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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 kompu-terdə 

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 şəkil-də), 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 предоставлен-ные 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, мате-

риал/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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UŞAQLARDA YENİ KORONAVİRUS İNFEKSİYASI (COVİD -19) 

 

Quliyev N.C., Rəhimova N.C., Nəsirova S.R. 

K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu 
 

 

11 mart 2020-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) yeni koronavirus adlanan infek-

siyanın sürətli və qlobal yayılması ilə əlaqədar COVİD-19 (Coronavirus disease 2019) pande-

miyasının başlandığını elan etmişdir. Koronavirus infeksiyası (COVİD-19) haqqında dərc olu-

nan məlumatlar əsasən ÜST, Çin Xalq Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəstə-

liklərə nəzarət mərkəzləri, həmçinin xəstəliklərə nəzarət üzrə Avropa Mərkəzinin infeksiya-

nın müalicə və profilaktikasına dair materiallar bazasına əsaslanır. Bu baxımdan təqdim etdi-

yimiz məqalədə elmi nəşrlər, internet resursları və rəsmi statistik məlumatlara əsaslanaraq 

uşaq əhalisi arasında COVİD-19 infeksiyasının klinik və epidemioloji xüsusiyyətləri, diaqnos-

tikası, müalicəsi və profilaktikası, xəstəlik zamanı tibb heyətinin hərəkət alqoritminə dair töv-

siyələr və əsas yanaşmalar öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: koronavirus infeksiyası, uşaqlar, yenidoğulanlar. 
 

 

GİRİŞ.Yeni koronavirus infeksiyasının 

yayılması barədə ilk rəsmi məlumat 31 dekabr 

2019-cu ildə verilmişdir. İnfeksiyanın ilkin 

ocağı Çin Xalq Respublikasının Uhan şəhə-

rində yerləşən balıq bazarı hesab olunurdu. 

Ona görə də ilk vaxtlarda xəstəlik zoonoz 

infeksiya hesab edilirdi. Yanvar ayı ərzində 

Çin ərazisində 11min hadisə qeydə alındı ki, 

bunların 2,5-3%-də letallıq müşahidə olundu.  

11 mart 2020-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) yeni koronavirus adlanan in-

feksiyanın sürətli və qlobal yayılması ilə əla-

qədar COVİD-19 (Coronavirus disease 2019) 

pandemiyasının başlandığını elan etdi. Bu 

zaman tədqiqatçılar müşahidə etdilər ki, 

infeksiyanın ilk həftələrdə bir ocaqda və ayrı-

ayrı rayonlarda  qeydiyyata alınmasından baş-

layaraq, regionlarda, ölkələrdə xəstələnmənin 

artması və hətta, bütün planetdə qlobal yayıl-

ması zamanı COVİD-19-la xəstələnənlər ara-

sında uşaqların sayı digər yaş qruplarından 

əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır.  

Hal-hazırda uşaqlarda COVİD-19 infeksi-

yası zamanı müşahidə olunan klinik əlamət-

lərdən tez-tez rast gəlinən əlamətlər: asimpto-

matik gediş,hərarət (40-56% hallarda), öskü-

rək (hər 2 xəstədən birində),boğazda ağrı/fa-

ringit (40% hallarda),yüngül gedişli diareya, 

ko-infeksiya (qrip A və B, M.pnevmoniya, 

RSV, RV və s.); nadir rast gəlinən əlamətlər 

isə: rinoreya, fitverici tənəffüs, halsızlıq/baş 

ağrısı/mialqiya qeydə alınmışdır. Son məlu-

matlara görə koronavirus infeksiyası zamanı 

uşaqlarda su çiçəyinə oxşar papulovezikulyar 

səpkilər  və nevroloji ağırlaşmalar (Qiyen-

Barre sindromu, insult, tez keçən polineyro-

patiya) müşahidə olunur. 

İtalyan tədqiqatçılar yeni növ koronavirus 

infeksiyasının alovlanmasının başlanğıcında 

Kavasaki sindromunun əlamətlərinə oxşar 

xəstəlik hallarının artmasını müşahidə etmiş-

lər. Həkimlər bu əlamətləri ağır multisistem 

iltihab sindromu (AMİS) ilə əlaqələndirərək, 

öz tədqiqatlarında qeyd edirlər ki, AMİS 

əhəmiyyətli dərəcədə az rast gələrək SARS-

CoV-2 ilə yoluxan hər 1000 uşaqdan birində 

təsadüf olunur. Tədqiqatçıların fikrinə görə, 

çox güman ki, bu xəstəlik infeksiyaya qarşı 

ifrat immun reaksiyanın nəticəsidir (sitokin 

fırtınası).   

Azərbaycan Respublikasında koronavirus 

infeksiyasının yayılmasına görə ümumi statis-

tika üzrə icmala əsasən, uşaqlar arasında  ko-

ronavirus infeksiyasının yayılma tezliyi 0-9 

yaş qrupunda 5%, 10-19 yaş qrupunda isə 

19% təşkil etmişdir. K.Y. Fərəcova adına El-

mi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda koronavi-

rus infeksiyasına şübhə olan 251 uşaq müayi-

nə olunmuş, bu uşaqlardan 6 (2,3%) nəfərdə 

koronavirus infeksiyası aşkar edilmişdir. 

Uşaqlar profil üzrə müvafiq tibb müəssisə-

lərinə köçürülmüşdür. 

Hal-hazırda xəstəliyin epidemiologiyası, 

klinik xüsusiyyətləri, müalicəsi və profilak-

tikası barədə məlumatlar gündəlik olaraq də-

yişir ki, bu da səhiyyə mütəxəssisləri, o 
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cümlədən pediatrlar qarşısında erkən diaqnos-

tika və xəstələrin klinik müşahidəsi, müalicəsi 

baxımından müəyyən çətinliklər yaradır. Ko-

ronavirus infeksiyası olan xəstələr ilk növ-

bədə poliklinika və təcili yardım həkimlərinin 

diqqət mərkəzində olur, hansı ki, bu xəstələrə 

klinikvə epidemioloji məlumatların əsasında 

ilkin diaqnoz qoyulur, ehtiyac olduqda təxirə-

salınmaz yardım göstərilərək infeksion stasio-

nara çatdırılır.  

Koronavirus infeksiyası (COVİD-19) haq-

qında dərc olunan məlumatlar əsasən ÜST, 

Çin Xalq Respublikası və Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının xəstəliklərə nəzarət mərkəzləri, 

həmçinin xəstəliklərə nəzarət üzrə Avropa 

Mərkəzinin infeksiyanın müalicə və profilak-

tikasına dair materiallar bazasına əsaslanır. Bu 

baxımdan təqdim etdiyimiz məqalədəelmi 

nəşrlər, internet resursları və rəsmi statistik 

məlumatlara əsaslanaraq uşaq əhalisi arasında 

COVİD-19 infeksiyasının klinik və epidemio-

loji xüsusiyyətləri, diaqnostikası, müalicəsi və 

profilaktikası, xəstəlik zamanı tibb heyətinin 

hərəkət alqoritminə dair tövsiyələr və əsas ya-

naşmalar öz əksini tapmışdır. 

Koronavirusların ümümi xarakteristi-

kası 

Koronaviruslar- qılaflı viruslar ailəsinə 

məxsus olub, 26-30000 nukleotiddən ibarət 

tək zəncirli RNT molekulu daşıyır. Elektron 

mikroskopiyası zamanı bir cox virusların 

membranında  aydın şəkildə fərqlənən və gü-

nəş tacına bənzəyən iri çıxıntılar (20 nm-ə 

qədər) mövcuddur. Hazırda təxminən 40-a 

yaxın koronavirus məlumdur ki, onlardan 7-si 

insanlar üçün patogendir. Coronaviridae ailə-

sinə bir növdən ibarət Letivirinae  yarımailəsi  

və 4 cinsi (alfa, beta, delta, qamma) birləş-

dirən Orthocoronavirinae  daxildir. Koronovi-

rusların RNT viruslar arasında ən böyük ölcü-

lü genomunun olması, onların genlərinin əla-

və dəyişkənliyinə imkan yaradır.Bütün bunlar 

koronavirusların müxtəlifliyinə və fərqli sa-

hiblərdə uyğunlaşmasına səbəb olur. İndiyə-

dək altı insan koronavirusu (HCoV) məlum-

dur: KRVİ ilə assosiasiya olan  229E, HKU1, 

NL63, OC43, habelə şiddətli tənəffüs yolu-

xucu infeksiyaların yaranmasına səbəb olan 

SARS-CoV və MERS-CoV viruslar. 

11 fevral 2020-ci ildə Beynəlxalq Virus 

Taksonomiyası Komitəsi, kəskin tənəffüs sin-

dromunun (SARS) yayılmasının törədicisi ilə 

genetik qohumluğunu nəzərə alaraq yeni viru-

sa SARS-CoV-2 (ağır kəskin tənəffüs sindro-

munun koronavirusu-2) adı vermişdir. 

Hazırda SARS-CoV-2 yeni beta-korona-

virus (Sarbecovirus) olaraq təsnif edilmişdir. 

SARS-CoV-2-nin ətraf  mühitdə yüksək da-

vamlılığa malik olmadığı və əsas dezinfek-

siyaedici maddələrə həssas olduğu müəyyən 

edilmişdir. 

Hesab olunur ki, virus hüceyrəyə daxil 

olaraq hüceyrə səthində yerləşən S (spike) 

zulalın vasitəsilə bir çox toxumalarda mövcud 

olan (ağciyər, bağırsaq, böyrəklər, damar, o 

cümlədən, ağız boşluğunun selikli qişası)  

angiotenzin-çevirici 2 fermentin reseptoruna 

birləşərəksitokinlərin yüksək ekspessiyasını 

və-immun cavabın proqressivləşməsinə səbəb 

olur ki, bunun nəticəsində də bütün orqan və 

toxumalar zədələnir.Eyni zamanda qanda lim-

fositlər, xüsusilə T-limfositlərin miqdarının 

azalması müşahidə olunur. 

Hazırda xəstəlikdən sonra davamlı immu-

nitet müşahidə olunmamışdır. 

Epidemiologiya.COVİD-19- antroponoz 

infeksiyadır. İnfeksiya mənbəyi insan hesab 

olunur, infeksiyanın heyvandan və ya əksinə 

ötürülmə ehtimalı təsdiqlənməmişdir.Mövcud 

məlumatlar xəstənin klinik əlamətlərin baş-

lanmasından sonrakı ilk yeddi gün ərzində ən 

çox yoluxucu olduğunu göstərir.Bununla ya-

naşı, virusun həm inkubasiya dövründə, həm 

də rekonvalessensiya dövründə ötürülmə 

ehtimalı istisna edilmir.Ancaq ehtimal edilir 

ki, bu zaman yoluxma daha aşağıdır. 

Ötürülmə yolları. İnfeksiyanın əsas ötü-

rülmə yolları hava-damcı və təmasla baş verir. 

Bu zaman, SARS-CoV-2 əsasən yoluxmuş bir 

insanın öskürməsi, asqırması və ya danışması 

zamanı ətrafa yayılan damcılar (aerozol) va-

sitəsilə ötürülür. Bundan əlavə, virusun nəcis-

lə uzun müddət ifraz olunması infeksiyanın 

fekaloral ötürülmə mexanizmini inkar etmir, 

baxmayaraq ki, bəzi müəlliflər bu mexanizmi 

infeksiyanın insandan insana ötürülməsi üçün 

əsas hesab etmirlər. 

Uşaq əhalisinin həssaslığı. Uşaqlar da bö-

yüklər kimi COVID-19 infeksiyasına həssas-

dırlar. Lakin uşaqlarda infeksiyanın yüngül 

gedişinin səbəbləri bəlli deyil və əlavə təd-

qiqat tələb edən bir çox fərziyyələr mövcud-

dur. Asimptomatik və yüngül formaların yük-

sək nisbətini nəzərə alaraq, uşaqlar hal-hazır-
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da potensial infeksiya mənbəyi kimi qəbul 

olunurlar. Buna baxmayaraq, infeksiya ocaq-

larında uşaq əhalisi populyasiyasının yoxla-

nılması onların yüksək yoluxdurma qabiliy-

yətini təsdiqləmir və uşaqların əsas yoluxması 

ailədə və ya tibb müəssisələrində (doğum ev-

lərində) baş verir. 

Təsnifatı.COVID-19 (İngiliscə Koronavi-

rus Xəstəliyi 2019) - yeni koronavirus infeksi-

yasının rəsmi adı olub, Ümumdünya Heyvan 

Sağlamlığının Mühafizəsi (ÜHSM), Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsər-

rüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən hazırlanan 

tövsiyələrə uyğun olaraq, 11 fevral 2020-ci 

ildə təyin edilmişdir. Fövqəladə hallarda  Xəs-

təliklərin Beynəlxalq Təsnifatının 10-cu dü-

zəlişinə (XBT-10) uyğun olaraq U07 kodu 

istifadə olunur. 

 

1. UŞAQLARDA KLİNİK ƏLAMƏTLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

1.1. Yenidoğulanlarda COVİD-19 infek-

siyasının klinik əlamətləri 

Bətndaxili infeksiyanın anadan uşağa ver-

tikal yolla ötürülməsinə  dair dəlillər müəyyən 

olunmamışdır, bütün infeksiyaya yoluxma 

halları doğuşdan sonra baş verdiyi üçünq 

azanılma hesab olunur. Xəstələnmənin  artma-

sı ilə əlaqədar COVID-19 olan analardan do-

ğulan yenidoğulanların sayı artır. Bu gün 

mövcud məlumatlara əsasən neonatal CO-

VID-19 infeksiyasının təxmini diaqnozu üçün 

meyarlar aşağıdakıları əhatə edə bilər: 

- qeyri-stabilbədən hərarəti, aktivliyin 

aşağı olması, zəif qidalanma və ya təngnəfəs-

lik daxil olmaqla sadalanan ən azı bir əlamə-

tin olması- patologiyanı göstərən bir və ya iki 

tərəfli “buzlu şüşə” tipli dəyişikliklər daxil ol-

maqla döş qəfəsinin rentgen müayinəsindəki 

dəyişikliklər. 

- təsdiqlənmiş COVİD -19 infeksiyalı ailə 

üzvləri və ya  xəstələrə qulluq edən şəxslərin 

olması 

- təsdiqlənmiş COVİD -19 infeksiyalı in-

sanlar və ya ağır pnevmoniya olan pasientlərlə 

sıx əlaqə. 

COVİD-19 infeksiyasının klinik təzahür-

ləri, xüsusən vaxtından əvvəl doğulanlarda 

qeyri-spesifikdir. Hərarətin labilliyi qeyd olu-

nur, respirator əlamətlərə  taxipnoe, iniltili tə-

nəffüs, burun qanadlarının gərilməsi, tənəf-

füs aktında köməkci əzələlərin iştiraki, apnoe, 

öskürək və taxikardiya daxil ola bilər. Bəzi 

hallarda zəif əmmə, gəyirmə, diareya, qarın 

köpməsi müşahidə olunur.  

 

1.2.  1 aydan böyük uşaqlarda COVİD-19 

infeksiyasının klinik  əlamətləri. 
 

Mövcud məlumatlara görə, uşaqlar və 

yeniyetmələr böyüklərlə müqayisədə xəstəliyə 

daha az meyllidirlər və xəstəliyin diaqnozu  

təsdiqlənmiş  pasientlərdə 1-5% təşkil edir. 

Görünür ki,stasistikanın müxtəlifliyi SARS-

CoV-2 görə test olunmuş xəstə qruplarında 

olan fərqlərlə müəyyən edilir. Xəstəlik, həm-

çinin yenidoğulan uşaqlarda da qeyd olunur. 

Bütün pandemiya dövründə dünya statistika-

sında uşaqlarda xəstəlik nəticəsində tək-tək 

ölüm halları qeydə alınmışdır. 

Uşaqlarda təsvir olunan xəstəlik hallarının 

böyük əksəriyyəti onların xəstələnmiş böyük-

lərlə təmasda olması ilə əlaqədardir. Uşaqlar-

da ən çox meydana cıxan əlamətlərə yüksək 

hərarət, bəlğəmsiz öskürək, intoksikasiya əla-

mətləri (mialgiya, ürək bulanması, ishal, qus-

ma) aiddir.  

Bəzi uşaqlarda rinoreya, burun tutqunluğu, 

nadir hallarda mədə-bağırsaq traktının zədə-

lənmə əlamətləri (qarın ağrısı, ishal, qusma) 

qeyd olunur. Böyüklərlə müqayisədə COVİD 

-19 infeksiyası fonunda diareya uşaqlarda 

daha tez-tez rast gəlinir. Sağalma 1-2 həftə 

ərzində baş verir. Uşaqların ən azı dördə biri 

infeksiyanı klinik əlamətsiz keçirirlər. 10%-a 

qədər uşaqlara hospitalizasiya tələb olunur. 

Orta hesabla 1% uşaqlarda COVİD -19 infek-

siyasının ağır gedişi qeyd olunur və xəstəliyin 

fəsadlaşması  ağır, yanaşı  xəstəlikləri  olan 

uşaqlarda daha tez inkişaf edir.  

COVİD-19 infeksiyası klinik olaraq aşağı-

dakı formalarda təzahür edir:  

- yüngül gedişli kəskin respirator infek-

siya 

-  tənəffüs catışmazlığı əlamətləri olma-

dan pnevmoniya 

- tənəffüs catışmazlığı əlamətləri olan 

pnevmoniya 

- kəskin respirator distres-sindrom 

- sepsis 

- septiki (infeksion-toksik) şok 
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COVİD-19 infeksiyasının yüngül, orta 

ağır və ağır gedişimüəyyən edilir. Əksər ölkə-

lərdə ağırlıqtənəffüs catışmazlığı, pnevmo-

niya, kəskin respirator distres-sindrom əla-

mətlərinin olub-olmasına əsaslanır, asimpto- 
 

matik, yüngül, orta ağır, ağır  (ağır pnevmo- 

niya) və kritik formalar (kəskin respirator dis-

tres-sindrom, septik şok) nəzərə alaraq qiy-

mətləndirilir.  

 

 

Asimptomatik forma 

Laborator müayinəsində SARS-CoV-2 RNT-ninolmasıtəsdiq edilən, xəstəliyin 

klinik əlamətləri və rentgen müayinəsi (komputer tomoqrafiyası) zamanı vizual dəyişiklikləri 

olmayan  uşaqlar. 

Yüngül forma 

İntoksikasiya əlamətləri (hərarət, zəiflik, mialgiya) və yuxarı tənəffüs sisteminin  

zədələnməsi (öskürək, boğazda ağrı, zökəm, asqırma) olan uşaqlar 

Baxış zamanı: ağız udlaqda;  ağciyərlərdə auskultativ dəyişikliklər qeyd olunmur. 

Bəzi hallarda hərarət  olmaya da bilər, ancaq qastrointenstinal əlamətlər 

 (ürək bulanma, qusma, qarında ağrı, diareya)müşahidə olunur. 

Orta ağır forma 

Hərarət,  öskürək (əsasən quru,qeyri-produktiv) və pnevmoniya olan uşaqlar. 

Auskultativ xırıltılar (quru və yaş) eşidilir, ancaq tənəffüs catışmazlığı əlamətləri (təngnəfəslik) və 

hipoksemiya olmaya bilər. 

Bəzi hallarda aşağı tənəffüs yolların zədələnməsinin aşkar klinik əlamətləri 

 olmaya bilər, ancaq döş qəfəsi  komputer tomoqrafiyasında ağciyərlərdə 

 cüzi dəyişikliklər müəyyən edilir. 

Ağır forma 

Kəskin respirator infeksiya əlamətləri olan uşaqlarda xəstəliyin əvvəlində  

(hərarət, öskürək),  mədə-bağırsaq traktı tərəfindən əlamətlərlə (diareya)  müşayət  

oluna bilər.  Xəstəlik adətən həftə ərzində proqressivləşir, tənəffüs catışmazlığı 

 əlamətləri meydana gəlir (mərkəzi sianozla təngnəfəslik), SpO2 ≤92%. 

Döş qəfəsi orqanlarının KT və rentgen müayinəsi zamanı pnevmoniya əlamətləri 

Kritik forma 

Xəstəliyin sürətlə proqressivləşməsi və respirator distres sindromun inkişafı  və ya 

 ağır tənəffüs catışmazlığı ilə olan uşaqlar. 

Şok, ensefalopatiya,  miokardın zədələnməsi və ya ürək catışmazlığı,  

koaqulyasiyanın pozulması, böyrəklərin kəskin zədələnməsi, həmçinin poliorqan  

çatışmazlığı müşahidə edilə bilər. 
 

Asimptomaik forma olan xəstələr evdə 

təcrid olunur, yünğül formada olan xəstə-

lər isə ev şəraitində müalicə alır.  

Koronavirusun növündən asılı olmayaraq 

uşaqlarda xəstəliyin ağır gedişinin risk faktor-

larına aiddir: 

- qeyri-qənaətbəxş premorbid fon (ağci-

yər xəstəlikləri, inkişaf qüsurlari, onkoloji 

xəstəliklər); 

- müxtəlif qenezli immundefisit vəziy-

yətlər 

- respirator-sinsitial, qrip və digər virus-

larla ko-infeksiya. 

 

Beləliklə, uşaqlarda böyüklərdəki kimi 

xəstəliyin klinik mənzərəsində qızdırma və 

respirator  sindrom üstünlük təşkil edir. Bu-

nunla yanaşı, 2020-ci ildə pandemiya dövrü-

nün müxtəlif ölkələrdəki təcrübəsi göstərir ki, 

uşaqlarda böyüklərlə  müqayisədə, xəstəliyin 

və klinik əlamətlərindaha yünğül gedişi, virus 

genezli pnevmoniyanın inkişaf etməməsivə 

letal nəticələrinçox azolmasıqeyd olunur. 

Lakin,  məhz müxtəlif yaşda olan uşaqlar, 

xəstəliyin yayılmasında mühüm rol oyna-

dığına görə diqqət mərkəzində olmalıdırlar.  
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2. UŞAQLARDA COVİD -19 İNFEKSİYASININ DİAQNOSTİKASI 

 

2.1. Laborator diaqnostika 

Qanın klinik müayinəsi. Uşaqlarda xəs-

təliyin başlancığında leykositlərin normal 

göstəriciləri və ya limfopeniya əlamətləri ilə 

leykopeniya qeydə alınır. Xəstəliyin daha ağır 

gedişi üçünlimfopeniya səciyyəvidir. Trom-

bositlərin miqdarının azalması sepsis, orqan 

disfunksiyası, YDDL-sindromun  inkişafının 

əlaməti  ola bilər.  

Qanın biokimyəvi analizi  hər hansı spesi-

fik məlumat verməyə bilər, ancaq aşkar olu-

nan dəyişikliklər orqan disfunksiyası, yanaşı 

xəstəliklərlərin dekompensasiya və fəsadlaş-

masını göstərir. Bəzi yoluxmuş uşaqlarda 

transaminazaların (normadan 8-10 dəfə çox), 

kreatinfosfokinazanın MB-fraksiyası və mioq-

lobinin səviyyəsinin artması ola bilər. CO-

VİD-19 infeksiyası zamanı, o cümlədən, yeni-

doğulanlarda qeyri-spesifik troponin I (8-12% 

pasientlərdə), KFK-MB-nin normanın yuxarı 

sərhədindəvə ya iki dəfə yüksəlməsi müşahidə 

edilir. Belə bir artım ürək əzələsinin zədələn-

məsini göstərmir,  ancaq vəziyyətin ağırlaş-

ması zamanı əlavə müayinənin (dinamikada 

kardiospesifik markerlərintəkrar müayinəsi) 

aparılmasını tələb edir. Uşaqlarda kritik və-

ziyyətin inkişafı zamanı laktatdehidrogenaza-

nın (LDQ) (normadan 2 dəfə cox) yüksəlməsi 

qeyd olunur. 

C-reaktiv zülalın (CRZ) qan zərdabında 

səviyyəsi bəzi xəstələrdə artır. Bu göstəricinin 

əhəmiyyətli dərəcədə artması (CRZ 30 mq/l 

cox) adətən, bakterial infeksiyanın, septik 

ağırlaşmaların inkişafının əlaməti kimi özünü 

birüzə verir. Prokalsitoninin (PKT) səviyyəsi 

böyüklərə nisbətən uşaqlarda daha tez-tez 

yüksəlməsi müşahidə olunur (bu baxımdan 

COVİD-19 diaqnozunun qoyulmasından son-

ra xəstəliyin ilk günlərində antibiotiklərin tə-

yin olunması bununla izah olunur). İnfeksiya-

nın ağır gedişi zamanı qeyri-spesifik iltihab 

markeri olan İnterleykin-6-nın (İL-6) yüksəl-

məsi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, uşaqlarda 

istənilən respirator infeksiyalar zamanı İL-6-

nın əhəmiyyətli dərəcədə artması  xəstəliyin 

ağırlıgı və letallığın yüksəlməsi ilə assosasiya 

olunur.  

Qlikohemoqlobulinin(HbA1С) səviyyəsi

nin müayinəsi. Bu göstəricinin artması proq-

nostik cəhətdən qeyri-qənaətbəxş əlamət kimi 

qiymətləndirilir. 

Pulsoksimetriya (SpO2 ölcülməsi)- hipo-

ksemiyanın və tənəffüs çatışmazlığının qiy-

mətləndirilməsi baxımından bütün uşaqlara 

göstərişdir. Pulsoksimetriya sadə və etibarli 

skrininq üsulu olub, hipoksemiyalı xəstələri 

aşkar etməyə və bu xəstələrdə respirator 

dəstəyin effektliyinin qiymətləndirilməsinə 

imkan verir. 

PaO2, PaCO2, pH, bikarbonatlar, lak-

tatın təyini ilə arterial qanqazlarının müa-

yinəsi kəskin tənəffüs çatışmazlığı (SpO2-nin 

92%-dən az olması) olan bütün xəstələrə məs-

ləhət görülür. Ağciyərlərin süni ventilyasiyası 

(ASV) olan bütün xəstələrə turşu-qələvi mü-

vazinətinin və qan qazlarının göstəricilərinin 

monitorinqiaparılmalıdır. 

Protrombin müddətinin, aktiv parsial 

tromboplastin vaxtının, D-dimerin səviyyəsi-

nin təyini ilə koaquloqrammanın  aparılması  

kəskin tənəffüs çatışmazlıgı olan bütün 

xəstələrə tövsiyə olunur. DVS  sindromunun 

inkişafının skrininqi məqsədi ilə aşkar DVS 

sindromunun diaqnostikasında istifadə olunan 

İSTH (İnternational Society on Thrombosis 

and Haemostasis) şkalasından istifadə etmək 

olar. 

2.2. İnstrumental diaqnostika 

Ağciyərlərin komputer tomoqrafiyası 

(KT) COVİD -19 infeksiyası nəticəsində 

yaranan pevmoniyalara şübhə olan bütün xəs-

tələrə məsləhət görülür. KT müayinəsinin 

aparılması mümkün olmayan xəstələrə döş 

qəfəsi orqanlarının ön düz və yan proyek-

siyalarda icmal  rentgenoqrafiyası aparılır (il-

tihabi prosesin qeyri-müəyyən lokalizasiyası 

zamanı sağ yan proyeksiyada rentgen şəklin 

çəkilməsi məsləhət görülür). Ağciyərlərin KT  

müayinəsi  virus pnevmoniyalarının diaqnos-

tikasında  həssas müayinə üsulu hesab olunur. 

Diaqnozun dəqiqləşdirilməsində bu müayinə 

üsulu prioritet  hesab olunur. Döş qəfəsinin 

rentgenoqrafiyası zamanı pnevmoniyanın əsas 

əlamətləri kimi  "buzlu şüşə"şəklində ikitə-

rəfli infiltrat və ya ağciyər toxumasının kon-

salidasiyası nəzərə carpır. Ağciyərlərin aşağı 

və orta paylarında ikitərəfli yayılmış infi-
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ltrativ tündləşmələrgörünə bilər. Həmçinin, az 

miqdarda plevral maye  də nəzərə çarpir. 

Ağciyərlərin ultrasəs müayinəsi. Əlavə 

instrumental diaqnostika  üsulu məqsədilə ağ-

ciyərlərin ultrasəs müayinəsi istifadə oluna 

bilər. Hal-hazırda reanimasiya və intensiv 

terapiya şöbələrindəağır xəstələrə tətbiq olu-

nan ağciyərlərin ultrasəs müayinəsinin proto-

kollarının (BLUE protokolu və s.)işlənib 

hazırlanması nəzərdə tutulur. Kəskin respira-

tor distres-sindromunun inkişafı zamanı 

ağciyərlərin USM mənzərəsi spesifik patternə 

malikdir (tezləşmiş B xəttləri və "ağ ağcı-

yər"). Pediatrik praktikada  müayinə metodu-

nun tətbiqinin əsas çətinlikləri personala 

həmin məlumatların düzgun  interpritasiyası-

nın aparılmasının  öyrədilməsindən və por-

tativ USM aparatlarla təmin olunmasından 

ibarətdir. Həmcinin, COVİD-19 infeksiyası 

zamanı döş qəfəsi rentgen müayinəsinin zəif 

həssaslığını nəzərə alaraq, KT müayinəsinin 

aparılması mümkün olmadıqda ağciyərlərin 

USM həm diaqnozun qoyulmasında, həm də 

dinamik qiymətləndirmədə əhəmiyyətli ola 

bilər. Bununla yanaşı, portativ USM aparatla-

rının olması xəstələrin müayinə məqsədi ilə 

şüa diaqnostika şöbəsinə köçürülməsinin 

zəruri olmaması və bununla da personalın və 

avadanlıqların yoluxma ehtimalının az olma-

sına, həmçinin KT müayinəsi ilə müqayisədə 

ağır xəstələrin dinamikada daha tez-tez qiy-

mətləndirilməsinə imkan yaradır. 

Elektrokardioqrafiya. 

Elektrokardioqramma (EKQ) yanaşı kardio-

loji  patologiya müşahidə  olunan xəstələrə 

göstərişdir.Miokardın ciddi zədələnməsinə 

şübhə olduqda ürək ritminin pozulmasının 

aşkar edilməsi məqsədi ilə EKQ müayinəsinin 

aparılması vacibdir, lakinhemodinamik dəyi-

şikliklərin ətraflı qiymətləndirilməsi baxımın-

dan həmin müayinəninin exokardioqrafiya  

müayinəsi  və spesifik kardiomarkerlərin kon-

sentrasiyasının təyini ilə birgə aparılması 

məsləhətdir. 

 

2.3. Mikrobioloji (spesifik) diaqnostika. 
 

Xəstəliyə yoluxmuş uşaqların bioloji nü-

munələri (nazofaringeal yaxma, bəlğəm, 

bronx-alveolyar lavaj ( BAL), qan və nəcis 

nümunələri virusun RNT-sini daşıyır. CO-

VİD-19  infeksiyasının etiologiyasının müəy-

yənləşdirilməsi məqsədi ilə SARS-COV-2-in 

RNT-sini təyin etməyə imkan verən PZR 

müayinəsi aparılır. Şübhə yaranan xəstələrdə 

nümunələr tez bir zamanda götürülməlidir. 

İlkin diaqnostika məqsədi ilə nazofaringeal 

yaxma və orofaringeal yaxma götürülür (oro-

faringeal yaxma daha zəif diaqnostik əhəmiy-

yətə malikdir). 

Hospitalizasiya olunmuş xəstələrdə pro-

duktiv öskürək olduqda  bəlgəmin yığılması 

tövsiyə olunur: bəlğəmin induksiyası məslə-

hət görülmür. Aşağı tənəffüs yollarından nü-

munələr olduqda  onların müayinəsi aparılır. 

Produktiv öskürəyi olan xəstələrdə bəlğəm 

(bəlğəmin induksiyası məsləhət deyil), ağci-

yərlərin invaziv suni ventilyasiyası  zamanı 

aşağı tənəffüs yollarından aspirat və ya lavaj 

mayesi müayinə olunur. 

Uşaqlarda burun  və ağız-udlaq yaxmala-

rının götürülmə üsulu:  

 Yalnız plastik içlikli sintetik lifli zond-

lardan istifadə etmək məsləhətdir. 

 Nazofaringeal yaxma: damağa paralel 

olaraq zond burun keçəçəyinə yeridilir. Zon-

dun dərinliyi burun keçəcəyindən xarici qulaq 

keçəcəyinə qədər olan məsafəyə bərabər ol-

malıdır. Zond bir necə dəqiqəlik sekresiya-nın 

hopması məqsədi ilə saxlanılmalıdır. Daha 

sonra onu çevirərək çıxarmaq lazımdır. 

 Orofaringeal yaxma: material udlağın 

arxa divarından yığılır. Dil şpatellə fiksasiya 

olunur və ona toxunulmur. 

 Xəstələrdən nazofarengeal yaxmaların 

götürülməsi zamanı personal N-95 və ya daha 

güçlü respirator ilə  (respirator olmadıqda 

maska istifadə olunmalıdır), əlçəkdə, xalatda 

olmalıdır. Həmçinin gözlərdə qoruyucu vasi-

tələr olmalıdır. 
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3. UŞAQLARDA YENİ KORONAVİRUS İNFEKSİYASINA ŞÜBHƏLİ HALLARDA  

COVİD-19 İNFEKSİYASININ DİAQNOSTİKASI VƏ HƏKİMİN HƏRƏKƏT 

ALQORİTMİ 

 

“Şübhəli” hallar: Kəskin respirator in-

feksiya, bronxit, pnevmoniya, kəskin respi-

rator tənəffüs çatmamazlığı, sepsisin klinik 

əlamətləri göstərilən epidemioloji məlumat-

larla birgə aşkar edildikdə: 

- Klinik əlamətlərin inkişafından əvvəl 

14 gün ərzində xarici səfərdən qayıtması 

- SARS-CoV-2 infeksiyasına görə mü-

şahidə altında olan, sonradan xəstələnən şəxs-

lərlə son 14 gün ərzində sıx təmasın olması 

 

 

- COVİD-19 diaqnozu laborator təsdiq 

olunmuş şəxslərlə son 14 gün ərzində sıx 

təmasın olması 

“Təsdiq olunmuş” hallar 

Klinik vəziyyətlərdən asılı olmayaraq 

laborator müayinədə SARS-CoV-2 virusunun 

RNT-nin PSR üsulu ilə təsdiq olunması 

Tibb işçilərinin kəskin respirator virus 

infeksiyası olan xəstələrə yanaşma alqo-

ritmi (18 yaşa qədər olan xəstələr bu alqo-

ritmə əsasən qruplara ayrılmalı və müvafiq 

taktika müəyyən olunmalıdır) 

 

Kəskin respirator virus infeksiyası 

əlamətləri var 

Kəskin respirator virus infeksiyası 

əlamətləri yoxdur 

I QRUP 

son 14 gün ərzində COVİD-19 hadisəsi qeydə alınan ölkədən geri qayıdanlar 

Yüngül gedişli: 

-14 gün evdə təcrid olunma 

- cito! müraciətlərə əsasən 1,3, 11-ci  

gün biomaterialın götürülməsi 

 (ağız- və burun-udlaqdan yaxma) 

-yaxmanın götürülməsindən 1 gün  

sonra nəticələrə nəzarət 

- müalicənin təyini 

-əmək qabiliyyətinin olmaması  

vərəqəsinin tərtibi (izolyasiyanın  

1-14-cü  günü ərzində klinik 

əlamətlər müşahidə edilərsə, 15 gündən 

bütün  

xəstəlik dövrü ərzində yeni kartanın 

 tərtibi) 

- biomaterialın götürülməsi  

(ağız- və burun-udlaqdan yaxma) 

- I gün yaxma aeroport və ya digər  

nəqliyyat zonasında, 11-ci gün isə  

poliklinika həkimi tərəfindən  

götürülür. 

