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ÖN SÖZ

Təqdim etdiyimiz dərslik Azərbaycan Tibb Universitetinin 
epidemiologiya kafedrasının proqramına əsasən tərtib edilmişdir. 
Bu kitab əsasən tibbi-profilaktika fakültəsinin tələbələri üçün nə-
zərdə tutulmuşdur. Azərbaycan dilində epidemiologiyaya həsr 
edil  miş ilk və axırıncı dərslik 1957-ci ildə kiçik həcmdə yazıl mış-
dır. Üstündən 50 il keçdiyindən həmin dərslik tamamilə köh nəl-
miş dir. Hal-hazırda tibb universitetinin azərbaycandilli tələ bə lə ri 
bizim 1984–1985-ci illərdə yazdığımız “Epide miolo giya dan təc-
rü bi məşğələlər” kitabından istifadə edirlər. Onun da yazıl ma-
sından 25 il vaxt keçmiş və bu dövr ərzində epidemiologiya sahə-
sin də çoxlu yeniliklər əldə edilmişdir.

Bu dərsliyi hazırlayarkən keçmiş SSRİ-nin görkəmli epi de -
mi o  loqlarından L.V.Qromaşevskinin (1947), V.A .Başe ni nin (19-
55),  D.V.Vi no qradov-Voljinskinin (1973), İ.İ.Yolkinin (1979), 
V .D. Bel yakovun və R.X.Yafayevin (1989) epi demiologiya dərs-
liklərindən, eləcə də xarici ölkələrin görkəmli epi demio loq la rı-
nın kitablarından istifadə edilmişdir. Bundan əla və, ümumi və 
xüsusi epidemiologiya sahəsində çalışmış bir çox təd  qi qat çıların 
elmi işlərindən ayrı-ayrı fəsillərin yazıl ma sında isti fadə edil-
mişdir. Ümidvarıq ki, epide mi olo gi ya nın son zaman larda sürətli 
inkişafı nəticəsində əldə edilən məlu matlar müxtəlif fəsillərdə öz 

downloaded from KitabYurdu.org



əksini tapmaqla tələbələrin müasir epidemiologiyaya dair bi-
liklərə yiyələnmələrinə kömək edəcək.

Müəlliflər müasir dövrün tələblərinə uyğun dərslik yaz ma ğa 
çalışmışlar. Bu işin çətinliyini başa düşərək, dərslik haq qın da 
mülahizələrini və tənqidi iradlarını bizə yazanlara min nət dar 
olarıq.
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GİRİŞ

Yoluxucu xəstəliklər bu günə qədər səhiyyənin aparıcı prob -
lemi olaraq insanların sağlamlığını, yaşama müddətini və ö lü  mün 
səbəblərini müəyyən edir. Digər xəstəliklərlə müqayisədə yoluxu-
cu xəstəliklər planetin əhalisi arasında dünyada ikinci-üçüncü 
yer də durur. Məlumdur ki, istənilən xəstəliyin nozoloji müs tə qil-
liyi etioloji agentlə müəyyən olunur.

Ölümün əsas səbəblərindən olan on xəstəlikdən yeddisi in-
fek sion mənşəlidir. ÜST-ün göstəricilərinə əsasən, insanların 33%-i 
yoluxucu xəstəliklərdən məhv olurlar. Son illər uşaq ölümü azal-
maq dadır və bu ilk növbədə yoluxucu xəstəliklərin pro fi  lak ti ka-
sı  nın və terapiyasının effektivliyinin artması hesabına baş verir. 
Hazırda yoluxucu xəstəlikləri şərti olaraq 2 əsas xəstə liklər qru-
puna bölmək olar. Birinci – dərmanlara qarşı törədicilərin m ü  qa -
vi mətinin artması ilə əlaqədar olaraq aktivləşən və yeni əra zi ləri 
fəth edən köhnə “qayıdan” infeksiyalar və ikinci – əvvəllər mə lum 
olmayan, həqiqətən yeni yaranan infeksiyalardır. Onların otuz dan 
çoxu XX əsrin son 25 ilində meydana çıxmışdır. Köhnə infeksi-
yalardan malyariya, vərəm, sarı qızdırma və vəba diqqəti xüsu si-
lə cəlb edir. Dünyada hər il 500 mln insan malyariyaya yoluxur ki, 
bunlardan 450 mln-u Afrikada yaşayır. Hər il 2 mln-a yaxın şəxs 
bu xəstəlikdən ölür.

Yer kürəsi əhalisinin artması əvvəllər meşələrlə örtülmüş 
ərazilərin mənimsənilməsi ilə müşayiət olunurdu ki, bu da əha li-
nin köhnə (malyariya, sarı qızdırma) və yeni növ xəstəlikləri k e-
çi  rən həşəratlarla təmasda olmaq təhlükəsini yaradırdı. Yeni məs-
kun  laşan ərazilərdə əhalinin sayının artması və sanitar xid mə tin 
qey ri-qənaətbəxş vəziyyətdə olması vəba, qrip, salmonelyoz və 
eşe  rixioz kimi xəstəliklərin artmasına şərait yaradır. Bundan baş-
qa, bioterrorizm unudulmuş problem olan çiçək, taun, qara yara 
kimi çox təhlükəli infeksiyaları gündəlik məsələyə çevir miş dir. 
Taun planetin əhalisini keçmişdə vahiməyə saldığı kimi, bu gün 
də narahatlıq doğurur. Yeni aşkar olunan yoluxucu xəstə lik lə rin 
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sayı da getdikcə artmaqdadır. Bəşəriyyət üçün ən təhlükəli h e sab 
olunan İİV infeksiyası üzrə vəziyyət xüsusilə həyəcan d o ğurur. 
Bu infeksiya ilə əlaqədar bir sıra Afrika ölkələrində ağır siyasi 
və iqtisadi problemlər yaranmışdır.

Əlbəttə, yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə nəzərəçarpacaq 
müvəffəqiyyətlər çoxdur. Məsələn, qızılcaya qarşı peyvəndin a lın     -
masından əvvəl dünyada hər il 135 mln xəstələnmiş uşaqdan 7-8 
mln-u, hal-hazırda isə ildə 42 mln-dan yalnız 1 mln-u məhv olur. 
Planlı şəkildə aparılan profilaktik tədbirlərin sayəsində polio mie-
lit, drakunkulyoz (rişta) xəstəliklərinin tam ləğv olun ması və 
artıq ciddi problem yaratmayan cüzam ilə mübarizə m ə sə   lələri 
real  laşmışdır. Keçmişdə geniş yayılan taun, vəba, təbii çiçək, səp-
gili və qarın yatalağı, difteriya, malyariya, qrip və digər xəs tə-
liklərin pandemiya və epidemiyası keçən minillikdə yüz milyon-
larla in san ın ölümünə səbəb olmuşdur. XX əsrin əvvəlində 
yük sək xəstələnmə səviyyəsində ölüm halları taunda – 65-100%, 
vəbada – 45%, səpgili və qarın yatalağında – 25-40% təşkil et-
miş dir.

Lakin xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsində əldə olu-
nan müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq, infeksion xəstəliklər insanın 
mü hüm patologiyası olaraq qalmaqdadır: həkimə müraciət edən 
hər ikinci pasiyent yoluxucu xəstəliklərə yoluxmuş şəxslərdir, sa-
hə pediatrlarının pasiyentlərinin 70%-i yoluxucu xəstəliklərdən 
əziy  yət çəkən uşaqlardır.

