri düşük ağırlıktır. Kanvulsiyonlu yenidogan çocuklarda hipoglisemi ve hipokalsemi aynı seviyedeydi ( 4.3 ±
5.6%), hastaların 9.6 ± 3.1'%inde hipomagnezemi, 11.0 ± 3.7'% sinde hipomagnezemi
vehipokalsemiya vardı, 11,0 ± 3,7 Hiponatremi, 6,9 ± 3,0 hiperkalemi, 4,1 ± 2,3%
hipernatremiya olmuştür.Metabolik bozuklukların arka planında, 6,9 ± 3,0% hipoglisemi, 16,4 ± 4,3% hipokalsemi,2,7 ±
1,4% hipomagnezemi, eklem hipomagnezemi ile 4,1 ± 2,3% hipokalsemi, 4,1 ± 2.3%

hiponatriemi, 1.4 ± 1.4% hiperkalsemi, hypokaliemia ve hipernatremi olmuştur.
Hipoksi ve iskemik ensefalopatinin neden
olduğu neonatal enmelerde 17.8 ± 4.5%
hipoglisemi, 9.6 ± 3.1% hipokalsemi, 4.1 ±
2.3 % hipomagneziemi, 2.7 ± 1.9% hipokalsemi hipomagneziemi ile eklem , 2.7 ±
1.9% hiponatriemi, hiperkalsemi, hipokalsemi ve 1.4% hipernatremi ile birlikte.Elde
ettiğimiz sonuçlar literatür yönlerinə uykun
ve farklı olarak alındı. Gözlemlerimizde
yenidoğan kanvulziyonları en sık hipokalsemide olarak bizde- ( 45.2 ± 5.8%) ve
literatürde ( 35.3%)bildirilmiştir.
Sonuçlar:
1. Yenidoğan kanvulzionları ayrı nedenlerinin glisemik ve mineral dengesizliği
ile tezahür etmesi farklı seviyelerde gözlenir
(17.8 ± 4.5% hipoksi ve hipoglisemili iskemik ensefalopati,2.7 ± 1.9 % sepsis hipokalsemi).
2. Metabolik kökenli yenidoğan kanvulzionlarıen sık hipokalsemi ( 54.6%) ve
hipoksi ve iskemik ensefalopati ( 59.1%)
ileilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: glycemic and mineral hemostasis, characterization, neonatal
seizures.

DEPRESSIVE EPISODES DURING EPILEPSY IN CHILDREN (12-17 YEARS)
1

Sona Eldar Aliyeva1,
Azerbaijan Medical University, Department of Neurology, Baku, Azerbaijan

Giriş:Diagnosis and treatment of epilepsy in children are selected as one of the
most complicated problems. In spite of the
availability of literary data on the comorbidity of epilepsy and depression in children
(12-17 years), this problem is almost not
developed.
Yöntem: The study included 31 patients
(12-17 years) with different forms of
epilepsy. The severity of depression was
studied on the Hamilton Rating Scale for
Depression and ICD-10.

Bulgu: Depression of varying severity
was detected in 51,62 % of the examined
patients 13 cases of mild, 2 moderate and 1
case of severe depression without psychotic
symptoms.
Sonuç: In children with epilepsy, there
is a high incidence of comorbidity of
epilepsy and depression.
Anahtar Kelimeler: Key words: children (12-17 years), epilepsy, depression,
comorbidity.
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CLINICAL IMPORTANCE OF THE DEFINITION OF SP-D SURFACTANT
PROTEIN IN PREMATURE CHILDREN
Yegana Gasimova,Gunay Salehova, Gulnara Guliyeva,İlhama Mirzayeva1,
1
Scientific Researh İnstitute of Pediatrics named after K.Y.Farajova
Giriş : Recently, special attention has
been given to pneumoproteins (SP-A, SP-D)
for the diagnosis and early differential
diagnosis of inflammatory and non-inflammatory lung diseases in children with very
and extremely low body weight (VLBW and
ELBW) for pneumoproteins (SP-A, SP-D),
which will increase the efficiency of nursing
and treating these kids. During the study for
the differential diagnosis of respiratory
distress syndrome (RDS) and congenital
pneumonia, we determined the concentration of SP-D in bronchoalveolar fluid and in
the blood ofnewborns.
Materyal ve Metod : A total of 100 premature newborns with VLBW and ELBW at
birth who had respiratory impairments were
examined comprehensively. The 1st group
included 40 children with RDS, of whom:
23 children with VLBW and 17 with ELBW
. The 2nd group consisted of 60 premature
babies (35 with VLBW and 25 with ELBW
at birth) who had clinical and laboratory