- ehtiyac olarsa, 14 gün ərzində əmək qabiliyyəti-

nin olmaması vərəqəsinin 

verilməsi 

- evdə 14 gün ərzində təcrid olunma 

Həkim mütləq xəstəyə aşağıdakı  

məlumatları verməlidir: 

-xəstə mütləq evdə qalmalıdır,  

evi tərk etmək qadağan olunur. 

 -KRVİ və digər xəstəlik əlamətləri  

müşahidə olunarsa, xəstə həkimi evə çağırmalıdır. 

 

 

 

Ağır gedişli: 

Aşağıdakı hallarda xüsusi təcili  

yardım briqadası tərəfindən  

hospitalizasiya: 

-aşkar intoksikasiya 

- əsas xəstəliyin dekompensasiyası 

- SpO2  ≤92% 

- bədən hərarəti >38
0
C 
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II QRUP 

son 14 gün ərzində COVİD-19 hadisəsi qeydə alınan ölkədən geri qayıdanlarla şəxslərlə 

təmasda olanlar (infeksiya təsdiq olunmayan, lakin respirator əlamətlər olan geri qayıdanlarla) 

Yüngül gedişli: 

-14 gün evdə təcrid olunma 

- 1,3, 11-ci gün biomaterialın 

götürülməsi (ağız- və burun-udlaq-

dan yaxma) 

-yaxmanın götürülməsindən 1 

gün sonra nəticələrə nəzarət 

- müalicənin təyini 

-14 gün ərzində əmək qabiliy-

yətinin olmaması vərəqəsinin tərtibi  

- evdə 14 gün ərzində təcrid olunma 

- ehtiyac olarsa, 14 gün ərzində əmək qabiliyyətinin 

olmaması vərəqəsinin verilməsi 

 

Həkim mütləq xəstəyə aşağıdakı məlumatları ver-

məlidir: 

-xəstə mütləq evdə qalmalıdır, evi tərk etmək qadağan 

olunur. -KRVİ və digər xəstəlik əlamətləri müşahidə 

olunarsa, xəstə həkimi evə çağırmalıdır. 

 

 

 
Ağır gedişli: 

Aşağıdakı hallarda xüsusi təcili 

yardım briqadası tərəfindən hospita-

lizasiya: 

-aşkar intoksikasiya 

-əsas xəstəliyin dekompensasi-

yası 

- SpO2  ≤92% 

- bədən hərarəti >38
0
C 

 

III QRUP (kəskin respirator virus infeksiyası ilə təmasda olmayan xəstələr) 

I və II qrupa aid olmayanlar 

- evdə və ya stasionarda müalicə 

- müalicənin təyin olunması 

- ehtiyac olarsa, 14 gün ərzində əmək 

qabiliyyətinin olmaması vərəqəsinin 

verilməsi 

-həkimin qərarına əsasən müracətin I 

günü biomaterialın götürülməsi (ağız- və 

burun-udlaqdan yaxma)  

 

 

 

Aşağıdakı infeksiyalarla diferensial diaq-

nostika aparılmalıdır:  

- Qrip 

- Paraqrip 

- Adenovirus infeksiyası 

- Respirator-sinsitial virus infeksiyası 

- Rinovirus infeksiyası 

- İnsan metapnevmovirus infeksiyası 

- SARS-CoV, MERS-CoV tərəfindən 

törədilən ağır koronavirus infeksiyası 

- Digər virus infeksiyaları 

- Mycoplasma pnevmonia və Chlamydia 

pnevmoniae tərəfindən törədilən infeksiyalar 

- Bakterial pnevmoniya 

 

3.1. Həkim-neonatoloqlar üçün tövsiyələr 
 

Yeni koronavirus infeksiyası ilə mübarizə 

və profilaktikası üzrə Çin ekspertlərinin 

konsensisuna əsasən, COVİD-19 infeksiyası 

olan yenidoğulan uşaqlar xəstəliyin aşkar 

klinik əlamətlərinin olmasına və ya olmama-

sına görə təsnif olunurlar. Onlarda klinik 

əlamətlər asimptomatik, yüngül və ya ağır ola 

bilər. Əldə olunan məlumatlar göstərir ki, bu 

uşaqlarda inkubasiya dövrü adətən, 3-7 gün 

(ən qısa 1 gün, ən uzun 14 gün) təşkil edir. 

Klinik əlamətlər, xüsusən vaxtından əvvəl 

doğulan uşaqlarda spesifik deyil. Yenido-

ğulanın bədən hərarəti artmış, azalmış və ya 

normal ola bilər. Aşağıdakı klinik əlamətlər 
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müşahidə oluna bilər: zəif əmmə, qaytarma, 

taxipnoe, səsli tənəffüs, tənəffüs aktında kö-

məkçi qrup əzələlərin iştirakı (burun pərləri-

nin gərilməsi, qabırğaarası sahənin dartılma-

sı), apnoe tutmaları, öskürək, taxikardiya, qar-

nın köp olması, diareya. 

Qanın ümumi müayinəsi zamanı leykosit-

lərin normal və ya artmış olması, limfositlərin 

miqdarının azalması aşkar oluna bilər. Labo-

rator müayinələr zamanı CRZ yoxlanmalıdır. 

PZR zamanı yuxarı (burun-udlaq, əsnək-

dən yaxma) və aşağı (endotraxeal aspirat, 

bronx-ağciyər lavajı) tənəffüs yolları, qan, 

nəcisdə COVİD-19 aşkar oluna bilər.  

Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi zamanı 

pnevmoniya müşahidə oluna bilər. 

Qarın boşluğunun icmal rentgen müayi-

nəsi zamanı bağırsaq keçməməzliyi üçün 

xarakter rentgenoloji əlamətlər aşkar oluna 

bilər. 

COVİD-19 infeksiyasına şübhəli olan 

yenidoğulanların təyini- bu, doğuşa qədərki 

14 gün və doğuşdan sonrakı 28 gün ərzində 

COVİD-19 olan analardan doğulan və ya 

COVİD-19-a yoluxan xəstələrlə təmasda olan 

yenidoğulanlardır (ailə üzvləri, himayəçilər, 

tibbi heyət və ziyarətçilər daxil olmaqla). 

Yoluxmaya şübhə olan bütün uşaqlar klinik 

əlamətlərdən asılı olmayaraq müşahidə altında 

olmalıdırlar. COVİD-19 infeksiyası aşağıdakı 

hallarda təsdiq olunmuş hesab edilir:  

1. Tənəffüs yollarından və ya qandan gö-

türülmüş nümunələrdə PZR müayinəsi nəticə-

sində virusun RNT-sinin aşkar edilməsi 

2. Tənəffüs yollarından və ya qandan gö-

türülmüş  nümunələrdə virusun geninin sek-

venləşməsi məlum nümunələrlə müqayisədə 

yüksək homoloji hesab edilir. 

Dərc edilən nəşrlərdə COVİD-19 infek-

siyası olan  6 anada ana südünün  nümunəsi 

müayinə olunmuş, bu zaman COVİD-19 aş-

kar edilməmişdir. Lakin buna baxmayaraq, az 

sayda müayinə aparıldığı üçün bu nəticələri 

dürüst hesab etmək olmaz. Bundan başqa, 

südəmər uşaqlarda hava-damcı, təmas yolu ilə 

də yoluxma ola bilər. 

Hal-hazırda mövcud olan yeni koronavirus 

infeksiyasını nəzərə alaraq:  

1. COVİD-19 infeksiyasına şübhə və ya 

təsdiq olunmuş infeksiyası olan analardan 

olan yenidoğulanlar xəstəliyə görə müayinə 

olunmalıdır. 

2. Əgər uşaqda doğuşdan sonra xəstəlik 

əlamətləri yoxdursa və COVİD-19 infeksiya-

sına şübhə olan anada testin nəticəsi mənfi-

dirsə, ana və uşaq birgə qala bilər. 

3. Əgər anada COVİD-19 infeksiyası tes-

ti müsbət olrsa, o zaman ana karantinə yerləş-

dirilir, yenidoğulan təcrid olunaraq COVİD-

19-a görə yoxlanılır. Əgər yenidoğulanda tes-

tin nəticəsi mənfi olarsa, ata/himayəçi uşağa 

mütəmadi olaraq qulluq edə bilər. 

4. Əgər yenidoğulanda COVİD-19 infek-

siyasının klinik əlamətləri müşahidə olunarsa, 

o, gələcək diaqnostika və müalicə üçün yeni-

doğulanlar şöbəsinə yerləşdirilməlidir. 

5. Ana və uşağın ayrı qalması anada dep-

ressiya yarada bilər ki, bununla əlaqədar psi-

xoloq yardımı tövsiyə olunur.  

6. COVİD-19 infeksiyası müsbət olan 

analardan doğulan bütün sağlam uşaqlar do-

ğum evindən yazıldıqdan sonra neonatoloq və 

pediatrın daimi nəzarəti altında olmalıdır. 

7. Yenidoğulanda COVİD-19 infeksiya-

sının asimptomatik gedişi zamanı 2 dalbadal 

test nəticəsi mənfi olana qədər hər 2 gündən 

bir yuxarı tənəffüs yollarından (burun-udlaq 

və udlaq) nümunələr götürülməli və test olun-

malıdır. 

8. Çində aparılan araşdırmalarda ana və 

uşağı 14 gün ayrıca təcrid etmək barədə fikir-

lərə rast gəlinir. Yenidoğulanın təcrid olun-

ması epidemik sıcrayışın qarşısını almaq məq-

sədilə nəzərdə tutulmuşdur. 

9. Təcrid olunma: şübhəli və ya COVİD-

19 infeksiyası olan yenidoğulanları izolyasiya 

və müdafiə avadanlıqları ilə təmin olunmuş 

xüsusi xəstəxanalarda müalicə etmək lazım-

dır. Şübhəli yenidoğulanlar bir palatada, təs-

diq olunmuş infeksiyası olanlar isə ayrıca 

bokslarda təcrid olunmalıdır. 

10. Yenidoğulan uşaqlar şöbəsi keçid, ka-

rantin və ümumi şöbələrə ayrılmalıdır. Yeni-

doğulanlar şöbəyə daxil olmamışdan əvvəl, 

həkim nəticələrdən asılı olaraq körpənin hansı 

palataya yerləşdirlməsini müəyyən etməlidir. 

Şübhəli və ya təsdiq olunmuş infeksiyası olan 

uşaqlar inkubatorda yerləşdirilir. Açıq reani-

masiya sisteminin tətbiqi virusun keçiriciliyi 

baxımından qadağan olunmalıdır. Karantin 

şöbəsinə giriş və çıxış zamanı əllərin gigiye-

nası və müdafiə avadanlıqlarının tətbiq qay-

dalarına ciddi əməl edilməlidir. 
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11.  Yenidoğulana ilkin reanimasiya möv-

cud olan protokollara əsasən aparılır. Doğum 

blokunun tibbi heyəti fərdi müdafiə vasitələ-

rindən istifadə etməlidir. 

12.  COVİD-19 infeksiyasının diaqnosti-

kası zamanı PZR müayinəsi üçün nümunələr 

bir neçə yerdən: yenidoğulanda burun, udlaq-

dan yaxma, traxeal aspirat, bronx-ağciyər la-

vajı, göbək qanı, qan, sidik, nəcis götürülmə-

lidir. 

13.  Yenidoğulan uşaqlar davamlı monito-

rinqin aparılması ilə (hərarət, ürək yığılmaları, 

tənəffüsün tezliyi, oksigenlə doyma səviyyəsi, 

qanda şəkər, mədə-bağırsaq əlamətləri) karan-

tin şöbələrinə yerləşdirilməlidir. 

14. Aşağıdakı laborator müayinələr aparıl-

malıdır: qanın klinik müayinəsi (trombosito-

peniya), qanın biokimyəvi müayinəsi (ümumi 

zülal, bilirubin, Alat, Asat, QQT, kreatinin, 

sidik cövhəri və s.), C-reaktiv zülal, koaqulo-

qramma. 

15.  Diferensial diaqnostika məqsədilə 

qrip, respirator-sinsitial virus, bakteriya və s. 

görə müayinələrin aparılması tövsiyə olunur. 

16. Döş qəfəsinin rentgen, KT müayinəsi. 

Göstəriş olduqda qarın boşluğu orqanlarının 

icmal rentgen müayinəsi. 

17.  Təsdiq olunmuş COVİD-19 infeksi-

yası olan yenidoğulanlarda aşağıdakı labora-

tor müayinələrin aparılması zəruridir: qanın 

klinik müayinəsi, SRZ, qan qazları və turşu-

qələvi müvazinətinin təyini, qanda elektrolit-

lərin təyini, qaraciyər və böyrəklərin, ürək 

biomarkerlərinin müayinəsi. 

18.  COVİD-19 infeksiyasına şübhəli ana-

dan doğulmuş sağlam yenidoğulana ana südü-

nün verilməsi, ana südünün COVİD-19-a görə 

müayinəsi mənfi çıxdıqda bir çox tədqiqatçı-

ların rəyinə əsasən, göstərişdir. Bu zaman 

yenidoğulana yoluxmanın qarşısını almaq 

üçün ana bir sıra tədbirlər həyata keçirməlidir: 

- Butulka, südsağıcı və uşaqla təmasdan 

əvvəl əllərin yuyulması; 

- döşlə qidalandırma zamanı maska taxıl-

ması; 

- Körpəni sağılmış ana südü, süd qarışığı 

ilə qidalandırdıqda butulka və südsağıcıların 

sterilizasiya qaydalarına əməl olunması. 

19. Ağır respirator-distres sindrom müşa-

hidə olunan körpələrə surfaktant preparatları-

nın maksimal dozası, azot-oksid və yüksək-

tezlikli ağciyərlərin süni ventilyasiyası tətbiq 

oluna bilər. Kritik hallarda fasiləsiz əvəzedici 

böyrək terapiyası (CRRT) və ekstrakorporal 

membran oksigenizasiya (ECMO) aparılır. 

20. Qamma-qlobulin, interferon vəya 

hormonal terapiyanın eeffektivliyini təsdiq 

edən məlumatlar yoxdur. Passiv immuniza-

siya məqsədilə venadaxili immunoqlobulinin 

erkən yeridilməsi barədə qərar fərdi olaraq 

qəbul edilir (Huaping Zhu və dig. nəşrlərdə 

venadaxili immunoqobulinin tətbiqi zamanı 

ağırlaşmaların və ölüm riskinin azaldığı 

barədə məlumatlara rast gəlinir). 

21. COVİD-19 infeksiyası olan yenidoğu-

lanların müalicəsi üçün bu sahədə təlim keç-

miş mütəxəssislərdən: mama-ginekoloq, neo-

natoloq, reanimatoloq, pulmonoloq, rentgeno-

loq, infeksiya üzrə mütəxəssis, tibb bacıları, 

psixoloq və sosial işçilərdən  ibarət çoxprofilli 

briqadanın yaradılması tövsiyə olunur. 

22. Antibiotiklərin(xüsusən geniş təsir 

spektrinə malik) qeyri-rasional istifadəsindən 

çəkinmək lazımdır. İkincili bakterial infeksiya 

zamanı antibiotiklər əsaslandırılmış şəkildə 

təyin olunmalıdır. 

23. COVİD-19 infeksiyası zamanı vertikal 

yolla ötürülmə olmadığından, ana südündə 

COVİD-19 infeksiyası müsbət olan analarda 

ana südü ilə qidalandırma tövsiyə olunmur. 

24. Sağalma göstəriciləri aşağıdakılardır: 

3 gün ərzində körpənin bədən hərarətinin nor-

mal olması, respirator, bağırsaq və digər əla-

mətlərdə müsbət dinamikanın qeydə alınması, 

ağciyərin rentgen müayinəsində iltihab əla-

mətlərinin olmaması. Yuxarı (burun-udlaq, 

udlaq yaxmaları) və aşağı tənəffüs yollarından 

(bəlğəm) götürülən materiallarda 2 dəfə dal-

badal mənfi nəticə əldə olunmalıdır (24 saat-

dan az olmayan intervalla). 

25. Təxliyə təcili yardım maşını yeni-

doğulanlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi inku-

batorlar, ASV cihazları, həmçinin müşahidə 

üçün lazım olan digər vasitələrlə təmin olun-

malıdır. Avtomobilin salonu və kabinası her-

metizə və izolə olunmalı, avtomobil müdafiə 

vasitələri, dezinfeksiyaedici məhlullar və 

əllərin dezinfeksiyası üçün nəzərdə tutulan 

dezinfeksiyaedici vasitələrlə təchiz olunmalı-

dır. Bundan əlavə, körpəni müşayiət edən tib-

bi heyət şəxsi müdafiə vasitələri geyinməlidir. 

26. Bütün müəssisələrdə ərazilərin, ye-

məkxana qablarının və invertarın təmizlən-
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məsi və işlənilməsi üçün xüsusi rejim tətbiq 

olunmalıdır. 

27. Tibbi heyət sanitar maarifləndirilmə-

lidir. 

28. Zahı qadınlar, onların qohumları 

sanitar maarifləndirilməlidir. 

 

4. COVİD-19 İNFEKSİYASI OLAN UŞAQLARIN MÜALİCƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

4.1.  Müalicənin aparılacağı yer.  
 

COVİD-19-a şübhəli olan şəxslər və 

yüngül dərəcəli xəstələr (hospitalizasiya üçün 

xüsusi göstəriş yoxdursa) təcrid olunaraq evdə 

müalicə olunurlar. 

Vəziyyətindən asılı olaraq COVİD-19-a 

şübhəli olan şəxslər evdə təcrid olunur. Orta 

ağır və ağır gedişli xəstələr xüsusi infeksion 

stasionarlarda hospitalizasiya olunur (COVİD 

-19 olan xəstələrin müalicəsi üçün). 

Profilə uyğun olmayan xəstəxanalarda 

COVİD-19 aşkar edildikdə, bu xəstələrin xü-

susi infeksion şöbələrə köçürülməsi həyata 

keçirilir. 

Təxirəsalınmaz vəziyyətlər, ağır gedişli 

pnevmoniya, II və daha ağır dərəcəli tənəffüs 

çatmamazlığı olan xəstələr dərhal ARİTŞ-nə 

köçürülməlidir. 
 

4.2. Müalicənin əsas prinsipləri.  
 

Yataq rejimi, kalorili qidalanma və adek--

vat hidratasiya, elektrolit balansı və homeos-

taza nəzarət, vital funksiyaların və oksigenin 

saturasiyasının monitorinqi, tənəffüs pozul-

malarının korreksiyası, göstəriş olarsa- oksi-

gen terapiyası, qan və sidiyin təkrar müayinə-

si, qanın qaz tərkibinin müayinəsi və təkrar 

ağciyərlərin rentgen müayinəsi. 

COVİD-19 infeksiyası olan xəstələrin 

aparılması xəstəliyin klinik formasından asılı-

dır. İnfeksiyanın ağır olmayan gedişi zamanı 

müalicə KRVİ, bronxit, bronxiolit, pnevmo-

niya olan uşaqların müalicə protokoluna əsa-

sən aparılır. 
 

4.3. Etiotrop müalicə 
 

Virus əleyhinə müalicə.Hal-hazırda uşaq-

larda COVİD-19 infeksiyasının etiotrop müal-

icəsi zamanı sübutlu bazaya malik hər hansı 

virus əleyhinə preparat müəyyən edilməmiş-

dir. 

Rekombinant interferon-alfa. Rekombi-

nant interferon-alfa xəstəliyin erkən mərhələ-

lərində parenteral yeridildikdə virus yükləmə-

sini azaldaraq klinik əlamətlərin yüngül-

ləşməsinə və xəstəliyin davametmə müddəti-

nin azalmasına səbəb ola bilər. Koreya Xalq 

Respublikası (KXR)  bronxiolit, virus pnev-

moniyaları, enterovirus, vezikulyar stomatit, 

KRVİ, SARS və digər virus infeksiyalarının 

müalicəsində rekombinant interferon-alfanın 

inhalyasion formasının istifadəsi ilə əlaqədar 

təcrübəyə malikdir, lakin müalicənin effek-

tivliyini sübut olunmuş hesab etmək olmaz. 

RF-da rekombinant interferon-alfa intranazal 

(damcı və gel formasında) və rektal istifadə 

üçün qeydiyyata alınmışdır, lakin COVİD-19 

infeksiyası zamanı effektivliyi barədə məlu-

matlar yoxdur. 

Lopinavir/ritonavir. KXR, İran, ABŞ-da 

COVİD-19 olan böyüklərdə istifadə edilmiş-

dir. Uşaqlarda istifadəsi zamanı təhlükəsizliyi 

və effektivliyi sübut olunmamışdır. KXR-da 

uşaqların ilk müalicə protokolunda lopinavir/ 

ritonavir 7-15 kq bədən kütləsi olan uşaqlara 

12/3mq/kq dozada; 15-40 kq olan uşaqlara 

10/2,5mq/kq;>40kq olan uşaqlara isə- böyük-

lərdəki kimi gündə 2 dəfə 1-2 həftə təyin 

olunması tövsiyə olunur. Hal-hazırda preparat 

uşaqlara tövsiyə olunmur, ancaq böyüklərə 

200/50 mq-lıq tablet formasında- 2 tablet 

gündə 2 dəfə, 10 gündən artıq olmayaraq tə-

yin olunur. 

ABŞ-da COVİD-19 infeksiyasının müali-

cə protokollarında preparatın istifadəsi effekt 

olmadığına görə tövsiyə olunmur. 

Umifenovir. Arbidol yalnız KXR-da 

COVİD-19 olan az sayda böyüklərdə istifadə 

olunmuşdur. 

Oseltamivir. Oseltamivir yalnız qrip viru-

su ilə infeksiyalaşmış pasientlərdə istifadə 

oluna bilər. 

Ribavirin. SARS-CoV və MERS-CoV 

infeksiyalarının keçmiş epidemiyaları zamanı 

müalicədə mümkün effektivliyi göstərilmiş-

dir. SARS-CoV-2 olan xəstələrin müalicə-

sində effektivliyi qeyd olunmamışdır. Prepa-

rat çox yüksək toksikliyə malikdir, buna görə 

belə nəticəyə gəlinmişdir ki, risk müalicənin 

potensial xeyrindən artıqdır. 
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Antibiotiklər. Antibiotikləri (xüsusən ge-

niş spektrli) əsaslandırılmamış təyin etmək 

olmaz. Mikrobəleyhinə vasitələrin təyini ba-

rədə qərar vermək üçün klinik əlamətləri 

iltihab markerləri ilə birgə qiymətləndirməli, 

preparatın peroral formalarına (mümkün olan 

hallarda) üstünlük verilməlidir.  

Güman edilir ki, uşaqlarda xəstəliyin ağır 

formalarında və yanaşı gedən patologiyalar 

zamanı bakterial törədicilər prosesə qoşula 

bilər. ÜST-a əsasən, antibiotiklərlə empirik 

terapiya bakterial infeksiyanı göstərən klinik 

əlamətlərə əsasən aparılmalıdır. Bu zaman 

empirik terapiya klinik və mikrobioloji müa-

yinənin nəticələrinə əsasən dəyişilə və dayan-

dırıla bilər. Beləliklə, antibiotiklərin təyini 

zamanı bu taktikaya riayət etmək, preparatın 

seçimi zamanı isə təsdiq olunmuş klinik töv-

siyələrə əsaslanmaq lazımdır. 

Venadaxili immunoqlobulinlər (VDİQ). 

Ağır xəstələrdə tətbiq edilə bilər, effektivliyi 

müəyyən olunmamışdır. KXR-nın bəzi proto-

kollarında ağır formada COVİD-19 infeksi-

yası olan uşaqlarda VDİQ-in istifadəsi tövsiyə 

olunmuşdur. Ancaq qeydə alınan uşaqlar 

arasında bu tətbiq olunmamışdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 2003-cü ildə SARS epidemiyası 

zamanı venadaxili qamma-qlobulin alan hər 

üç xəstənin birində venoz tromboemboliya 

inkişaf etmişdir.  

 

4.4.  COVİD-19 İnfeksiyasi olan uşaqla-

rın müalicə alqoritmi 
 

Hal-hazırda uşaqlarda COVID-19 infeksi-

yası zamanı virus əleyhinə preparatların  ef-

fektivliyi və təhlükəsizliyi haqqında məlu-

matlar çox məhduddur və bu da təklif olunan 

hər hansı bir taktikanın təhlükəsizliyi, üstün-

lüyü, səmərəliliyi barəsində birmənalı qərar 

çıxartmağa imkan vermir. Uşaqlarda COVİD-

19 infeksiyasının müalicə protokollarına müx-

təlif etiotrop preparatlar daxildir. Bunların bir 

hissəsi protokol tərtib edilən ölkədə mövcud 

(qeydə alınmış) dərman vasitələrinə əsaslanır.   

Epidemiyanın ilk 3 ayında uşaqlarda etio-

trop müalicə zamanı rekombinant interferon-

alfa nebulayzer inhalyasiya formasında, 

lopinavir/ritonavir, umifenovir, oseltamivir, 

ribavirin, VDİQ tövsiyə və ya istifadə olun-

muşdur. Bütövlükdə nəşrlərin böyük əksəriy-

yətində virus əleyhinə müalicə ağır hallarda 

tövsiyə olunur, lakin COVİD-19 infeksiyası 

olan uşaqlarda bu preparatların effektivliyi və 

təhlükəsizliyi haqqında dürüst məlumatlar 

yoxdur.  

Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyinin 

tövsiyələrinə əsasən, virus əleyhinə preparat-

lar fərdi olaraq infeksionist və pediatr tərə-

findən digər koronavirus infeksiyalarının 

müalicəsində onların effektivliyi barədə məlu-

matlara əsaslanaraq təyin edilməlidir. Digər 

dərman preparatları xəstəyə potensial fayda 

istifadə riskini aşacağı təqdirdə həkim komis-

siyasının qərarına əsasən təyin oluna bilər.  

Uşaqlarda etiotrop dərmanları təyin edər-

kən və seçərkən yaşı, yanaşı patologiyanın 

olması, dərman preparatının qəbul forması (və 

əlverişliliyi), həmçinin dərmanların qarşılıqlı 

təsiri və  əks göstərişlər nəzərə alınmalıdır. 

Bu, COVID-19 infeksiyası zamanı təyin edi-

lən iltihab və malyariya əleyhinə preparatlara 

da aiddir. Hal-hazırda COVID-19 infeksiyası 

olan uşaqların müalicəsində tətbiq edilən heç 

bir preparat  qeydiyyata alınmamışdır, buna 

görə də bu preparatların təyini həkim heyəti 

tərəfindən təsdiqlənməli və dərman müalicə-

sini təyin etmək üçün mövcud normativ akt-

ların müddəaları nəzərə alınmalıdır. Yetkinlik 

yaşına çatmayan 15 yaşdan kiçik xəstələrdə 

valideynlər tərəfindən məlumatlı razılıq imza-

lanmalıdır. 15 yaşdan böyük yeniyetmələr bu 

razılığı özləri imzalaya bilərlər. Hal-hazırda, 

COVID-19 infeksiyası olan uşaqların müa-

licəsi üçün müvəqqəti olaraq aşağıdakı takti-

kalar tövsiyə olunur : 

 

COVİD-19 infeksiyası olan uşaqların xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq mümkün 

müalicə sxemi* 

 

Klinik əlamətlər müşahidə olunmayan uşaqlar 

Etiotrop terapiya tələb olunmur 

Xəstəliyin yüngül forması (KRVİ, ağır olmayan pnevmoniya) olan uşaqlar 

-Virus əleyhinə müalicə, adətən tələb olunmur 
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- Ağır yanaşı xəstəliklər, immunodefisit vəziyyət müşahidə edilən yüksək risk qrupundan olan 

uşaqlarda virus əleyhinə preparatların təyini baxıla bilər: 

 Rekombinant interferon-alfa-2b intranazal və ya rektal və ya Umifenovir 

 Oseltamivir- yanaşı olaraq, təsdiq olunmuş qrip virusu infeksiyası zamanı 

Xəstəliyin orta ağır forması (tənəffüs çatmamazlığı ilə ağırlaşmışpnevmoniya) olan 

uşaqlar 

- Ağır yanaşı xəstəlikləri olmayan uşaqlar: 

 Simptomatik müalicə 

 Mümkündür: Rekombinant interferon-alfa-2b intranazal və ya rektal və ya Umifenovir 

 Oseltamivir- yanaşı olaraq, təsdiq olunmuş qrip virusu infeksiyası zamanı 

- Ağır yanaşı xəstəliklər, immunodefisit vəziyyət müşahidə edilən yüksək risk 

qrupundan olan uşaqlar: 

 Hidroksixloroxin və ya 

 Hidroksixloroxin+ Lopinavir/ritonavir 

 Rekombinant interferon-alfa-2b intranazal və ya rektal və ya Umifenovir 

 Oseltamivir- yanaşı olaraq, təsdiq olunmuş qrip virusu infeksiyası zamanı 

Xəstəliyin ağır və ya kritik forması olan uşaqlar 

 Hidroksixloroxin və ya 

 Hidroksixloroxin+ Toksilizumab və ya 

 Hidroksixloroxin+ Toksilizumab+ Lopinavir/ritonavir 

 Sistem qlukokortikosteroidlər 

 Bakterial ağırlaşmalar artdıqda, çox ehtiyatla VRİQ  

15 yaş və daha böyük uşaqlarda böyüklər üçün tövsiyə olunan etiotrop vasitələrinin 

təyini taktikasına baxıla bilər. 

*Qeyd: Ağır yanaşı xronik xəstəlikləri, həmçinin COVİD-19 infeksiyasının ağır və kritik for-

maları olan uşaqların müalicəsi uşaqların distansion reanimasiya-məsləhət mərkəzinin mütəxəssis-

ləri ilə razılaşdırılır. 

 

COVİD- 19 infeksiyası olan uşaqların müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələrinin 

xarakteristikası və təyinat sxemi. 

Preparat Yaş 

məhdudiy-

yəti 

Doza Müalicə 

müddəti 

Əks-göstərişlər və  

yanaşı təsirlər// digər 

məhdudiyyətlər 

İnterferon 

alfa-2b 

 

damcı/ 

gel/ 

rektal şam 

yoxdur Hər burun keçəcəyinə:  

<12 ay:  

1 damcı/doza (500BV) x 5 

dəfə/sutka 

1-3 qr: 

2 damcı/doza x  

3-4 dəfə/sutka 

3-14 yaş:  

2 damcı/doza x  

4-5 dəfə/sutka 

>15 yaş:  

3 damcı/doza x  

5-6 dəfə/sutka 

Rektal: 

<7 yaş: 

150000BV \ 

2 dəfə/sutka 

>7 yaş: 

500000BV 2 dəfə/sutka 

5-7 gün - Ancaq yuxarı 

tənəffüs yollarının 

zədələnməsi za-manı 

-fərdi dözümsüzlük 

ola bilər 

-ağır allergik 

reaksiyalar ola bilər 
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Umifenovir 

daxilə 

 

suspenziya 

tablet 

kapsul 

>2 yaş Birdəfəlik doza: 

2-6 yaş: 50 mq 

6-12 yaş: 100 mq 

>12 yaş: 200 mq 

İstifadə müddəti (KRVİ-

nın müalicəsi zamanı 

tövsiyələrə əsasən):gündə 4 

dəfə 

5 gün -Preparata qarşı 

yüksək həssaslıq 

-Böyüklərdə COVİD-

19 infeksiyası zamanı 

təsiri şübhəlidir. 

Oseltamivir 

daxilə 

suspenziya 

kapsul 

Yoxdur Birdəfəlik doza: 

<12 ay: 3mq/kq 

<10-15 kq:  

30 mq 
15-23 kq:45 mq 

23-40 kq: 60 mq 

>40 kq: 75 mq 

İstifadə müddəti:  

gündə 2 dəfə 

5 gün -Ancaq qrip zamanı 

tə-yin olunur 

-Hiperhəssaslıq, ürək 

ritminin pozulması, 

dispep-siya, böyrək 

çatmamazlığı, 

qaraciyərin 

funksiyasının pozulması 

 

Hidroksixlor

oxin 

daxilə 

 

tablet 

>6 yaş >31 kq: 6,5mq/kq/ 

sutkadan çox olmayaraq 

(400mq/ sutkadan çox 

olmayaraq) (faktiki çəkiyə  

deyil, “olmalı” çəkiyə əsasən 

hesablanır) 

5 gün -müalicəyə qədər 

EKQ müayinəsi 

mütləqdir, sonra isə 

EKQ-nin monitorinqi. 

-retinopatiya, irsi 

lak-toza dözümsüzlüyü, 

laktaza 

çatmamazlığı,qalaktoze

mia, hiperhəssaslıq 

zamanı isti-fadə 

olunmur. 