Yoluxucu xəstəliklərin mənfi təsiri xüsusən müharibə döv-
rün də, təbii fəlakət və iqtisadi böhranlar zamanı daha qabarıq 
təzahür edir. Belə ki, 1980–1988-ci illərdə Əfqanıstanda olan so-
vet ordusunun əsgərlərinin infeksion xəstəliklərdən itkiləri sani-
tar itkilərin tam yarısını təşkil etmişdir. XX əsrdə 80-ci illərin 
sonu 90-cı illərin əvvəlində Rusiyada məlum hadisələrlə bağlı 
sosial-iqtisadi sarsıntı lardan sonra daha bir epidemioloji prob-
lem – difteriyanın yenidən alovlanması baş verdi ki, bu da A v ro-
pada qeydə alınan difteriyanın 80%-ni təşkil etmişdir.

Son illər həm yeni aşkar edilən, həm köhnə yaxşı öyrənilmiş 
infeksion patologiyaların misli görünməyən fəallaşması müşahidə 
edilir. Belə ki, infeksion xəstəliklərin siyahısı əvvəllər məlum ol-
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mayan xəstəliklər (Lass, Ebol, Marburg virus qızdırmaları, ente-
rotoksik və enterohemorragik eşerixozlar, yersinyoz, İİV-in fek-
siya, kampilobak terioz, bir sıra virus bağırsaq xəstəlikləri, C, D, 
E, F və G virus hepatitləri, legionelyoz, borrelioz, in san ların 
prionla törənən və heyvanların sinir sisteminin xəstəlikləri, xan-
ta vi rus ağciyər sindromu və s.), eyni zamanda qeyri-infeksion 
etio  lo giyalı xəstəliklərin (xroniki hepatit, xora xəstəliyi, Berket 
lim  foması, Kapoşi sarkoması, T-hüceyrəli leykoz və digər şişlər) 
he sa bına daima artmaqdadır. Həmçinin son illər immun çat ış maz-
lığına məruz qalan və xəstə xa nadaxili şəraitdə yoluxan pasi yent-
lərdə şərti-patogen törədicilərin rolu artır: bunlardan her petik və 
si tomeqalovirus infeksiyaları, pnev mosistozu, m i kop laz mo zu, xla-
midiozu, toksoplazmozu, kandidozu misal göstərmək olar.

Hazırda infeksion xəstəliklərin səviyyəsinin sürətlə art-
ması mü şahidə olunur, onun inkişaf templəri artıq minil lik lər lə 
deyil, onilliklərlə ölçülür. Bu isə V.İ.Pokrovski və başqaları 
(1993) tərə findən “Epidemik prosesin müasir inkişaf anlayışını” 
irəli sür mə yə əsas vermişdir. Onilliklər ərzində bir çox infek si-
ya ların kliniki və epidemioloji aşkarlanması bu xəstəliklər üzrə 
əvvəllər mövcud olan təsəvvürləri xeyli dəyişmişdir. Belə ki, 
müx təlif etiologiyalı xroniki xəstəliklərin yayılması sürətlə baş 
verir. İnfeksion mənşəli və ilk növbədə prion ensefalopatiya xü-
susi aktuallıq kəsb edir.

Yeni minilliyə bəşəriyyət İİV infeksiyasının davam edən 
pan  demiyası, vərəm, malyariya və cinsi yolla yayılan xəstə lik lə-
rin artması şəraitində daxil olmuşdur. Həmçinin kəskin respira-
tor virus infeksiyaları əsas problem olaraq qalır, belə ki, infeksi-
on xəstəliklərin 90%-i bunların payına düşür, ikinci yerdə isə hər 
il planetin milyarddan çox sakininin düçar olduğu kəskin ba-
ğırsaq infeksiyaları durur. Beləliklə, infeksion xəstəliklər əv vəl-
ki kimi insan patolo giyasında əsas yerlərdən birini tutur.
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Epidemiologiya kafedrasının tarixindən

ATU-nun epidemiologiya kafedrası 1943-cü ildə sanitariya-
gigiyena fakültəsinin nəzdində məşhur epidemioloq, professor 
İ.Ə.Axundov tərəfindən təşkil olunmuşdur. Kafedra bir müddət 
Malyariya və tibbi parazitologiya institutunun bazasında yerləş-
miş dir.

Yarandığı ilk illərdə kafedranın ştatı 2 nəfər akademik işçidən 
ibarət olmuşdur ki, onlar da sanitariya-gigiyena fakültəsində həm 
Azərbaycan, həm də rus dillərində epidemiologiya fənnini tədris 
edirdilər. Onlardan biri professor İsmayıl Əbdülxalıq oğlu Axun-
dov, digəri isə assistent Məmmədhəsən Məmədhüseyn oğlu A x un -
dov idi.

İ.Axundov Almaniyada Münhen tibb institutunda təhsilini 
başa vurduqdan sonra orada doktorluq müdafiəsi edərək vətənə 
q a yı tmış, görkəmli alim-epidemioloq, malyarioloq və entomoloq 
kimi Azərbaycanda o zamanlar geniş yayılmış malyariya ilə m ü-
barizə işində fəal iştirak etmişdir. Professor İ.Axundovun 40-dan 
artıq elmi işinin əksəriyyəti, o cümlədən monoqrafiyası məhz mal-
yariya probleminə həsr olunmuşdur. O, elmi-pedaqoji fəa liyyətlə 
məşğul olaraq, zəngin bilik və bacarığını respublikada tibbi kadr-
ların hazırlanması işinə sərf etmişdir. Belə ki, 1931-ci ildən 
1942-ci ilə qədər Azərbaycan Tibb İnstitutunun ölkə patologiyası 
kafedrasının dosenti vəzifəsində iş lə miş, eyni zamanda 1939–
1940 -cı illərdə Azərbaycan Həkimləri Tək millə  şdirmə İnsti  tu tu-
nun tropik xəstəlikləri kafedrasına rəhbərlik e t mişdir.

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunda epidemio-
lo gi ya kafedrasının təşkilatçısı olan İ.Axundov kafedra yaran-
dığı vaxt dan – 1943-cü ildən ömrünün sonuna – 1952-ci ilə q ə-
dər ona rəhbərlik etmişdir.

Professor Axundovla birlikdə 1943-cü ildən 1948-ci ilə qədər 
ka fed rada assistent vəzifəsində işləyən M.Axundov və 1945-ci i l dən 
1948-ci ilə qədər işləyən Salar Ağarəfi oğlu İmaməliyev sonralar 
tibb elmləri doktoru, qabaqcıl səhiyyə təşkilatçıları, A zər bay can 
T a un əley hinə stansiyanın və Epidemiologiya, mikrobilogiya və 
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gigiyena institutunun rəhbəri olmuşlar. 1945-ci ildən assistent 
kimi fəaliyyətə başlayan Tağı Ələkbər oğlu Tağızadə ömrünün 
sonuna qədər kafedrada çalışmışdır.