signs of congenital pneumonia. The material
for biochemical studies were bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of children who
were on a artificial lung ventilation and
venousblood.
Bulgular : During the study, it was
found that in children with congenital
pneumonia the level of SP-D in both blood
and bronchoalveolar fluid was 2 time
shigher(76.23±12.70 and 5.28 ± 0.62, respecttively) than in children with RDS (39.24
± 15.60 and 2.25 ± 0.32, respectively);
(p<0,05).
Sonuç : Thus, the established features of
the content of SP-D in bronchoalveolar
lavage fluid and serum blood can be used
for differential diagnosis of congenital
pneumonia and RDS in newborns with
VLBW and ELBW.
Anahtar Kelimeler: pneumonia, premature, surfactant

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF MATRIX METALLOPROTEINASES IN
NECROTIZING ENTEROCOLITIS (NEC) IN NEWBORNS
Sevinc Ramiz Nasirova1, Sevinc Amil Mehdiyeva1,
1
Scientific Research Institute of Pediatrics named of K. Farajova, Baku, Azerbaijan
Giriş :Recent years for the evaluation of
inflammatory processes and the prediction
of the use of biochemical markers have been
widely discussed in newborns with necrotizing enterocolitis. Of these especially,
matrix metalloproteinases (MMPs) are of
clinical significance. From this point of
view, this scientific study is devoted
precisely to this problem.
Yöntem : For this purpose 110 newborns with NEC were examined. These
children were divided into the following
groups. 1st group includes 49 patients with
NEC in the 1st stage, 2nd group -48 patients
in the 2nd stage, 3rd group- 13 patients in
the 3rd stage. A clinically healthy group
consisted of 30 healthy children. Blood

levels of MMP-2, MMP-9 and MMP- 17
were determined using the enzyme immuneassay in 50 patients. These examinations
were conducted dynamically during 6-7
days.
Bulgu : Assessment of the groups revealed that there was an increase in MMP-2 by
6,9 times- in the 1st group, 8.3- in the 2nd
group, 10.7- in the 3rd group compared with
the control group (respectively, 309,4±15,4;
374,1±23,4; 480,8±87,8 ). Similarly, the
increase in MMP- 9,was 3 times, in the 1st
group, 3.4 times in the 2nd group, 4,5 times
in the 3rd group and amounted to544,1+
25,4. The concentration of MMP-17 was
different from the other MMPs. So, there
was an increase in MMP-17 equally in the
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1st and 2nd group- by 2.5 times, in the 3rd
group- by 3.6 times compared with the
control group. Accurate results were obtainned when comparing all MMPs with the
control group and the others groups (p1
<0,01,p2<0,01).
Sonuç : The identification of the MMPs
as a molecular-biochemical marker plays an

important role in the early detection of the
disease and the assessment of the clinical
course of the diseases and the determination
of complications.
Anahtar Kelimeler: matrix metalloproteinases, necrotizing enterocolitis, newborns

PERINATAL OUTCOMES IN CHILDREN FROM MOTHERS WITH GDM
1

Leyla Rasulova1,
Azerbaijan Medical University

Giriş : Diabetic fetopathy (DF) is a
symptom complex of fetal diseases that
develops in response to maternal hyperglycemia. The leading mechanism of complications is hyperglycemia in women and
excessive delivery of glucose to the fetus,
contributing to the development of neonatal
complications.
Materyal ve Metod : We studied perinatal outcomes of 85 newborns, from mothers with gestational diabetes mellitus
(GDM). The comparison group consisted of
70 children from mothers without GDM,
comparable in age and anthropometric
characteristics.
Bulgular : Of the children in the first
group, 79% were born with normal body
weight; overweight 19% of children;
weighing less than 2500 grams 2% of
children. In the comparison group, the birth
of children with normal body weight also
prevailed: 91% of children had a normal
body weight; overweight in 4% of children;
weighing less than 2500gr 5% of children.
The hypoglycemic state was registered in
22% of newborns from the first group and