-qan xəstəlikləri (o 

cüm-lədən anamnezdə), 

ağır nev-roloji 

xəstəliklər, böyrək və 

qaraciyər çatmamazlığı, 

he-patit, qlükoza-6-

fosfatdehi-drogenaza 

fermentinin çat-

mamazlığı, ağır mədə-

ba-ğırsaq xəstəlikləri 

zamanı istifadəsi 

məhdudlaşdırılır. 

-görmə 

pozğunluqları ola bilər 

 

Lopinavir/ 

Ritonavir 

daxilə 

(200/50mq) 

 

məhlul 

tablet 

>6 ay Birdəfəlik doza: 

7-15 kq: 

12 mq/3mq/kq 

15-40 kq: 

10mq/2,5mq/kq 

>40 kq: 

400mq/100mq 

İstifadə müddəti: 

gündə 2 dəfə 

5-14 gün -fərdi dözümsüzlük 

ola bilər 

-ağır qaraciyər 

çatma-mazlığı inkişaf 

edə bilər. 

-virus hepatiti, 

qaraciyər sirrozu, 

pankreatit, hemo-filiya, 

ürək xəstəlikləri za-manı 

ehtiyatla təyin olunur. 
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Tosilizumab 

 

venadaxili 

istifadə 

üçün 

parenteral 

məhlul 

>2 yaş 

(ancaq 

sistem 

artritdə 

istifadə 

olunur) 

8mq/kq/ 

birdəfəlik 

(faktiki çəkiyə əsasən 

hesablanır), maksimal doza 

800mq 

Birdəfə-

lik 

-anafilaksiya, 

infeksion ağırlaşmalar, 

qaraciyərin 

funksiyasının pozulması, 

hematoloji dəyişikliklər 

ola bilər 

-residivləşən 

infeksiya-lar, qaraciyər, 

böyrək pato-logiyaları, 

neytropeniya, 

trombositopeniya 

zamanı ehtiyatla təyin 

olunur. 

VDİQ 

venadaxili 

istifadə 

üçün 

parenteral

məhlul 

yoxdur 1qr/kq/sutka 2 gün, 

və ya 

400mq/kq/sutka 5 gün 

Yalnız 

ciddi 

göstəriş-

lərə 

əsasən! 

-COVİD-19 

infeksiyası zamanı 

istifadəsi barədə təcrübə 

yoxdur. 

 

4.5. Simptomatik müalicə 

38,5°C-dən yuxarı hərarəti olan xəstələr 

üçün fiziki soyutma üsulu tətbiq edilərək, 

müvafiq yaş dozalarında parasetamol (üstün-

lük verilir) və ya ibuprofen təyin edilir. Anti-

piretik dərmanların daimi (kurs) təyini gös-

təriş deyil, təkrar doza yalnız yeni hərarət 

artımından sonra verilir. Parasetamol və ibu-

profen peros və ya rektal şam şəklində istifadə 

edilə bilər, həmçinin parasetamolun vena-

daxili istifadə üçün forması vardır. İki anti-

piretikin növbələşməsi və ya kombinə olun-

muş preparatların istifadəsi yan təsirlərin yük-

sək tezliyi ilə əlaqədar tövsiyə olunmur.  

Uşaqlarda hərarətsalıcı məqsədlə asetilsa-

lisil turşusu və nimesulid istifadə olunmur. 

Metamizolu yüksək aqranulositoz riski oldu-

ğuna görə təyin etmək olmaz. 

Qızdıran uşağın bədən hərarətini azaltmaq 

üçün onu soyundurmaq, 25-30°C istiliyi olan 

su ilə silmək lazımdır. Spazmolitik preparatlar 

yalnız “ağ qızdırma” və ya hipertermiyada 

istifadə olunur. 

Öskürək əleyhinə, bəlğəmgətirici, muko-

litiklər, o cümlədən patent olunmuş müxtəlif 

bitki mənşəli vasitələr effektiv olmadığına 

görə rutin istifadə üçün tövsiyə olunmur. 

Mukolitik və bəlğəmgətirici vasitələr (am-

broksol, asetilsistein, karbosistein)- ancaq 

qatı, çətin ayrılan bəlğəm zamanı istifadə 

olunmalıdır. 

Bronxobstruksiya sindromu zamanı bron-

xodilatatorların (salbutamol və ya ipratrop 

bromidlə fenoterolun kombinasiyası) standart 

dozalarda istifadəsi mümkündür. Bu zaman 

speyser vasitəsilə dozalanmış inqalyatorların 

istifadəsinə üstünlük verilməlidir. Bronxial 

astma olan xəstələr üçün bazis terapiya dəyiş-

dirilmir. 

Mütləq zərurət olmadıqda, nebulayzer 

vasitəsi ilə inhalyasiya terapiyasından isti-

fadə etmək tövsiyə olunmur, çünki bu za-

man əmələ gələn aerozol xəstənin ətrafın-

dakı insanlar üçün təhlükə riskini xeyli 

artırır. 

Antihistamin preparatların (xüsusən, atro-

pinəbənzər təsiri olan I nəsil) uşaqlarda istifa-

dəsi tövsiyə olunmur. Bu preparatlar qeyri-

qənaətbəxş terapevtik təsirə malik olaraq, aş-

kar sedativ və antixolinergik yan təsirləri var-

dır. 

Qlükokortikosteroidlər (QKS). QKS 

terapiyasına başlamaq qərarı sistem iltihab 

reaksiyasının şiddətinə, tənəffüs çatışmazlı-

ğının dərəcəsinə (KSTÇ əlamətləri ilə və ya 

olmadan) və ağciyərlərin rentgen şəklindəki 

dəyişikliklərə əsaslanır. QKS qısa kursla, 3-5 

gün təyin olunur. 

Tosilizumab. QKS istifadəsi haqqında 

tövsiyə, bir çox xəstələrin qanında iltihab sito-

kinlərin yüksək səviyyədə olması (İl-6, TNF 

alfa və s.) ilə  əlaqədar irəli sürülmüşdür. Bu 

nəzəriyyəyə əsasən, bioloji agentlərin, məsə-

lən, tosilizumabın istifadə etmə fikri də eyni 

həqiqətə əsaslanır. Tocilizumab, Il-6 resepto-

runun antaqonistidir. Hazırda COVİD-19 in-
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feksiyası müşahidə edilən kritik xəs-tələrin 

müalicəsi üçün dərmanın bir dozasının istifa-

dəsi tədqiq olunur. Hələ ki, bir neçə xəstədən 

ibarət qrupda bu müalicənin effektivliyi / 

təhlükəsizliyi barədə fikir söyləmək mümkün 

deyil. Tosilizumabın dozası 8mq/kq (maksi-

mal doza 800mq) təşkil edir. Preparat xəstədə 

İl-6-nın səviyyəsindən asılı olaraq birdəfəlik 

dozada venadaxilinə yeridilir. Baş ağrısı, 

üşütmə, qan zərdabında transaminazaların 

səviyyəsinin artması kimi yan təsirləri ola 

bilər. 

 

4.6. Ağir pnevmoniya / kəskin respirator 

tənəffüs çatişmazliğiolan uşaqlarin müali-

cəsi 
 

ARİTŞ-nə təxliyə olunmasına göstəriş-

lər: 

- Huşun pozulması (yaş kateqoriyasına 

müvafiq olaraq Qlazko koma şkalasına görə 

14 bal və daha az) və ya kəskin respirator 

infeksiyanın gedişi fonunda səbəbi bilinmə-

yən aşkar oyanıqlıq (ağlama, qışqırıq) 

- Sakit vəziyyətdə tənəffüsün tezliyinin 

fizioloji yaş göstəricilərindən 15% artıq ol-

ması 

- İniltili və ya xırıltılı tənəffüs 

- Sakit vəziyyətdə ürək döyünmələrinin 

tezliyinin fizioloji yaş göstəricilərindən 15% 

artıq olması 

- Vizual baxış zamanı sianoz (“göy” ana-

dangəlmə ürək qüsuru olmadan) və təngə-

nəfəslik, bir yaşında uşaqlarda burun pərlə-

rinin gərilməsi 

- Atmosfer havası ilə tənəffüs fonunda 

pulsasiya edən qanda hemoqlobinin oksigenlə 

saturasiyasının 90% və daha az, 1-2 l/dəq 

əlavə donasiya zamanı isə- 93% və aşağı ol-

ması. 

-  Hiperkapniya (pCO2>50mm.c.s) 

- Dekompensasiya olunan asidoz (pH 

<7,25) 

- Şok əlamətləri ilə arterial hipotoniya 

(ətrafların mərmərşəkilli olması, akrosianoz, 

soyuq ətraflar, kapilyarların dolma müddə-

tinin 4 dəq və artıq davam etməsi) 

- Laktat-asidoz (laktatın konsentrasiyası-

nın 3mmol/l-dən çox olması) 

- Diurezin oliqouriya və daha aşağı 

səviyyədə azalması (yaş normasından 50% və 

daha aşağı olması) 

- Öskürək zamanı qan qarışıq bəlğəm, 

döş qəfəsində ağırlıq və ağrı 

- Hemorragik sindrom əlamətlərinin 

əmələ gəlməsi 

Patogenetik müalicə. 

Dehidratasiyanın aradan qaldırılması 

və profilaktikası. 

Dehidratasiyanın profilaktikası məqsədilə 

yaşa uyğun həcmdə enteral mayenin qəbulu 

göstərişdir. Bir yaşa qədər uşaqlarda bu sut-

kada 1000ml təşkil edir.  

I dərəcəli dehidratasiya əlamətləri olduqda 

(selikli qişaların yüngül quruluğu, diurezin 

azalması, ancaq qoltuqaltı çuxurda tər var) 

hipoosmolyar elektrolit məhlullarla oral rehi-

dratasiya göstərişdir.Oral rehidratasiya zama-

nı məhlulun osmolyarlığı 200-240mOsm/l 

təşkil etməlidir. 

II və III dərəcəli dehidratasiya zamanı 

infuzion terapiya aparılır. İnfuzion terapiyanın 

həcmi mayeyə olan orta yaşa tələbat və baş-

lanğıc defisit nəzərə alınmaqla hesablanma-

lıdır. 

3 aydan böyük uşaqlarda mayeyə gündəlik 

tələbat 1800ml/m
3
/sutka təşkil edir. Hiper-

hidratasiyanın yüksək riski və ağır gedişli 

KRTÇ olduqda mayeyə tələbat 400-600ml/ 

m
3
/sutka təyin edilir. Maye defisiti dehidra-

tasiyanın dərəcəsindən asılı olaraq 24-48 saat 

ərzində bərpa olur.  

Əgər xəstə ARİTŞ-dədirsə və əvvəlki 

günlərin diuresi məlumdursa, dehidratasiya 

olmadıqda mayeyə tələbat əvvəlki günlərdəki 

diurezin həcmi+perspirasiya yolu ilə itirilən 

mayenin dotasiyasına bərabərdir. Erkən yaşlı 

uşaqlarda perspirasiya yolu ilə itirilən maye-

nin sürəti 2ml/kq/saat təşkil edir. Böyük yaşlı 

uşaqlarda bu 1ml/kq/saata bərabərdir. 

Əgər mədə-bağırsaq traktı zərər görməyə-

cəksə, mayenin çox hissəsi enteral yolla (ağız 

və ya zond vasitəsilə) yeridilməlidir. 

“Sıfır hidrobalansa” cəhd etmək çox 

vacibdir, yəni diurezin (və ya digər itkilərin) 

həcmi təxminən sutka ərzində yeridilən 

mayenin həcminə bərabər olmalıdır. Mayenin 

ləngiməsi və yeksək hiperhidratasiya riski 

zamanı ilgəkdiuretikləri təyin edilir. Hiper-

hidratasiya xəstə üçün həyati təhlükə sayılır. 

İnfuzion terapiyanın aparılması üçün ba-

lanslaşdırılmış izoosmolyar izoion kristalloid 

qlükoza-duz məhlulları optimal hesab edilir. 
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Ağır hipovolemiya əlamətləri olduqda 

təsiri qiymətləndirilməklə, 0,9%-li NaCl 

məhlulu 15ml/kq hesabı ilə 30-60 dəqiqə ər-

zində birdəfəlik volemik yükləmənin aparıl-

ması göstərişdir. 

İnfuzion terapiyanın əsas məqsədi- dövr 

edən qanın adekvat həcminin saxlanılması və 

perfuziyanın normallaşdırılmasıdır. 

Adekvat toxuma perfuziyasının kriteriya-

larına aiddir: 

 Kapilyarların dolma vaxtı ≤2 dəq 

 Periferik və magistral arteriyalarda 

nəbzin qənaətbəxş olması 

 Ətrafların isti olması 

 Saatlıq diurezin tempi > 1ml/kq/saat 

 Huşun aydınlaşması 

 Yaşa uyğun arterial təzyiqin normal-

laşması (arterial hipotenziya və hipertenziya-

nın olmaması) 

 Qlükozanın konsentrasiyasının normal 

göstəriciləri 

 İonizə olunmuş kalsiumun normal 

göstəriciləri 
 

İnotrop və vazopressiv dəstək 

1. Hipovolemiya aradan qaldırıldıqdan 

sonra ürək yığılmalarının azalması və arterial 

hipotenziya inotrop və vazopressiv preparat-

ların təyin edilməsi üçün göstəriş hesab edilir. 

 

Uşaqlarda sistolik arterial təzyiqin aşağı sərhədləri. 

Yaş Göstərici 

Vaxtında doğulmuş yenidoğulanlar 60 mm.c.s.-dan az olmayaraq 

1-12 ay 70 mm.c.s.-dan az olmayaraq 

1-10 yaş (70+2 x yaş, il) az olmayaraq 

10 yaşdan yuxarı 90 mm.c.s.-dan az olmayaraq 

 

Septik şok əlamətləri olduqda seçim preparatı adrenalin- başlanğıc doza 0,05mq/kq/dəq hesab 

olunur.  

1 saat ərzində septik şokun intensiv müalicəsi 

 

0 dəqiqə                           Perfuziyanın pozulması, huşun aydın olmaması 

 

5 dəqiqə                           oksigen terapiyası  

 Venadaxili/sümükdaxili girişin təmin edilməsi 

 

venadaxili kristalloid məhlulların 20ml/kq dozada şırnaqla yeridilməsi, 60ml/kq-a qədər hər 

şırnaqdan sonra xəstənin vəziyyətinin təkrar qiymətləndirilməsi. Yaş xırıltılar, krepitasiya və ya 

hepatomeqaliya olduqda, müvafiq terapiyanın başlanması. Hipoqlikemiya və hipokalsemiyanın 

korreksiyası. Antibiotiklərin başlanması.   

 

15 dəq Maye yükləməsinə rezistent şok 

1. İnotrop dəstək (venadaxili, sümükdaxili) 

Seçim preparatı 0,1%-li adrenalin hidroxlorid 0,05-0,3mkq/kq/dəq hesab edilir. 

2. Analgeziya və sedasiya (atropin+ketamin, v/d, s/d) 

3. Traxeyanın intubasiyası, ASV 

4. Magistral venaların kateterizasiyası 

 

60 dəq Soyuq şok zamanı 0,1%-li adrenalin hidroxlorid (0,05-0,3mkq/kq/dəq) 

infuziyası (adrenalin olmadıqda, dofamin 5-9mkq/kq/dəq) 

İsti şok zamanı mərkəzi venaya noradrenalin 0,05mkq/kq/dəq-dən başlayaraq infuziyası 

(noradrenalin olmadıqda, mərkəzi venaya dofamin> 10mkq/kq/dəq). 

 

Ürək yığılmalarının azalması fonunda inotrop terapiyanın başlanması üçün optimal preparat 

dobutamin 5mq/kq/dəq dozada hesab edilir. Ehtiyac olarsa, doza artırıla bilər. 
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Böyük yaşlı uşaqlarda septik şok zamanı hemoqlobinin konsentrasiyasının istinad göstəricisi 

100q/l (yenidoğulanlarda isə 120q/l) təşkil edir. 

Respirator dəstək 

Respiratot dəstək üsulunun seçilməsi xəstədə tənəffüs çatmamazlığının ağırlıq dərəcəsinə 

əsaslanır. 

 

Kəskin tənəffüs çatmamazlığının ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq respirator dəstək üsulunun 

seçilməsi. 

KTÇ-nın ağırlığı 

(aşkar) 

Respirator müalicə üsulu Əsas məqsəd, səmərəliliyin  

kriteriyaları 

Orta ağır (həmçinin, 

başlanğıc) 

Üz maskası və ya burun 

kanyulu ilə oksigen 

terapiyası 

Oksigenasiyanın yaxşılaşması 

Orta ağır və ağır Yüksək tezlikli kanyula 

ilə oksigen terapiyası və ya 

maska (böyük yaşlı uşaqlar 

və yeniyetmələrdə) və ya 

dəbilqə (bütün yaşlarda) 

vasitəsilə qeyri-invaziv ASV 

Vəziyyətin stabilləşməsi və 

oksigenasiyanın yaxşılaşması 

Ağır və çox ağır 

(III dərəcəli tənəffüs 

çatmamazlığı) 

Traxeyanın intubasiyası 

və ASV-na keçirilməsi 

Vəziyyətin stabilləşməsi və 

oksigenasiyanın yaxşılaşması 

 

Oksigen terapiyasının aparılmasına gös-

tərişlər: 

a) Taxipnoe, tənəffüsün tezliyinin yaş 

normasından 15% çox olması 

b) atmosfer havası ilə tənəffüs fonunda 

dövr edən qanda hemoqlobinin saturasiya-

sının 92%-dən çox olmaması 

c) vizual baxış zamanı aşkar edilən sia-

noz və təngənəfəsliyin olması 

d) hipoksemiya -arterial qanda oksigen-

gərginliyinin 80mm.c.s.-dan çox olmaması 

Oksigen terapiyasının effektivliyinin me-

yarı SpO2-nin 90% və daha yuxarı olması, və 

ya bu göstəricinin nəzərəçarpan və davamlı 

artmasıdır. Bu zaman PaO2-nin aşağı sərhədi 

55-60mm.c.s.-dan az olmamalıdır. 

Oksigen müalicəsi zamanı effekt olmadıq-

da, ASV-na keçid məqsədəuyğundur. Bu za-

man xəstə ilə əlaqə zamanı huşu aydın 

olduqda, üz maskası və ya dəbilqə vasitəsilə 

qeyi-invaziv respirator dəstəklə başlamaq 

olar. Təsir az olduqda və/və ya xəstə qeyri-

invaziv ventilyasiyanı pis keçirtdikdə, yük-

səksürətli nazal axın alternativ üsul ola bilər. 

Yüksəkaxınlı nazal oksigenasiyanın 

(YNO) və ya qeyri-invaziv ağciyərlərin ven-

tilyasiyasının (QİAV) tətbiqi fərdi olmalıdır. 

YNO-nun böyük sistemləri 60 l/dəq - ə və 

FiO2 1,0 qədər qaz ixracını təmin edə bilər. 

Pediatrik konturlar adətən, ancaq  25 l / dəq - 

ə qədər təmin edə bilir, ona görədə çox uşaq-

larda adekvat axını təmin etmək üçün böyük 

konturlara ehtiyac duyula bilər. Standart 

oksigen terapiyası ilə müqayisədə YNO intu-

basiyaya təlabatı azaldır. Hiperkapniya, qeyri-

stabil hemodinamika, poliorqan çatışmazlığı 

və ya qeyri-normal psixi statusa malik xəs-

tələr adətən YNO almamalıdırlar, hərçənd ki, 

məlumatlar göstərir ki, YNO yüngül və art-

mayan hiperkapniya olan xəstələrdə təhlü-

kəsiz ola bilər. YNO alan xəstələr – xəstənin 

vəziyyəti kəskin pisləşərsə və 1 saat ərzində 

yaxşılaşmazsa, endotraxeal intubasiya etməyə 

hazır olan təcrübəli tibbi heyətinin nəzarəti 

altında olmalıdırlar. YNO KRTC olan uşaq-

larda qeyri – invaziv ventilyasiya kimi tətbiq 

olunur, ancaq onun  uşaqlarda COVİD-19 in-

feksiyası zamanı istifadəsi barədə məlumatlar 

çox deyil. 

QİAV-nın aparılmasına mütləq əks gös-

tərişlər: aşkar ensefalopatiya, huşun olmama-

sı; maskanın qoyulmasına mane olan üz 

skletinin deformasiya və anomaliyası; erkən 

yaş (uşaqla razılığa gəlmək mümkün deyil). 

Qeyri-invaziv ventilyasiyanın təsiri olma-

dıqda – hipoksemiya metabolik asidoz və ya 2 

saat ərzində PaO2/FiO2 indeksinin artmaması, 

tənəffüsün yüksək işləməsi (respiratorla 



 Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı (Elmi-praktik jurnal)  /2020/Cild 6/ №1 

26 

desinxronizasiya, köməkçi qrup əzələlərin 

işləməsi, “ təzyiq-vaxt” əyrisinin nəfəsalmada 

trigerləşməsi zamanı “tənəzzül” traxeyanın 

itubasiyasına göstərişdir. 

Ağciyərlərin süni ventilyasiyasının apa-

rılmasına göstərişlər:  

a) taxipnoe, tənəffüsün tezliyinin yaş 

normasından 25% çox olması 

b) ağır dərəcəli respirator distres əlamət-

ləri (iniltili və ya xırıltılı tənəffüs, döş qəfəsi-

nin dartılması, “başla yelləmələr”, paradoksal 

tənəffüs və s.). 

c) hiperkapniya (pCO2>60mm.c.s.) 

d) SpO2/FiO2 nisbəti<300 mm.c.s. 

e) Turşu –qələvi vəziyyətinin dekompen-

sasiyası (pH<7,25) 

Pnevmoniya zamanı ağciyərlərin süni 

ventilyasiyasının əsas prinsipləri 

1. Traxeyanın intubasiyası zamanı seda-

siya üçün əsas seçim preparatı ketamin və 

fentanil hesab olunur. Fentanil 60 dəq müddə-

tində 1-2mkq/kq dozada kiçik şırnaqlarla yeri-

dilməlidir. Traxeyanın intubasiyası zamanı se-

dasiya məqsədilə sevoflyuranın inhalyasion 

anesteziyası istifadə oluna bilər. 

2. ASV üçün optimal variant təzyiq za-

manı nəfəsalmanın idarə olunması və ya 

idarəolunmanın ikili üsulu rejimi hesab olu-

nur. 

3. ASV-na ehtiyac olan, KRTÇ olan 

uşaqlarda yaş referent göstəricilərinin aşağı 

sərhədinə uyğun olan nəfəsalma həcmini isti-

fadə etmək lazımdır. Bu əsas xəstəlik və 

tənəffüs sisteminin komplaynsından asılı ola-

raq 5-6ml/kq-a bərabərdir. 

4. Ağciyər parenximasının əhəmiyyətli 

dərəcədə zədələnməsi zamanı nəfəsalmanın 

həcmi 3-6ml/kq təşkil etməlidir. KRTÇ-nın 

yüngül dərəcəsində fizioloji həcmə yaxın 

tənəffüs həcmindən istifadə olunur (5-8ml 

/kq). 

5. Ağır KRTÇ olan xəstələrdə oksigena-

siya və hemodinamika göstəricilərinə nəzarət 

etməklə, PEEP səviyyəsini 10-15sm H2O qal-

dırmaq tövsiyə olunur.  

6. Nəfəsalma vaxtı 5 dövri konstantı keç-

məməlidir, optimal nəfəsalma / nəfəsvermə 

nisbəti=1:1,5-1:2. 

7. Ağır hipoksemiya zamanı yüksək tez-

likli tənəffüsün istifadəsindən çəkinmək la-

zımdır, belə ki, bu hipoksemiyanın artmasına 

səbəb ola bilər.  

8. KRTÇ olan xəstələrdə konveksion 

ASV-nın aparılması zamanı manjetli intuba-

sion borulardan istifadə edilməlidir. 

9. Yüngül KRTÇ olan və PEEP 10mm 

H20 səviyyəsi olan xəstələrdə SpO2 göstərici-

ləri 92-97% həddində olmalıdır. 

10.  SpO2 göstəriciləri 92%-dən az olduq-

da oksigen statusunun göstəricilərinin və mər-

kəzi venoz qanın saturasiyasının monitorinqi 

vacibdir. Mərkəzi venoz qan saturasiyasının 

hədəf göstəriciləri (yuxarı boş venada)- 65-

70%. 

11. Orta ağır və ağır gedişli KRTÇ zamanı 

ağciyərlərin ventilyasiya assosiasiya olunmuş 

zədələnmələrin azadılması məqsədilə perme-

siv hiperkopniya üsulunun istifadəsi tövsiyə 

edilir.  

12.  Ağır dərəcəli KRTÇ zamanı ağciyər-

lərin zədələnməsinin qarşısını almaq məqsə-

dilə pH göstəricilərini 7,15 – 7,30 diapazo-

nunda saxlamaq tövsiyə olunur.  

13.  Plato təzyiqi 30 sm  H2O – nu keçmə-

məlidir.  

14.  Xəstənin repiratorla sinxronizasiyası 

– sedativ müalicənin tətbiqi (sedasiya proto-

koluna müvafiq olaraq) və ağır gedişli  KRTÇ 

zamanı hiperventilyasiya (PaCO2 < 35 mm. c. 

s.) davamlı olmayan mioplegiya (adətən 48 

saatdan az) . 

Ekstrakorporal membran oksigenasiya 

(EKMO). KRDC olan xəstələrdə ağır 

refraktor hipoksemiya (PO2/FiO2<50) zamanı 

EKMO-nun aparılması göstərişdir. Ürək çatış-

mazlığı əlamətləri olmadıqda veno-venoz EK 

MO, onun inkişafı zamanı isə veno-arterial 

EKMO istifadə oluna bilər.  

 Hal-hazırda bu üsulun mümkün perspek-

tivlərini göstərən lazımi dərəcədə məlumatlar 

vardır. Ağır xəstəxanadan kənar pnevmoniya 

olan xəstələrdətez zamanda inkişaf edən  kəs-

kin tənəffüs çatmamazlığı zamanı EKMO-nun 

aparılması üçün imkanları olan mərkəzlə vax-

tında əlaqə yaratmağın vacibliyini göstərir.  

EKMO bu texnologiyanın istifadəsi üçün 

təcrübəyə malik şöbələrdə aparılır: mütəxəs-

sislər, o cümlədən, mərkəzi damarların kan-

yula edilməsi texnikasına malik olan cərrah-

lar, EKMO üsulunun aparılmasına malik 

anestezioloq – reanimatoloq olan, həmçinin 

sutkalıq hemostazın (o cümlədən, AST/ AÇ 

TB) təcili qiymətləndirilməsi üçün stasionar-

lar. 
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EKMO –nun aparılması üçün əks göstə-

rişlər:  

1. Hemorragik ağırlaşmaların və trom-

bositlərin kritik göstəricidən aşağı (50000 – 

dən az) olması, kəllədaxili qansızma əlamət-

lərinin olması; 

2. Bədən kütləsinin 2 kq-dan az olması. 

Psixoterapiya 

Tez sağalma üçün psixoloji məsləhət va-

cibdir. Böyük yaş qrupunda olan xəstələr 

üçün, xüsusən fobiya, həyəcan, psixoloji poz-

ğunluq əlamətləri zamanı – aktiv psixoloji 

dəstək və müalicə göstərişdir. Ümumiyyətlə, 

uşaqlar, yeniyetmələr, həmçinin böyüklər 

postravmatik stres sindromunun inkişafına 

məruz qalırlar.  

Evə yazılma meyarları 

Laborator təsdiq olunmuş COVİD-19 in-

feksiyası olan uşaqların evə yazılmasına xəs-

tələrin klinik əlamətləri olmadıqda və 1 

gündən az olmayan intervalla PZR üsulu ilə 

SARS-CoV-2 RNT müayinəsi zamanı 2 dəfə 

mənfi nəticə əldə edildikdə icazə verilir.  

 

5. COVİD-19 İNFEKSİYASININ PROFİLAKTİKASI 

 

COVİD-19 infeksiyasının profilaktikası 

xüsusi təhlükəli infeksiya kimi aparılır. 

Hal-hazırda COVİD-19 infeksiyasının 

profilaktikası üşün tövsiyə olunan dərman 

vasitələri yoxdur. SARS-CoV-2 – nin təxirə-

salınmaz və planlı profilaktikası qismində 

mövcud olan virus əleyhinə vasitələrin effek-

tivliyinə görə tədqiqatlar aparılmamışır. 

Sağlam və kontaktda olmayan uşaqların 

planlı peyvəndləri dayandırılmır! Əksinə 

qızılca, poliomielit kimi infeksiyaların epide-

miya və sıçrayış təhlükəsinin qarşısını almaq 

üçün körpələrdə, kiçik yaşlı uşaqlarda rutin 

proqrama müvafiq olaraq ilkin vaksinasiyanı 

davam etdirmək vacibdir. 

İmmunizasiya koronavirus infeksiyasının 

yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş  

ciddi ehtiyat  tədbirləri nəzərə alınmaqla apa-

rılmalıdır. 

Əsasən, kiçik yaşlı uşaqlarda milli təqvi-

mə və standart tövsiyələrə uyğun ilkin sxem-

lərin həyata keçirilməsinə üstünlük verilmə-

lidir. Xüsusən, həssas şəxslər və risk qrupun-

dan olan xəstələri pnevmokokk infeksiyası, B 

tip hemofil infeksiya, mövsümi qrip əleyhinə 

peyvənd etmək lazımdır.  

Xəstəlik mənbəyinə nəzarət. 

Yeni törədici yüksək kontagiozluğa malik-

dir, ona görə infeksiyalaşmış uşaqlar evdə 

təcrid olunmalı və ya xəstəliyin klinik şəkli və 

ağırlığından asılı olaraq hospitalizasiya olun-

malıdır. Hospitalizasiya zamanı izolə olunmuş 

palatalara (bokslar) üstünlük verilməlidir. 

Adekvat ventilyasiya, palata / boksların sani-

tar işlənməsi və uşaq tərəfindən istifadə olu-

nan bütün əşyaların dezinfeksiyası tələb olu-

nur. Həmçinin, maskaların düzgün istifadə 

qaydalarına riayət etmək və onları utilizasiya 

etmək vacibdir. 

Törədicinin ötürülmə yollarının qarşısı-

nın alınması. 

1. Hava-damcı yolu ilə ötürülmənin qar-

şısının alınması: öskürmə və ya asqırma za-

manı ağız və burunun salfet və ya burun 

dəsmalı ilə bağlanması; uşağın əllərinin tez-

tez yuyulması və ya əllərin yuyulması üçün 7 

mərhələli texnikanın öyrədilməsi; ictimai 

yerlərdən qayıtdıqdan, öskürək və ya asqıraq-

dan sonra, yeməkdən əvvəl, tualetdən sonra 

əllər yuyulana qədər ağız, burun, gözə toxun-

mamağın öyrədilməsi; müntəzəm olaraq uşaq 

oyuncaqlarının 56 dərəcəyə qədər qızdırıl-

maqla 30 dəq. ərzində, 70%-li spirt və ya xlor 

tərkibli dezinfektantlarla işlənməsi və ya 

UBŞ. 

2. Yoluxma riskinin azaldılması- epide-

mioloji ocaqlarda ictimai nəqliyyatdan istifa-

dəni məhdulaşdırmaq, xüsusən pis ventilya-

siya olunan məkanlarda maskaların istifadəsi, 

vəhşi heyvanlarla əlaqə və onlar satılan bazar-

lara gedişdən çəkinmək. 

3. Xəstələrlə əlaqədə olan uşaqların mü-

şahidəsi (bədən hərarətinin ölçülməsi, ümumi 

vəziyyətə nəzarət), SARS-CoV-2 ilə yoluxma 

əlamətlərinə şübhə olduqda- profil üzrə 

stasionara hospitalizasiya. SARS-CoV-2 ilə 

infeksiyalaşmış analardan olan yenidoğulanlar 

törədiciyə görə müayinə və təcrid olunmalıdır 

(vəziyyətindən asılı olaraq evdə və ya şö-

bədə). Döşlə qidalanmanı infeksion təhlükə-

sizlik tədbirlərini təmin etmək mümkün ol-

duqda saxlamaq məqsədəuyğundur. 

İmmunitetin dəstəklənməsi.  
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Balanslaşdırılmış qidalanma, adekvat fizi-

ki yükləmə, müntəzəm tibbi müşahidə və həd-

dindən artıq yüklənmənin azaldılması- yolux-

manın qarşısının alınması, həmçinin emosio-

nal stabillik və mental aktivlik üçün təsirli 

tədbirlərdir. Peyvənd- infeksiyanın qarşısını 

almaq üçün effektiv vasitədir. Peyvəndlər 

hazırlanır.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Новая коронавирусная инфекция (COVİD-19) у детей 
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В связи быстрыми темпами и глобальным распространением новой коронавирусной 

инфекцией  Всемирная Oрганизация Здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявило о 

пандемии COVİD-19 (Coronavirus disease 2019). Доступная информация по коронавирусной 

инфекции (COVİD-19) в значительной степени базируются на фактических данных, опуб-

ликованных специалистами ВОЗ, китайского и американского центра по контролюза заболе-

ваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по 

лечению и профилактике этой инфекции.  В данной статье на основании  научных публика-
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ций и официальных статистических данных в Интернет с использованием PubMed и Google 

представлены эпидемиологическая и клиническая характеристика, диагностика, лечение и 

профилактика  новой коронавирусной инфекции (КВИ), а также рекомендации и основные 

подходы к алгоритму маршрутизации медицинского персонала во время болезни. 

 

SUMMARY 

 

New coronavirus infection (COVID-19) in children 

 

Guliev N.J., Rahimova N.J., Nasirova S.R. 

Scientific Research Institute of Pediatrics named after K.Y.Farajova 

 

Keywords: coronavirus infection, children, newborns. 

Due to the rapid and global spread of the new coronavirus infection, the World Health 

Organization (WHO) announced COVID-19 (Coronavirus disease 2019) outbreak as a pande-

mic on 11 March 2020. Available information about coronavirus infection (COVID-19) is largely 

based on evidence published by WHO, the Chinese and the U.S. Centers for Disease Control, as 

well as the European Center for Disease Control in the data on treatment and prevention of this 

infection. This article, based on scientific publications and official statistics on the web using 

PubMed and Google, presents epidemiological and clinical characteristics, diagnosis, treatment and 

prevention of new coronavirus infection (CVI), as well as recommendations and basic approaches 

to the algorithm of routing medical personnel during illness. 
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ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ  

ПОСТНАТАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
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В статье представлены анте- и неонатальные факторы риска атопических заболева-

ний у детей раннего возраста, родившихся с малой массой тела. Установлено, что 

отягощенный акушерский анамнез, частые роды, увеличивающие антигенную нагруз-

ку на плод, являются достоверными предикторами формирования атопического фено-

типа. В неонатальном периоде наличие респираторной патологии и судорожный син-

дром вносят определенный вклад вразвитие аллергической патологии на последующих 

этапах жизни.  