Professor İ.Axundovun faciəli vəfatından sonra kafedraya 
1952-ci ildən 1964-cü ilə qədər professor Pyotr Petroviç Popov 
rəhbərlik etmişdir. O, kafedra müdiri olmaqla yanaşı, eyni z a-
man da Malyariya və Tropik təbabət institutunun direktoru vəzi-
fəsini daşımışdır. Bu dövrdə kafedrada 2 assistent – T.Tağızadə 
və Ə.S.Mərdanlı, həmçinin 2 aspirant – R.Ə.Bayramova və Ş.N .
Həsənov işlə miş dir. Ə.Mərdanlı sonralar kafedranın do senti o l-
muş və ömrünün sonuna qədər kafedrada işləmişdir. Ş.Həsə nov 
sonralar epidemiologiya kafedrasının baş müəllimi, dosenti və 
yoluxucu xəstəliklər kafedrasının dosenti olmuşdur. R.Bayra-
mova isə ATU-nun mikrobilogiya və immunologiya kafedrasının 
pro fesso ru olmuşdur.

1964-cü ildən 1992-ci ilə qədər kafedraya əməkdar elm xa -
dimi, professor T.Tağızadə rəhbərlik etmişdir. O, 1964-cü ildə 
dok torluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1965-ci ildə professor e l mi 
adını almış, bütün ömrü boyu ATU-nun epidemiologiya kafedra-
sında işləmişdir. Müxtəlif illərdə (1962–1966, 1981) Azərbaycan 
SSR Səhiyyə Na zir liyinin ET Tibbi Parazitologiya və Tropik T ə-
babət İnstitutunun di rek toru olmuşdur. Elmi-tədqiqatları əsa sən 
leptospiroz, malyariya, helmintozlar və salmanelloz xəstə li yi nin 
müalicə və profilaktikasına həsr edilmişdir. Azərbaycan SSR 
Epidemioloqlar, Mikrobioloqlar və Pa  ra  zi to loq  lar Elmi c ə miy  yə-
ti nin sədri olmuşdur (1974-cü ildən). T.Ə.Tağızadə “S ə hiy yə əla-
çısı” döş nişanı (1954), “Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif 
edilmiş, 1981-ci ildə “Əmək dar elm xadimi” fəxri adına layiq 
g örülmüşdür.

T.Tağızadənin təşəbbüsü sayəsində epidemiologiya fənninin, 
di gər respublikalarda olduğu kimi, müalicə-profilaktika, pediat-
riya, sto ma tologiya fakültələrində də tədrisinə nail olunmuşdur.

Professor T.Tağızadə kafedranın maddi-texniki bazasını g e-
nişlən dirməklə yanaşı, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və 
kadr ha zırlığına da xüsusi diqqət yetirmişdir. Hazırda kafedranın 
elmi dərəcəsi olan əməkdaşlarının əksəriyyəti onun yetir mə lə ri-
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dir. Professor T.Ta ğızadənin rəhbərliyi altında 11 doktorluq, 27 
n a mi zədlik disser ta siyası müdafiə edilmişdir. Tibb elm ləri dok-
torları İbadulla Əliağa oğlu Ağayev və Məhərrəm Zül füqar oğlu 
Niftullayev hazırda kafed rada öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 
Biologiya elmləri doktoru F.P.Ələkbərov ömrünün sonuna qədər 
kafedranın pro fes soru vəzifəsində işləmişdir.

Kafedra yarandığı ilk günlərdən tədris işi ilə yanaşı, elmi-
təd  qi qat işinə də geniş yer ayırmışdır. Elmi işlərin əsas isti qa-
mət ləri res publikamızın ölkə patologiyası və səhiyyənin aktual 
problemləri nə zərə alınmaqla planlaşdırılır. Belə ki, ka  fedra təş-
kil olunan ilk illərdə malyariya, qayıdan yatalaq, dəri leyş ma ni-
ozu, pappataçi qız dır ması kimi xəstəliklərin epidemiologiyasının 
öyrənilməsinə geniş yer ve ri lirdisə, sonralar T.Tağız a dənin rəh-
bər liyi altında leptospiroz prob le mi nin hər tərəfli öyrə nil məsinə 
dair silsilə elmi-tədqiqat işləri apa rıl mışdı. Alınan elmi nailiy yət-
lər nəticəsində kafedranın nəzdində təşkil olunmuş lep to s piroz 
labo ratoriyası keçmiş Zaqafqaziya və Orta Asi ya Respublikaları 
üçün metodik mərkəz kimi qəbul olunmuşdu.

Epidemiologiya kafedrasına 1992-ci ildən Əməkdar elm x a-
dimi, Əməkdar müəllim, professor İbadulla Əliağa oğlu Ağayev 
rəhbərlik edir. 
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Vətən Epidemioloqları

Axundov İsmayıl Əbdulxalıq oğlu – 08.12.1897-ci ildə 
Şama xıda anadan olmuş, 22.03.1952-ci ildə Moskva şəhərində 
faciəli şəkildə vəfat etmişdir. Görkəmli epidemioloq, parazito-
loq, tibb elmləri doktoru (1937), professor (1939). İ.Ə.Axundov 
1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Res pub likası tərəfindən 
Almaniyaya Münhen universitetinin tibb fa kül təsinə təhsil a l-
mağa göndərilmiş və 1925-ci ildə oranı əla qiy mətlərlə bitirmiş-
dir. 1925–1928-ci illərdə Hamburq tropik insti tutunda professor 
Martininin yanında assistent vəzifəsində çalış mış dır. 1928-ci 
il də vətənə qayıtmış, Azərbaycan tropik institu tun da e n to moloji 
şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1929–1946-cı i l-
lərdə Tropik institutda şöbə müdiri, eyni zamanda ATİ-nin ölkə 
patologiyası kafedrasının dosenti (1931-1942), Ba kı tropik stan-
siyasının direktoru (1934-1939), Həkimləri Təkmil ləş dirmə İns-
titutunda tropik xəstəlikləri kafedrasının müdiri (1939–1940), 
Səhiyyə Nazirliyinin malyariya ilə mübarizə şöbə si nin rəisi v ə-
zi  fəsində çalışmışdır (1943–1952). 1941-ci ildən 1943-cü ilə q ə-
dər Zaqafqaziya hərbi dairəsinin baş epidemioloqu olmu ş dur.

1943-cü ildə N.Nərimanov adına ADTİ-nin epidemiologiya 
kafedrasını yaratmış və ömrünün sonuna qədər (1952) orada 
müdir olmuşdur. Əsas tədqiqat işləri malyariyanın epidemio lo gi-
ya  sına, kimyəvi profilaktikasına və keçiricilərin biologiyasına, 
eko  lo gi yasına, faunasına və yayılmasının öyrənilməsinə həsr 
olun   muş dur. O, bu sahəyə 40-dan artıq elmi məqalə və 1 m o-
noq rafiya həsr etmişdir. Onun əməyi dövlət tərəfindən yüksək 
qiy mətləndirilmiş, “Şərəf nişanı” ordeni, “Qafqazın müda fiə sinə 
görə”, “Almaniya üzərində qələbə”, “Vətən müharibəsi illə rində 
şərəfli əməyə görə” medalları, “SSRİ Səhiyyə Əlaçısı” döş 
nişanı, SSRİ və Azərbaycan SSR Səhiyyə nazirliklərinin fəxri 
fərmanları ilə təltif edilmişdir.