was not observed in the comparison group.
The pathology of the respiratory system was
diagnosed in 22% of newborns from the
first group and in 7% of children born to
mothers without GDM. The incidence of
jaundice in newborns with GDM was 68%
(in the comparison group 47%). Symptoms
of damage to the central nervous system
were reported in 21% of children, in the
comparison group in 9%. Intrauterine infections were detected in 4% of children, and
their frequency did not differ from that in
the comparison group (in 4% of newborns).
Sonuç : Women with GDM, along with
the risk of developing macrosomia, are also
2 times more likely to have LBW babies.
Children born to mothers with GDM have
an increased risk of complications. Late
detection of carbohydrate metabolism disorders, late onset and inadequate therapy lead
to the fact that the DF with GDM is formed
in 40-60% of cases.
Anahtar Kelimeler: Diabetic fetopathy,
newborn, gestational diabetes mellitus.

THE FEATURES OF GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN CHILDREN WITH
PRIMARY MITRAL VALVE PROLAPSE
Alekber Gazanfar Hasanov1, Fakhriya Makhmud Mammadova1,
Bayaz Asaf Babayeva2,
1
Azerbaijan Medical University, Childhood Diseases II, Baku
2
Azerbaijan Medical University, Childhood Diseases I, Baku
Giriş:The role of connective tissue (CT)
in the functioning of collagen-rich gastrointestinal tract has been actively discussed.
One of the manifestations of congenital

dysplasia of CT is primary mitral valve
prolapse (PMVP). The importance of the
PMVP depends on the fact that medical
professionals do not associate it with
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“gothic palate” (41.7% and 10.5%, respectively), anomalies of teeth (33.3% and
15.8%,respectively);
asthenic form of the chest (83.3% and
26.3%, respectively); scoliosis (25% and
10.5%, respectively), flat feet –planus
(41.7% and 5.3%, respectively). Deformity
of chest and clinodactyly were found only in
children with PMVP (16.6% and 8.3%,
respectively). It was also found that in
children of the main group, the GDP was
more severe and was characterized by more
resistance to therapy than in patients
withoutPMVP.
Sonuç: Obviously, children with PMVP
and GDP have a higher frequency of phenotypic signs of CT dysplasia. So combination
of GDP with PMVP should be considered a
high risk factor.
Anahtar Kelimeler: children, connective tissue, gastroduodenal patology, primary
mitral valve prolapse

congenital dysplastic syndrome, which determines the course of a number of diseases,
often leads to chronic disease, and therefore
may be one of the causes of resistance to
therapy.
Yöntem : To study the features of the
gastroduodenal patology (GDP) in children
with PMVP31 children with GDP were
examined: 7 with chronic gastritis, 14 with
chronic gastroduodenitis, 10 with gastroesophageal reflux. İn 12 children (main
group) was diagnosed PMVP by echocardiography. Children with a GDP without
PMVP (n = 19) were included in the
comparison group. All children were evaluated by phenotypic markers of CT dysplasia, additionally the character and severity of the GDP were assessed.
Bulgu: The number of phenotypic signs
of CT dysplasia in children with PMVP was
higher than in the comparison group: translucent skin (33.3% and 5.3%, respectively);

EL- AYAK- AĞIZ HASTALIĞI SONRASI GELİŞEN BİR
ONİKOMADEZİS OLGUSU
1

Fatma Qafarova1,
Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı,
Genel Pediatri Polikliniği, Ankara

Giriş : El-ayak-ağız hastalığı genellikle
10 yaş altı çocuk ve bebeklerde görülen
Coxsackie A, Coxsackie B, Enterovirus 71
ve Coxsackievirus A16 virüslerinin neden
olduğu bulaşıcı viral bir enfeksiyon hastalığıdır. El-ayak-ağız hastalığının gecikmiş
cilt bulguları; onikomadezis, Beau’s çizgileri ve palmoplantar soyulmalardır. Onikomadezis, proksimal tırnak plağının tırnak
matriksinden ve tırnak yatağından ayrılması
anlamına gelir. Burada el-ayak-ağız hastalığı sonrası el ve ayak tırnaklarda horizontal
çizgilenmeler ve dökülme şikayeti ile başvuran bir hastada gelişen onikomadezis
sunuldu.
Bulgular: Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 2 yaş 7 aylık erkek hasta el ve
ayak tırnaklarında dökülme; başparmaklarda
belirgin olmak üzere ayak tırnaklarında
kalınlaşma ve renk değişikliği şikayeti ile
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı

Çocuk Hastanesi Genel Pediatri Polikliniği’ne başvurdu. Öz ve soygeçmişinde bir
özellik yoktu. Fizik muayenesinde boy,
vücut ağırlığı ve baş çevresi persentilleri
normal olup, el ve ayak tırnaklarda horizontal çizgilenmeler ve dökülme, ayakta başparmaklarda daha belirgin olmak üzere,
tırnakların proksimalinde dökülme ve kalınlaşma dışında diğer sistem muayeneleri
doğal olarak değerlendirildi. Tam kan sayımı, böbrek, karaciğer ve tiroid fonksi-yon
testleri normal saptandı. Tırnak dokusundan
alınan kültür sonucu normal cilt florası
olarak sonuçlanan hastanın dört hafta
sonraki kontrollerinde lezyonlarının tamamen iyileştiğigörüldü.
Sonuç: El - ayak - ağız hastalığının tipik
klinik bulguları, kısa bir prodromal evre
sonrasında görülen eroziv stomatit ile avuç
içi ve ayak tabanlarında eritemli papüloveziküler lezyonlardır. Lezyonlar gluteal
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bölge, diz ,dirsek ve perioral alanlarda da
görülebilir. Beau çizgileri- tırnak plağının
gelişimindeki geçici duraksamaları gösteren
tırnak plağındaki transvers oluklardır. Onikomadezis, Beau çizgisinin ilerlemiş halidir.
Genellikle el- ayak -ağız hastalığı tanısından

4-8 hafta sonra gelişmektedir. Hastamızda
da olduğu gibi genellikle onikomadezis
sekelsiz olarak kendiliğinden iyileşmektedir
Anahtar Kelimeler: Cilt bulguları, ElAyak-Ağız hastalığı, Onikomadezis Onikomadezis bulgusu

RUBİNSTEİN-TAYBİ SENDROMU
1

Gülnar Hacıyeva1,
Azerbaycan Tıp Üniversitesi,çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Bakü

Giriş: Giriş: İlk olaraq 1963 yılında Jack
Herbert Rubinstein ve Hosshang Taybi
tarafından tanımlanan Rubinstein –Taybi
Sendromu (RTS) otozomal dominant genetik hastalık olup vücutda birçok sistem ve
organı etkiliyor. Mikrosefali, geniş el ve
ayak başparmak, boy kısalığı ,dismorfik yüz
görünümü, mikrognati,retrognati,hipoplastik
maksilla,kavisli kaşlar,uzun kirpikler, geniş
burun köprüsü,kavisli damak, mental retardasyon (IQ skoru 25-79 arası),somurtan
karakterli gülüş ile karakterize sendromdur
.Sendromun CREB-binding protein (CBP)
(50-60%) ve ya EP300 (3-8% ) gen bölgesindeki mutasyon ile ilişkili olmakla beraber
sporadik (30%) yeni mutasyonlar sonucu da
ortaya çıktığı biliniyor.1/100.000125.000 sıklıkta görülen nadir hastalıktır. Bu makalede sık sık alt solunum yolu
enfeksiyonları geçiren 12 aylık RTS ve
bronkomalazi teşhisi konulan bir olgusunulmuştur.
Materyal ve Metod: Olgu sunumu:
RTS tanılı 12 aylık kız bebek tekrarlayan
pnömani şikayetleri ile hastanemize getiriliyor. Hastanın başvuru anında vücut ağırlığı
8.2 kg, boyu 72 sm,baş çevresi 45 sm.
Hastada RTS sendromu ile uyumlu dismorfik yüz,geniş el ve ayak başparmağı,kavisli damak,somurtan karakterli gülüş
.