Ключевые слова: анте -, постнатальные факторы риска, аллергическая патология. 

________________________________________________________________________________ 

 

В настоящее время не вызывает сомне-

ний, что подавляющее число патологичес-

ких состояний, приводящих к тяжелой 

инвалидизации в зрелом возрасте, форми-

руются в раннем онтогенезе [1,2]. В усло-

виях перестройки обменных процессов на 

фоне гипоксии и гормонального дисбалан-

са при патологически протекающей бере-

менности несовершенные ферментные 

системы плода легко повреждаются, что 

создает предпосылки для развития кли-

нических проявлений дезадаптационного 

синдрома [3]. Наряду с условиями антена-

тального периода 1-ая неделя постнаталь-

ного онтогенеза определяется как первый 

и наиболее ответственный критический 

период индивидуального развития. В тече-

ние последних 30-40 лет во всем мире 

отмечается беспрецедентный рост распрос-

траненности IgE-опосредованных аллерги-

ческих заболеваний, в том числе таких, как 

атопический дерматит (АД), аллергичес-

кий ринит (АР) и бронхиальная астма 

(БА), как среди взрослого населения, так и 

среди детей. Формирование атопического 

фенотипа происходит уже в антенатальном 

периоде. Соотношение Тh1 и Тh2 в разные 

возрастные периоды имеет определенные 

различия. Доминирование в конце внут-

риутробной жизни выработки Тh2 носит 

адаптационный характер и направлено на 

защиту плаценты от потенциальной токси-

чности Тh1 [4, 5]. Это доминирование сох-

раняется еще в течение какого-то времени 

после рождения. В течение этого времени 

ребенок предуготован к развитию атопии, 

отмечается феномен «открытого окна» для 

внешней сенсибилизации и манифестации 

атопических заболеваний (атопический 

дерматит, бронхиальная астма) [6]. 

В связи со значительной распростра-

ненностью аллергических болезней у де-

тей большую актуальность приобретает 

проблема раннего прогнозирования и про-

филактики аллергической патологии [7]. 

Целью настоящего исследования яви-

лось изучение зависимости формирования 

аллергической патологии у детей раннего 

возрастаот влияния неблагоприятных пе-

ринатальных факторов риска. 

Материал и методы исследования: 

Настоящая научно-исследовательская 

работа была проведена согласно требо-

ваниям Азербайджанского Национального 

Комитета по биоэтике и этике науки и 

техники. Научно-исследовательская работа 

выполнялась с 2010 по 2014 гг. на учебных 

базах кафедры Педиатрии (НИИ педиат-

рии им. К. Фараджевой, 5-ый родильный 

дом).Родители после получения полной 

информации о масштабах и целях исследо-

вания дали письменное соглашение на 

участие детей в этом исследовании. Работа 

проводилась в 2 этапа. На 1-ом этапе под 

нашим наблюдением находились 157 

маловесных новорожденных детей (недо-

ношенныеноворожденные с гестационным 

возрастом 29-36 недель и доношенные 
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дети малые для своего гестационного воз-

раста (МГВ),  основным диагнозом,  кото-

рых было перинатальное гипоксическое 

поражение ЦНС. Критериями исключения 

явились: мертворожденные; новорожден-

ные с клинической манифестацией врож-

денных бактериальных и TORCH инфек-

ций, подтвержденных лабораторными ме-

тодами; врожденные пороки развития (за 

исключением мелких аномалий развития, 

не представляющих угрозы для жизни). На 

каждую пару «мать-новорожденный была 

составлена карта, включающая данные 

перинатального анамнеза, результаты кли-

нических и лабораторно-инструменталь-

ных методов исследования. Клиническая 

оценка новорожденных проводилось лич-

но. В работе использованы анамнестичес-

кие данные, полученные путем непосред-

ственного опроса матерей и выкопировки 

сведений из медицинской документации 

беременной. Особое внимание уделялось 

течению настоящей беременности, исходу 

предыдущих беременностей, наличию экс-

трагенитальных заболеваний и гинеколо-

гической патологии. 

На 2-ом этапе за 140 новорожденными, 

выписанными из родильного дома и вто-

рого этапа лечения, удалось провести наб-

людение на поликлиническом уровне до 

трехлетнего возраста. Из них у 19 детей 

была выявлена аллергическая патология. 

Эти дети были включены в 1-ую или ос-

новную группу. Во 2-ю (контрольную) 

группу вошли 27 детей, составивших 1-ую 

группу. 

Для статистической обработки полу-

ченных результатов использован рег-

рессионный анализ, позволяющий прог-

нозировать состояние объекта в динамике 

исследования на основании состояния 

имеющихся в наличии факторов риска. 

При всех статистических анализах поро-

гом для отклонения «нулевой гипотезы» 

считали при p<0,05. Все вычисления про-

водили c использованием программ Excel-

2013 и SPSS-20. 

 

 

 

 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дения: 

Анализ медико-биологического анам-

неза обследуемых групп детей в нашем 

исследовании показал, что реализация ато-

пических состояний происходила под 

влиянием различных неблагоприятных 

факторов. Так, у матерей детей основной 

группы установлена высокая частота 

встречаемости гинекологических заболева-

ний, отягощенного акушерского анамнеза 

(ОАА), преэклампсии, при этом статисти-

ческая достоверность установлена в отно-

шении ОАА (ОШ=4 χ2= 4,795, CI – 1,157-

13,834, р=0,029), повторных беременнос-

тей и родов (ОШ=2,23 χ2= 4,501, CI – 

1,063-4,761, р=0,034), увеличивающих, по-

видимому, антигенную нагрузку плода. В 

исследованиях, проведенных в Финляндии 

(2008), ученые показали, что предыдущие 

самопроизвольные аборты и высокое 

число предыдущих родов были связаны с 

увеличенным риском развития аллерги-

ческой патологии у детей, диагностирован-

ной до трехлетнего возраста [8]. Форми-

рование микрофлоры организма, в первую 

очередь, кожи и кишечника, происходит с 

самого рождения ребенка, при прохож-

дении по родовым путям. Изменение в 

первоначальной колонизации кишечника, 

может являться фактором риска развития 

пищевой аллергии. Существуют исследо-

вания, которые показывают, что дети, 

рожденные при помощи операции кесарева 

сечения, составляют группу риска по 

развитию пищевой аллергии [9]. В нашем 

исследовании метод родоразрешения не 

отличался статистически значимо в срав-

ниваемых группах. Частота кесарева сече-

ния несколько доминировала в анамнезе 

детей 2-ой группы, тогда как большинство 

детей 1-ой группы родились естественным 

путем. Возможно, это обусловлено дис-

биозом родовых путей матерей с отяго-

щенным анамнезом, сопровождающимся 

избыточной колонизацией желудочно-

кишечного тракта новорожденных услов-

но-патогенной микрофлорой при естест-

венном методе родоразрешения. 
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Таблица 1. 

Анамнестические данные новорожденных сравниваемых групп 
 

Признаки В 

Стд. 

ошиб

ка 

Вальд Знч. 
Exp 

(B) 

95% Дов. 

интервал для EXP 

(B) 

Нижний Верхний 

Возрастматерей ,099 ,063 2,500 0,114 1,104 0,977 1,248 

Соматическиезаболевания ,827 ,586 1,993 0,158 2,286 0,725 7,202 

Гинекологическиезаболевания 1,045 ,825 1,604 0,205 2,844 0,564 14,340 

ОАА 1,386 ,633 4,795 0,029 4,000 1,157 13,834 

Числобеременностей ,432 ,228 3,608 0,057 1,541 0,986 2,406 

Числородов ,801 ,378 4,501 0,034 2,228 1,063 4,671 

УПБ 0,288 ,627 0,211 0,646 1,33 1,157 13,834 

Анемиябеременности ,164 ,489 ,112 0,738 1,178 0,452 3,071 

Преэклампсия ,726 ,774 ,880 0,348 2,067 0,453 9,419 

Кесаревосечение -,113 ,641 ,031 0,860 ,893 0,254 3,139 

 

Согласно литературным данным в ин-

транатальном прогнозе значимое увеличе-

ние риска аллергической настроенности 

детского организма дают: высокая масса 

тела новорожденного, переношенность 

[10]. В нашем исследовании сравнение 

антропометрических показателей при 

рождении у детей существенных межгруп-

повых различий не выявило. Оценка сос-

тояния новорожденных по шкале Апгар, не 

имела достоверной разницы в сравнивае-

мых группах (табл. 2). Бронхиальная астма 

и другие заболевания бронхолегочной сис-

темы у детей ассоциируются в исследо-

ваниях с наличием у недоношенных детей 

бронхопульмональной дисплазии [11]. В 

нашем исследовании новорожденные с 

наличием бронхопульмональной диспла-

зии отсутствовали. Значимым факторам 

развития атопии в нашем исследовании 

явились приступы гипоксии, 3-х кратно 

увеличивающие риск развития этой пато-

логии (ОШ=3,0, χ2= 2,382, CI – 0,743-

12,106, р=0,12). 

Таблица 2. 

Характеристика неонатального периода детей исследуемых групп 
 

Признаки В 

Стд. 

Ошиб

-ка 

Вальд Знч. 
Exp 

(B) 

95% Дов. 

интервал для 

EXP(B) 

Нижняя Верхняя 

Гестационный возраст 0,017 0,149 0,013 0,91 1,017 0,760 1,363 

Массаприрождении -0,001 0,001 1,580 0,21 ,999 0,997 1,001 

МГВ 0,545 0,581 0,880 0,35 1,73 0,552 5,390 

Апгар 1-ая минута 0,162 0,947 0,029 0,86 1,18 0,184 7,527 

Апгар 5-ая минута 0,162 0,947 0,029 0,86 1,18 0,184 7,527 

Респираторнаятерапия 0,335 0,311 1,155 0,28 1,40 0,759 2,572 

Приступыгипоксии 1,099 0,712 2,382 0,12 3,0 0,743 12,106 
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Синдромвозбуждения 0,519 0,790 ,431 0,51 1,68 0,357 7,900 

Синдромугнетения 0,753 0,559 1,814 0,18 2,12 0,710 6,346 

Судороги 1,633 0,792 4,246 0,03 5,12 1,083 24,20 

Интолерантность к питанию -0,693 0,861 0,648 0,42 0,500 0,093 2,702 

Длительностьгоспитализации -0,045 0,056 0,644 0,42 0,956 0,856 1,068 

 

Персистирование гипоксического сос-

тояния в постнеонатальном периоде сопро-

вождалось тяжестью поражения ЦНС в 1-

ой группе, где все новорожденные харак-

теризовались угнетением рефлексов врож-

денного автоматизма, тогда как во 2-ой 

группе превалировал синдром нейро-реф-

лекторной возбудимости. Ларионова А.В. 

установила изменения иммунного статуса 

новорожденных в зависимости от тяжести 

гипоксического поражения ЦНС. Причем 

при тяжелых поражениях отмечается 

повышение сывороточного ИЛ-1, ИЛ-4, 

что указывает на преимущественную акти-

вацию Т-звена иммунитета в сторону 

дифференцировки Th2, способствующего 

развитию классической реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа [12]. 

Также, как и приступы гипоксии наличие 

судорожного синдрома увеличило риск 

развития данной патологии в 5 раз (ОШ= 

5,12 χ2= 4,246, CI – 1,083-24,20, р=0,03). 

Учитывая, что кишечник играет важ-

ную роль в развитии аллергии, интересно 

определить роль гастроинтестинальных 

нарушений в реализации атопических 

заболеваний. При оценке частоты встре-

чаемости признаков пищевой интолерант-

ности мы не обнаружили статистически 

значимой разницы между группами 

(ОШ=0,5, χ2= 0,648 CI – 0,093-2,702 

р=0,42). 

Таким образом, согласно результатам 

данного исследованияанте- и постнаталь-

ные события ассоциируются с риском раз-

вития аллергических заболеваний на пос-

ледующих этапах онтогенеза. Наиболее 

значимыми факторами риска формирова-

ния атопического фенотипа в антенаталь-

ном периоде являются отягощенный аку-

шерский анамнез, частые роды, постна-

тальными факторами риска явились рес-

пираторные нарушения и перинатальная 

энцефалопатия. 
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Postnatal allergic patologıyanın inkişafında perinatal risk faktorlarının qiymətləndirilməsi 
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Açar sözlər: ante-, postnatal risk faktorları, allergik patologiya  

Məqalədə aşağı kütlə ilə doğulmuş uşaqlarda  erkən yaş dövründə atopik xəstəliklərin ante- və 

neonatal risk faktorları təqdim olunub. Müəyyən olunub ki, ağırlaşmış mamalıq anamnezi və tez tez 

təkrarlanan doğuşlar dölün antigen yükünü artıraraq, atopik fenotipin formalaşmasında dürüst 

proqnostik rol oynayır. Neonatal dövrdə isə tənəffüs pozğunluğu və qıcolma sindromunun olması 

sonrakı yaş dövrlərində allergik patologiyanın inkişafında müəyyən rol oynayır.  

 

SUMMARY 

 

Assessment of perinatal risk factors in the development of postnatal allergic diseases. 
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The article presents ante- and neonatal risk factors for atopic diseases in early years children 

born with low birth weight. It was found that a complicated obstetric history, frequent childbirth, 

increasing the antigenic load on the fetus, are reliable predictors of the formation of an atopic 

phenotype. In the neonatal period, the presence of respiratory disturbances and convulsion make a 

certain contribution to the development of allergic diseases in the subsequent stages of life. 
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ANADANGƏLMƏ LOBAR EMFİZEMA 

 

Ələsgərova S.M., Quliyeva L.Ə. 

K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu 
 

 

Anadangəlmə lobar emfizema(ALE) nadir rast gəlinən ağciyərin inkişafı ilə əlaqəli malfor-

masiyası olub,əsasən yenidoğulma və erkən yaşlarda diaqnostika olunur. Elmi-Tədqiqat Pe-

diatriya İnstitutunda 1 il ərzində 3 xəstədə nadir təsadüf edilən ALE diaqnozu təsdiqlənib, 

operator müdaxilə yolu ilə müalicə olunmuş və uğurlu nəticə əldə edilmişdir.Yenidoğulma 

dövründə meydana çıxan respirator pozulmaların səbəblərindən biri də az rast gələn xəstəlik 

kimi ALE ola bilməsi diqqətdən qaçmamalıdır.Klinik əlamətlərin erkən dəyərlənməsi, dina-

mikada baş verən dəyişikliklərin düzgün incələnməsi,ardıcıl istiqamətlənmiş müayinə üsulla-

rının tətbiq olunması və vaxtında, düzgün müalicə taktikasının seçilməsi xəstəliyin fəsadsız 

aradan qaldırılmasının vacib şərtləridir. 

Açar sözlər:anadangəlmə lobar emfizema,lobektomiya,yenidoğulan 
 

 

GİRİŞ. Anadangəlmə lobar emfizema 

(ALE) klinik olaraq bronx-ağciyər sisteminin 

erkən yaşlardan tənəffüs çatışmazlığı ilə 

gedən anadangəlmə inkişaf qüsurudur[1]. 

Antenatal dövrün üçüncü həftəsində tənəffüs 

sisteminin inkişafı başlayır və bu dövrdə baş 

verən anormallıqlar parenximal ağciyər mal-

formasiyalarına səbəb ola bilir. ALE  3 tip 

malformasiyadan başlanğıc götürür: terminal 

və tənəffüs bronxiollarında düz əzələnin apla-

ziyası, bronxların orta hissəsinin yoxluğu, 

payın tənəffüs hissəsinin (paydaxili bronxlar, 

tənəffüs bronxiolları, terminal bronxiollar və 

alveollar) ageneziyası. ALE zamanıhiperaera-

siya, mediastinal yerdəyişmə, zədələnmiş 

payın ətraf ağciyər toxumasına təzyiqi və 

ağciyərin herniasiyası,venoz qanın qayıdışının 

pozulması və ikincili olaraq hipoksiya və 

hipotenziya ilə xarakterizə olan klinik mən-

zərə meydana çıxır [2]. Anadangəlmə lobar 

emfizema ilk dəfə 1932-ci ildə Nelson, daha 

sonra isə 1951-ci ildə Robertson və James  

tərəfindən təsvir edilmişdir. Rastgəlmə tezliyi 

1/20000-30000 görülür,oğlanlar və qızlar ara-

sında paylanması 3:1 nisbətindədir [3]. Xəstə-

lik kəskin tənəffüs çatışmazlığı, asfiksiya 

tutmaları, huşun itməsi, qıcolmalar, patoloji 

sahədə tənəffüs ötürücülüyünün pozulması, 

perkutor olaraq qutu səsi, döş qəfəsinin qüsur 

olan hissəsinin şişkinliyi, nisbətən ağır olma-

yan gedişlərdə öskürək, fiziki gərginlik za-

manı təngnəfəslik,təkrarlanan infeksion pato-

logiyalar və taxipnoe tutmalarına qədər klini-

ka ilə və ya asimptomatik rast gəlinə bilər. 

Antenatal dövrdə ultrasonoqrafiya vasitəsilə 

asanlıqla diaqnoz qoyula bilir. Rentgenoloji 

olaraq xarakterik əlamətlərə aiddir: ağciyər-

lərdə bir tərəfdə şəffaflığının kəskin yüksəl-

məsi (hiperaerasiya), diafraqmanın həmin tə-

rəfdə aşağı yerləşməsi, ürək və divararalığının 

sağlam tərəfə doğru yerini dəyişməsi, zədə-

lənmiş ağciyər payının şişməsi hesabına yuxa-

rı divararalığı sahədə mediastinal yırtıq[4]. 

Etiologiyası çox hallarda (50%) bilinmir, 

lakin bronxial anomaliyalar, alveolyar defekt-

lərlə bağlılığı təsdiqlənmiş məqalələr möv-

cuddur. Ən çox qəbul edilən etiologiya bronx 

divarındakı qığırdaq həlqənin olmaması və ya 

anormal qığırdaq quruluşu nəticəsində yara-

nan bronxial obstruksiyadır (25%). Mekonial 

aspirasiya,hipertrofik selikli qişalar ALE-nin 

yaranma səbəblərindəndir [5]. Ən çox rast 

gəlinən zədələnmə nahiyələri sol ağciyərin 

yuxarı payı (42%), sağ ağciyərin orta payı 

(35%) və yuxarı payıdır (22%). Patohistoloji 

müayinə zamanı heç bir toxuma zədələnməsi 

qeyd edilmir. Normal asinus quruluşu və 

hipertrofik alveollar qeyd edilir. Əksər müa-

yinələrdə alveol sayı normal olur, lakin 

Tapper və həmmüəlliflərinin apardığı araşdır-

mada 16 xəstədən 6 nəfərdə alveolyar hiper-

plaziya müəyyən edilir və polialveolyar lob 

adlandırılır [6]. 

Biz bu məqalədə institutumuza kəskin 

tənəffüs çatışmazlığı ilə daxil olan üç xəstə 

barədə məlumat vermişik. 

I xəstə 35 yaşlı anadan, III hamiləlik, III 

doğuşdan cərrahi yolla 4055gr kütlə ilə vax-
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tında doğulan oğlan uşağı 27 günlük ET-Pİ-

nun klinikasına taxipnoe, sianoz şikayətləri ilə 

gətirilmişdir. Həyatının ilk 3 günü ərzində 

fetal mayenin ləngiməsi ilə əlaqədar olaraq 

körpə yenidoğulmuşun tranzitor taxipnoesi 

diaqnozu ilə CPAP (constantpositive airway 

pressure) respirator dəstəyi almışdır. Doğum 

evindən körpə həyatının VI günündə kafi və-

ziyyətdə evə yazılmışdır. Ananın əsas şikayəti 

evə yazıldıqdan sonra qapalı mühitdə xəstədə 

təngnəfəslik, həmçinin perioral sianozun qeyd  

edilməsi olub. Fiziki müayinədə: ümumi və-

ziyyəti ağır, kütləsi 5200gr, baş dairəsi 39sm, 

bədən hərarəti 36,8
0
C, nəbzi 150/dəq, tənəffüs 

sayı 52, oksigen saturasiyası 90% qeyd edildi. 

Perioral sianoz,interkostal və subkostal əzələ-

lərdə retraksiya, sağ ağciyər nahiyəsində tə-

nəffüs səslərində azalma və ürək tonlarının 

sol hemitoraksda daha dəqiq eşidilməsi 

müayinə zamanı aşkarlandı. Digər sistemlərin 

müayinəsində patologiyaya rastlanmadı. 

Laborator incələmələrdə ümumi qan ana-

lizində parametrlər: Hb 109mq/dL, RBC- 

3,54x 10
6
/µl, WBC-10,9x10

3
/µl qeyd edildi. 

Qan qazında respirator asidoz müəyyən edildi 

(pH-7,27, pCO2-58mm Hg,HCO3-26,6). Bio-

kimyəvi analizdə: ümumi bilirubin-89 mkmol 

/l, düz bilirubin-18mkmol/l, CRZ-12mq/l 

qeyd edildi. Exokardioqrafik müayinədə açıq 

oval dəlik aşkar edildi. Döş qəfəsi orqanları-

nın rentgen müayinəsi zamanısağ ağciyərin 

orta payının həcmi və havalanmasında artma, 

sağda aşağı payda kompressiya,sağda yuxarı 

payda konsolidasiya sahəsi, sağdan sola 

dislokasiya izləndi. Nəticə: Sağ ağciyərin orta 

payının emfizeması, pnevmoniya. 

Komputer tomoqrafiya müayinəsinin nəti-

cəsi olaraq sağ ağciyərin orta pay bronxunda 

obstruksiya və buna ikincili həmin payda 

hava həbsi lehinə hiperaerasiya qeyd edildi. 

Bronxoskopik dəyərləndirmə məsləhət olun-

du. 

Xəstəyə binazal oksigenterapiya başlandı. 

Antibiotik və infuzion terapiya təyin edildi. 

Xəstənin tənəffüs çatmazlığının azalmaması 

və daha da artması səbəbi ilə “Sağ tərəfli 

torakotomiya. Sağ orta lobektomiya. Döş boş-

luğunun drenajı” əməliyyatı icra olundu. Pos-

toperativ dövrdə xəstə iki gün binazal nəm O2 

dəstəyi aldı. Əməliyyatdan sonrakı dördüncü 

gündə spontan tənəffüs edən xəstənin otaq 

havasında tənəffüs sayı 42, oksigen satura-

siyası 96% qeyd edildi. Xəstə kafi vəziyyətdə 

evə yazıldı. 

 

                       
Şəkil 1.Preoperativ dövrdə sağ ağciyərin                 Şəkil 2. Postoperativ dövrdə orta payının 

                                                                                       lobar emfizeması.rentgenoloji şəkil. 

 

II xəstə 28 yaşlı anadan, II hamiləlik, II 

doğuşdan, cərrahi yolla 2800 gr kütlə ilə 37 

həftəlik hestasiya yaşında doğulan oğlan uşağı 

3ay 21 günlük ETPİ-nun klinikasına taxipnoe, 

narahatlıq, tənəffüs çatışmazlığı şikayətləri ilə 

gətirilmişdir. Anada hamiləliyin 6 ayına qədər 

toksikoz və anemiya olub, həmçinin oliqohid-

roamniozis qeyd edilib. Körpə həyatının 4-cü 

sutkasında evə yazılmışdır. Evə yazılan gün-

dən körpədə otaq havasında perioral sianoz və 

təngnəfəslik, lakin açıq havada isə təngnə-

fəslik və sianozun aradan qalxması anası 

tərəfindən bildirilmişdir. Sahə pediatrına mü-

raciət etmiş və medikamentoz müalicə al-
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mışlar. Buna baxmayaraq vəziyyətində yaxşı-

laşma qeyd edilməmiş və 1 ay 15 günlük olar-

kən KT müayinə olunaraq sağ ağciyərin orta 

payında lobar emfizema,mediastinal sist aşkar 

edilmişdir. Xəstə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 

klinikamıza diaqnoz təsdiqləndikdən 2 ay 

sonra müraciət etmişdir. Fiziki müayinədə: 

ümumi vəziyyəti ağır, kütləsi 6000gr, baş dai-

rəsi 39sm, bədən hərarəti 36,6
0 

C, nəbzi 156/ 

dəq, tənəffüs sayı 55, oksigen saturasiyası 90 

% qeyd edildi. Perioral sianoz,interkostal və 

subkostal əzələlərdə retraksiya,sağ ağciyər 

nahiyəsində tənəffüs səslərində azalma və 

ürəyin zirvə vurğusunun sol hemitoraksda da-

ha dəqiq eşidilməsi müayinə zamanı aşkar-

landı. 

Laborator müayinələr zamanı qanınümumi 

analizində parametrlər:Hb 79 mq/dL,RBC-

4,77x 10
6
,WBC-10,6x10

3
 qeyd edildi. Qan 

qazında normal göstəricilər müəyyən edildi 

(pH-7,35, pCO2-36,3 mm Hg, HCO3-20,1).   

Qanın biokimyəvi analizində Ca-1,9,Cl-

97, K-3,9, Na-138 mmol/l. Neyrosonoqrafiya-

Subaraxnoidal sahənin genişləməsi. Yan mə-

dəciklərin zəif dərəcəli dilatasiyası. 

Rentgenoloji müayinə:Sağda orta payın 

həcmi və havalanması artıb.Sağda aşağı pay 

kompressiya olunub.Sağda yuxarı payda 

konsolidasiya sahəsi izlənir.Sağdan sola 

doğru dislokasiya izlənir.Sol ağciyərin yuxarı 

payında eynicinsli sist qeyd edilir.Sağ 

ağciyərin emfizeması?Mediastinal sist? 

 

                                   
            Şəkil 3. Preoperativ dövrdə sağ ağciyərin orta                     Şəkil 4. Postoperativ dövrdə  

  payinda lobar emfizema və sol ağciyərin yuxarı                           rentgenoloji şəkil. 

                paynda eynicinsli sist. 

 

KT müayinə-Sağ ağciyərin orta payının 

anadangəlmə emfizeması. Sol ağciyərin yuxa-

rı payında 34x22 mm ölçüdə kənarı hamar, 

eynicinsli sist qeyd edilir. Divararalığı yerini 

sola dəyişib. 

Xəstəyə binazal oksigenoterapiya başlan-

dı. Antibiotikterapiya və infuzionterapiya 

təyin edildi. Anemiyanın korreksiyası məqsə-

dilə eritrositar kütlə transfuziya edildi. Xəs-

tədə “Sağ tərəfli torakotomiya. Sağ orta 

lobektomiya. Plevral drenaj” əməliyyatı icra 

olundu. Postoperativ müddətdə xəstə üç gün 

respirator dəstək aldı. Əməliyyatdan sonrakı 

beşinci gündə spontan tənəffüs edən xəstənin 

otaq havasında tənəffüs sayı 46,oksigen 

saturasiyası 98% qeyd edildi.Xəstə kafi 

vəziyyətdə ambulator müşahidəyə yazıldı. 

III xəstə 19 yaşlı anadan, I hamiləlik,I 

doğuşdan, 39 həftəlik hestasiya yaşında təbii 

yolla 3,100 qr kütlə ilə asfiksiyada doğulan 

qız uşağıdır. Antenatal dövrdə  göbək ciyə-

sinin dölün boynuna dolanması qeyd olunub. 

Evə yazılan gündən xəstədə təngnəfəslik qeyd 

edilib.15 günlük olarkən vəziyyətinin pisləş-

məsi ilə əlaqədar ETPİ-na müraciət etmişdir. 

Daxil olarkən şikayətləri-kəskin tənəffüs ça-

tışmazlığı, təngnəfəslik olmuşdur.Fiziki müa-

yinə-vəziyyəti olduqca ağır,kütləsi 2700qr, 

nəbzi-178/dəq,tənəffüsün sayı-88,SpO2-70% 

qeyd edildi. Taxipnoe, kəskin nəzərə çarpan 

perioral və periorbital sianoz,qabırğaarası və 

substernal əzələlərin retraksiyası,auskultasiya 

zamanı sağ ağciyər nahiyəsində tənəffüsün 

səthi ötürülməsi, sol nahiyədə yayılmış xırıltı-
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lar, ürək tonları sol hemitoraksda daha aydın 

eşidilməsi aşkarlandı. 

Laborator müayinələrdə qanın ümumi təh-

lili-Hb-15.9g/dL, Hct-48.9%, RBC 4.87x 10
6 

/µl,WBC-15.7x10
6
/µl,qanın biokimyəvi təh-

lili-qlükoza- 6.7 mg/ dL, Cl 96 mmol /l, albu-

min-31q/l,CRZ-96mq/l,kreatinin-35mkmol/l, 

sidik cövhəri-4.8mmol/l. TQM-norma (pH-

7.38,pCO2-40mmHg,HCO3-23.9mmol/l). 

Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoloji müa-

yinəsi-Sağda orta payın həcmi və havalanması 

artıb, bronx-ağciyər şəkli zəifləyib - sağda 

orta payın emfizeması düşünülür.Sağda yuxa-

rı və aşağı sahələrdə infiltrativ kölgələr izlə-

nir-kompressiya olunmuş ağciyər payları? 

Solda aşağı sahədə infiltrativ kölgələr aşkar 

olunur. Mediastinumun sağdan sola tam dis-

lokasiyası izlənir və mediastinal yırtıqqeyd 

olunur. KT müayinəsi məsləhətdir. 
 

                    

Şəkil 5. Preoperativ dövrdə sağda orta            Şəkil 6.Postoperativ dövrdə rentgenoloji  şəkli 

           payın emfizeması. 

  Mediastinumun sağdan sola tam  

 dislokasiyası və mediastinal yırtıq. 

 

Exokardioqrafik müayinə-funksional oval 

dəlik-1.4mm. Sağ mədəciyin hipertrofiyası. 

Bioptatın histokimyəvi müayinəsinin nəti-

cəsi: Makroskopik təsvir-7x5,5x2,5sm ölçüdə 

rezeksiya materialı kəsdikdə qansızmalıdır və 

0,1-0,4sm diametrli kistik boşluqlar izlənildi. 

Mikroskopik təsvir-incələnən kəsiklərdə ağci-

yər toxumasında qanaxma sahələri, kistik 

infiltratlar aşkar edilir, iltihabi infiltratlar 

qeydə alınır. Qeyd:atipiya izlənməmişdir. 

Müalicə-Binazal nəm oksigenoterapiya 

başlandı,antibakterial, infuzion terapiya təyin 

edildi. Uşaq cərrahı ilə konsultasiya olundu. 

Cərrahi müdaxilə-“Sağtərəfli torakotomiya. 

Sağ orta lobektomiya. Döş boşluğunun dre-

najı” əməliyyatı icraolundu. Postoperasion 

dövrdə 5 gün SVA(3 gün SİMV və 2 gün 

CPAP rejimində)ventilyasiya olundu.Sonrakı 

2 gün binazal nəm oksigen dəstəyi aldı. Əmə-

liyyatdan sonra 8-ci günündə otaq havasında 

SpO2-92%,Ts-46. Xəstə kafi vəziyyətdə am-

bulator müşahidəyə yazıldı. 

Müzakirə.Xəstələrin çoxunda həyatın ilk 

günlərində emfizematozpayın genişlənməsi 

ilə  yüngül tənəffüs çatışmazlığıyaranır,lakin 

bəzən çox az faizi xəstələrdə asimptomatik 

gediş ola bilər [7]. Bizim xəstələr doğuşdan 

sonrakı ilk günlərdə xəstəlik asimptomatik 

gedişli,birinci xəstədə10-cu günündə,ikinci 

xəstədə 4-cü günündə,üçüncü xəstədə isə 1-ci 

günündən ilk şikayətləri başlamışdır.Tənəffüs 

çatışmazlığı ALE-da ilk simptomdur. Sianoz 

ikinci yerdə görünən əlamətdir. Ədəbiyyatda 

ALE zamanı diaqnostik yaş erkən neonatal 

dövrdə 25%,həyatın ilk ilində 50% qeyd 

edilir[8].Bizim hər üç xəstəmizdə tənəffüs 

çatışmazlığının açıq mühitə nisbətən qapalı 

mühitdə daha da artdığı anamnestik olaraq 

aşkarlanmışdır. Çox zaman pnevmotoraksla 

differensial diaqnostika aparılmalıdır.Bizim 

xəstələrdən birinci xəstədə olduğu kimi pnev-
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moniya ilə ağırlaşmalar rast gəlinir.ALE olan 

xəstələrin 14-20%-də ürək qüsurları  müşahi-

də olunur [9].  Bu baxımdan xəstələr kardi-

oloji müayinələrdən keçməlidirlər. Bizim bi-

rinci xəstədə ASD təsdiqlənmişdir.Son illərdə 

aparılan tədqiqatlar zamanı Williams Beuren 

sindromu ilə anadangəlmə lobar emfizema 

birlikdə rast gəlinmişdir.Williams Beuren 

sindromu 7q11.23 xromosomundakı elastin 

geninin mikrodelesiyası nəticəsində “pəriüzü” 

görüntülü dismorfik əlamətləri olan,ürək qü-

surları, endokrin patologiyalar, hiperkalse-

miya, renal anomaliyalarla xarakterizə edilən 

bir sindromdur. Elastin geni mutasiyasının 

ağciyər patologiyaları ilə əlaqəsi barədə 

araşdırmalar davam etməkdədir [10]. 

Xəstədə diaqnoz qoymaq üçün  ağciyərin 

rentgenoqrafiyası vacibdir,lakin daha dəqiq 

diaqnoz KT müayinə ilə qoyulur. Kontrastlı 

KT vaskulyar anomaliyalar və mediastinal 

kütlələr haqqında məlumat verir. Bronxos-

kopiya müayinəsinə dair fikirlər mübahisə-

lidir, tənəffüs çatışmazlığı olan xəstələrdə 

istifadəsi təhlükəli ola bilər. Bu səbəbdən 

konservativ müalicə taktikası seçilən xəstələr-

də bronx keçiriciliyini yoxlamaq məqsədilə 

istifadə edilə bilər.Vaskulyar obstruksiya 

mənşəli ALE-ya şübhə olan xəstələrdə angio-

qrafiya tətbiq oluna bilər [11]. 