Pyotr Pyotroviç Popov – 27.06.1888-ci ildə Peterburqda 
anadan olmuş, 11.07.1964-cü ildə Moskva şəhərində dünyasını 
dəyişmişdir. Görkəmli epidemioloq, parazitoloq, əməkdar elm 
x adimi (1949), tibb elmləri doktoru (1926), professor(1930).
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1910-cu ildə Peterburq universitetinin təbiət elmləri şöbəsini, 
1919-cu ildə isə Moskva Dövlət Universitetinin tibb fakültəsini 
bitirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Zaqafqaziya hərbi dai rə-
sinə ordu sıralarına çağırılmışdır. 1921–1930-cu illərdə Mos k va  da 
tropik institutda çalışmışdır. Bu müddət ərzində o, RSFSR-də, 
Ukraynada, qərbi Sibirdə, Orta Asiyada ekspedisiyalarda iş ti rak 
etmişdir. 1930-cu ildə P.P.Popova Azərbaycanda tropik ins titut 
təş kil etmək tapşırılmışdır və 1952-ci ilə qədər o, bu insti tu tu nun 
direktoru olmuşdur. 1952–1964-cü illərdə N.Nərimanov adı na 
ADTİ-nin epidemiologiya kafedrasının müdiri olmuşdur. Onun 
rəhbərliyi ilə 40 namizədlik və 6 doktorluq dissertasiyası müda-
fiə edilmişdir. Təd qiqatları gənə spiroxetozlarına, malya ri ya ya, 
dəri və visseral leyşmaniozlara, helmintozlara həsr olun muş dur. 
150-dən çox elmi əsərlər çap etdirmişdir. 1949-cu ildə ona Azər-
bay canın əməkdar elm xadimi adı verilmişdir. 1961-ci il də P.P. -
Po pov “Qırmızı əmək bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Tağızadə Tağı Ələkbər oğlu – 04.09.1923-cü ildə Bakı ş ə hə -
rində anadan olmuş, 25.11.1998-ci ildə vəfat etmişdir. Gör kəm li 
epidemioloq, əməkdar elm xadimi (1981), tibb elmləri dok  toru 
(1964), professor (1965).

T.Ə.Tağızadə 1942-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitu tu-
nun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. O, əmək fəa liy-
yətinə 1942-ci ildə Kəlbəcər rayonunda əvvəl epide mioloq və p a-
ra zitoloq, sonra isə rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri, 1 9 4 3– 1944-cü 
illərdə Yevlax rayonunda sanitar-epidemioloji stan si yanın və eyni 
zamanda tropik stansiyanın rəisi, 1944–1945-ci illərdə Quba rayon 
dövlət sanitariya müfəttişi vəzi fələrində çalış mışdır. 1945-ci ildə 
N.Nərimanov adına ADTİ epidemiolo giya kafedrasına as  sistent 
vəzifəsinə seçilmişdir. 1956–1962-ci il lərdə müalicə-pro filaktika 
fakültəsinin dekan müavini, 1966-1968-ci illərdə sanitariya-gigi-
yena fakültəsinin dekanı olmuşdur. 1962–1966, 1981–1988-ci 
illərdə Elmi-Təd qiqat Tibbi Parazi to lo giya və Tropik T ə babət 
İnstitutunun, 1988-1992-ci illərdə isə El mi təd qiqat Epidemiolo-
giya, gigiyena və peşə xəstəlikləri insti tu tunun direktoru 
vəzifəsində işləmişdir. 1964-cü ildən 1992-ci ilə qədər ATU-nun 
epidemiologiya kafedrasının müdiri, 1992–1998-ci il lərdə kafed-
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ranın professoru olmuşdur. 1968–1975-ci illərdə Səhiyyə Nazir-
liyinin baş epidemioloqu, 1984–1992-ci illərdə isə baş parazito-
loqu olmuşdur.

1974-cü ildən 1992-ci illər ərzində Azərbaycan epide mio loq-
ları, mikrobioloqları və parazitoloqlarının elmi cəmiyyətinin, 
Sə hiyyə Na zir liyinin problem komissiyasının, ATU-nun nəzdin-
də ki ix ti sas laş dırılmış şuranın, profil həkimlərinin attestasiya 
komis si yasının sədri, “Azərbaycan Tibb”, “Tibbi parazitologiya 
və para zi tar xəs tə liklər” (Moskva) jurnallarının redaksiya heyə-
ti nin, keçmiş SSRİ-də bir çox cəmiyyət və elmi şuraların üzvü 
ol muş dur. Geniş erudisiyalı və hərtərəfli biliyə malik olan pro-
fessor T.Ə.Tağızadə öz elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 55 ili ərzində 
infek sion və parazitar xəstəliklərin öyrənilməsi və onlarla müba-
ri zənin təş kili sahəsində elm və praktikanı qiymətli məlumatlarla 
zən ginləşdirən çoxsaylı təd qiqat işləri aparmışdır. Tədqiqatları, 
əsa sən, leptospiroz, mal ya riya, helmintozlar və salmonelyoz xəs -
tə liklərinin epidemio lo gi ya sına həsr olunmuşdur. 1 dərslik, 4 
mo no qrafiya, 7 dərs vəsaiti, 18 el mi-kütləvi kitabça, 300-ə qədər 
elmi mə qalə nəşr etdirmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 11 doktorluq 
və 26 na mizədlik dissertasiyası mü dafiə olunmuşdur. Professor 
T.Ə.Ta ğı zadənin xidmətləri höku mət tərəfindən yüksək qiymət-
lən  diril mişdir. O, Səhiyyə əlaçısı (1954), Şərəf nişanı ordeni 
(1971), bir sı ra medallar, SSSR-i və Azərbaycan SSR Səhiyyə 
nazir liklərinin, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət heyətinin fəxri 
fərmanları ilə təl tif olunmuşdur. 1981-ci ildə ona Azərbaycanın 
əməkdar elm xa dimi fəxri adı verilmişdir.

Ağayev İbadulla Əliağa oğlu – 17.01.1950-ci ildə Sabirabad 
ra yonunun Muğangəncəli kəndində anadan olmuşdur. Epi de mio-
loq, əməkdar elm xadimi (2007), əməkdar müəllim (2000) tibb 
elmləri doktoru (1991), professordur (1994).

İ.Ə.Ağayev 1973-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan 
D öv   lət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitir-
miş dir. 1974-cü ildən N.Nərimanov adına ADTİ-nin epidemio lo-
giya kafedrasında çalışır. 1992-ci ildən Azərbaycan Tibb Univer-
si tetinin epidemiologiya kafedrasının müdiridir.

1992-ci ildən Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu və Azər-
baycan epidemioloqlarının, mikrobioloqlarının və parazitoloq la rı-
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nın elmi cəmiyyətinin sədridir. Rəhbərliyi altında 25 nəfər na mi-
zədlik və 2 nəfər doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 188 
elmi əsərin, o cümlədən 7 hissədən ibarət ümumi və xüsusi epi-
de   mio logiyaya həsr olunmuş dərs vəsaitinin, 10 elmi-kütləvi k i-
tab  ça nın, 7 tədris-metodik vəsaitin müəl li fidir. Elmi fəaliyyəti 
lep tospirozların, salmonelyozların, helmin tozların və qeyri-in fek  -
sion xəstəliklərin epidemiologiyasına həsr edil mişdir. 1999-cu 
ildə Rusiya Təbiət Elmlər Akademiyasının, 2001-ci ildə isə Bey-
nəl xalq eko-enerji akademiyasının üzvü se çil miş dir. 2000-ci ildə 
Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının İ.P.Pav  lov adına gümüş 
medalı ilə təltif olunmuşdur. 2000-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinin fərmanı ilə əməkdar müəllim və 2007-ci 
il də əməkdar elm xadimi fəxri adları veril mişdir.