var. İleri tetkik ve röntgen müayineleri
sonucu hastada bronkomalazi olduğu tespit
ediliyor.Sık sık yaşanan alt solunum yolu
enfeksiyonları bununla açıklanarak tedavi
ediliyor.
Bulgular: Tartışma: RTS mental retardasyon,geniş el ve ayak baş parmakları ve
dismorfik yüz görünümü ile karakterizedir.Bu hastamıza da tanıyı geniş ve kısa baş
ve ayak parmakları, karakteristik yüz
görünümü,motor gerilik gibi major kriterilerin olması ile konulmuştur. RTS-li hastalarda gelişim geriliyi,solunum ve beslenmede zorluklar,urogenital bozukluklar, konjenital kalp hastalıklarının görülme olasılığı
yüksektir. Hatta ileri dönemlerde tümör riski
vardır.Bizim hastamızda ise gelişme geriliyi, solunum ve beslenmede sorunlar ,sık
sık akciyer enfeksiyonları göz önünde
bulundurularak ileri tetkikler yapıldı.Sonuç
olarak hastaya bronkomalazi teşhisi konularak yakınlarına girişimsel bronkoskopi yapılmasının gerekliliyi anlatıldı.
Sonuç: Sonuç: Rubinstein Taybi sendromlu hatalarda bir çok orqanın anomalisi
rastlana bilir. RTS-li hastalarda tam fizik
müayine yapılmalı, yakın takibe alınmalı,
olası tüm anomaliler değerlendirilmelidir.
AnahtarKelimeler: Bronkomalazi, Rubinstein-Taybi sendromu, sık-sıkhastalanma
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FREQUENCY OF CONGENITAL MALFORMATIONS IN EARLY AGE CHILDREN
BORN WITH INTRAUTERINE INFECTIONS
Sabina Garayeva1, Aygun Mammadova2, Nurana Huseynova1
Azerbaijan Medical University1,
Department of I Children Diseases 2,
Scientific Research Institute of Pediatrics named after Farajova3
Giriş:Intrauterine infections (IUI) are one
of the main causes of some congenital abnormalities. Penetration into the genetic material
of the embryo and fetus, that is, direct
teratogen, mutagen or oncogene, which can
affect the developmental anomalies of the
cardiovascular, respiratory system, the gastrointestinal tract.
Yöntem: The study included 158 infants
born with intrauterine infection – main group,
and 76 infants born without intrauterine
infections – control group. In the main group 110 term and 48 preterm infants. In the control group - 65 term and 11 preterm newborns.
Bulgu: The frequency of congenital
malformations at the age of 1 year were
detected- in the main group of term infants 26.9 ± 4.3%, in the control group - 1.7 ± 1.7%
(p<0.001) and preterm infants of main group 24.4 ± 6.4% and in the control group - 6.3 ±
6.1% of congenital anomalies. Most of
abnormalities were anomalies of the cardiovascular system, central nervous system,
gastrointestinal tract and skeletal system. In

the group of term infants born with İUİ at the
3 years of age frequency of occurrence
congenital malformations was17.5± 3.7%, in
the control group - 1.7 ± 1.7% (p<0.01) and
16.3 ± 5.6% in children born preterm with
IUI; in the control group of preterm children
at the 3 years of age this pathology was not
registered. At an early age abnormalities of
the cardiovascular and urinary system lead to
the frequency of congenital anomalies. An
increase in surgical intervention in early age
children with congenital heart defects is
noticeable.
Sonuç: Thus, it is important to note the
important role of congenital anomalies and
chromosomal changes - they are of paramount
importance, because due to the increased
parity of children with severe pathologies,
prenatal diagnosis of congenital and hereditary pathology is crucial.
Anahtar Kelimeler: congenital abnormallities, intrauterine infection, early age children, newborn, preterm newborn, congenital
diseases, congenital morbidity
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63-CÜ TÜRKİYƏ MİLLİ PEDİATRİYA KONQRESİ

müzakirə olunmuş, uşaq təcili yardım,
vaksinasiya, mexanik ventilyasiya, qidalanma, sinir xəstəlikləri, endokrin xəstəliklər üzrə mövzular müzakirə olunmuş,
həkimlər və orta tibb işçiləri üçün klinik
kurslar təşkil olunmuşdur.
Konqresdə K.Y.Fərəcova adına ElmiTədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru,
Türk Dünyası Pediatrlar Birliyinin prezidenti prof. N.C.Quliyev “Azərbaycanda
aşı proqramının perspektivləri” mövzusunda çıxış etmişdir.

30 oktyabr-3 noyabr 2019-cu il tarixində Şimali Kipr Türk Respublikasında
63-cü Türkiyə Milli Pediatriya Konqresi
keçirilmişdir. Bu beynəlxalq tədbirdə
Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti də
iştirak etmişdir. Nümayəndə heyətinin
tərkibində Azərbaycan Tibb Universiteti,
K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat
Pediatriya İnstitutunun mütəxəssisləri,
həkim-pediatrlar olmuşdur.
Konqresdə uşaq xəstəlikləri ilə bağlı
mühüm məsələlər, son klinik protokollar
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