Müalicə taktikası xəstədə tənəffüs çatış-

mazlığının ağırlığından asılı olaraq dəyişir. 

Nisbətən yüngül formalı ALE zamanı kon-

servativ müalicə,getdikcə ağırlaşan tənəffüs 

çatışmazlğında isə cərrahi müalicə tövsiyyə 

olunur.Yaşı 2 aydan böyük olan xəstələrdə 

konservativ müalicə məsləhət görülür [12]. 

Xəstədə konsolidasiya,infiltrasiya sahələri 

izləndikdə mümkün qədər konservativ müali-

cə aparılmalıdır. Bizim ikinci xəstəmizdə yaşı 

3aydan artıq olmasına baxmayaraq cərrahi 

müalicə taktikası seçilməsinin səbəblərindən 

biri sol ağciyərdə mediastinal sistin olması və 

xəstənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırması-

dır.
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РЕЗЮМЕ 

 

Врожденнаядолеваяэмфизема 

 

Алескерова С.М., Кулиева Л.А. 

Научно-исследовательский институт педиатрии имени Л.Я.Фараджевой 

 

Ключевые слова: врожденная долевая эмфизема, лобэктомия, новорожденный. 

Врожденная долевая эмфизема (ВДЕ) это редкий порок развития,связанный с разви-тием 

легких,который в основном диагностируется при рождении и в раннем возрасте. В Научно-

исследовательском институте педиатрииредкий диагноз ВДЕ был подтвержден у 3 

пациентов в течение 1 года, в результате проведенного лечения  хирургическим путем был 

получен успешный результат.Следует отметить, что одной из причин респираторных 

нарушений у новорожденных является такое редкое заболевание как ВДЕ. Ранняя оценка 

клинических симптомов,правильный анализ изменений в динамике,применение последо-

вательных методов диагностики и выбор своевременной и правильной лечебной тактики 

важные условия для устранения болезни без осложнений. 

 

SUMMARY 

 

Congenital lobar emphysema 

 

Alasgarova S.M.,Guliyeva L.A. 

Scientific Research Institute of Pediatrics named after K.Y.Farajova 

 

Keywords: congenital lobar emphysema,lobectomy, newborn. 

Congenital Lobar Emphysema(CLE) is a rare malformation associated with the development of 

the lung and is mainly diagnosed at birth and at an early age.At the Scientific Research Institute of 

Pediatrics, a rare case of ALE was diagnosed in 3 patients over a year, treated with surgical 

intervention and a successful result was obtained.One of the causes of respiratory disorders formed 

in the neonatal period is the not to overlook that ALE may be a less common disease.Early 

evaluation of clinical signs, proper study of changes in the dynamics, the use of sequential methods 

of examination and the selection of timely and correct treatment tactics are essential for the 

elimination of the disease without complications. 
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ НОВОРОЖДЕННЫХ С СУДОРОГАМИ. 

 

Рагимова Н.Д.,
1
 Мамедбейли А.К.

2
, 

 
Гурбанова Г.М.

3 

Научно-Исследовательский Институт Педиатрии имени К.Я.Фараджевой
1 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра неврологии
2 

Азербайджанский Государственный  Институт  Усовершенствования Врачей  

имени А.Алиева
3 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Целью исследования явилась оценка  уровня цитокинов  у новорождённых детей 

различного гестационного возраста с судорогами. Проведено  проспективное, ком-

плексное  исследование 307 новорожденных различного гестационного возраста с судо-

рогами. Изменения иммунологической реактивности у новорожденных с cудорогами 

проявляется в нарушении цитокинового статуса и достоверном повышении провос-

палительных цитокинов (ИЛ-1β в 1,9; ИЛ-6 в 3 раз; ФНО-α в 3,3 раза) по отношению 

к новорожденным контрольной группы. Повышенная концентрация провоспалитель-

ных цитокинов у новорожденных с ГИЭ приводит к поддержанию судорожной 

активности и усугубляет дальнейший неблагоприятный неврологический исход. Уста-

новлено, что  при неонатальных судорогах церебральные нарушения и дисфункция 

ряда органов и систем находятся в коррелятивной связи с  параметрами иммунной 

системы. Таким образом,  экспрессия провоспалительных цитокинов может использо-

ваться в качестве скринингового маркера в диагностике и прогнозировании неона-

тальных судорог на фоне перинатального гипоксически – ишемического поражения 

ЦНС.  

Ключевые слова: цитокиновый профиль, судороги, новорожденный. 

________________________________________________________________________________ 

 

Неонатальные судороги являются 

сложной и актуальной проблемой совре-

менной неонатологии и педиатрии в це-

лом, так как остаются наиболее частыми и 

тяжелыми маркерами неврологических  ос-

ложнений у новорожденных детей [1-3]. 

Частота судорог   в популяции новорож-

денных  колеблется в пределах от 1 -5 %, 

достигая 20% у  недоношенных детей [4-

6]. Согласно этиологической структуре 

судорог у новорожденных доминирующее 

место занимают  перинатальная гипоксия 

плода, острая асфиксия новорожденных, 

внутричерепные кровоизлияния и внутри-

утробные инфекции [7]. В настоящее 

время проведено множество исследований, 

указывающих на регулирующее влияние 

иммунной системы на развитие перина-

тальное гипоксически-ишемическое пора-

жение центральной нервной системы. 

Показано, что гипер- и гипосекреция про и 

противовоспалительных цитокинов  в пе-

риферической крови и мозговых структу-

рах организма человека на ранних этапах 

онтогенеза определяет дальнейшее  его 

когнитивное, эмоциональное развитие и 

риск развития патологии центральной 

нервной системы в перинатальный, пост-

натальный период. Иммунный ответ на 

повреждающий фактор может иметь как 

защитный, так и патологический характер 

[8]. Ряд авторов указывают  на особое 

значение ряда цитокинов при оценке нев-

рологических нарушений [9]. Роль нейро-

иммунных механизмов в развитии цереб-

ральных нарушений заключается в том, 

что  постгипоксическая  энцефалопатия 

формируется  в результате воспаления с 

последующим нарушением  гематоэнце-

фалического барьера [10,11]. Таким обра-

зом, исследования посвященные значимос-

ти цитокинов как предикторов судорож-

ных состояний на фоне перинатального 

поражения ЦНС  актуальны и перспектив-

ны, и в тоже  время данная проблема нуж-

дается в дальнейшем изучении исследо-

вателей. 

Цель исследования:  провести оценку  

уровня цитокинов  у новорождённых детей 

с судорогами. 
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Материал и методы исследования: 

Проведено проспективное исследование 

307 новорожденных с судорогами, посту-

пивших  на стационарное лечение в 2018-

2020 годы в Научно-Исследовательский 

Институт Педиатрии  в отделения реа-

нимации и интенсивной терапии, патоло-

гии новорожденных и недоношенных 

детей. Большинство новорожденных 182 

(59,3%±3,0) поступали из районов Азер-

байджана, остальные 125 (40,7%±2,0) из 

города Баку. Сформировано  две  группы: I 

основная группа – 261 новорожденных с 

судорогами, II группа – 46 условно-здо-

ровые новорождённые, родившие от  нор-

мально протекавшей беременности  физио-

логических родов. Возраст матерей коле-

бался от 17 до 41 лет,  в среднем составив 

26,5±5,2 лет. У матерей основной группы 

первая беременность была  у 117 (44,8 ± 

3,1%) матерей, повторная (2-8) беремен-

ность была у 144 (55,2±3,1%) женщин. 

Первородящих было 131(50,2±3,1%), пов-

торнородящих 130 (49,8%±3,1%). Роды 

двойней отмечались в 21 (8,0±1,7%) слу-

чаях. Согласно гестационному возрасту к 

моменту рождения,  включенные в обсле-

дование новорожденные, были рождены 

при сроке гестации от 25 до 42 недель, с 

массой тела от 800 г. до 4500 г (2656,0 

±678,7%), длиной тела  от 31 до 56 см (47,1 

±6,0%). Среди них преобладали  недоно-

шенные 151 (57,8%), доношенных было  

110 (32,2%). По сроку гестации среди  не-

доношенных в возрасте 35-37 недель было 

87 новорожденных; 32-34 недели- 30; 29-

31 неделя -26, 25-28 недель - 8 ново-

рожденных. Мальчиков было 177 (67,8±2,9 

%), девочек - 84(32,2±2,9%). Всем детям в 

неонатальном периоде было проведено 

комплексное клинико-инструментальное и 

лабораторное исследование. С целью диаг-

ностики структурных церебральных пора-

жений  и для подтверждения  клиничес-

ких признаков перинатального поражения 

ЦНС проводилось нейросонографическое 

исследование (НСГ). По показаниям вы-

полнялись компьютерная томография (К 

Т),  магнитно-резонансная томография (М 

РТ), эхокардиография, эхография, а также 

ультразвуковая допплерография цереб-

ральной гемодинамики. Проводились  био-

химические, серологические  и иммунохи-

мические исследования. В ходе исследо-

вания изучался антенатальный и интарана-

тальный период и оценивался  неврологи-

ческий статус.    

Определение содержания цитокинов: 

ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ФНО-α выполняли 

стандартным методом твердофазного им-

муноферментного анализа (ИФА) с ис-

пользованием диагностических тест-сис-

тем производства «Вектор-Бест» (Новоси-

бирск) на анализаторе ElisysUnoHuman 

(Германия). 

Полученные цифровые данные подвер-

гли статистической обработке методами 

медицинской статистики. Применены 

методы вариационного (U-критерий Ман-

на–Уитни, KU-критерий Краскела–Уол-

лиса), дисперсионного (ANOVA—F-Фи-

шер, FS-Фишер–Снедекор), корреляцион-

ный (Спирмен, -Кендаля) дискриминант-

ного  (чувствительность и специфичность) 

и ROC-анализов. Вычисления проводили в 

электронных таблицах Excel-2013 и SPSS-

20. 

Результаты  исследования и  их об-

суждения  

Изучение анамнестических данных, ан-

тенатальных, интранатальных факторов 

риска с использованием статистических 

методов показало, что у матерей новорож-

дённых (доношенных и недоношенных 

соответственно) с судорогами  высокий 

процент экстрагенитальных  заболеваний 

(31,8±3,7% χ
2
=15,4 p=0,009 и 62,3±5,0% 

χ2=27,2 p1<0,001) гинекологических забо-

леваний (49,1±3,6% χ2=37,1 p<0,001 и 

47,0±5,1% χ2=9,69 p1=0,046) угроза пре-

рывания беременности (9,1±2,5%  χ2= 

11,290 p<0,001 и  28,5±4,7%  χ2=14,779 

p1<0,001) анемия беременных 40,0±3,6% 

χ2= 14,9 p<0,001  и 66,4±4,3% χ2=18,9 

p<0,001).     

Доношенные новорожденные основной  

группы в 47,3% случаях  при рождении  на 

1 минуте оценивались в 6-7 баллов, в 

14,5% 4-5 баллов, в 33,6% случаях 0-3 

баллов. Аналогичным образом, на 1 ми-

нуте оценивались недоношенные,  но рож-

денных с 0-3 баллами недоношенных было 

на 10%  больше чем доношенных. На 

пятой минуте жизни  новорожденные с 
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судорогами в основном восстанавливались 

и имели оценку по шкале Апгар 8-10 

баллов. Судороги у наблюдаемых ново-

рожденных  развивались на фоне перина-

тального поражения ЦНС. Морфологичес-

кие изменения представлены гипоксичес-

ки-ишемическим поражением ЦНС у 165, 

гипоксически-геморрагическим пора-

жением ЦНС у 44, гипоксически-инфек-

ционным поражением ЦНС у 30, метабо-

лические нарушения у 22 новорожденных.         

Дебют судорог в первые 3 суток регис-

трировались у 128 (49,0±3,1%) новорож-

денных, частота судорог у доношенных 

выше на 11,1% по сравнению с недоно-

шенными новорожденными. В период от 3 

до 7 дней судороги отмечались у 42 

(16,1±2,3%) новорожденных детей. Позд-

ний дебют, т.е. в период 7 дней и более 

судороги выявлялись у 74 (28,4±2,8%) 

новорожденных, в основном у недоношен-

ных 53 (35,1%) против 21 (19,1%) у доно-

шенных.  Обследованные новорожденные 

чаще поступали в стационар в тяжелом 89 

(34,1±2,9%) и очень тяжелом состоянии 

108 (41,4±3,0%). В преагональном состоя-

нии были  45 (17,2±2,3%), летальность 

отмечалась  у  19(7,3±1,6%) новорожден-

ных. Синдром угнетения был у 124 

(47,5±3,1%), синдром гипервозбудимости у 

39 (14,9±2,2%), неонатальная кома у  3 

(1,1±0,7%), гипертензионный синдром 

48(18,4±2,4%) новорожденных детей. Сог-

ласно нейросонографическим исследова-

ниям отёк мозга регистрировался у 83 

(31,8%) (χ2=20,1; р<0,001), вентрикуломе-

галия у 44 (16,9%) (χ2=5,2; р=0,029), 

вентрикулит у 43(16,5±2,3%) (χ2=8,81; 

р=0,003), внутрижелудочковые кровоиз-

лияния у 66(15,3±2,4%) (χ2=12,3;р=0,006) 

новорожденных  основной группы. В груп-

пе контроля перивентрикулярные кровоиз-

лияния  отмечаются у 37(14,2±2,2%)  ново-

рожденных. У недоношенных новорожден-

ных частота названных нарушений была на 

18,6% выше по сравнению с доношенными 

новорожденными (χ2=13,3; р=0,004).  

В результате  электроэнцефалографи-

ческих  исследований было выявлено, что  

в большинстве случаев у 78 (30,0%) ново-

рожденных отмечался полиморфный ха-

рактер судорог, т.е. сочетание различных 

видов судорог. У 64 (24,5%) новорожден-

ных отмечались атипичные судороги с 

преобладанием их у 61 (40,4%) недо-

ношенных новорожденных.  Клонические 

судороги чаще  регистрировались у 34 

(30,9 %) доношенных и 26 (17,2%) недо-

ношенных. Судороги миоклонического  

характера  встречались в основном у 21 

(13,9%) доношенных новорожденных. Су-

дороги тонические судороги встре-чались 

всего у  5 (5,3%) новорожденных. 

В исследуемых группах нами также 

был определен уровень С- реактивный  

белок  (СРБ), который является наиболее 

часто используемым в клинической прак-

тике маркером инфекционного процесса. У 

новорожденных основной группы уровень 

СРБ составил 44,6±1,7 (6-96) г/л  и превы-

шал показатели контрольной группы в 7,2 

раза (F=27,2; р<0,001).  

Согласно проведенным исследованиям, 

полиорганные нарушения отмечались у 

100 (38,3±3,0%)  новорожденных с судо-

рогами, при этом  у недоношенных частота 

встречаемости  этих поражений на 8,3% 

больше  по сравнению с доношенными 

детьми.  

Таблица 1. 

Цитокиновый статус новорожденных с cудорогами 

 

Показатели,пг/мл Контрольная группа (n=46) 
Основная группа 

(n=139) 

 
Доношенные 

(n=25) 

Недоношенные 

(n=21) 

Доношенные   

(n=58) 

Недоношенные 

(n=81) 

ИЛ-1β 
5,80,5 

(3,1 –14) 

2,60,1 

(1,6 –3,6) 

10,80,9*** 

(2,2-32)
 

18,11,8*** 

(3,1-34,8)
 

ИЛ-6 
5,60,4 

(4,0– 12,0) 

3,20,2  

(1,7 – 5,2) 

17,11,5*** 

(1,5-61,9)
 

18,12,1*** 

(1,5-107,5)
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ИЛ-4 
3,10,3 

(0,9 – 5) 

3,70,3 

(3,2 – 4,3) 

2,60,2*** 

(0,8-6,6) 

2,20,2 

(1,1-3,8) 

ФНОα 
3,20,6 

(0,5–10,1) 

1,60,2 

(1,2–2,1) 

9,91,2** 

(0,5-56,9) 

9,751,2** 

(7,3-12,7) 

 

С целью прогнозирования развития 

неонатальных судорог изучались особен-

ности цитокиновой активности у группы 

новорожденных на фоне гипоксически-

ишемического поражения ЦНС. Для этого 

было проведено исследование сыворо-

точного уровня провоспалительных ци-

токинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и проти-

воспалительного цитокина ИЛ-4 у дан-

ного контингента новорожденных. В 

таблице 1. представлены характеристики 

уровней цитокинов у новорожденных с 

судорогами различного гестационного 

возраста. Нормативные значения пока-

зателей цитокинову здоровых доношенных 

детей превышали показатели нормативов 

условно-недоношенных детей. Анализ 

концентрации выявил, что уровень ИЛ-

1β в основной группе достоверно пре-

вышал концентрацию вышеуказанных  

цитокинов новорожденных контроль-

ной группы  в 1,9раза (F= 12,9; χ
2
 = 11,2; 

р<0,001); ИЛ-6 в 3 раза  (F= 23,9; χ
2
 = 

29,4; р<0,001); ФНОα 3 раза (F= 12,1; χ
2
 = 

17,9; р<0,001) по сравнению со здоро-

выми новорожденными. Содержание про-

тивовоспалительного цитокина ИЛ-4  у 

доношенных детей был низким(F= 7,8; χ
2
 

= 5,5; р=0,006)  по сравнению с новорож-

денными контрольных групп. Уровень  

перечисленных провоспалительных  цито-

кинов у недоношенных детей с судорогами 

менялся аналогичным образом: ИЛ-1β в 7  

раз (F= 25,5; χ
2
 = 42,5; р<0,001); ИЛ-6 в 

5,6  раз  (F= 14,1; χ
2
 = 40,1; р<0,001); 

ФНОα в 6,1  раз (F= 11,4; χ
2
 = 28,7; 

р<0,001) превышал нормативы здоровых 

новорожденных.  

Таблица 2. 

Корреляционные взаимосвязи у новорожденных с cудорогами 
 

  Оценка по 

шкале 

Апгар 

С-реактив-

ный белок 
Полиорг

аннедост 

Синдром 

угнетения 
Синдром 

гипервоз

будимст 

Вентрикул

омегалия 
Вентрику

лит 

ВЧК 

İL-1β 
τ 0,206** 0,182** 0,144* 0,195** 0,174** 0,257** 0,274** 0,203** 

P ,000 ,002 ,018 ,001 ,004 ,000 ,000 ,001 

 

İL-6 

τ 0,197** 0,158** 0,212** 0,249** 0,246** 0,345** 0,329** 0,250** 

P ,001 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

İL-4 
τ -0,186** -,133** -,132* -0,198** -0,146 -0,141** -0,193** -,144** 

P ,001 ,029 ,032 ,001 ,018 ,019 ,002 ,016 

TNF-α 
τ 0,141* 0,080* 0,133* 0,186 0,126** 0,288** 0,263** 0,135* 

P ,013 ,179 0,029 ,002 ,307 ,000 ,000 ,022 

 

При проведении корреляционного ана-

лиза - Кендалла выявлены множествен-

ные корреляционные связи с другими 

показателями новорожденных. У новорож-

денных с перинатальными инфекциями 

выявлена прямая корреляционная зависи-

мость между гиперпродукцией İL-1β, İL-6,   

TNF-α и асфиксией при рождении, повы-

шенным уровнем С-реактивного белка, 

полиорганной недостаточностью. Прямая  

средней силы корреляционная связь отме-

чалась между провоспалительными цито-

кинами и неврологической симптомати-

кой (синдромом общего угнетения, гипер-

возбудимостью, двигательными наруше-

ниями), морфологическими изменениями 

ЦНС (внутрижелудочковыми кро-воизлия-

ниями, церебральной  ишемией, вентрику-

литом, вентрикуломегалией). Отрицатель-

ная связь выявлена между  ИЛ-4 и низкой 

оценкой по шкале Апгар при рождении 

(τ=-0,186**, p=,001), С-реактивного белка 

(τ =-0,133**, p=,029), мультиорганной 
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дисфункцией (τ =-0,132 **, p=,032), а 

также с поражением ЦНС. 

Для доношенных оптимальной «точкой 

отсечения» для  İL-1β является величина 

8,5 пг/мл.  В этой точкечувствительность 

равна (Sn) 63,8±6,3%, специфичность (Sp) 

92,0±5,4%; при IL-6 ≥ 8,2 – Sn= 79,3±5,3%, 

Sp = 88,0±6,5%, Il-4 ≤ 1,2 Sn =91,1±3,8%, 

Sp= 16,0±7,3%; TNF ≥ 3,8– Sn = 77,2±5,6%, 

Sp = 84,0±7,3%.  

Для недоношенных оптимальной «точ-

кой отсечения» для  IL-1β является величи-

на 3,7 пг/мл.  В этой точке чувствитель-

ность равна (Sn) 90,1±3,3%, специфич-

ность (Sp) 100,0±0,0%; при IL-6 ≥ 4,2 – Sn= 

91,4%, Sp = 95,2±4,6%, Il-4 ≤ 3,9 Sn 

=13,8±3,9%, Sp = 71,4±9,9%; TNFα ≥ 3,7– 

Sn = 76,8±4,7%, Sp = 100,0±0,0%.  

Таблица 3 

Анализ ANOVA в оценке цитокенемии у новорожденных с судорогами 
 

 

F (Fisher) 

EIF%               

(Snedecor) LB95 UB95 PFS 

 Донош

енные 

Недоно

шенные 

Доноше

нные 

Недоно

шеные 
38-

40 27-37 38-40 27-37  

IL-1β 47,4 23,4 35,7 163,3 32,5 163,3 38,8 160,8 0,000 

IL-6 44,9 37,6 65,1 170,2 63,4 315,7 66,8 167,7 0,000 

IL-4 0,872 85,7 1,1 2,7 0,0 84,4 6,1 0,0 0,104 

TNFα 75,6 15,1 48,6 62,2 46,0 60,8 51,1 63,6 0,000 

Примечание: EİF% — степень влияния фактора; ДИ — доверительный интервал; FS — 

значение критерия Фишера– Снедекора (Fisher–Snedecor); İL — цитокины. 

 

Для оценки значимости цитокинов и 

силы влияния их экспрессии на реа-

лизацию судорожного синдрома у ново-

рожденных использован дисперсион-

ный метод (FS — критерий Фишера–Сне-

декора)  с вычислением 95% нижней и 

верхней границ. Согласно данным в  табл. 

2, наиболее значимое влияние на развитие 

судорог оказывает повышенный уровень 

провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-

6, TNFα). 

Согласно исследованиям многих зару-

бежных авторов иммунный гомеостаз оп-

ределяет характер системного воспали-

тельного процесса и в тоже время зависит 

от  тяжести гипоксически-ишемического 

повреждения головного мозга. [12-14]. 

Дисбаланс про- и противоспалительных 

цитокинов предопределяет тяжелые невро-

логические поражения у детей, что поз-

воляет использовать их как прогности-

ческий критерий исхода заболевания. В 

нашем исследовании выявлены изменения 

изучаемых сывороточных цитокинов, воз-

никающие в результате реакции иммунной 

системы с формированием воспалительной 

реакции  и клинической симптоматики у 

новорожденных с судорогами на фоне пе- 

 

 

ринатального поражения ЦНС различной 

степенью тяжести по сравнению с ново-

рожденными контрольных групп. Соглас-

но литературным данным, поврежденная в 

результате гипоксии, ишемии или травмы 

ткань мозга может быть источников про-

воспалительных цитокинов, обладающих 

потенциально нейротоксическим дейст-

вием [15]. Повышенная концентрация про-

воспалительных цитокинов у новорож-

денных с ГИЭ с нарушением проницае-

мости гематоэнцефалического барьера 

приводит к поддержанию судорожной ак-

тивности и усугубляет дальнейший не-

благоприятный неврологический исход. 

Выявленное нами достоверное повышение 

уровня цитокинов с противоспалительной 

направленностью показало, что при нео-

натальных судорогах церебральные нару-

шения и дисфункция ряда органов и 

систем находятся в коррелятивной связи с 

параметрами иммунной системы. Таким 

образом,  экспрессия провоспалительных 

цитокинов может служить важным мар-

кером своевременной диагностики и прог-

нозирования неонатальных судорог на 

фоне перинатального гипоксически – 

ишемического поражения ЦНС.  
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 Acar sözləri: sitokin profili, qıcolma, yenidoğulan. 

Tədqiqatın məqsədi qıcolması olan yenidoğulanlarda sitokinlərin səviyyəsini qiymətləndir-

məkdən ibarətdir. Müxtəlif hestasiya yaşlı neonatal qıcolması olan 307  
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yenidoğuların prospektiv kompleks tədqiqatı aparılmışdır. Qıcolması olan yenidoğulanlarda 

immunoloji reaktivliyin dəyişkənlikləri sitokin statusunun pozulması və iltihabönü sitokinlərin səviy-

yəsinin yeni doğulan uşaqlarda nəzarət qrupuna nisbətən statistik etibarlı yüksəlməsi (İL-1β 1,9 dəfə; 

İL-6 3 dəfə; ŞNF-α 3,3 dəfə) ilə təzahür edir. Müəyyənləşdirilmiş  iltihabönü sitokinlərin 

konsertasiyasının artması hipoksik-işemik ensefalopatiyası olan yenidoğulanlarda qıcolma 

aktivliyinin saxlanmasına səbəb olub, qeyri qənaətbəxş nevroloji nəticəni artırır. Aparılan 

tədqiqatlar göstərdi ki, neonatal qıcolmalar zamanı serebral pozulmalar, bir sıra orqan və sistemdəki  

disfunksiyalar immun sistemin parametrləri ilə korrelyativ əlaqəyə malikdirlər. Beləliklə, iltihabönü 

sitokinlərin ekspressiyası mərkəzi sinir sisteminin perinatal hipoksik zədələnməsi fonunda olan 

neonatal qıcolmaların diaqnostikası və proqnozlaşdılmasında skrininq marker kimi istifadəsinin 

vacibliyini göstərir. 
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Cytokine profile of newborns with seizures 
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The aim of the study was to assess the level of cytokines in newborn children of various 

gestational ages with seizures. A prospective, comprehensive study of 307 newborns of various 

gestational ages with seizures was carried out. Changes in immunological reactivity in newborns 

with seizures are manifested in an abnormality of the cytokine status and a significant increase in 

pro-inflammatory cytokines (IL-1β by 1.9; IL-6 by 3 times; TNF-α by 3.3 times) in relation to 

newborns of the control group. The increased concentration of pro-inflammatory cytokines in 

newborns with HIE leads to the maintenance of seizure activity and aggravates further unfavorable 

neurological outcome. It was revealed that cerebral disorders and dysfunction of a number of organs 

and systems are correlated with the parameters of the immune systemin neonatal seizures. Thus, the 

expression of pro-inflammatory cytokines can be used as a screening marker in the diagnosis and 

prediction of neonatal seizures on the background of perinatal hypoxic - ischemic lesions of the 

central nervous system. 
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YENİDOĞULANLARDA PERİNATAL İNFEKSİYALAR ZAMANI 

İNTERFERON SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Əfəndiyeva M.Z., Nəsirova S.R., Ağayeva X.Ə. 

K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu 

 

 

Tədqiqatın məqsədi perinatal infeksiyalar zamanı yenidoğulanların qan zərdabında alfa-

interferon və qamma-interferonun səviyyəsində baş verən dinamik dəyişiklikləri təyin etmək 

və bu göstəricilərin proqnostik əhəmiyyətini öyrənməkdən ibarətdir. Müayinəyə fəsadlaşmış 

mamalıq anamnezinə malik analardan vaxtında doğulan 30 nəfər perinatal infeksiya müəy-

yən edilən körpə cəlb edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində yenidoğulanlarda infeksion patologi-

yanın kəskin dövründə nəzarət qrupu ilə müqayisədə α və xüsusilə,γ interferonun səviy-

yəsinin 1,5-4 dəfə azalması qeyd olunmuşdur. İnterferon sisteminin α və γ göstəricilərinin da-

ha aşağı səviyyəsi sepsisli yenidoğulanda müəyyən edilmiş və klinik sağalma mərhələsində də 

normal həddə çatmamışdır. Beləliklə, qan zərdabında α və γ – interferonun aşağı səviyyəsi pe-

rinatal infeksiyaların gedişini qiymətləndirmək məqsədilə əlavə proqnostik meyar kimi istifa-

də edilə bilər.  

Açar sözlər: yenidoğulan, perinatal infeksiyalar, interferon sistemi. 

 

 

Perinatal patologiyaların reanimasiya və 

intensiv terapiyası zamanı əldə edilən nailiy-

yətlərə baxmayaraq xəstələnmə və ölüm sə-

bəbləri arasında infeksion-iltihabi xəstəliklər 

aparıcı mövqe tutmaqda davam edir. Ümum-

dünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumat-

larına əsasən neonatal ölümün səbəblərinin 

36%-i perinatal infeksiyalara mənsubdur. Təş-

rih zamanı yenidoğulan körpələrin 25%-də in-

feksion-iltihabi xəstəliklər aşkar edilir. Son 

illərin məlumatları göstərir ki, körpələrin 20-

56%-i bu və ya digər infeksiya əlamətləri ilə 

doğulur. Müasir dövrdə yenidoğulan uşaqlar-

da irinli-septiki xəstəliklərin tezliyi yüksələ-

rək 50-60%, vaxtından əvvəl doğulanlarda isə 

70% təşkil edir [1,2].  

Yenidoğulan körpələrdə infeksiyanın rea-

lizasiyası bir tərəfdən törədicinin patogenli-

yindən, digər tərəfdən isə bütövlükdə orqa-

nizmin müdafiə reaksiyalarının effektor fun-

ksiyasından asılıdır [3]. Bu baxımdan irinli-

septiki xəstəliklərin adekvat müalicə taktika-

sının seçimində, infeksion prosesin klinik ge-

dişinin, baş verə bilən ağırlaşmaların proq-

nozlaşdırılmasında, diaqnozun opitimizasiya-

sında immun sistemin müxtəlif istiqamətləri-

nin, immun tənzin mexanizmlərinin dərindən 

öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

  Məlumdur ki, bütövlükdə immun sistem 

anadangəlmə (qeyri-spesifik) və qazanılma 

(spetifik, adaptiv) olmaqla2 hissədən ibarət-

dir. Bu sistemlərin məhz birgə fəaliyyəti im-

mun cavabın, daha dəqiq desək, infeksion 

agentlərin eliminasiyasının yaxın effektiv 

gedişatını təmin edir [4,5]. Qeyd edək ki, son 

onilliklər ərzində adaptiv immunitetin öyrə-

nilməsinə dair kifayət qədər elmi araşdırma-

ların aparılmasına baxmayaraq, xüsusilə yeni-

doğulan körpələrdə anadangəlmə immunitetin 

mexanizmlərinin öyrənilməsinə daha az diq-

qət ayrılmışdır. Neonatal dövrdə adaptiv im-

munitet əhəmiyyətli dərəcədə yetkin deyildir, 

onun mexanizmləri hələ formalaşmamışdır. 

Bu səbəbdən yenidoğulanlarda, xüsusilə vax-

tından əvvəl doğulan körpələrdə  “immunoloji 

yaddaş” olmur və patogen amillərə qarşı spe-

sifik antitellərin formalaşması səviyyəsi aşa-

ğıdır. Bu baxımdan neonatal dövrdə infeksi-

yadan müdafiə əsasən anadangəlmə immuni-

tet vasitəsilə həyata keçirilir. Anadangəlmə 

immunitet iltihab və fagositoza istinad et-

məklə patogenlərin təcili eliminizasiyasını və 

infeksiyanın erkən etaplarında qarşısının alın-

masını təmin edir [5]. Anadangəlmə immuni-

tetin vacib mexanizmlərindən biri interferon 

(İFH) sistemidir. 

1957-ci ildə A.İsaacs və J.Linderman ilk 

dəfə interferonu və onun virusəleyhinə xüsu-

siyyətlərini şərh edib. Qeyd etmək lazımdır 

ki, interferonlar (İFN) anadangəlmə immuni-
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tetin daha çox araşdırılmış mediatorlarıdır, 

ayrıca genlər və ya gen qrupları ilə kodlaş-

dırılır, ingeksiya əleyhinə və iltihabəleyhinə 

sitokinlərin kaskadında mühüm rol oynayırlar. 

Hazırda məlumdur ki, interferonlar geniş zülal 

qrupudur, yad agentlərə qarşı müdafiə prose-

sində müxtəlif hüceyrələr (limfositlər, makro-

faqlar, fibroblastlar, mədə-bağırsaq traktının, 

bronxial ağacın limfoid toxuması) tərəfindən 

sintez olunur və virus, bakteriya, ibtidailər, 

xlamidiyalar, rikketsiyalar və s. kimi böyük 

qrup mikroorqanizmlərin hüceyrədaxili repro-

duksiya mərhələlərini qeyri-spesifik yatızdır-

maq qabiliyyətinə malikdirlər. Bundan başqa 

İFN immunomodulyar və antiproliferativ ak-

tivlik göstərirlər ki, bu da onları geniş təsir 

spektirli çox funksional biorequlyatorlara aid 

etməyə imkan verir.  

Bütövlükdə, interferonlar insanın erkən 

ontogenezinin requlyatoru kimi, həmçinin, 

patogenlərin çoxalması zamanı orqanizmin 

bütün kompleks müdafiə reaksiyalarını for-

malaşdıran və requlə edən təşkilatçı sistem 

kimi xidmət edirlər. Təqdim olunmuş göstə-

ricilərə əsasən İFN sistemi təkcə yerli iltihabi 

reaksiyaların vacib faktoru kimi deyil, həm də 

orqanizmin anadangəlmə və adaptiv immun 

reaktivlik zəncirləri arasında vasitəçi kimi 

özünü göstərir.  