Ələkbərov Fərid Paşa oğlu – 03.03.1941-ci ildə Bakıda ana-
dan olmuş, 12.12.1999-cu ildə vəfat etmişdir. Bioloq, biologiya 
elm ləri doktoru (1983), professor (1984).

1963-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite-
ti nin biologiya fakültəsini bitirmişdir. 1963–1974-cü illərdə 
S.M.Ki     rov adına Tibbi parazitologiya və tropik təbabət institu-
tun da çalışmışdır. 1974-cü ildə N.Nərimanov adına ADTİ-nin 
epi demiologiya kafed rasında assistent, 1984-cü ildən isə profes-
sor vəzifəsində çalışmışdır. 1985-ci ildən 1991-ci ilə qədər 
N.Nə ri manov adına ADTİ-nin xarici tələbələrlə iş üzrə dekanı 
olmuş dur. 1991-ci ildən 1992-ci ilə qədər isə beynəlxalq əlaqələr 
üzrə prorektor işləmişdir. ATU-nun nəzdində olan ixtisaslaşdırıl-
mış şuranın elmi katibi və Azərbaycan epide mio loqlarının, 
mikrobio loq larının və parazitoloq larının elmi cəmiy yə tinin idarə 
heyətinin üzvü olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında 2 namizədlik 
disser tasiyası müdafiə edilmişdir. 110 elmi əsərin, 7 metodik gös-
tərişin müəllifi olmuşdur. Elmi fəaliyyəti leptospirozların təbii 
ocaqlığına həsr edilmişdir.

Niftullayev Məhərrəm Zülfüqar oğlu 11.11.1947-ci ildə 
C ə lilabad rayonu, Şərəfxanlı kəndində anadan olmuşdur. Epide-
mio loq, tibb elmləri doktoru (1992), professordur (2007).

1971-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İn  s-
ti  tutunun sanitariya-gigiyena fakültəsini bitirmişdir. 1974-cü il  dən 

downloaded from KitabYurdu.org



15

Azərbaycan Tibb Universitetinin epidemiologiya kafed ra sın  da 
işləyir. ATU-nun nəzdində olan ixtisaslaşdırılmış şuranın, Azər-
baycan epidemioloqlarının, mikrobioloqlarının və parazito loq-
larının elmi cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüdür. Onun rəh bər-
liyi ilə 6 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Elmi i ş  lə ri 
helmintozlar probleminə həsr olunmuşdur. 70-dən artıq el mi 
əsərin, o cümlədən 5 tədris-metodik vəsaitin və 8 metodik göstə-
rişin müəllifidir.
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EPİDEMİOLOGİYA ELM KİMİ

Epidemiologiyanın tərifi, predmeti və vəzifələri

Epidemiologiya insanın yoluxucu xəstəliklərinin yaranması, 
yayılması və profilaktikası qanunauyğunluqlarını öyrənən elm-
dir. Onun maraq dairəsinə törədicinin təbiətdə saxlanması, kol-
lektiv im munitetin formalaşması, insanların fəaliyyətinin infek-
siyanın yayıl masına təsiri, yoluxucu xəstəliklərin təkamülü və 
yeni törə dicilərin yaranması kimi məsələlər daxildir.

Bəşəriyyət tarix boyu kütləvi, bəzən isə dağıdıcı yoluxucu 
xəs təliklərlə qarşılaşmışdır. Müəyyən illərdə insanların yoluxucu 
xəstə liklərdən ölüm göstəricisi 70%-ə çatmışdır. Yoluxucu xəs-
tə  liklərin vurduğu zərəri təsəvvürə gətirmək üçün təkcə onu d e-
mək kifayətdir ki, 1918–1919-cu illərdə qrip pandemiyası döv-
ründə dünyada 20 mln insan məhv olmuşdur. İqtisadi c ə hət dən 
geri qalmış, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ölümün səbəb ləri 
içə ri sində əvvəlki kimi infeksiyaların xüsusi çəkisi yük sək dir. 
H a  zırda Afrikanın bəzi ekvatorial ölkələrində İİV infeksiyası 
yaşlı əhalinin ölümünün səbəbləri arasında üçüncü yerdə durur.

İlkin olaraq epidemiologiya yoluxucu xəstəlikləri öyrənən 
elm kimi təşəkkül tapmışdır. Lakin sonralar burada istifadə edi-
lən metodlar qeyri-infeksion xəstəliklərin öyrənilməsində də 
tətbiq olunmağa başlandı. Bunun nəticəsində “yoluxucu xəstə-
lik  lə rin epidemiologiyası” və “qeyri-yoluxucu xəstəliklərin epi-
de mio logiyası” anlayışı formalaşdı ki, onların hər ikisinin 
məqsəd və vəzifələri eynidir.

XX əsrin aparıcı epidemioloqlarından sayılan V.D.Belyakov 
yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyasını əhalinin ayrı-ayrı qrup -
larının xəstələnməsinin qarşısının alınması, ümumi əhalinin xəs-
tələnmə göstəricilərinin azaldılması və ayrı-ayrı infeksiyaların 
ləğv edilməsi üzrə nəzəri, metodik, təşkilati və praktik biliklərin, 
metodların və vasitələrin sistemi kimi müəyyən etmişdir.

Xaricdə epidemiologiya – konkret populyasiyaların sağlam-
lı ğını və xəstələnmə vəziyyətlərinin paylanmasını, həmçinin o n-
ları şərtləndirən amilləri öyrənən və əldə olunmuş bilikləri pato-
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loji hal larla mübarizədə tətbiq edən elm kimi təyin edilir. 
B   e   lə liklə, xa  ricdə epidemiologiya həm yoluxucu, həm də soma-
tik xəs tə lən məni öyrənən elm kimi nəzərdən keçirilir.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyasının əsas vəzifələri bun -
lardır:

– yoluxucu xəstəliklərin tibbi və sosial-iqtisadi əhəmiyyə ti nin 
öy rə nilməsi, xəstəliklərin strukturunda onların yerinin müəyyən 
edilməsi;

– yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının ilin fəslindən, xəstələrin 
cin sin dən, yaşından, sənəti, məişət və milli fərqlərindən asılı ola-
raq aşkar edilməsi;

– yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında müxtəlif səbəb və şərt  -
lərin rolunun qiymətləndirilməsi;

– yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə və profilaktikanın stra te-
gi ya və taktikasının işlənib hazırlanması;

– yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının proqnozlaşdırılması.
Qarşıya qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq, epidemiologiyada 

aşa ğıdakı metodlar işlədilir:
– epidemioloji müayinə (müşahidə);
– tarixi;
– statistik;
– mikrobioloji (bakterioloji, virusoloji, parazitoloji);
– immunoloji;
– eksperimental;
– bioloji;
– kompyuter.
Məsələn, yoluxucu-parazitar xəstəliklərlə xəstələnmənin orta 

illik göstəricilərinin kompyuter qrafikası vasitəsilə kartoqrafik 
qiy mətləndirilməsi metodu statistik məlumatın ərazi üzrə pay-
lan ma sına və əyani olaraq təsvir edilməsinə imkan verir və b u-
nunla da adekvat idarəçilik qərarlarının qəbul edilməsinə ş ə rait 
yaradır. Parazitar invaziyaların göstəricilərinin qiy mət lən di ril-
məsi üçün kartoqrafik metodun işlədilməsi epidemik v ə ziy yətin 
sənəd ləş di ril məsinə və obyektiv səciy yə lən di ril mə si nə yol verir.