XX əsrin 80-cı illərindən başlayaraq bir 

sıra tədqiqatçılar hamiləliyin müxtəlif tri-

mestrində bioloji toxuma və mühitlərdə İFN-u 

öyrənməyə başlamışdılar. Bu məqsədlə ana-

nın və göbək ciyəsinin qanı, amniotik maye, 

cift, döl qişaları, enfometriyanın desudal toxu-

ması, həmçinin, dölün toxumaları tədqiq olun-

muşdur. Alınmış nəticələr birmənalı olaraq 

sübut edir ki, uşaqlıq, döl və ciftin toxuma-

larında İFN var ki, bu da ana ilə döl arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin requlyasiyasında əhəmiy-

yət kəsb edə bilər. Müəyyən olunmuşdur ki, 

döl toxumalasında sintez edilən embional α-

İFN, γ- İFN müdafiə təsiri ilə bərabər, həm də 

döl hüceyrələrinin inkişafında, onların diffe-

rensiasiyasında başlıca rol oynayırlar [5,6]. 

Aparılan elmi araşdırmaların nəticələri ananın 

yoluxucu, infeksion patologiyası şəraitdə inki-

şaf edən körpələrdə α-İFN, xüsusilə γ- İFN 

səviyyəsinin aşağı olmasını göstərir. Belə bir 

vəziyyətin inkişafı yenidoğulanlarda immun-

defisitin yaranmasının meyarı sayıla bilər və 

infension prosesin ağır gedişini, həmçinin 

onun qeyri-qənaətbəxş proqnozunu müəyyən 

edir [7]. Digər müəlliflər isə öz tədqiqatla-

rında γ-interferonun bir qayda olaraq yüksək 

produksiyasını hamiləlik zamanı və ya doğuş-

dan qabaq kəskin respirator virus infeksiyası 

keçirən analardan doğulan körpələrdə müş-

ahidə etmişlər ki, bu da yenidoğulan körpənin 

patoloji təsirə qarşı fizioloji müdafiə cavab 

reaksiyası və orqanizmin adaptasiyası qabiliy-

yətini müəyyən etməklə infeksiyanın inkişafı-

nın qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır 

[8,9].  

Beləliklə, yenidoğulanda infeksion patolo-

giyalarda interferon sisteminin öyrənilməsinə 

dair tədqiqatlar tək-təkdir, alınan elmi nəticə-

lər isə ziddiyyətli xarakter daşıyır.  

Tədqiqatın məqsədi: Perinatal infeksiya-

lar zamanı yenidoğulanların qan zərdabında 

α–İFN və γ- İFN səviyyəsində baş verən 

dinamik dəyişiklikləri təyin etmək və bu gös-

təricilərin proqnostik əhəmiyyətini öyrənmək-

dən ibarətdir.  

Material və metodlar: Müayinəyə fəsad-

laşmış mamalıq anamnezinə malik analardan 

doğulan 3 günlüyündən sayıma qədər 50 nəfər 

körpə cəlb olunmuşdur. Hestasiya yaşı 38-40 

həftə, doğularkən bədən kütləsi 2500-3500 qr. 

təşkil etmişdir. 20 nəfər sağlam yenidoğulan 

isə nəzarət qrupunu təşkil etmişdir. Cərrahi 

yolla kesar kəsiyi ilə doğulan körpələrin 

ümumi sayı 3,1% olmuşdur. Yenidoğulanların 

50%-i ağır vəziyyətdə Apqar şkalası üzrə 4-6 

balla asfiksiyada doğulmuşlar. Erkən adapta-

siya dövrü odem sindromu, kəskin damar po-

zulmaları ilə xarakterizə olunmuşdur. Anam-

nezində bakterial, somatik və ginekoloji pato-

logiyalar (80,5%) müəyyən edilən anaların 

orta yaşı 20-32 təşkil etmişdir. 42,5% hallarda 

analar hazırki hamiləlik dövründə TORCH 

infeksiyalara görə müalicə almışlar. Müayi-

nəyə cəlb olunan yenidoğulan körpələr peri-

natal infeksiyaların etiologiyasından, forma-

sından asılı olaraq aşağıdakı 3 qrupa ayrıl-

mışlar:  

I. Neonatal sepsisli – 16 yenidoğulan 

II. Yerli infeksion iltihabi xəstəlikləri olan 

– 14 nəfər yenidoğulan 

III. Qarısıq infeksiyalı (bakterial+ sitome-

qalovirus) – 10 nəfər yenidoğulan daxil edil-

mişdir.  

Müayinəyə cəlb edilən yenidoğulanlarda 

α-İFN və γ- İFN qan zərdabında konsentra-
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siyası infeksion patologiyaların kəskin və 

klinik sağalma dövründə immunferment me-

todu ilə təyin edilmişdir. Nəzarət qrupunu təş-

kil edən sağlam yenidoğulanların qan seru-

munda α-interferonun səviyyəsi 197±1,1 pg/ 

ml (11-28,6), γ-interferonun səviyyəsi 10,8± 

0,9 pg/ml (3,5-15,9) təşkil edir.  

 

Cədvəl. 1. 

Perinatal infeksiyalı yenidoğulanlarda qan zərdabında α-interferon və γ-interferonun 

səviyyəsi (pg/ml). 

 

 

№ 

 

Müşahidə qrupları 

 

N 

α- İFN γ- İFN 

Daxil 

olarkən 

Təkrar 

müayinə 

Daxil 

olarkən 

Təkrar 

müayinə 

1. Sepsis  16 8,5±0,5 10,5±0,3 1,5±0,4 1,7±0,5 

2. İnfeksion-iltihabi xəstəliklərin 

lokal formaları  

14 11,5±0,3 14,3±0,2 5,6±0,35 9,2±0,8 

3. Qarışıq infeksiya (bakterial 

infeksiya+SMVİ) 

10 9,2±0,8 12,8±0,5 2,5±0,5 3,5±0,4 

4. Nəzarət qrupu  20 16,3±0,8  10,8±0,9  

5. Cəmi 50     

 

Məlumdur ki, α- İFN virusun replikasiya-

sını azaldır; onun təsiri ilə NK-hüceyrələri ak-

tivləşir, bu da öz növbəsində  γ-İFN-nun sin-

tezini artırmaqla infeksiyaya qarşı immun ca-

vabı sürətləndirir.  

Tədqiqat nəticəsində perinatal infeksiyalar 

aşkar edilən yenidoğulanlarda sağlam uşaqlar 

ilə müqayisədə irsi immunitetdə-interferon 

statusunun α göstəricisinin səviyyəsində əsaslı 

dəyişikliklər aşkar olundu.  

Cədvəldən göründüyü kimi müayinəyə 

cəlb olunan perinatal infeksiya müəyyən edi-

lən körpələrin 100%-dəkontrol qrup ilə müqa-

yisədə qan zərdabında α -interferonun səviy-

yəsi dürüst aşağı olmuşdur (p<0,05). Zərdab 

α-İFN-nun ən aşağı səviyyəsi neonatal sepsisli 

yenidoğulanlarda müəyyən edilir ki, bu da 

bütövlükdə, orqanizmin bakterial infeksiyaya 

qarşı immun cavab reaksiyasının intensivliyi-

nin azalmasını, onun despesiyasını əks etdirir. 

Aparılan kompleks müalicə fonunda perinatal 

infeksiyanın klinik sağalma dövründə bütün 

qruplarda qan zərdabında α-İFN səviyyəsi 

yüksəlsədə (p<0,005) normal həddə çatma-

mışdır.  

Beləliklə, neonatal dövrün dinamikasında 

yenidoğulan körpələrin qan serumunda α-

İFN-nun səviyyəsində yaranan dəyişikliklər 

infeksion patologiyaların defferensial-diaq-

nostik markeri sayıla bilər.  

Perinatal infeksiyalı yenidoğulanlarda qan 

zərdabında γ-İFN-nun səviyyəsi xəstəliyin 

kəskin dövründə nəzarət qrupu ilə müqayi-

sədə 2-5,5 dəfə aşağıdır (p<0,005) və 1,5-5,6 

pg/ml arasında tərəddüd edir. Serum γ- İFN 

ən aşağı produksiyası generalizə olunan infek-

siyalarda müəyyən edilmişdir (sepsisli körpə-

lərdə 1,5±0,4; qarışıq infeksiyalı körpələrdə 

2,5±0,5 pg/ml). Belə vəziyyət yenidoğulan 

körpələrdə makrofaqların sitostatik təsirinin, 

həmçinin infeksiya əleyhinə immun cavabın 

reduksiyası kimi mühüm funksiyalarının azal-

masına səbəb olur.  

Qeyd edək ki, generalizə olunan perinatal 

infeksiyaların kəskin dövründə serum γ-inter-

feronun kəskin azalması iltihabın kəskin döv-

rünün zülalı C-reaktiv zülalın konsentrasiya-

sının qan zərdabında kəskin artması ilə (48-96 

mg%) müşahidə edilmişdir. Aparılan təhlil 

zamanı neonatal sepsis, qarışıq infeksiyalı 

yenidoğulanlarda dinamikda γ- İFN-nun aşağı 

səviyyəsi davamlı xarakter daşımışdır. Məhz 

bu qrup körpələrdə intoksikasiya uzun müddət 

davam etmiş, 4 nəfər xəstədə ventrikulit, 3 

xəstədə irinli artrit, 2 təsadüfdə  osteomielit 

kimi fəsadlar inkişaf etmişdir. Bu baxımdan 

yenidoğulanlarda infeksiyanın generalizasiya-

sı zamanı qan serumunda γ- İFN-nun aşağı 

səviyyəsi infeksion prosesin qeyri-qənaətbəxş 

gedişinin markeri sayıla bilər.  Aparılan kom-

pleks müalicə fonunda yerli infeksion-iltihabi 

xəstəlikləri müəyyən edilən yenidoğulanlarda 

γ- İFN yüksələrək 9,2±0,8 pg/ml təşkil etmiş, 
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kontrol qrupun müvafiq göstəricisindən dü-

rüst fərqlənməmişdir (p>0,005). 

Beləliklə, aparılan tədqiqatın nəticələri 

göstərdi ki, yenidoğulanlarda perinatal infek-

siyalar zamanı immunitetin anadangəlmə həl-

gəsinə cavabdeh mexanizmlərdən hesab olu-

nan interferon sisteminin effektor funksiyası 

azalır, orqanizmin infeksiyaəleyhinə anadan-

gəlmə müdafiə reaksiyalarının intensivliyi 

zəifləyir və nəticədə immundefisit vəziyyət 

yaranır. İnterferon sistemində baş verən im-

munoloji dəyişikliklər infeksion patologiyanın 

klinik formasından, onun ağırlıq dərəcəsindən 

və infeksion prosesin mərhələsindən asılı 

olaraq dəyişir. Qan serumunda α-İFN və γ- 

İFN aşağı səviyyəsi perinatal infeksiyaların 

klinik sağalma dövründə də saxlanılır. Bu 

baxımdan interferon statusunun alfa və qam-

ma göstəricilərindən perinatal infeksiyaların 

gedişini qiymətləndirmək məqsədilə əlavə 

proqnostik meyar kimi istifadə edilə bilər.  

Beləliklə, interferon sistemində yaranan 

əhəmiyyətli immunoloji pozulmalar yenido-

ğulanlarda generalizə olunan infeksiyaların 

inkişafının əsas patogenetik amillərindən biri-

ni təşkil edir və anadangəlmə müdafiə mexa-

nizmlərinə təsir edə biləcək optimal müalicə 

üsullarının işlənib hazırlanmasına imkan 

verir.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Особенности интерфероновой системы при перинатальных инфекциях у 

новорожденных 

 

Эфендиева М.З., Насирова С.Р., Агаева Х. А. 

Научно-исследовательский институт педиатрии им. К. Фараджовой 

 

Ключевые слова: новорожденные, перинатальные инфекции, интерфероновая система. 

Целью исследования явилось определение динамических изменений сывороточных 

уровней альфа-интерферона и гамма-интерферона у новорожденных с перинатальными 

инфекциями и изучение прогностической значимости этих показателей. В исследовании 

приняли участие 30 недоношенных детей, родившихся у матерей со сложным акушерским 

анамнезом. Проведенное исследование показало снижение α - и особенно γ-уровней интер-

ферона у новорожденных в остром периоде инфекционной патологии в 1,5-4 раза по сравне-

нию с контрольной группой. Более низкие уровни альфа-и гамма-интерфероновых систем 

были обнаружены у детей с сепсисом и не достигали нормальных уровней в течение фазы 

клинического выздоровления. Таким образом, низкие уровни α - и γ - интерферона в сыво-

ротке крови могут быть использованы в качестве дополнительного прогностического крите-

рия для оценки течения перинатальных инфекций. 

 

SUMMARY 

 

Features of the interferon system for perinatal infeksions in newborns 

 

Efendiyeva M.Z., Nasirova S.R., Agayeva X.A. 
Scientific Research İnstitute of Pediatrics named after K.Farajova 

 

Keyword:  newborn, perinatal infections, interferon system. 

The aim of the study was to determine the dynamic changes in serum levels of alpha-interferon 

and gamma-interferon in newborns with perinatal infections and to study the prognostic 

significance of these indicators. The study involved 30 preterm infants born to mothers   with 

complex obstetric history. The study showed a decrease in α- and particularly, γ- levels of interferon 

in newborns in acute infectious pathology period by 1.5-4 times compared to the control group. 

Lower levels of alpha and gamma-interferon systems were found in infants with sepsis and did not 

reach normal levels during the clinical recovery phase. Thus, low levels α- and γ- interferon in 

serum can be used as an additional predictive criterion for assessing the course of perinatal 

infections. 
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VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞULAN UŞAQLARDA ATOPİK DERMATİTİN  

PROQNOZLAŞDIRILMASINDA İMMUNOLOJİ MARKERLƏRİN ROLU 

 

Hacıyeva N.N. 
Azərbaycan Tibb Universiteti, II uşaq xəstəlikləri kafedrası. 

 

 

Tədqiqat işinin məqsədi vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda allergik patologiyaların for-

malaşmasında allerqomarkerlər PECAM, H4R və IgG1  prediktor kimi  rolunu müəyyən 

etməkdir. Alınan nəticələr atopik xəstəliklərin prognozlaşdırılmasında perinatal və neonatal 

risk faktorlarının öyrənilməsi ilə yanaşı ilk günlərdən immunoloji markerlərin təyin edilmə-

sinin zərurətini vurğulayır. Göstərilən hər bir markerin erkən neonatal dövrdə səviyyəsi 

gələcəkdə atopik dermatit (AtD) formalaşan uşaqlarda diqər qruplara nisbətən daha yüksək 

olsa da, statistik dürüst nəticə PECAM görə təyin edilmişdir. AtD ağırlıq dərəcəsinə görə isə 

H4R səviyyəsi daha yüksək informativliyə malikdir və xəstəliyin ağırlığının prediktiv marker-

ləri kimi istifadəsi tövsiyə olunur.  

Açar sözlər: atopik dermatit, allergiya, IgG1, H4R, PECAM (CD31). 

________________________________________________________________________________ 

 

Son ədəbiyyat məlumatlarına görə patoloji 

prosesləri bütövlükdə idarə edən perinatal 

faktorlar dölün orqan və sistemlərinin inkişa-

fını, differensasiyasını pozur və müxtəlif pa-

tologiyaların, o cümlədən allergiyanın inkişa-

fına şərait yaradır [1,2]. Allergik xəstəliklər 

arasında daha erkən biruzə verilən patolo-

giyalardan biri olan atopik dermatit (AtD) 

bütün yaş qruplarına təsir edə bilən ümumi 

xronik iltihablı bir dəri xəstəliyidir. Bu pasi-

yentlərin həyat keyfiyyətinə dramatik təsir ilə 

xarakterizə olunur və atopik marşın yaran-

masına səbəb olur [3]. Xüsusən immun sis-

temi tam formalaşmamış vaxtından əvvəl do-

ğulanlar bu xəstəliyə daha həssasdırlar. Bütün 

bu sadalanan dəlillər AtD-in qarşısının alın-

masına doğru aparılan tədbirlərin böyük əhə-

miyyət kəsb etdiyini bir daha sübut edir [4]. 

Müşahidələr göstərir ki, qeyri-spesifik 

immun faktorların yenidoğulanlarda miqdarı, 

onların immun reaksiyalarda iştirak etmə 

aktivliyi və bunun effektliyi bir çox amillər-

dən asılı olur. Son illər allerqo-immunoloji 

proseslərin diaqnostikasındadaha həssasmole-

kulyar markerlərİgG1, H4R, PECAM (pla-

telet endothelial cell adhesion molecule; digər 

adı - CD31, cluster of differentiation 31)hesab 

edilir [5,6].  

Tədqiqat işinin məqsədi vaxtından əvvəl 

doğulan uşaqlarda allergik patologiyaların 

formalaşmasında allerqomarkerlərin prediktor 

kimi rolunu araşdırmaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın material və metodları. 
Müayinəyə cəlb edilən 114 nəfər vaxtın-

dan əvvəl doğulan uşaq əsas, müqayisə və nə-

zarət qrupu olmaqla 3 əsas qrupa bölünmüş-

dür. AtD formalaşan 48 uşaq əsas qrupu, di-

gər allergik patologiyalar formalaşan 47 uşaq 

müqayisə qrupunu, 19 şərti sağlam uşaq isə 

nəzarət qrupunu təşkil etmişdir.  

Yenidoğulanlarda həyatının 1-3-cü sutka-

sında periferik qandan götürülən rutin qan 

nümunəsi ilə yanaşı, ABŞ istehsalı olan (PE-

NİNSULA LABORATORİES İNC.) İgG1, 

H4R, CD31molekulyar markerlər immunofer-

ment metodu ilə təyin olunmuşdur. Tədqiqa-

tın gedişində alınmış bütün rəqəm göstəri-

ciləri biostatistikanın variasiya, diskriminant, 

dispersiya, korrelyasiya, ROC-analiz və req-

ressiya üsullarının tətbiqi ilə EXCEL-2019 və 

SPSS-24 proqramlarında aparılmışdır. 

Tədqiqatın nəticələri  və onların müza-

kirəsi. 

Vaxtından əvvəl doğulanlarda allergik 

xəstəliklər zamanı genetik markerlərin səviy-

yəsinin statistik əhəmiyyətli fərqi qeyd edil-

məmişdir.  

Son illərin dövrü ədəbiyyatında müəyyən 

edilmişdir ki, respirator, qastrointestinal, im-

mun və sinir sistemin funksiyasında əhəmiy-

yətli olan H4R (H110) reseptor genetik mar-

ker 18 gendə lokalizasiya olunub. H4R mar-

kerinin molekulyar funksiyası G protein cop-

led reseptorunun vasitəçisi kimi, allergik 
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xəstəliklər zamanı eozinofillərdə və sümük 

iliyində müşahidə edilən ekstraselular siqnal-

ları hüceyrəyə ötürməkdir [7,8]. İstənilən pa-

tologiyanın erkən inkişaf dövründə patoloji 

prosesin hüceyrələrdə deyil, ekstraselyular 

matriksdə baş verdiyini nəzərə alaraq H4R 

genetik markerini tədqiqatımıza daxil etmək 

bizdə maraq doğurdu. Aparılan tədqiqat za-

manı müəyyən olundu ki, allergik proseslərin 

genetik markeri H4R-ün səviyyəsi əhəmiy-

yətli dərəcədə dəyişmir (pku=0,668 (cədvəl 1). 

CD31 hüceyrə adgeziya sisteminin məlum 

3 növündən (inteqrinlər, selektinlər və im-

munoqlobulinlər) immunoqlobulinlərə bənzər 

adgeziya sistemin markeridir. CD31 endotel 

tərəfindən sintez olunur və immun sistem hü-

ceyrələrinin struktur-metabolik adgeziya mo-

lekuludur. İmmuno-allerqoloji proseslərə ca-

vab verən hüceyrələrin sensorudur [9,10]. Bu 

marker həm də immunoloji tolerantlıq, im-

mun yaddaş, ətraf mühit faktorlardan müda-

fiə mexanizmində iştirak edir. Bu membran 

zülalı hüceyrələri digər hüceyrələr və hüceyrə 

matriksi ilə əlaqələndirir.Statistik hesablama-

ların nəticələrindən aydın olur ki, görə CD31-

in miqdarı müqayisə (15,48±2,64 mq/L) və 

əsas qrupda (20,86±8,60 mq/L), nə-zarət qru-

puna (5,93±2,31 mq/L) nisbətən müvafiq ola-

raq 2,6 dəfə və 3,5 dəfə artmağa meyl edir.  

IgG  (Fcμ) ig G üçün reseptordur, humoral 

markerdir, faqositoza prosesinə həssasdır. IgG 

-immunoglobulin G “yad” cisimləri yadda 

saxlamaq üçün immun sistemi hüceyrələri 

tərəfindən sintez olunan maddədir və normal 

immun cavab reaksiyasının bir hissəsidir [10]. 

Allergik iltihabda həll edici rol oynadığına 

dəlalət edən IgG1-in miqdarının müqayisə və 

əsas qrupda artımı müşahidə edilir və müvafiq 

olaraq 79,8% və 51,9% təşkil edir.  

Aparılan hesablamalardan müəyyən olun-

du ki, CD31 (pku=0,091) və G1-in (pku=0,646) 

miqdarı AtD inkişaf edən uşaqlarda erkən 

neonatal dövrdən yüksəlməsi aydın nəzərə 

çarpır. 

Cədvəl 1. 

Vaxtından əvvəl doğulanların qanındaallerqomarkerlərin miqdarı 
 

Göstəricilər Qruplar n M m Min Max PF Pku 

CD31, mq/L 

Nəzarət 3 5,93 2,31 1,34 8,64 

0,545 0,091 Müqayisə 11 15,48 2,64 1,88 33,41 

Əsas 12 20,86 8,60 0,78 111,29 

H4R, mq/L 

Nəzarət 1 1,4    

0,768 0,668 Müqayisə 15 12,4 3,6 0,64 34,55 

Əsas 15 12,2 4,0 0,29 34,64 

IgG1, mq/L 

Nəzarət 2 37,0 15,0 21,98 51,97 

0,652 0,646 Müqayisə 10 66,5 13,4 18,66 130,72 

Əsas 12 56,2 13,1 11,63 164,29 

 

Vaxtından əvvəl doğulmanın çoxsaylı sə-

bəblərindən biri də məhz, xroniki iltihabi pro-

sesdir. CD31 leykositlərin transmiqrasiyasına 

səbəb olaraq vaxtından əvvəl doğuşun poten-

sial risk faktorudur. CD31 AtD olan uşaqların 

qanında yüksək səviyyəsi belə bir qənaətə gə-

tirir ki, hamiləliyin vaxtından əvvəl pozul-

masına səbəb olan perinatal iltihabi proseslər 

eyni zamanda AtD formalaşdıran risk amili 

kimi də qəbul oluna bilər. 

Tədqiqat zamanı araşdırdığımız marker-

lərin AtD ağırlıq dərəcəsinə təsiri öyrənildi. 

Vaxtından əvvəl doğulan və AD formalaşan 

uşaqlarda xəstəliyin klinik ağır gedişində H4R 

(pku=0,185) və G1-in miqdarının (pku=0,508) 

artmağa meylli olduğu müşahidə edilir. HR 

H4-ün miqdarı (pku=0,185) orta ağır qrupda 

11,0±4,7 mq/L (1,22-34,64 mq/L), ağır klinik 

gedişdə isə 34,0±0,0 mq/L (33,7-34,01 mq/L) 

və G1-in miqdarı, müvafiq olaraq 45,8±10,2 

mq/L (11,63-110,32 mq/L) və 89,6±74,7 mq 

/L (14,81-164,29 mq/L) təşkil edir.  

Alınan nəticələrə əsaslanaraq, qeyd etmək 

lazımdır ki, AtD-in ağırlıq dərəcəsinə görə 

statistik əhəmiyyət kəsb edən marker H4R 

olmuşdur (p=0,185)  (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. 

  

Vaxtından əvvəl doğulanlarda genetik markerlərin miqdarının AD-in ağırlıq dərəcəsinə görə 

dəyişilməsi 
 

Göstəricilər Qruplar n M m Min Max PF Pku 

CD31, mq/L 

yüngül 1 6,24    

0,801 0,414 orta ağır 9 24,37 11,36 0,78 111,29 

ağır 2 12,36 0,46 11,90 12,81 

H4R,mq/L 

yüngül 3 1,6 0,7 0,29 2,87 

0,050 0,185 orta ağır 10 11,0 4,7 1,22 34,64 

ağır 2 34,0 0,0 33,97 34,01 

IgG1, mq/L 

yüngül 1 82,2    

0,428 0,508 orta ağır 9 45,8 10,2 11,63 110,32 

ağır 2 89,6 74,7 14,81 164,29 

 

Beləliklə, alınan nəticələr AtD prognoz-

laşdırılmasında perinatal və neonatal risk fak-

torlarının öyrənilməsi ilə yanaşı ilk günlərdən 

immunoloji markerlərin təyin edilməsinin 

zərurətini vurğulayır. Erkən neonatal dövrdə 

öyrənilən patogenetik əsaslı sitokinlərin sə-

viyyəsi gələcəkdə AtD formalaşan uşaqlarda 

digər qruplara nisbətən daha yüksək olsa da, 

statistik dürüst nəticə CD31 görə təyin edil-

mişdir. AtD ağırlıq dərəcəsinə görə isə H4R 

səviyyəsi daha yüksək informativliyə malikdir 

və xəstəliyin ağırlığının prediktiv markerləri 

kimi istifadə oluna bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Роль иммунологических маркеровв прогнозировании атопического дерматита у  

недоношенных детей 

 

Гаджиева Н.Н. 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра детских болезней II 

 

Ключевые слова: атопический дерматит, аллергия, IgG1, H4R, PECAM (CD31). 

Целью исследовательской работы явилось изучение предикторной роли аллергомаркеров 

PECAM, H4R и IgG1 при формировании аллергических патологий у недоношенных детей. 

Полученные результаты подчёркивают необходимость определения иммунологических 

маркеров с первых дней жизни наряду с изучением перинатальных и неонатальных факторов 

риска при прогнозировании атопических болезней. Будучи более высоким у детей,  с фор-

мирующимся в  будущем АтД в сравнении с другими группами детей, уровень каждого из 

указанных маркеров в неонатальный период определён в отношении статистически выве-

ренного результата  PECAM. Уровень H4R обладает более высокой информативностью в 

отношении степени тяжести АтД и, таким образом, рекомендуется к использованию в 

качестве предиктивного маркера тяжести заболевания.  

 

SUMMARY 

 

The role of immunological markers in predicting atopic dermatitis in premature infants 

 

Haciyeva N.N. 

Azerbaijan Medical University, Department of Children Diseases 

 

Key words: atopic dermatitis, allergy, IgG1, H4R, PECAM (CD31). 

The aim of the research work was to study the predictor role of the PECAM, H4R and IgG1 

allergomarkers in the formation of allergic pathologies in premature infants. The obtained results 

emphasize the need to determine immunological markers from the first days of life, along with the 

study of perinatal and neonatal risk factors in predicting atopic diseases. Being higher in children 

with a developing AtD in comparison with other groups of children, the level of each of these 

markers in the neonatal period is determined in relation to the statistically verified result of 

PECAM. The level of H4R is more informative with respect to the severity of AtD and is therefore 

recommended for use as a predictive marker of disease severity. 
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РОЛЬ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Керимова Н.Т.
1
, Эфендиев А.M.

2 

Научно-Исследовательский Институт  Педиатрии им.К.Я.Фараджевой
1 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра биохимии
2 

 

 

Целью данного исследования явилось определение критериев реализации сепсиса у 

новорожденных детей различного гестационного возраста на основе комплексных 

лабораторных данных. Установлено статистически значимое изменение концентрации 

АМП (дефензинов, эндотоксинов) в сыворотке крови и возможности использования эт-

их показателей в своевременной диагностике и определении тяжести неонатального 

сепсиса у новорожденных детей. 

 Ключевые слова: антимикробные пепдиды, дефензины, эндотоксины, неонатальный 

сепсис. 

 

 

Несмотря на постоянные усилия по 

ранней диагностике и профилактике нео-

натальный сепсис все еще остается слож-

ным недостаточно изученной общемеди-

цинской проблемой неонатологов из-за от-

сутствия идеальных диагностических мар-

керов. Потребность в биомаркере с высо-

кой точностью и надежностью диагности-

ки имеет первостепенное значение в ка-

честве руководства для врачей в оценке 

риска инфекции и необходимости анти-

бактериальной терапии.  В настоящее 

время продолжаются исследования в поис-

ках нового маркера неонатального сепсиса. 

Несмотря на использование мощных анти-

биотиков и химиотерапевтических препа-

ратов, а также современных технологий 

интенсивной терапии, тяжелый сепсис и 

септический шок - самые частые причины 

смерти у больных в отделениях реанима-

ции. Сепсис занимает одно из первых мест 

причин смерти по всему миру. По оценкам 

ВОЗ во всем мире каждый год страдают 3 

миллиона новорожденных, при этом забо-

леваемость в среднем от 1 до20 случаев на 

1000 живых рожденных и сильно зависит 

от социально экономических условий [1-

5]. 

В процессе родов и сразу после рож-

дения ребёнка, происходит тесный контакт 

стерильного организма новорожденного с 

антигенами микроорганизмов родовых пу-

тей и окружающей среды [2,3]. Сепсис но-

ворожденных может осложняться метаст-

атическими очагами инфекции, диссеми-

нированным внутрисосудистым свертыва-

нием, застойной сердечной недостаточ-

ностью и шоком [4]. Врожденная иммун-

ная система обеспечивает защиту организ-

ма против инфекции, вызывая воспаление, 

играющее роль в активации адаптивного 

иммунитета.  

Важную роль в развитии процессов 

воспаления, поддержании и регуляции 

адаптивной иммунной системы играют эн-

догенные антимикробные пептиды (АМП) 

[6]. Они являются неспецифическими фак-

торами гуморального иммунитета, обла-

дают эндотоксин-нейтрализующей и им-

муномодулирующей активностью, а также 

обеспечивают защиту против широкого 

спектра микроорганизмов грамотрицатель-

ных и грамположительных бактерий, гри-

бов, вирусов [7,8]. АМП различаются с 

расположением 10-50 аминокислот в ко-

ротких антипатических молекулах. У чело-

века существует 3 типа AMP: 

1. Дефензины, 

2. Кателициды, 

3. Гистамины [9].         

Дефензины обладают регуляторными 

свойствами.У человека идентифицировано 

6 типов альфа-дефенсинов, 4 из которых 

экспрессируются в нейтрофилах HNP (ней-

трофильный пептид человека [HNP] 1-4) и 

2 - в клетках Панета кишечника (HD) [9], 
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HD5 и HNP1 подавляют образование спор 

микроспоридий. 

Некоторые АМП, такие как пептиды 

группы кателицидинов и дефензинов, яв-

ляются аттрактантами для клеток иммун-

ной системы. Они усиливают выработку 

цитокинов, способствуют высвобождению 

гистаминаиз тучных клеток. Дефензины 

относятся к иммунозащитным пептидам и 

продуцируются иммунной системой боль-

шинства многоклеточных организмов, иг-

рают главную роль как молекулыэффек-

торы врожденного иммунитета [10]. 

α -дефензины человека выступают 

сигнальной молекулой для моноцитов, Т-

клеток и зрелых и незрелых дендритных 

клеток. К примеру, продемонстрировано, 

что дефензины в условиях invitro способны 

увеличивать адгезию Т-клеток к эпите-

лиоцитам легочного эпителия через индук-

цию IFNα, IL-10 и IL-6 [11]. Известно, что 

α-дефензины, в частности HNP-1, активи-

руют гены синтеза хемокинов CK5B, CK6 

и CK7A [11], которые в свою очередь 

выступают хемоаттрактантами для моно-

цитов. Дефензины обладают регулятор-

ными свойствами [2;3;11]. HNP могут 

обеспечивать эффекторную фазу адаптив-

ного иммунитета. HNP являются хемоат-

трактантами для CD4+/CD45RO+ Т-лим-

фоцитов и дендритных клеток. Кроме того, 

HBD2 –потенциальный хемоаттрактант 

для нейтрофилов [13,14]. Таким образом, 

осуществляется привлечение нейтрофилов 

в очаги воспаления [11;12]. Хемотак-

сическое действие дефензины проявляют в 

значительно меньших концентрациях 10-

100 раз по отношению к концентрациям, 

требуемым для уничтожения микробов 

[11, 12]. 

Дефензины выполняют важные функ-

ции во многих клинически значимых пато-

логических процессах. Активация нейтро-

филов при инфекционных и воспалитель-

ных процессах приводит к быстрому выс-

вобождению дефензинов, которые затем 

обнаруживаются в плазме и других жид-

костях организма. В нормальной плазме 

обнаруживается очень низкий уровень 

дефензинов (от неопределяемых величин 

до 50-100 нг/мл), однако в условиях сеп-

сиса содержание их может возрасти до 10 

мг/мл и даже выше. К примеру, нарушение 

активации цитокинов и дефензинов на по-

верхностном эпителии репродуктивного 

тракта влечет за собой внедрение возбу-

дителя даже при малом его количестве 

[15]. Показано, что пациенты, у которых 

отсутствуют α-дефензины, страдают час-

тыми и тяжелыми бактериальными инфек-

циями [13,16]. Помимо всего вышепере-

численного, дефензины экспрессируются 

на всем протяжении репродуктивного 

тракта женщин, где выполняют ряд функ-

ций, которые играют ключевую роль в 

сохранении и защите плода во время 

беременности [14,17,18]. Важно отметить, 

что при значительном повышении концен-

трации дефензинов в биологических жид-

костях при воспалении возникает пробле-

ма предотвращения цитопатического дей-

ствия по отношению к собственным клет-

кам [10,12] 

Эндотоксины грамотрицательных бак-

терий являются одним из ведущих патоге-

нетических факторов при сепсисе [15,19, 

20]. Актуальным является изучение марке-

ров эндотоксемии дефензинов, эндоток-

сина, и выявление взаимосвязи их в пато-

генезе сепсисе. 

Целью исследования явилось изучение 

АМП-дефензинов, эндотоксинов  у ново-

рожденных с сепсисом. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводились в научно-ис-

следовательской лаборатории НИИ Пе-

диатрии им. К.Я. Фараджевой. Работа вы-

полнена в отделениях патологии новорож-

денных, анестезиологии и интенсивной 

терапии реанимации. Была исследована 

кровь 80новорожденных, которые были 

разделены на 3 группы:  

I группа-17новорожденных со сроком 

гестации 38-41недель; 

II группа-33новорожденных со сроком 

гестации 27-37недель; 

III группа–контрольная группа её сос-

тавили 30 здоровых новорожденных детей 

из родильного дома №7 г.Баку. 

Инфицированных новорожденных со 

сроком гестации 38-41 недель в среднем 

(37,8±0,2), со сроком гестации 27-37 

(32,8±0,5). Контрольную группу составили 

30 здоровых новорожденных детей. В 
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группе наблюдавшихся доношенных ново-

рожденных масса  тела была (3181±107,9 

г.), а масса тела недоношенных новорож-

денных составляла (1983,6±91,5). 

Биохимическая оценка осуществлялась 

путем изучения таких маркеров как общий, 

прямой и непрямой билирубин по методу 

Ендрашика; АлАТ, АсАТ– по методу Райт-

мана-Френкеля– с использованием набо-

ров фирмы «HUMAN» (Германия).  

Определение концентрации АМР, про-

водилось методом иммуноферментного 

анализа (ELISA) по принципу «сэндвич» –

на иммуноферментном анализаторе «Eli-

sysUno»производство Германии.Были ис-

пользованы наборы DEF-a1 фирмы «US 

CN» (КНР), Endotoxin(ET) ELISA Kit фир-

мы «abbexa». Статистическую обработку 

данных проводили с помощью U-критерия 

Уилкинсона (Манна-Уитни). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 
Активность патологического процесса 

в печени в целом влияла на изменения 

плазменных уровней, изучаемых показате-

лей антимикробных пептидов. Эти изме-

нения были более характерны для ново-

рожденных с неонатальным сепсисом. Ти-

пичным критерием ухудшения состояния и 

неблагоприятного прогноза является повы-

шение y доношенных и недоношенных 

детей уровней билирубинa, прямого били-

рубина, нeпрямогобилирубина, a также 

АсАТ и АлАТ повышены у всех больных 

по сравнению с нормойв I и IIгруппах.  

 

Таблица 1. 

 

Биохимические показатели исследуемых больных в сравнении с нормативами 

 

Прим: p1- статистическая значимость различий между показателями I и II групп. 

Результаты представлены в виде М ± m.М-среднее значение,m-стандартная ошибка(min-

max)-размах вариации: минимальная и максимальная значения ряда. 

 

Эндотоксин может вызывать или ус-

корять иммунное воспаление через мно-

жественные механизмы и стимулирует 

выработку дефензинов, являющихся доста-

точно информативными маркерами остро-

ты воспалительного процесса. Так, уро-

вень дефензинов в сыворотке крови I груп-

пе увеличивается в 16,6 раза (806,6±58,6 

нг/мл), при контроле (48,4±1,3нг/мл), во II 

группе в 17,6 (740,3±40,1 нг/мл) при 

контроле (41,9±4,2нг/мл). Вариабельность 

количества дефензина, отражает степень 

активации нейтрофилов. При исследова-

нии было выявлено что количество эндо-

токсина в I группе составляло 3,7 (1,541 ± 

0,039) МЕ/мл, при контроле (0,410± 0,018). 

МE/мл. а во II группе 4,6 (1,554 ±0,017) 

МE/мл, при контроле (0,337 ± 0,019) 

МE/мл. Бактериальный эндотоксин пос-

тоянный структурный компонент наруж-

ной клеточной стенки грамотрицательных 

бактерий, он освобождается при их раз-

рушении.

 

Показатели Нормальная 

величина 

 I группа  

(n=17) 

доношенные 

II группа 

(n=33) 

недоношенные 

P1 

Общий билирубинмкмоль/л 2,0-17,1 154,4 ± 25,3 

(52-432) 

150,6±12,5 

(62-320) 

0,546 

Прямой билирубин, 

мкмоль/л 

2,0-0,42  

 

23,6±3,8 

(10-50) 

22,3±3,0 

(10-72) 

0,652 

Нeпрямой билирубин, 

мкмоль/л 

2,0-17,1  131,6±24,3 

(34-90) 

131,1±11,2 

(50-280) 

0,346 

АлАТ, МЕ/мл 10-45 95,0±35,1  

(21-300) 

51,0±10,1 

(28-118) 

0,202 

АсАТ,  МЕ/мл 10-38 109,5±45,2 

(28-380) 

59,8±13,9 

(30-160) 

0,135 
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Таблица 2. 

 

Показатели АМП (дефензинов, эндотоксинов)у новорожденных с сепсисом. 

 

Параметры 

Доношенные 

p 

Недоношенные 

p p1 Контроль-

ная группа 

(n=23) 

I группа 

(n=17) 

Контрольная 

группа 

(n=7) 

II группа 

(n=33) 

Дефензины, 

нг/мл 

48,4±1,3 

(31,2-58,4) 

806,6±58,6 

(397,2-1098) <0,001 
41,9±4,2 

(25,8-58,4) 

740,3±40,1 

(401,8-1076) <0,001 0,771 

Эндотоксин, 

МE/мл 

0,410±0,018 

(0,27-0,57) 

1,541±0,039 

(1,24-1,77) 
<0,001 

0,337±0,019 

(0,25-0,39) 

1,554±0,017 

(1,36-1,73) 
<0,001 0,157 

 

Прим: статистическая значимость различий: 

1. р – с показателями соответствующейконтрольной группы 

2. р1 – между показателями основных групп. 

 

С одной стороны, дефензины обладают 

выраженным бактерицидным действием, а 

с другой – способны усиливать альтера-

цию в зоне воспаления вследствие повреж-

дения клеток организма. Дефензины прив-

лекают в очаг инфекции различных участ-

ников иммунных реакций, например, не-

зрелые дендритные клетки, моноциты и Т-

клетки. Описаны такие эффекты дефензи-

нов как усиление пролиферации и созре-

вания ряда клеток иммунной системы, спо-

собность усиливать клеточную экспрессию 

молекул адгезии и главного комплекса 

гистосовместимости, а также модулирова-

ние синтеза самыми различными клетками 

провоспалительных цитокинов. 

Выводы. АМП обладают хемотакси-

ческим, иммуномодулирующим, цитоток-

сическим действием в организме, активи-

руют протеазы, вызывают апоптоз, инги-

бируют ангиогенез. Deфeнзины стимули-

руют синтез хемокинов, цитокинoв  и об-

ладают иммуномодулирующим действием. 

Дефензины относятся к иммунозащитным 

пептидам и продуцируются иммунной сис-

темой большинства многоклеточных орга-

низмов, играют главную роль как молеку-

лы-эффекторы врожденного иммунитета. 

Дефензины обладают широким спектром 

биологических свойств от прямого убива-

ния проникающего патогена до модулиро-

вания иммунных и других биологических 

реакций организма-хозяина. Дефензины  

выполняют важные функции во многих 

клиническизначимых патологических про-

цессах Эндотоксин может вызывать или 

ускорять иммунное воспаление через мно-

жественные механизмы и стимулирует вы-

работку дефензинов, являющихся доста-

точно информативными маркерами остро-

ты воспалительного процесса. 

Таким образом, изменения показателей 

АМП у новорожденных детей позволяет 

использовать их как дополнительные кри-

терии для характеристики воспалитель-

ного процесса при сепсисе, прогноза исхо-

дов и оценки степени иммунодефицита. 

Установлено статистически значимое из-

менение концентрации АМП (дифензинов, 

эндотоксинов) в сыворотке крови и воз-

можности использования этих показателей 

в своевременной диагностике и определе-

нии тяжести поражения неонатального 

сепсиса у новорожденных детей.  

Оценивая значимость АМП маркеров, 

следует учитывать, что на иммунный 

статус больных, полностью соответствую-

щих критериям сепсиса, влияют как 

характер патологического процесса, так и 

множество ключевых параметров, свойст-

венных тяжелой инфекции.  
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Açar sözlər: vaxtında- və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar, antimikrob peptidlər, defenzin, 

endotoksin, neonatal sepsis. 

Tədqiqatın məqsədi kompleks şəklində aparılmış laboratoriya müayinələrin məlumatları əsasın-

da müxtəlif hestasiya yaşlarında olan yenidoğulmuş körpələrdə sepsisin inkişaf meyarlarını 

müəyyənləşdirməkdir. Yenidoğulanlarda sepsis zamanı qan zərdabında antimikrob peptidlər-

defenzin, endotoksinlərin müayinəsi zamanı statistik dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Bu göstə-

ricilərin neonatal sepsis diaqnozunun vaxtında qoyulmasında və xəstəliyin gedişinin ağırlıq dərə-

cəsinin müəyyən olunmasında  əhəmiyyəti aşkar edilmişdir. 
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VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞULAN UŞAQLARDA SİNİR SİSTEMİNİN PERİNATAL  

ZƏDƏLƏNMƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ İNFRAQIRMIZI  

SPEKTROSKOPİYANIN İSTİFADƏSİ 

 

F.B. Əmrahova 

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xəstəlikləri kafedrası 

 

 

Erkən doğuş problemi neonatologiyanın aktual problemlərindən biri olaraq qalır.  Vaxtın-

dan əvvəl doğulan yenidoğulmuşlar, perinatal xəstələnmə, ölüm və beyin patologiyası halları 

baxımından yüksək risk qrupudur. Vaxtından əvvəl doğulan yenidoğulmuşlarda infraqırmızı 

spektroskopiya ilə beyin qan axınının tədqiqi erkən mərhələlərdə mərkəzi sinir sisteminin 

zədələnmələrini aşkarlamağa, eyni zamanda erkən və uzunmüddətli nəticələrini proqnozlaş-

dırmağa imkan verir. 

Acar sözlər: vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar, perinatal patologiya, infraqırmızı spektroskopiya. 

 

 

Vaxtından əvvəl doğulan körpələr bütün 

dünyadamühüm ictimai səhiyyə problemidir. 

Bu uşaqların sağlamlığını qorumaq peri- və 

neonatologiyanın əsas vəzifələrindən biri 

olaraq qalmaqdadır. Vaxtından əvvəl doğulan 

körpələrin nisbəti bütün yenidoğulanlar ara-

sında 5,8-6%-dir. Məhz vaxtından əvvəl do-

ğulan yenidoğulmuşlarda erkən neonatal 

ölüm, perinatal xəstəliklər və serebral patolo-

giya əhəmiyyətli dərəcədə rast gəlinir[1]. 

Perinatal ensefalopatiyanın (PE) uzun-

müddətli fəsadlarının inkişaf tezliyi onun 

ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Ağır perinatal 

ensefalopatiyadan sonra sağ qalan uşaqların 

80%-də ciddi fəsadlar, 10-20% -də orta 

ağırlıqlı fəsadların olduğu və 10% -nin sağ-

lam olduğu bildirilir. Orta ağır PE-dan sonra 

sağ qalan uşaqlar arasında, təxminən 30-50%-

də ciddi uzunmüddətli fəsadlar, 10-20%-də 

isə kiçik anormallıqlar qeyd olunur. Orta ağır 

hipoksik işemik ensefalopatiyası olan uşaq-

larda əksər hallarda mərkəzi sinir sistemində 

ağır fəsadlar olmur. Yenidoğulma dövründə 

klinik nevroloji simptomlar olmadıqda belə, 

sonradan bu uşaqlarda funksional pozğun-

luqlar müşahidə ola bilər[2,3]. Orta dərəcəli 

PE olan məktəblilər qrupunda 15-20% halda 

beyin zədələnməsinin klinik əlamətləri olma-

dıqda da ciddi qavrama çətinlikləri olur. Buna 

görə də orta dərəcəli və ya ağır PE keçirmiş 

bütün uşaqlar körpəlikdən  

 

 

bir nevroloqla eyni müşahidəni davam etdir-

məlidirlər [4]. 

Yenidoğulan, xüsusilə vaxtından əvvəl do-

ğulan uşaqlar arasında xəstəlik və ölüm halla-

rının səbəbi  bətndaxili hipoksiya və doğuş 

asfiksiyası nəticəsində yaranan mərkəzi sinir 

sisteminin (MSS) perinatal zədələnməsidir 

[5]. 

Vaxtından əvvəl doğulmuş körpələrin xro-

nik bətndaxili hipoksiya və doğuş zamanı kəs-

kin asfiksiyanın təsirlərinə məruz qalmağa 

meylli olması beynin morfofunksional yetkin-

sizliyi, serebrovaskulyar autorequlyasiya və 

antioksidant sistemlərinin fəaliyyətinin azal-

ması, metabolik proseslərin, enerji çatışmaz-

lığı və aşağı səviyyəli plastik proseslərin 

xüsusiyyətləri nəticəsində baş verir. Beləliklə, 

ante- və intranatal dövrün gedişinın xüsusiy-

yətindən asılı olan mərkəzi sinir sisteminin 

perinatal zədələnmələrinin tezliyi vaxtında 

doğulan yenidoğulmuşlarda 15-60% arasında 

dəyişirsə, vaxtından əvvəl doğulan körpələrdə 

bu göstərici 65-85% -ə qədər yüksəlir[2,5]. 

Vaxtından əvvəl doğulan körpədə baş 

beynin hipoksik-işemik zədələnməsinin pato-

fiziologiyası xüsusilə mürəkkəbdir. Hipoksik-

işemik zədələnmənin inkişaf etməkdə olan 

beynə necə təsir göstərməsi asfiksiyanın ağır-

lığı, intensivliyi, müddəti, habelə selektiv 

hüceyrə zəifliyinə və yetişməzliyinə görə 

təyin olunur [4]. 
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Məlumdur ki, beyin özünü tənzimləyən bir 

orqandır. Sistem qan təzyiqində tərəddüdlər 

olsa da, beyin qan axını və təzyiqini normal 

bir həddə saxlaya bilir. Ancaq yetkin damar 

sisteminə malik olmayan vaxtından əvvəl 

doğulan uşaqların beyinində autorequlyasiya 

prosesi pozulur. Böyüməkdə olan beyindəki 

periferik arteriyalar kollaterallardan məhrum-

dur və beyin toxumasını hipoksik zədələrə 

daha həssas hala gətirən məhdud bir vaso-

dilatasiya funksiyasına malikdir. Buna görə, 

hipoksik-işemik beyin zədələnməsinə səbəb 

ola biləcək sistemli təzyiqdə yalnız kiçik 

tərəddüdlər olsa da, qeyri-kafi perfuziya və 

deoksidləşmə baş verə bilər. Beləliklə, beynin 

struktur zədələnməsinə səbəb olan ən vacib 

amillərdən biri hipoksiya/işemiyaya qarşı 

beyin qan axınının pozulmasıdır. Perinatal 

dövrün əlverişsiz gedişində meydana gələn və 

beyin qan axınının pozulmuş autoregulya-

siyası ilə əlaqəli hemodinamik dəyişikliklər, 

öz növbəsində, hemorragik və işemik fəsad-

ların inkişafına və beyin maddəsində sonrakı 

dağıdıcı dəyişikliklərə səbəb olur [6,7]. 

Serebral perfuziya pozğunluqlarının erkən 

aşkarlanması beynin geridönməyən zədələn-

məsinin qarşısını ala bilər. Qan təzyiqi və ya 

pulsoksimetr ilə arterial qanın oksigenlə 

doymasını sistemli izləmək serebral perfuziya 

və ya oksigenləşməni qiymətləndirmək üçün 

kifayət deyil. Yetərsiz perfuziya və deoksid-

ləşmənin erkən aşkarlanması hesabına beyin 

zədələnməsinin qarşısının alınması, beyin 

toxumasının oksigenləşməsindəki dəyişiklik-

lərin vaxtında diaqnostikası və adekvat 

terapiyanın məqsədyönlü istifadəsi üçün 

obyektiv metodların tapılmasının vacibliyini 

müəyyənləşdirir. Bu üsullardan biri, xəstənin 

toxumalarının perfuziyasını və oksigenlə 

zənginləşməni əks etdirən regional oksigenlə 

doymasını (rSO2) davamlı və qeyri-invaziv 

şəkildə izləyə bilən infraqırmızı spektros-

kopiyadır [8,9,10]. İnfraqırmızı spektrosko-

piya (İQS) toxumalarda oksigen qəbulu və 

istehlakı arasındakı tarazlıqdır. İQS hüceyrə-

lərdə və ya toxumalarda geridönməz bir zədə-

lənmə əmələ gəlməmişdən əvvəl anormal 

toxuma perfuziyasını erkən mərhələdə aşkar 

edə bilən üsuldur [11]. 

Metodun texnologiyası toxumaların yaxın 

infraqırmızı diapazonda işığı ötürmə qabiliy-

yətinə (dalğa uzunluğu 700-1000 nm) və hər 

birinin özünəməxsus udulmuş spektrinə xa-

rakterik olan oksihemoqlobin (Hb02), deok-

sihemoqlobin (HHb), sitoxrom C oksidaz, 

melanin kimi xromoforların udulması xüsu-

siyyətlərinə əsaslanır [12]. Qeyd etmək lazım-

dır ki, eritrositlərdə olan oksi - və deoksi-

hemoqlobinin miqdarı bütün digər xromo-

forların tərkibindən on dəfələrlə yüksəkdir. 

Buna görə də, bu üsul, əsasən beynin tədqiq 

olunan sahəsinin damarlarında yerləşən 

hemoqlobinin oksigen vəziyyətini qiymətlən-

dirməyə imkan verir. Aşkar edildiyi kimi, 

xromoforların konsentrasiyası dəyişkən ölçü-

dür və  toxuma oksigenləşməsi və metaboliz-

min səviyyəsindən asılıdır. Melanin, bilirubin 

və digər suda həll olan fraksiyalar kimi, digər 

işıqudan maddələrin konsentrasiyası izlənilir 

və hesablanmadan kənarda qəbul edilə bilər. 

Yaxın infraqırmızı işıq diapazonu (dalğa 

uzunluğu 700-dən 1000 nm-dək) toxumaya 

görünən və ya ultrabənövşəyi işıqdan daha 

yaxşı  nüfuz edə bilər [13,14]. İşıq udma 

spektrləri oksigenli və deoksidləşdirilmiş 

hemoqlobin üçün fərqlidir. Oksigenli hemoq-

lobin deoksidləşdirilmiş hemoqlobindən daha 

çox infraqırmızı işığı qəbul edə bilər. İQS 

cihazı LED-dən iki fərqli dalğa uzunluğunda 

(730 və 810 nm) işıq yayır. Bu yayılan 

fotonlar toxumalardan keçib, onların oksigen-

ləşmə vəziyyətindən asılı olaraq müxtəlif 

nisbətlərdə canlı toxumalarda oksigenli və 

deoksidləşdirilmiş hemoqlobin tərəfindən 

udulur.Məlum olduğu kimi, bioloji toxumada 

işıq radiasiyasının nüfuz dərinliyi həm dalğa 

uzunluğundan, həm də toxumaların udma 

qabiliyyətindən asılıdır [15]. İnfraqırmızı 

spektrə yaxın radiasiya əsasən dermada 

udulur, lakin onun bir hissəsi (təxminən 30%) 

30 mm dərinliyə nüfuz edir, dərialtı yağ 

qatına və onun altında yerləşən orqanlara çatır 

[16,17]. Bir tərəfdən, infraqırmızı radiasiya-

nın bu cür nüfuzetmə qabiliyyəti, digər 

tərəfdən, yenidoğulmuşların örtücü toxuma-

larının əhəmiyyətsiz qalınlığı, həmçinin böy-

rəklər, bağırsaqlar, qaraciyər, əzələlər və be-

yin kimi orqanların oksigenləşməsini qiymət-

ləndirməyə imkan verir [12]. 

Lakin, hemoglobin konsentrasiyası, qan 

təzyiqi, açıq arterial axacağ, tənəffüs vəziy-

yəti, hiperkapniya və hipokapniya kimi müx-

təlif klinik şərtlərin NIRS dəyərlərinin qiy-
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mətləndirilməsini çətinləşdirə biləcəyini nəzə-

rə almaq lazımdır [9]. 

Sağlam vaxtında doğulmuş körpələrdə 

serebral oksigenasiyanın göstəricilərinin post-

natal dəyişiklikləri haqqında ilk məlumatlar 

yalnız 2010-cu ildə ədəbiyyatda ortaya çıxdı 

və sonradan bu mövzuda bir sıra tədqiqatlar 

aparıldı (20). Tədqiqatların  nəticələrinə əsa-

sən,  serebral oksigenasiyasının göstəriciləri 

həyatın 7-8-ci dəqiqəsində bir səviyyəyə çatır. 

Maraqlıdır ki, serebral oksimetriyanın göstə-

riciləri SpO2 səviyyəsindən daha əvvəl sabit-

ləşir ki, bəlkə də bu, həyatın ilk dəqiqələrin-

də beyinə prioritet bir qan tədarükü olduğunu 

göstərir. G. Pichler və digərlərinin ən böyük 

perspektivli araşdırması xüsusi diqqətə layiq-

dir. Bu tədqiqata 381 yenidoğulmuş uşağın 

həyatının ilk 15 dəqiqəsində beyin oksigenləş-

məsinin monitorinqinin nəticələri daxil edil-

mişdir. Tədqiqata görə, həyatın ilk dəqiqələ-

rindən etibarən beyin oksigenləşməsində 

artım qeyd olunur. Beləliklə, həyatın 2-ci, 5-ci 

və 10-cu dəqiqələrində beynin regional oksi-

genləşməsinin median dəyərləri müvafiq 

olaraq 41, 68 və 79% olmuşdur, bundan sonra 

onun azalması müşahidə olunmuş və həyatın 

15-ci dəqiqəsində SO dəyərləri artıq 77% 

təşkil etmişdir və bu nəticələr digər tədqi-

qatlarda əldə olunan nəticələrə zidd deyil. 

Sağlam vaxtında doğulmuş körpələrdə bipol-

yar monitorinq zamanı beyin oksigenləşmə 

sürəti sol yarımkürədə 79,2±4,06%, sağda isə 

84,89±5,1% təşkil etmişdir [16,18,19,21]. 

Arterial qanın normal oksigenləşməsi şərai-

tində, doğuş zamanı, doğuşdan sonrakı yaşda 

və klinik vəziyyət nəzərə alınmadan əldə edi-

lən yenidoğulan serebral oksigenləşmənin 

orta dəyərləri 67±8% təşkil edir ki, bu da 

böyüklərdəki beyin oksigenləşməsinin fizio-

loji dəyərləri ilə müqayisə edilə bilər. 

Sonrakı illərdə bu üsul hipoksik vəziyyə-

tin diaqnozu və əməliyyatdan sonrakı ağırlaş-

maların qarşısını almaq üçün ürək-damar cər-

rahiyyəsində perinatal patologiyanın müxtəlif 

formaları olan toxumalarda patofizioloji dəyi-

şikliklərin öyrənilməsi üçün istifadə edilmiş-

dir. Pulsoksimetriyanın informativ olmadığı, 

məsələn, qeyri-sabit hemodinamika və peri-

ferik mikrosirkulyasiyada ciddi dəyişikliklər 

olduğu vəziyyətlərdə serebral oksimetriyanın 

toxuma hipoksiyasının qiymətləndirilməsində 

faydalı ola biləcəyi göstərilmişdir. Radioaktiv 

materiallardan istifadə edilmədən və beyin 

damarlarının ultrasəs dopplerometriyasından 

fərqli olaraq, müxtəlif patoloji vəziyyətlərin 

müalicəsi zamanı beyin toxumasının oksi-

genlə doyma dəyişikliklərinin davamlı qiy-

mətləndirilməsinə imkan verdiyindən, beyin 

oksimetriyasının diaqnostik və proqnostik 

məqsədlər üçün klinik praktikaya tətbiqi 

məsələsi ortaya çıxır [ 22,23,24,25]. 

Beləliklə, infraqırmızı spektroskopiya 

qeyri-invaziv və təhlükəsiz bir üsul olaraq 

MSS zədələnmələrini erkən mərhələlərdə 

aşkar etmək, vaxtından əvvəl doğulanlarda 

yaxın və uzaq fəsadları proqnozlaşdırmaq, 

həmçinin müalicəni optimallaşdırmaq üçün 

biomarker rolunu oynaya bilər. Bu diaqnostik 

üsulun neonatologiyada istifadə olunmasının 

böyük perspektivləri var. 

 

ƏDƏBİYYAT: 

 

1. Каусова Г.К., Пушкарев К.А. Актуальность проблемы преждевременно родившихся 

детей.// Вестник КазНМУ – 2016. - №4 – С.389-392. 

2. Алифанова С.В.Прогнозирование исходов перинатального повреждения нервной 

системы у недоношенных новорожденных. // Неонатология – 2013.- №8(51) – С.147-150. 

3. Аронскинд Е.В. Сравнительные результаты катамнестического наблюдения детей, 

перенесших критические состояния неонатального периода / Е.В. Аронскинд, О.П. Ковтун, 

О.Т.Кабдрахманова // Педиатрия. — 2010. — № 1. — С. 47-50. 

4. Рогаткин С.О. Диагностика, профилактика и лечение перинатальных постгипоксичес-

ких поражений центральной нервной системы у новорожденных и детей раннего возраста: 

Автореф. дис... д-ра мед. наук. — М., 2012. — 21 c. 

5. Акинина З.Ф.Отдаленные последствия перинатального поражения нервной системы у 

детей. Автореф. дис... канд. мед. наук. — Барнаул, 2004. — 21 c. 



Journal of Azerbaijan Perinatology and Pediatrics (Scientific-practical journal)  /2020 / Vol 6/ №1  

69 
 

6. Gilmore MM, Atone BS, Shepard JA, et al. Relationship between cerebrovascular auto-

regulation and blood pressure in the premature infant. J Perinatol. 2011;31(11):722-9. doi: 

10.1038/jp.2011.17. 

7. Hou X. et al. NIRS study of cerebral oxygenation and hemo dynamics in neonate at birth // 

Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2011. P. 1229–1232. 

8. Pellicer A, Bravo MC. Near-infrared spectroscopy: A methodology-focused review. 

Seminars Fetal Neonatal Med. 2011;16:42-9. doi: 0.1016/j.siny.2010.05.003. 

9. Санковец Д.Н., Гнедько Т.В., Свирская О.Я. Близкая к инфракрасной спектроскопия 

(NİRS)- новая краска в палитре неонатолога. // Журнал для непрерывного медицинского 

образования врачей. -  2017. -  №1 - С.58-71. 

10. Симонова А.В., Эстрин В.В., Каушанская Е.Я. Транскраниальная церебральная окси-

метрия у здоровых новорожденных // Рос. вестник перинатологии и педиатрии. - 2011.- № 3. 

- С. 29–32. 

11. Kenosi M, Naulaers G, Ryan CA, Dempsey EM. Current research suggests that the future 

looks brighter for cerebral oxygenation monitoring in preterm infants. Acta Paediatrca. 

2015;104:225-31. doi: 10.1111/apa.12906. 

12. Рогаткин Д.А. Физические основы оптической оксиметрии // Мед. физика. 2012. № 2. 

С. 97–114. 

13. Kusaka T, Isobe K, Yasuda S, et al. Evaluation of cerebral circulation and oxygen meta-

bolism in infants using near-infrared light. Brain Dev. 2014;36(4):277-83. doi:  10. 1016 /j. brain-

dev.2013.05.011. 

14. Engelhardt B., Gillam-Krakauer M. Use of near-infrared spectroscopy in the management of 

patients in neonatal intensive care units – an example of implementation of a new technology // 

Infrared Spectroscopy – Life and Biomedical Sciences / ed. Th. Theophanides. 2012. 

15. Kusaka T, Isobe K, Yasuda S, et al. Evaluation of cerebral circulation and oxygen meta-

bolism in infants using near-infrared light. Brain Dev. 2014;36(4):277-83. doi: 10.1016/j. 

braindev.2013.05.011. 

16. Urlesberger B. et al. Regional oxygen saturation of the brain and peripheral tissue during 

birth transition of term infants // J. Pediatr. 2010. Vol. 157, N 5. P. 740–744. 

17. Fauchere J.C. et al. Near-infrared spectroscopy measurements of cerebral oxygenation in 

newborns during immediate postnatal adaptation // J. Pediatr. 2010. Vol. 156, N 3. P. 372–376. 

18. Kratky E. et al. Regional cerebral oxygen saturation in newborn infants in the first 15 min of 

life after vaginal delivery // Physiol. Meas. 2012. Vol. 33, N 1. P. 95–102. 

19. Pichler G. et al. Reference ranges for regional cerebral tissue oxygen saturation and 

fractional oxygen extraction in neonates during immediate transition after birth // J. Pediatr. 2013. 

Vol. 163, N 6. P. 1558–1563. 

20. Эстрин В.В., Симонова А.В., Каушанская Е.Я. Транскраниальная церебральная окси-

метрия у здоровых новорожденных // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 

2011. – Т. 5. – № 3. – С. 29–32. 

21. Евсюкова И.И. Церебральная оксиметрия в неонатологии. // Педиатрия – 2017. – Т. 8. 

– № 4. – С. 86–91. 

22. Sood B.G., McLaughlin K., Cortez J. Near-infrared spectroscopy: applications in neonates // 

Semin. Fetal Neonatal Med. 2015. Vol. 20, N 3. P. 164–172. 

23. Koch HVV, Hansen TG. Perioperative use of cerebral and renal near-infrared spectroscopy 

in neonates:a 24-h observational study. PaediatrAnaesth.  2016;26(2):190-8. doi: 10.1111/ pan. 128 

31. 

24. Lynch J.M. et al. Noninvasive optical quantification of cerebral venous oxygen saturation in 

humans // Acad. Radiol. 2014.Vol. 21, N 2. P. 162–167.30. Nagdyman N.Е. 

25. Riera J. et al. New time-frequency method for cerebral autoregulation in newborns: 

predictive capacity for clinical outcomes // J. Pediatr. 2014. Vol. 165, N 5. P. 897–902.e1. 

 

 



 Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı (Elmi-praktik jurnal)  /2020/Cild 6/ №1 

70 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Применение метода инфракрасной спектроскопии для оценки перинатального  

повреждения ЦНС у недоношенных детей. 

 

Амрахова Ф.Б. 

Азербайджанский Медицинский Университет, 

кафедра I Детских болезней. 

 

Ключевые слова: недоношенные, перинатальная патология, инфракрасная спектроско-

пия 

Проблема недоношенности продолжает оставаться одной из актуальных проблем нео-

натологии. Недоношенные дети составляет группу высокого риска по частоте перинатальной 

заболеваемости, смертности, а также церебральной патологии. Изучение мозгового крово-

тока методом инфракрасной спектроскопии у недоношенных позволяет выявить поражения 

ЦНС на ранних этапах, а также прогнозировать его ранние и отдаленные последствия. 

 

 

SUMMARY 

 

The use of infrared spectroscopy to assess perinatal damage of the central nervous system  

in premature infants. 
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The problem of prematurity continues to be one of the urgent problems of neonatology. 

Premature newborns are at high risk for the frequency of perinatal morbidity, mortality, and 

cerebral pathology.Studying cerebral blood flow by infrared spectroscopy in premature infants 

reveals CNS lesions in the early stages, as well as predicting its early and long-term effects. 
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АПОПТОЗ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА 

 

Мамедова Л.В.,  Гасанов А. Г. 

Азербайджанский Медицинский Университет,кафедра терапевтической и 

педиатрической пропедевтики. 

 

 
Исследование молекулярных механизмов апоптоза у больных с сердечно-сосудистой недос-

таточностью является одной из важнейших проблем современной медицины. Многие механиз-

мы программированной гибели клетки, роль индукторов и регуляторов апоптоза кардио-

миоцитов до сих пор остается неисследованной. В данной статье в качестве фактора апоптоза 

суммируются исследования, анализирующие роль различных групп индукторов и регуляторов  

клеточной гибели. В качестве регулятора апоптоза описано действие белков семейства Bcl-2. 

Рассмотрено развитие молекулярных механизмов программированной гибели клетки. 

Ключевые слова: апоптоз, кардиомиоциты, каспазы,CD95,митохондрии. 

 

 
Врожденный порок сердца (ВПС) является 

наиболее распространенным врожденным де-

фектом, который диагностируется у 1% всех 

живорожденных детей [1]. Несмотря на улуч-

шения в клинической помощи, врожденные 

пороки сердца является основной причиной 

младенческой смертности, связанной с врож-

денными дефектами и обременяют выживших 

пациентов значительной заболеваемостью [2, 

3]. Тем не менее, после десятилетий исследо-

ваний, в которых основное внимание уделя-

лось генетической этиологии, в большинстве 

случаев основная причина этих дефектов ос-

тается неизвестной [4]. 

На протяжении последних 70 лет теория 

патогенеза сердечной недостаточности претер-

певало многократные изменения. Значение 

нейрогормональной концепции развития хро-

нической сердечной недостаточности оказа-

лось переоцененной. Теоритически невозмож-

но объяснитьвсе нарушения у больных с хро-

нической сердечной недостаточностью (ХСН).  

Сегодня правильнее говорить не о чрез-

мерной активации отдельных нейрогормональ-

ных  компонентов, а о балансе 2 групп  нейро-

гормональных  факторов – вазоконстриктор-

ных  и антидиуретических, вызывающих апоп-

тоз и ремоделирование органов. Противостоят 

им вазодилатирующие, диуретические и 

антипролиферативные системы, защищающие 

органы мишени от ремоделирования. В этом 

аспекте актуальным является изучение апоп-

тоза. 

Апоптоз (от греческого apoptosis – листо-

пад) впервые был описан J. Kerr и его колле-

гами [5]. Это биологически запрограммирован-

ная гибель клеток, исчерпавших лимит деле-

ния, завершивших выполнение своих функций 

или клеток с нарушением генетического аппа-

рата. 

Длительное время считалось, что апоптоз 

не характерен для высокодифференцирован-

ных тканей. Однако в последние нескольких 

лет выявлен апоптоз кардиомиоцитов при 

кардиомиопатиях и при врожденных пороках 

сердца [6,7]. Морфологические признаки апоп-

тоза обнаружены в сосудах и в миокарде в 

ответ на воздействие гипоксии. Согласно неко-

торым исследованиям, в результате апоптоза 

морфологические признаки обнаружены в зоне 

слияния атриовентрикулярных или бульбар-

ных подушек, а также в клапанах легочного 

ствола и аорты. Следовательно,  запрограм-

мированная гибель клеток, связана с много-

численными заболеваниями человека, включая 

болезни сердца, ВПС, которые являются ос-

новной причиной смертности в развитых стра-

нах [8].   

Известно, что апоптоз, в отличие от нек-

роза, представляет собой активный и высоко-

регулируемый процесс, для реализации кото-

рого задействуется каскад специфических сиг-

нальных и эффекторных молекул, взаимодей-

ствующих друг с другом с высокой степенью 

селективности и последовательности. 