Epidemiologiyanın bir elm kimi yaranması tarixini Hip pok-
ratla bağlamaq lazımdır – o, 2000 il əvvəl yoluxucu xəstəliklərin 
əmələ gəlməsinə ətraf mühit amillərinin təsir etdiyini söyləmişdir. 
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Təcrübəyə arxalanaraq, qədim dünya təbibləri epidemiyalarla 
mü barizədə bir sıra tədbirlərdən istifadə etmişlər: xəstə şəxslərin 
şəhərdən uzaqlaşdırılması, xəstələrin və ölənlərin əşyalarının 
yan dırılması, xəstəlik keçirmiş şəxslərin xəstələrə qulluq məq-
sədilə cəlb edilməsi. Avropada XIV əsrdə karantin tətbiq olundu, 
cü  zam lı xəstələrin ictimai yerlərə (kilsə, çörəkxana) getməsi, 
qu yulardan yararlanması qadağan olunmuşdur. Rusiyada XVI 
əs rin əvvəlində “qorxulu xəstəliklərdən” ölənlərin dəfn məra si-
mi nin yerinə yetirilməsinə qadağa qoyulmuşdur: onları ayrıca 
qə bi ristanlıqda basdırırdılar.

Lakin əsrlər boyu yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə təsadüfi 
metodlardan geniş istifadə olunurdu. Epidemiologiyanın elm 
kimi ilkin əsasları XVI əsrdə İntibah dövrünün italyan alimi 
cirolamo Frakastro (1478–1553) tərəfindən verilmişdir. Öz əsər-
lərində o, yoluxmanın üç yolunu göstərmişdir: vasitəsiz (bir-
başa) təmas zamanı, vasitəli (əşyalarla) və məsafədən (mütləq 
xır da və gözəgörünməyən “xəstəlik rüşeymləri”nin iştirakı ilə). 
C.Fra kastro ilk dəfə olaraq, tibbi mənada “infeksiya” terminini 
tət biq etmiş və təbii çiçək, qızılca, taun, vərəm, quduzluq, c ü-
zam, səpgili yatalaq və s. kimi xəstəlikləri təsvir etmişdir. Belə-
liklə, o, bir elm kimi yoluxucu xəstəliklərin klinikasının və epide-
miologiyasının əsaslarını qoymuşdur.

Rusiyada epidemiologiyasının sərbəst elm kimi formalaş-
ması D.S.Samoyloviçin (1724–1810) adı ilə bağlıdır. Bu alim 
epi de mi ya ların kontagioz təbiətini müəyyən etmiş, onun əsərləri 
isə taunla mübarizəyə həsr olunmuşdur.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində L.Paster, R.Kox, İ.İ.Meç-
nikov, D.İ.İvanovski və s. kimi görkəmli alimlərin tədqiqatları s  a -
yəsində epidemiyaların infeksion təbiəti sübuta yetirildi, bir çox 
yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri aşkar edildi. Bütün bunlar epi-
demiologiyanın elmi fənn kimi formalaşmasına imkan y a rat dı.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyasının sonrakı inkişafı 
D.K.Zabolotnının (1866–1929) fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onun tələ-
bə si görkəmli rus epidemioloqu L.V.Qromaşevski (1887–1979) 
infeksiya nın yoluxma mexanizmi haqqında təlimi işləyib hazır-
lamışdır.

downloaded from KitabYurdu.org



19

Epidemiologiyanın inkişafına digər alimlər də böyük töhfə 
ver mişlər. Məsələn, E.N.Pavlovski (1884-1965) – transmissiv in  fek-
si yaların təbii-ocaqlılığı nəzəriyyəsini, V.D.Belyakov (1921-1996) – 
parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsini işlə yib hazırla-
mışlar.

Qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası ilkin olaraq sər-
bəst elm kimi bir çox alimlər tərəfindən (İ.İ.Yolkin, İ.İ. Ro qo zin, 
V.D.Belyakov və s.) mənfi qarşılanmışdır. Onlar belə hesab 
edirdilər ki, qeyri-infeksion xəstəliklərin etioloji amili – törədicisi 
yox dur. Digər müəlliflər (V.A.Başenin, V.M.Jdanov) isə başqa 
möv qedə idilər. Həyat sübut etdi ki, qeyri-infeksion xəstəliklərin 
epide miologiyası nəinki sərbəst yaşamağa, həmçinin əhalinin sağ -
lamlığının bir çox problemlərini müvəffəqiyyətlə həll etməyə q a-
dirdir.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası ümumi və xüsusi 
hissə dən ibarətdir. Ümumi epidemiologiya yoluxucu xəstə lik lə-
rin profi lak tikasının ümumilikdə nəzəri, metodik, təşkilati və 
prak tik əsasları, xüsusi epidemiologiya isə ayrı-ayrı nozoloji for-
malar haq qında biliklərin məcmusudur. Lakin həm ümumi (epi-
demik prosesin ümumi və xüsusi qanunauyğunluqlarının öyrə-
nil məsi), həm də xüsusi epide miologiya (konkret yoluxucu 
xəs təliklərin yayıl masının qarşısının alınması və onlarla m ü ba-
rizə) nəzəri və praktik məsələləri həll edir.

Epidemiologiya bioloji, tibbi və digər elmlərlə sıx əlaqədədir. 
O, xüsusilə mikrobiologiya, virusologiya, parazitologiya, helmin-
to lo giya, immunologiya, yoluxucu xəstəliklərin klinikası, gigi-
ye na, tibbi zoologiya, baytarlıq, mikroorqanizmlərin və insanın 
ge netikası, tibbi coğrafiya, biotibbi statistika ilə sıx bağlıdır. M ü-
asir epidemioloji xidmətin fəaliyyətində ərazinin bitki örtüyünün 
kom pyuter analizi ilə birgə kosmik müşahidə vasitələri, su mən-
bələrinin spektral analizi və s. geniş işlədilir.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyasının öz əsas metodu 
vardır. Epidemioloji metod – infeksiyanın məkan və zaman daxi-
lin də yayılmasının xüsusiyyətlərinin təhlilinə əsaslanmış, xəstə-
lən mənin əmələ gəlməsi səbəblərinin, şərtlərinin və formalaşması 
me  xa  nizmlərinin aşkarlanması və xəstəliklərin profilaktikasına 
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dair tədbirlərin əsaslandırılması üçün nəzərdə tutulan metodik 
üsul  la rın cəmidir. Epidemioloji metodun təcrübədə tətbiq edil-
məsi epidemioloji diaqnostika adlanır. Epidemioloji metod aşa-
ğı dakı me to dik üsulları özündə birləşdirir:

Təsviri – faktiki materialın toplanması və hipotezlərin ha zır-
lanması;

Analitik – hipotezlərin qiymətləndirilməsi;
 Eksperimental – hipotezlərin sübut edilməsi;
Riyazi modelləşdirmə – epidemioloji proqnozun verilməsi.
Dövlət sanitar-epidemioloji nəzarət sisteminin strukturu ida rə-

lərin məqsəd və vəzifələrinə müvafiq təşkil edilmişdir. Yerinə 
yetirilən fəaliyyət növlərindən asılı olaraq orqan və idarələr 3 qru -
pa (idarəçilik səviyyəsinə) bölünmüşdür.