Таким образом, апоптоз, строго регулируе-

мый процесс гибели клеток, играет важную 

роль при многочисленных патологических сос-

тояниях, затрагивающих сердце, [9]и ингиби-

рование апоптоза становится потенциальной 

терапевтической стратегией. В этом обзоре 

дается обзор доказательств наличия апоптоза 

при сердечно-сосудистых заболеваниях, об-

суждаются молекулярные пути, которые могут 

быть вовлечены, и рассматриваются клиничес-

кие последствия. 
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Механизм апоптоза 

За последние два десятилетия была проде-

лана большая работа по выявлению и выясне-

нию молекулярных механизмов, которые регу-

лируют и осуществляют апоптоз. Эти исследо-

вания показали, что апоптоз является жестко 

регулируемым процессом гибели клеток, ко-

торый включает тесные взаимодействия между 

различными про- и антиапоптотическими мо-

лекулами.  Апоптоз – многоступенчатый алго-

ритмизированный, до определенной стадии 

обратимый процесс, связанный с экспрессией 

целого ряда генов и вовлечением многих фер-

ментативных систем. Гибель клетки путем 

апоптоза обычно не сопровождается развитием 

воспаления, так как целостность мембраны не 

нарушается [10]. Морфологические изменения 

характеризуются сморщиванием клетки и 

конденсацией хроматина, а биохимические 

реакции– каскадом последовательных процес-

сом, к которым относят фазу инициации, эф-

фекторную фазу и фазу деградации. Терми-

нальным этапом апоптоза является фагоцитоз 

апоптированных клеток макрофагами [11]. 

Начальные фазы программированной клеточ-

ной гибели различаются в зависимости апоп-

тозиндуцирующего сигнала, а этап деградации 

ДНК универсален [12].  

В процессе апоптоза различают 3 стадии 

-фаза формирования внутриклеточных сиг-

налов; 

- фаза готовности к апоптозу, для которой 

характерно нарушения функций   митохондрий 

и эндоплазматического ретикулума: 

- фаза развития апоптоза. 

Основные механизмы индукции програм-

мированной клеточной гибели условно можно 

разделить на 3 группы: мембранные (внеш-

ние), митохондриальные и ядерные [13]. 

Мембранный путь индукции апоптоза на-

чинается со связывания лигандов (Fas–L) на 

плазматической мембране с соответствую-

щими рецепторами – Fas/APO-1 (CD95), С-

концевой внутриклеточный домен которых 

содержит домен смерти (deathdomenDD). Свя-

зывание рецептора с лигандом приводит к его 

тримеризации и последующему образованию 

сигнального  комплекса DISC (death inducing 

signalingcomplex) [14].  В образовании DISC 

участвует адаптерный белок, получивший наз-

вание Fas-ассоциированного домена смерти 

(FAAD). FAAD непосредственно взаимодей-

ствует с доменом смерти Fas–рецептора, что 

приводит к активации проеаспазы-8, а затем к 

опосредованной каспазой -8 активации эффек-

торных каспаз-3, которые ведут к деградации 

ДНК. При индукции апоптоза по мембранному 

пути комплекс  Fas-R/Fas-L, помимо активации 

каспазы-8, способствует образованию церами-

да, выполняющего роль вторичного месендже-

ра апоптического сигнала. 

Внешний механизм индукции апоптоза мо-

жет взаимодействовать с внутренним, в кото-

рой вовлечены митохондрии, так как каспаза-8 

активизирует проапоптические белки, играю-

щие важную роль в формировании поры в на-

ружной мембране митохондрий. 

Митохондриальный путь является основ-

ным звеном программированной клеточной ги-

бели. Митохондрии составляют приблизитель-

но 30% объема клеток в кардиомиоцитах и 

играют важную роль, генерируя аденозинтри-

фосфат (АТФ) для клеточной функции. Однако 

при апоптотической стимуляции, такой как 

окислительный стресс и лишение сыворотки, 

митохондрии становятся критическими орга-

неллами в инициации гибели клеток. 

 Функции митохондрий, связанные с обес-

печением биоэнергетики клетки, являются ми-

шенью, определяющей чувствительность кле-

ток к острому и хроническому стрессу.   

В митохондриально-опосредованном или 

внутреннем пути апоптоза апоптотическое 

повреждение индуцирует митохондрии для 

высвобождения цитохрома С в цитозоль 

[15]. Там митохондрии образуют активацион-

ный комплекс, апоптосому, с активирующим 

апоптотический белок фактором-1 (Apaf-1) и 

каспазой-9 [16]. Образование апоптосом при-

водит к модулированию каспазы-9, а также к 

активации нижестоящих каспаз, таких как кас-

паза-3 [17-19].
 
 

Ядерные механизмы апоптоза включается 

в результате повреждения генетического мате-

риала. В данном случае особое значение в 

реализации апоптического сигнала имеет бе-

лок Р53 (протеин с молекулярной массой 

53000Д) [20]. Этот протеин, являясь фактором 

транскрипции, активируется в ответ на 

повреждение ДНК клеток, что инициирует экс-

прессию генов проапатических белков семей-

ство Bcl 2 (Bax/Bak) и способствует развитию 

апоптоза по митохондриальному пути [21]. 

Наряду с этим белок Р53 блокирует вхождение 

клетки в следующие фазы клеточного цикла. 

В последнее время установлено, что неко-

торые ферменты репарации ДНК могут вызы-

вать вторичный повреждение ДНК и индуци-

ровать программированную клеточную гибель 

независимо от белка Р53 [22]. Дальнейший 

путь передачи апоптического сигнала в дан-

ном случае не выяснен. 

Каспаз-опосредованный апоптоз 
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Каспазы представляют собой семейство 

цистеиновых протеаз, которые расщепляют 

целевые белки по специфическим остаткам 

аспартата [23]. Каспазы продуцируются в виде 

зимогенов, которые активируются после рас-

щепления их продоменов.  Каспазы сгруппиро-

ваны по структуре и функциям. Инициаторы 

каспазы обладают длинным продоменом с 

функционально важным взаимодействующим 

доменом. Каспаза-9 и -8 являются примерами 

каспаз-инициаторов, которые действуют вверх 

по течению, чтобы инициировать и регулиро-

вать апоптоз, и вниз по течению, чтобы 

активировать эффекторные каспазы. Для срав-

нения эффекторные каспазы, такие как 

каспаза-3, характеризуются короткими продо-

менами и, как правило, зависят от инициато-

ров каспаз для активации. Исследования пока-

зывают, что гомологичные делеции специфи-

ческих каспаз чаще всего вызывают тканес-

пецифические или зависимые от стимула 

эффекты, а не глобальное подавление гибели 

клеток [24]. Эти результаты предполагают, что 

различные наборы каспаз могут быть вовле-

чены в специфические апоптотические пути, и 

они, вероятно, действуют специфичным для 

ткани образом. В целом, апоптоз, опосредо-

ванный каспазой, происходит либо внешним (с 

участием рецепторов смерти), либо внутрен-

ним (опосредованным митохондриями) путями 

[25].  

Эти два пути обычно сходятся на общей 

эффекторной каспазе, такой как каспаза-3, 

чтобы выполнить последние морфологические 

и биохимические изменения,  характерные для 

апоптоза.   

Апоптотический путь внешнего рецеп-

тора смерти при сердечно-сосудистых забо-

леваниях. 
Путь, опосредованный рецептором смерти, 

инициируется связыванием смертельного ли-

ганда {например, Fas-лиганда (FasL) или фак-

тора некроза опухоли-альфа (TNF-α)} с мем-

бранно-связанным рецептором смерти (напри-

мер, Fas или TNF-α рецептор) [26]. Это взаи-

модействие приводит к рекрутированию до-

мена смерти {например, Fas-ассоциированного 

домена смерти (FADD)}, который активирует 

каспазу-8, за которой следуют нижестоящие 

эффекторные каспазы. Некоторые исследова-

ния показывают, что внешний апоптический 

путь играет важную патофизиологическую 

роль в патогенезе сердечной недостаточнос-

ти [27]. Важность FADD, например, была про-

демонстрирована нокаутом генов, который 

вызывает эмбриональную летальность в ре-

зультате сердечной недостаточности и брюш-

ного кровоизлияния [28].  Компоненты апоп-

тозного пути, опосредуемого рецептором 

смерти, активируются в кардиомиоцитах во 

время миокардита, особенно при иммуноопо-

средованной кардиомиопатии [29]. При кар-

диомиопатии вирусы иммунодефицита чело-

века в апоптозе кардиомиоцитов участвуют 

пути апоптоза, опосредуемые рецептором 

смерти и митохондриями [30]. Кроме того, в 

нескольких исследованиях сообщалось, что 

недостаточность миокарда человека экспрес-

сирует высокие уровни TNF-α, [31] а у транс-

генных мышей со сверхэкспрессией специфич-

ного для сердца TNF-α развивается дилата-

ционная кардиомиопатия [32]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что повышенные уров-

ни TNF-α вредны для сердца при активации 

пути рецептора смерти. 

Путь Fas может быть важным медиатором 

апоптоза кардиомиоцитов во время ишемии / 

реперфузии (I / R) in vivo . Было показано, что 

различные нокауты пути рецептора смерти 

улучшают сердечную функцию после I / R-

повреждения путем ингибирования апопто-

за. У мышей, у которых отсутствует Fas, после 

I / R наблюдается уменьшение размера инфар-

кта. [33] Однако в сердце высокие уровни 

ингибиторов пути смерти, таких как репрессор 

апоптоза с доменом рекрутирования каспазы 

(ARC) и FLICE-ингибирующим белком.  Дей-

ствительно, специфическая для сердца сверх-

экспрессия FasL не вызывает повышенного 

апоптоза кардиомиоцитов, [34] и нокаут ре-

цептора TNF 1 или 2 у мышей не влияет на 

размер инфаркта после перевязки коронарной 

артерии [35]. Эти данные свидетельствуют о 

том, что хотя путь, опосредованный рецепто-

ром смерти, может быть важен в определен-

ных ситуациях (например, аутоиммунно-опо-

средованная сердечная недостаточность), роль 

пути, опосредованного рецептором смерти, 

при инфаркте миокарда или I / R неясна. 

Внутренний митохондриально-опосредо-

ванный апоптотический путь при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

Митохондрии составляют приблизительно 

30% объема клеток в кардиомиоцитах и иг-

рают важную роль, генерируя аденозинтри-

фосфат (АТФ) для клеточной функции. Однако 

при апоптотической стимуляции, такой как 

окислительный стресс, митохондрии ста-

новятся критическими органеллами в инициа-

ции гибели клеток. В митохондриально-опо-

средованном или внутреннем пути апоптоза 

апоптотическое повреждение индуцирует ми-

тохондрии для высвобождения цитохрома C в 

цитозоль.  Там митохондрии образуют актива-
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ционный комплекс, апоптосому, с активирую-

щим апоптотический белок фактором-1 (Apaf-

1) и каспазой-9 [36]. Образование апоптосом 

приводит к активации каспазы-9, а также к 

активации нижестоящих каспаз, таких как кас-

паза-3.   

Регуляция высвобождения апоптотических 

факторов, таких как цитохром C из мито-

хондрий, модулируется белком семейства Bcl-

2.  Семейство белков Bcl-2 может быть класси-

фицировано как антиапоптотическое (напри-

мер, Bcl-2 и Bcl-xL) или проапоптотическое 

(например, Bad, Bak и Bax) [14]. Один из 

проапоптотических членов, Bcl-2-взаимодей-

ствующий белок (Bid), может регулировать 

взаимодействие между рецептором смерти и 

митохондриальными путями. Bid обычно нахо-

дится в цитозоле, но когда он расщепляется до 

«усеченного Bid» (tBid) с помощью активиро-

ванной каспазы-8, Bid транслоцируется в 

митохондрии и регулирует высвобождение ци-

тохрома C [37]. Защитная роль антиапопто-

тического Bcl-2 в сердце демонстрируется тем 

фактом, что специфическая для сердца сверх-

экспрессия Bcl-2 значительно уменьшает раз-

мер инфаркта после I / R [38]. Удаление проа-

поптотического Bax также приводит к умень-

шению размера инфаркта и улучшению функ-

ции после экспериментального инфаркта мио-

карда  [39]. 

Дополнительные регуляторные механизмы 

каспазо-опосредованных путей включают ин-

гибиторы каспазы. Ингибиторы белков апоп-

тоза (IAP) представляют собой прототипные 

ингибиторы каспаз, которые блокируют функ-

цию каспаз, обычно путем непосредственного 

связывания с каспазами [40]. Специфичная для 

сердца сверхэкспрессия cIAP2 уменьшает раз-

мер инфаркта после I/R в изолированных пер-

фузированных сердцах  [41]. Другим важным 

ингибитором каспазы является ARC, который 

обнаруживается в высоких уровнях в скелет-

ных мышцах и сердце [42]. ARC взаимодей-

ствует с вышестоящими каспазами и, как было 

показано, блокирует каспазу-2 и -8, а также 

высвобождение цитохрома C. Экспрессия ARC 

уменьшает размер инфаркта после I/R [42]. Мы 

также идентифицировали другие антиапопто-

тические факторы, такие как HS-1-ассоцииро-

ванный белок-1 (HAX-1), который действует 

путем непосредственного взаимодействия с 

прокаспазой-9 и предотвращает его активацию 

[43].  

Каспазнезависимый апоптоз  

Хотя активация каспазы, скорее всего, яв-

ляется преобладающим механизмом индукции 

апоптоза, накапливающиеся данные показы-

вают, что апоптоз может также опосредоваться 

механизмами, которые не включают каспа-

зы [44,45,46]. Так называемые каспазо-незави-

симые пути включают высвобождение апопто-

тических факторов, таких как индуцирующий 

апоптоз фактор (AIF), из митохондрий в 

цитозоль с последующей транслокацией в 

ядро, где они вызывают фрагментацию дезок-

сирибонуклеиновой кислоты (ДНК) без 

одновременная активация каспазы. [47,48] В 

отличие от апоптоза, опосредованного каспа-

зой, для которого характерна фрагментация 

олигонуклеосомной ДНК с кратностью -200 

п.н. с развитым паттерном конденсации хрома-

тина, апоптоз, не зависящий от каспазы, харак-

теризуется крупномасштабной фрагментацией 

ДНК (-50 п.н.) с ранней картиной конденса-

циихроматина [49,50].Потенциальная 

важность каспазонезависимых путей в сердце 

подчеркивается тем фактом, что кардиомио-

циты содержат высокие уровни эндогенных 

ингибиторов каспазы, что делает их относи-

тельно устойчивыми к каспаззависимому 

апоптозу [51]. Таким образом, роль апоптоза, 

независимого от каспазы, может быть усилена 

в сердце. 

Фактор, вызывающий апоптоз 

Лучший документально подтвержденный 

пример апоптоза, независимого от каспазы, 

[48,47,49,50] является флавопротеин AIF, лока-

лизованный в межмембранном пространстве 

митохондрий и необходимый для окислитель-

ного фосфорилирования [51]. При апоптоти-

ческой стимуляции AIF высвобождается в 

цитозоль и транслоцируется в ядро, вызывая 

фрагментацию ДНК без активации каспа-

зы [45]. Это мнение подтверждается тем фак-

том, что микроинъекция AIF в клетки вызы-

вает апоптотические изменения, такие как 

конденсация хроматина, которые не блоки-

руются ингибитором каспазы (zVAD.fmk), [45, 

52]. В сердце AIF участвует в апоптозе, выз-

ванном окислительным стрессом, реперфузией 

ишемии и сердечной недостаточностью in 

vitro и in vivo . [53,54] AIF также накапливает-

ся в цитозольной и ядерной фракциях сердца 

после I / R. [55]. Мы продемонстрировали зна-

чительную активацию апоптоза, независимого 

от каспазы, на модели сердечной недостаточ-

ности у крыс, чувствительной к соли Да-

ла. [56]. Недавно мы также показали, что 

вызванный AIF апоптоз активируется в кар-

диомиоцитах, особенно в гипертрофических 

кардиомиоцитах [57] . 

Несмотря на свою проапоптотическую 

функцию, AIF также обладает важной функ-

цией выживания. Гомозиготный нокаут AIF у 
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мыши смертелен для эмбрионов, [58] а мышь 

Harlequin (Hq), которая экспрессирует 10-20% 

от нормальных уровней AIF, склонна к усилен-

ному повреждению от травмы I / R. [59]. Кро-

ме того, у мыши с нокаутом AIF, специфич-

ным для сердечной и скелетной мышц, разви-

вается тяжелая дилатационная кардиомиопа-

тия и атрофия скелета, сопровождающаяся на-

рушением дыхательной активности митохон-

дрий [60]. Как тогда AIF может функциониро-

вать как фактор выживания и смерти?  Иссле-

дование Cheung et al. [61], в котором использо-

вались мыши с генами-мишенями, имеющие 

различные мутанты AIF продемонстрировало, 

что AIF необходим для выживания клеток и 

нормального митохондриального дыхания в 

нейронах. С другой стороны, во время апопто-

тической стимуляции проапоптотическая 

функция AIF распознается, когда AIF высво-

бождается из митохондрий и транслоцируется 

в ядро, где способствует повреждению ДНК. 

Таким образом, изложенные факты свиде-

тельствуют о чрезвычайном многообразии ме-

ханизмов развития апоптоза, а также много-

уровенном контроле этого процесса на всех 

его стадиях. Апоптоз  - это возможность эли-

минация определенного количество клеточных 

элементов для обеспечения нормального функ-

ционирования целостной системы. Механизм 

этого сложнейшего процесса подчеркивают 

принципиальность механизма программиро-

ванной гибели каждой определенной клетки 

для многоклеточного организма.  

Ингибирование апоптоза как терапии 

ВПС 

Поскольку апоптоз участвует в пато-

генезе многих различных сердечно-сосу-

дистых заболеваний, ингибирование апоп-

тоза обещает стать чрезвычайно важной 

мишенью для терапевтического вмеша-

тельства. Хотя терапевтическое нацелива-

ние апоптотических путей имеет потен-

циал в лечении сердечной недостаточности 

при ВПС, остается несколько важных воп-

росов, на которые необходимо отве-

тить. Во-первых, не было показано, может 

ли ингибирование апоптоза задерживать 

или предотвращать развитие сердечной 

недостаточности при ВПС. Возможно, что 

ингибирование апоптоза может просто 

привести к активации другого способа 

гибели клеток, такого как некроз, который 

может оказывать более вредное воздей-

ствие на соседние клетки и, в конечном 

итоге, ухудшать исход. Хотя ранние иссле-

дования на животных моделях сердечной 

недостаточности были обнадеживающими, 

долгосрочные последствия ингибирования 

апоптоза в сердце не известны. Во-вторых, 

безопасность антиапоптотической терапии 

не была тщательно проверена. Апоптоз 

необходим для нормального функциониро-

вания различных клеточных систем, таких 

как иммунная система, а чрезмерное инги-

бирование апоптоза связано с лимфомой 

или аутоиммунными нарушениями.  Сле-

довательно, хроническое системное тор-

можение апоптоза может иметь значитель-

ные вредные последствия для несердечных 

органов. Таким образом, короткий период 

лечения может быть очень эффектив-

ным. Кроме того, короткий терапевтичес-

кий курс имеет дополнительное преиму-

щество, заключающееся в минимизации 

возможных вредных побочных эффектов, 

возникающих в других системах органов. 
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XÜLASƏ 

 

Anadangəlmə ürək qusuru zamanı apoptoz 

 

Məmmədova L.V., Həsənov A.Q. 

Azərbaycan Tibb Universiteti, terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası 

 

Açar sözlər:apoptoz, kardiyomiyositlər , kaspaza,CD95, mitoxondiya. 

Ürək-damar xəstəlikləri olan xəstələrdə apoptozun molekulyar mexanizmlərinə dair tədqiqatlar 

müasir tibbdə aktual mövzulardan biridir. Bu hüceyrə ölümünün bir çox mexanizmləri hələ də 

araşdırılmamış qalır. Kardiyomiyosit apoptozunda induktor və tənzimləyicilərin rolu tam izah 

edilməmişdir. Bu araşdırma, apoptoz faktorları kimi hüceyrə ölümü induktorlarının və 

tənzimləyicilərinin müxtəlif qruplarının rolunu təhlil edən tədqiqat məlumatlarını ümumiləşdirir. 

Bcl-2 protein ailəsinin apoptoz tənzimləyicisi kimi təsiri təsvir edilmişdir. Proqramlaşdırılmış 

hüceyrə ölümünün inkişafı nəzərdən keçirilir. 
 

SUMMARY 

 

Apoptosis in congenital disease 

 

Mamedova L.V., Hasanov A.Q. 
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Key words:apoptosis, cardiomyocytes,caspases,CD95,mitochondria. 

Research into molecular mechanisms of apoptosis in patients with cardio-vascular diseases is one of the 

pressing issues in modern medicine. Many mechanisms of this way of cellular death still remain 

unexamined. The role of inductors and regulators in cardiomyocytyte apoptosis has not been fully explained. 

This review summarizes   research data that analyze the role that various groups of cell death inductors and 

regulators, as apoptosis factors. Influence of the Bcl-2 protein family as apoptosis regulators is described. 

Developments of programmed cell death are reviewed.     
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KLİNİK MÜŞAHİDƏLƏR 

 

BİOTİNİDAZ ÇATIŞMAZLIĞI 

 

Qasımova Y.A. , Salehova G.B. 

K.Y.Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu 

 

 

Biotinidazçatışmazlığı-nadir görülən, lakin inkişaf ləngiməsi olan südəmər uşaqlarda müt-

ləq nəzərə alınmalı olanmetabolik xəstəliklərdən biridir. Anadangəlmə ferment çatışmazlığı 

nəticəsində, bədəndə biotinin azalması və südəmər dövrdə bir sıra əlamətlərin (əzələ zəifliyi, 

qıcolmalar, saç tökülməsi,fiziki və əqli gerilik,immun çatışmazlığı, eşitmənin itirilməsi və s.) 

inkişaf etməsi ilə özünü biruzə verir. Biotinidazçatışmazlığınaxas olan xüsusiyyət odur ki, bio-

tin təyin edildikdən sonra xəstəliyin klinik əlamətləri dərhal azalmağa başlayır.Odur ki, uşaq-

larda bu əlamətlər diqqətə olınmalı və inkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda skrining diaqnostika 

aparılmalıdır. 

Açar sözlər:biotinidaz çatışmazlığı, mübadilə pozulmaları,biotin 

 

 

Aktuallıq.İrsi mübadilə pozulmaları (irsi 

metabolik xəstəliklər) müasir pediatriyanın ən 

aktual problemlərindən biridir, buna səbəb 

xəstəliklərin klinik əlamətlərinin müxtəlif 

olması, diaqnostika və müalicəsində yaranan 

çətinliklər, əksər hallarda ölümlə nəticələn-

məsidir[1]. 

İrsi mübadilə pozulmaları zülal, karbohid-

rat və yağ turşularının sintezi və ya parçalan-

masında iştirak edən fermentlərin defekti nəti-

cəsində yaranan patoloji haldır [2].  Bu xəstə-

liklər əsasən autosom-resessiv yolla keçərək 

erkən uşaq yaşlarında özünü biruzə verir və 

metabolizmlə (maddələr mübadiləsi) bağlı 

ciddi nöqsanlar yaradır[1,2]. Maddələr müba-

diləsi pozulmaları zamanı xəstəlik genetik 

xəta səbəbindənfermentin öz funksiyasını 

yerinə yetirə bilməməsi, eləcədə fermentin   

tamamilə və ya kifayət dərəcədə olmaması 

nəticəsində inkişaf edir. Qüsurlu ferment 

səbəbindən son məhsul yarana bilmir, ilkin 

maddələr və ya alternativ yollarla yaranan 

zərərli maddələr orqanizmdə, yəni  orqan və 

toxumalarda toplanaraq toksik təsir göstərir. 

Ən çox zədələnən orqanlar beyin, qaraciyər 

və böyrəklər olur[3]. 

İrsi metabolik xəstəliklər ayrıca nəzərdən 

keçirildikdə nadir görünsə də, bütövlükdə 

götürüldükdə olduqca geniş yayılmışdır (1/ 

1500-3000)[1,4]. Yenidoğulanlarda irsi meta-

bolik xəstəliklər demək olar ki, həmişə təcili 

yanaşmağı tələb edən hal kimi qəbul edil-

məlidir, çünki diaqnozda gecikmə xəstənin 

əlilliyinə və hətta ölümünə gətirib çıxara bilər 

[4]. Bununla yanaşı, ananın sonrakı hamiləlik-

lərində körpədə metabolik xəstəliyin olması 

yüksək ehtimal olunub prenatal diaqnoz 

qoyulmalıdır.Yenidoğulanlarda əmmənin zəif 

olması, süstlük, davamlı çəki itirmə, mədə 

bağırsaq pozğunluqları, tənəffüs çatışmazlığı, 

sarılıq, hepatomegaliya, səbəbsiz qıcolmaların 

olması metabolik xəstəliyin mövcudluğuna 

şübhə yaratmalıdır [5]. 

Biotin, digər adıyla vitamin B7 və ya vita-

min H-  suda həll olan vitaminlərdən biri-dir, 

B qrupu vitaminlərinə aiddir. Biotin orqa-

nizmdə amin turşularının, karbohidratların, 

yağ turşularının metabolizmində iştrak edən  

fermentlərin (propiyonil-CoA karboksilaza, 3-

metilcrotonil-CoA karboksilaza, piruvat kar-

boksilaza, asetil-CoA karboksilaza) kofakto-

rudur. Hamiləlik zamanı dölün inkişafı və 

qara-ciyərin sağlamlığı üçün çox vacibdir 

[2,4,6]. Biotinin orqanizmdə sorulmasını tə-

min edən ferment biotinidaz fermentidir. Bio-

tinidaz çatışmazlığı autosom-resessiv yolla 

keçən bir metabolik pozğunluqdur [7]. Bio-

tinidaz çatışmazlığında biotin biositin və 

biotinil peptidlərindən ayrıla  bilmir və sər-

bəst şəkildə dövr edə bilmir, bu zaman biotin 

mübadiləsinin pozulması nəticəsində tənginə-

fəslik, apnoe, nevroloji simptomlar (qıcolma-

lar, əzələ zəifliyi, fiziki və psixiki inkşafdan 

geri qalma), qusma, dəri tərəfindən dəyişik-
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liklər (saçların tökülməsi-ocaqlı alopesiya, 

dermatit, dərinin qabıqlanması, eksfolyativ 

eritemtoz səpgilər), immun çatışmazlığı (tez-

tez infeksion xəstəliklərə yoluxma), eşitmə və 

görmə zəifliyi kimi patoloji vəziyyətlər mey-

dana çıxır [3,8]. Laborator müayinələrdə qan-

da biotinin aşagı səviyyədə olması, metabolik 

asidoz və hiperammonemiya nəzərə çarpır. 

Əgər vaxtında, erkən diaqnoz və müalicə təd-

biq olunarsa, gələcəkdə şikəstliyin qarşısını 

almaq mümkündür. Müalicə nəticəsində dəri 

tərəfindən olan dəyişikliklər və nevroloji əla-

mətlər aradan qaldırılır, lakin eşitmə və görmə 

pozğunluqları mualicəyə uzun müddət daya-

nıqlı qalır. Müalicə ömür boyu  biotinin 5-10 

mq/gün  dozada təyini ilə aparılır[7,9]. 

Hamiləlik zamanı biotinidaz çatışmazlığı-

nın erkən diaqnostikası mümkündür. Beləki, 

ilk 3 ayda xorionik villus hüceyrələrində 

biotinidaz fermentinin səviyyəsi ölçülə bilər 

və hamiləliyin növbəti aylarında amnion 

mayesində 3-hidroksi izovalerin turşusunun 

miqdarının artması xəstəliyin diaqnozunun 

erkən qoyulmasına köməklik edə bilər [5,10]. 

Biotinidaz çatışmazlığı digər metabolik 

xəstəliklərlə birgəxəstələrdə çox ağır klinik 

gedişə malik olub, bu xəstələrdə ölüm faizini-

nin yüksək olmasına səbəb olur[10]. 

Klinik müşahidə. Qohum evliliyindən,18 

yaslı anadan olan 5 aylıq oğlan uşağı A. (t/k 

№7377)  K.Y.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat 

Pediatriya İnstitutunun anestezioloğiya, reani-

masiya və intensiv terapiya şöbəsinə çox ağır 

vəziyyətdə daxil olmuşdur. Anamnezdən mə-

lumdur ki, uşaqI hamiləlik, I doğuşdandır. 

Hamiləlik ağır toksikoz,anemiya fonunda 

keçib. Uşaq vaxtında, təbii yolla 3100 qr.kütlə 

ilə doğulub, boyu 50 sm., Apqar şkalası ilə 

7/8 balla qiymətləndirilib. Uşaq ana südü ilə 

qidalandırılıb. Hal-hazırda 5 aylıqdır, kütləsi  

4950 qr., qarışıq qidalanmadadır. Ananın söz-

lərindən  məlumdur ki, uşaq həyatının 20-ci 

günündən xəstədir, tez-tez tənəffüs yollarının 

infeksiyası səbəbilə stasionarda müalicə alıb. 

Daxil olarkən xəstəninvəziyyəti çox ağır qiy-

mətləndirilir -yüksək  hərarət, öskürək, qus-

ma, tonik qıcolmalar qeyd olunur, dərisində 

quruluq, qabıqlanma,  saç dərisində tökülmüş 

ocaqlar, dermatit  əlamətləri nəzərə çarpır,  

 

 

çəki defisiti 28% təşkil edir. Huşu aydındır, 

lakin uşaqda əzələ zəifliyi, fiziki inkişafın 

geriliyi qeyd olunur; başı dairəvi formadadır, 

b/ə 2x3 sm., batıqdır. Döş sümüyü batıqdır, 

tənəffüs aktında köməkçi qrup əzələlər iştirak 

edir,auskultasiya zamanı hər iki ağciyər üzə-

rində sərt tənəffüs eşidilir. Ürək tonları karlaş-

mışdır. Qarnı yumşaqdır, qaraciyər sağ qabır-

ğa qövsündən +3 sm əllənir,dalaq əllənmir, 

fizioloji aktlar sərbəstdir. 

Müayinələr:qanın ümumi müayinəsi- 

HGB-100q/l, RBC-3,21*10
12 

,WBC-14*10
6
, 

PLT-450000, çub-2,0%, seqm-64%, eoz-3%, 

limf-29 %, mon-2% EÇS-12mm/saat; Qanın 

biokimyəvi göstəriciləri- ümumi zülal-60q/l, 

albumin-34q/l, kreatinin-49mmol/l;ALAT-N, 

ASAT-N; Şəkər-4,5 mmol/l; Ammonyak-68,6 

(N=30-140), CRP-24 mg/l. 

Sidikdə zülal, şəkər (–) mənfi, leyk-5-6. 

Turşu-qələvi müvazinəti-Ph-7,21, PO2-76, 

PCO2-29, HCO3-17,Be-(-) 9,2, Na-134 mmol 

/l, K-3,6mmol/l,  Ca-0,7mmol/l,Cl-95 mmol/l, 

laktat-2,7mmol/l (N=0,5-1,5mmol/l). 

QandaVit H(biotinin) səviyyəsi 90 ng/l (N 

˃250ng/l) 

Döş qəfəsinin rentgen müayinəsində-

bronx-ağciyər şəkli güclənmişdir,pnevmonik 

kolgələr izlənir. 

Neyrosonoqrafiya- Beyin qan dövranının 

pozulması. 

Abdominal USM-Qaraciyər 76*50 mm 

(N= 60*40).  

Aparılan kliniko-laborator müayinələrə 

əsasən xəstəyə aşağıdakı klinik diaqnoz qo-

yulmuşdur: Pnevmoniya.Tənəffüs çatışmazlı-

ğı. Biotinidaz çatışmazlığı. Hipotrofiya II 

dərəcə.Beyin qan dövranının pozulması. 

Xəstəyə antibakterial terapiya ilə yanaşı 

biotin -10 mg/gün təyin olunmuşdur. Biotin 

qəbulundan sonra xəstədə biotinidaz çatış-

mazlığı nəticəsində inkişaf edən klinik əla-

mətlərdə müsbət dinamika qeyd olundu: qıc-

olmalar aradan qaldırıldı, dəridə olan qabıq-

lanma, quruluq  azaldı. 

Beləliklə,biotinidaz çatışmazlığı uşaqlarda 

fiziki və əqli gerilik ilə nəticələnə bilən ağır 

bir metabolik pozğunluqdur və yenidoğulan-

larda onun erkən diaqnostikası əhəmiyyətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Биотинидазная недостаточность 

 

Гасымова Е.А.,Салехова Г.Б. 

НИИ Педиатрии им. К Фараджевой 

 

Ключевые слова: биотинидазная недостаточность, нарушения обмена веществ, биотин. 

Биотинидазная недостаточность - одна из редких наследственных нарушений обмена 

веществ, однако является частой причиной задержки развития детей грудного возраста. 

Заболевание возникает вследствие врожденного дефицита фермента, участвующего в обмене 

биотина и характеризуется развитием ряда клинических симптомов, таких как гипотония, 

вялость, судороги, физическая и умственная отсталость, алопеция, экземаподобные 

высыпания, сухость и шелушение кожи. Характерной особенностью этого заболевания 

является то, что сразу после назначения биотина клинические симптомы начинают 

уменьшаться.Таким образом, следует проводить скрининг детей грудного возраста с 

задержкой развития на наличие у них биотинидазной недостаточности. 
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SUMMARY 

 

Failuref of the biotinidase enzyme 

 

Gasimova Y.A., Salekhova G.B. 

Scientific Researh İnstitute of Pediatrics named after K.Y.Farajova 

 

Keywords: biotinidase deficiency, metabolic disorders, biotin. 

Biotinidase deficiency is one of the metabolic disorders caused by congenital enzyme 

deficiency, a reduction in the body's biotype and the development of a number of symptoms in the 

lactation period  (hypotonia, weakness, myoclonic irritation, alopecia, physical and mental 

retardation, eczema-shaped streaks)as it evolves. The characteristic feature of biotinidase deficiency 

is that clinical symptoms begin to diminish as soon as the biotin enters the body.Therefore, these 

symptoms should be considered in children and screening should be performed on children with 

developmental delays. 
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