Birinci səviyyə – kənd rayonlarında, rayonlararası, su və ha va 
nəq  liyyatında ərazi, rayonlarda (dairə, mahal), rayon bölgüsü 
olan rayonlararası şəhərlərdə, şəhərlərdə, o cümlədən ra yon böl-
güsü olan şəhərlərdə təşkil olunmuşdur.

İkinci səviyyə – respublika üzrə sanitar-epidemioloji nəzarət 
mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Üçüncü səviyyə – Səhiyyə Nazirliyi ilə təmsil olunur.

Epidemiologiyanın müasir tibb elmləri arasında yeri 

Epidemiologiya anlayışı birmənalı deyildir. Çoxəsrlik inkişaf 
dövrü ərzində bakterioloji kəşflərdən sonra o, epidemik prosesin 
profilaktikasının qanunauyğunluqlarını öyrənən elm kimi forma-
laş mışdır.

Son illər bütün xəstəliklərin (infeksion və qeyri-infeksion) 
po pulyasiya səviyyəsində öyrənilməsinin metodik əsasları və 
üm umi prin sipləri formalaşmışdır ki, bunları adlandırmaq üçün 
“epide mi ologiya” terminindən istifadə edilir.

Hazırda elm tarixində belə bir situasiya alınmışdır ki, elmin 
ənə nəvi başlanğıcı onun qəbul edilməsinin daha ümumi hissəsi 
ol muşdur. Bunun üçün də hazırda ayırd edilir:

1) Epidemiologiya ümumi tibb elmi kimi;
2) Epidemiologiya epidemik proses haqqında elm kimi.
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Epidemiologiya ümumi tibb elmi kimi əhalinin xəs tə lən-
məsinin aydınlaşdırılmasının səbəblərini, şərtlərini və me xa niz-
mini, onun ərazi üzrə, müxtəlif əhali qrupları arasında və məkan 
daxilində yayılmasını analiz yolu ilə öyrənir. Bu sahədə əldə 
etdiyi nəti cələri xəstəliklərin profilaktikası üsullarının hazır lan-
ma sında istifadə edir.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası – epidemik prose-
sin qanunauyğunluqları və onun öyrənilmə metodları haqqında, 
həm  çinin əhali qruplarında yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmənin 
qar  şısını almaq, əhalinin xəstələnmə göstəricilərinin aşağı s a-
lınması və ayrı-ayrı infeksiyaların ləğv edilməsi məqsədi ilə apa-
rılan əks epidemik tədbirlər və onların yerinə yetirilməsi haq-
qın da biliklər sistemidir.

Epidemiologiyanın metodunun və predmetinin öyrənilmə sin-
 də məqsəd onun tibb fənləri arasındakı yerini müəyyən e t mək-
dir. Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası 2 bölməyə a y rılır: 
ü mu  mi və xüsusi.

Ümumi epidemiologiya yoluxucu (parazitar) xəstəliklərdə 
epi demik prosesin yaranmasının, inkişafının və sönməsinin ü mu-
mi qanunauyğunluqları sistemini və bu xəstəliklərin pro filak  tika-
sı nın əsas prinsiplərini və onlarla mübarizə təd birlərini nəzərdə 
tu tur. Ümumi epidemiologiyanın bölmələrinə aşağı da kı lar aid-
dir: epi demiologiyanın predmeti və metodları, epidemik proses 
haq  qında təlim, epidemioloji nəzarət, epidemioloji təhlil, epi de-
mi oloji diaq nostika, yoluxucu (parazitar) xəstəliklərlə m ü ba rizə 
və on la rın pro filaktikasının elmi və təşkilati prinsipləri.

Xüsusi epidemiologiya yoluxucu (parazitar) xəstəliklərin ay rı-
ayrı nozoloji formalarında epidemik prosesin yaranmasının, inki -
şafının və sönməsinin xüsusiyyətləri, onların hər birinə dair a pa -
rılan profilaktika və mübarizə vasitələrinin və metodlarının k o n       k ret 
for maları haqqında biliklər sistemidir.

downloaded from KitabYurdu.org



22

“Epidemiologiya” anlayışının məzmunu

“Epidemiologiya” sözü yunanca “epi” (üzərində), “demos” 
(əhali) və “loqos” (elm) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.

“Epidemiologiya” termininin bir çox tərifləri verilmişdir. Ən 
yax şısı Last J.M. (1988) tərəfindən verilmişdir: “Epidemiologiya 
cəmiyyətdə xəstəliklərin baş verməsinin səbəblərinin və yayılma-
sı nın xüsusiyyətlərini öyrənən elm olub, alınmış bilikləri səhiy-
yənin problemlərinin həll edilməsi üçün tətbiq edir”. O, özündə 
bu fən nin vacib prinsiplərini əks etdirən bir neçə əsas anlayışları 
birləş dirir:

– Elm kimi “Epidemiologiya” – sərbəst elmi fənn olub, 
bəzən icti mai səhiyyənin (İS) başlıca elmi adlandırılır və özünə-
məx sus elmi müayinə metodlarına malikdir;

– “Epidemiologiya” konkret əhali qruplarında infeksion və 
qeyri-infeksion xəstəliklərin yayılmasının xüsusiyyətlərinin və tez-
liyinin öyrənməsi ilə məşğuldur.

Xəstəliklərin yayılma tezliyi təkcə bu hadisələrin mütləq sa -
yı nı deyil, həm də konkret əhali qrupunda xəstələnmə riskini əks 
et  dirən göstəriciləri özündə birləşdirir.

Xəstəliklərin baş verməsinin zaman, məkan və s. xüsusiy yət-
lə  rinə görə aparılan təhlili təsviri epidemiologiya adlandırılır ki, 
o da aşa ğı dakı suallara cavab verməlidir: hansı xəstəlik baş ver-
mişdir (profi laktika problemi); kim, harada və nə zaman xəs tə-
lən mişdir.

Analitik epidemiologiya səbəbləri öyrənir və xəstəlik niyə və 
ne cə baş vermişdir suallarına cavab axtarmağa, yəni xəstəliklərin 
baş verməsinin səbəblərini (etiologiyasını), həmçinin xəstəliyin 
y a  ran  masının risk amillərini (RA) aşkar etməyə çalışır. Bu z a-
man aşağıdakılar müqayisə edilir:

– Müxtəlif xəstələnmə göstəricilərinə malik əhali qrupları 
bir-birilə;

– Demoqrafik, immunoloji, genetik, davranış, sənəti və digər 
xüsusiyyətlərində (bunlar risk amilləri adlandırılır) fərqlərə malik 
olan şəxslər arasında xəstələnmə;

– Təhlil epidemioloji proseslərə sürətli və effektiv sosial 
müdaxilələrin edilməsi üçün geniş zəmin yaradır;
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– Aparılan müşahidələrin nəticələrinin izah olunması üçün for-
malaşdırılan hipotezlərin retrospektiv və prospektiv təhlili metod-
larının tətbiq edilməsi ilə müayinələr həyata keçirilir.

Ətraf mühitin zərərli amillərinin ekspozisiyası və insanların 
sağ lamlığında baş verən bioloji effektlər arasında səbəb əlaqə-
lərinin öyrənilməsinə yönəldilmiş müayinələr aparılır ki, o da 
el mi hipotezlərin yoxlanılması yolu ilə, yəni ekoloji-epidemio-
loji ana litik müayinələrin aparılması ilə təsdiq edilir.

Epidemiologiya fənni və üsulları

Epidemiologiya epidemik prosesin inkişaf qanunauyğun luq-
larını öyrənən elmdir; bu elm insanlar arasında yoluxucu xəs tə-
liklərin yayılma prosesini (infeksiya mənbəyi, yoluxma mexa-
nizmi və həssas orqanizm), sosial şəraitdən asılı olaraq yeni 
yolux manın əmələ gəlməsini öyrənir.

Epidemiologiyanın müasir tərifi ilk dəfə 1927-ci ildə D.K.Za -
bolotnı tərəfindən verilmişdir. D.K.Zabolotnıya görə, “Epi de mi o-
logiyası epidemiyalar haqqında elmdir, epidemiyaların baş ver-
məsinin və inkişafının, epidemiyaların yayılmasına kömək edən 
şəraitlərin öyrənilməsi ilə məşğul olur, onlara qarşı m ü ba rizə 
üsullarını təklif edir”.

Bu anlayış son illərə qədər epidemiologiyanın mahiyyətini 
tam əks etdirirdi. Lakin müasir dövrdə buna münasibət dəyiş-
mişdir. Belə ki, əvvəllər çoxlu epidemiyalar törədən, külli miq-
dar da insan tələfatına səbəb olan vəba, taun, səpgili yatalaq və s. 
yoluxucu xəstəliklər artıq epidemiya törətmir, təbii çiçək xəs-
təliyi isə tamamilə ləğv edilmişdir. Ona görə də müasir epi de-
miologiyanın vəzifəsi epidemik prosesin intensivliyindən asılı 
ol mayaraq insanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin baş ver mə-
sinin və yayılmasının səbəblərini öyrənməkdən ibarətdir.

Başqa sözlə desək, “Yoluxucu xəs təliklərin epidemiologiyası 
– epidemik prosesin qanunauy ğun luq ları və onların öyrənilmə 
üsulları haqqında biliklər sistemidir” (Belyakov V.D., 1989), 
e  lə    cə də “Epidemiya əleyhinə tədbirlər və onların həyata keçiril-
mə si, ayrı-ayrı əhali qrupları arasında yoluxucu xəstəliklərin ya -
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yılmasının qarşısının alınması, əhali arasında xəstəlik göstə ri ci lə ri-
nin aşağı salınması və bəzi yoluxucu xəstəliklərin ləğv e dil  mə sinə 
yönəldilmiş elmdir”.

1960-cı ildə epidemioloqların Praqa şəhərində keçirilən bey-
nəlxalq simpoziumunda epidemiologiyanın müasir tərifi veril miş-
dir: “Epidemiologiya tibb elminin insan cəmiyyətində yolu xu cu 
xəstəliklərin baş verməsi və yayılmasının tədqiqi ilə məşğul olan 
və alınmış məlumatlara əsasən bu xəstəliklərin qarşısının alın-
ması, mübarizə və profilaktika tədbirlərini hazırlayan sərbəst elm 
sahəsidir”.

Epidemiologiyanın tarixinə dair qısa məlumatlar

Epidemiologiyanın epidemiya haqqında elm kimi for ma-
laşması qədim təbabətin yaranması dövrü ilə eyni vaxta təsadüf 
edir. Epidemiya termini (“Epi” üzərində+ “demos” xalq) müəy-
yən ərazidə əvvəllər qeyd olunmayan yoluxucu xəstəliyin yaran-
ması və artması kimi başa düşülür. Yoluxucu xəstəliklər haq qın da 
dəqiq məlumata bizim eradan 4000-3000 il əvvəl rast gəlirik, 
ancaq yoluxucu xəstəliklərin əksəriyyətinin törədicilərinin insan 
bədəninə uyğunlaşması insanın şüurlu növ kimi (Homosapiens) 
ya ran ması vaxtına düşür. Qədim Misirdən qalmış papiruslarda 
b.e.ə. 3700-3710-cu illərdə təbii çiçəyə oxşar xəstəliyin olması 
haq   qın da qeydlər vardır; cüzam xəstəliyi haqqında ilk məlu mat-
lar orada b.e.ə. 3000-2500-cü illərdə verilmişdir. Yoluxucu xəs-
tə liklərin yaranma səbəbi ilkin olaraq bir çox qədim dövlətlərdə 
din ilə əlaqələndirilirdi. Epidemiya allahın qəzəbi kimi şərh edi-
lirdi və onun qarşısının alınmasının qeyri-mümkün olmasına 
inam ya ra dılırdı. Bizim eradan əvvəl 1120-ci ildə Misirdən k ö-
çürülmüş yəhudilər arasında taun epidemiyası haqqında q ə dim 
dini sə nəd lər də qeydlər vardır. Taun xəstəliyinin siçovullarla 
əlaqəsi haq qında qədim hindlilərin müqəddəs kitabında m ə lumat 
verilərək göstərilir ki, əgər “damdan siçovul düşüb ölürsə, bu, 
t a unun yaxında olmasını göstərir”. Bir çox yoluxucu xəs tə liklər 
haqqında ilk məlumatlara Hippokratın əsərlərində (b.e.ə. 460–377-
ci illər) (“Hava, su, yer”, “Epidemiyalar”, I-VII kitablar və s.) rast 
gəlirik.
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“Epidemik konstitusiya” (“miazmatik”) nəzəriyyəsi ilə Hip-
pokrat b.e.ə. 460–377-ci ildə “Epidemiologiya” terminini təbabətə 
gətirmişdir. O, bu terminlə bu və ya digər ərazilərdə bir sıra epide-
miyaların inkişaf etməsini izah etmişdir. Alim epi de mi yaları iqlim, 
davranış, atmosfer və digər təsirlərlə əlaqələndirmiş, həmçinin o n-
ların müxtəlif təbii hadisələrdən: vulkan püskürməsi, daşqınlar və 
s. asılı olaraq baş verdiyini söyləmişdir.

Orta əsrlərdə yoluxucu xəstəliklərin geniş yayılmasına bax-
mayaraq, epidemiyaların öyrənilməsində yenilik qeydə alınmır. 
Dindarlar bu sahədə yeni fikirlərin əmələ gəlməsinin qarşısını 
a la raq qədim dövrlərdə tətbiq olunan tədbirlərin həyata keçiril-
mə sinə maneçilik törədirdilər.

İntibah dövründə (XIV–XV əsr) görkəmli İtalyan həkimi, 
as tronomu Ciralamo Frakastro (1478–1553) öz kitabında (“kon-
ta giyalar, kontagioz xəstəliklər və onların müalicəsi”) ilk dəfə 
epi demik xəstəliklərin yaranması və inkişafı haqqında nəzəriyyə 
yaratmağa cəhd göstərmişdir. 1546-cı ildə yazılmış bu kitabda o, 
dahi uzaqgörənliklə yoluxucu xəstəliklərdə (təbii çiçək, taun, q ı-
zıl ca, quduzluq, cüzam və s.) canlı törədicilərin əhəmiyyətini 
gös   tə rərək qeyd edir ki, onlar artmaq qabiliyyətinə malikdirlər. 
Onlar xəstənin əşyaları ilə birbaşa təmasda olduqda, hətta hava 
vasi tə silə yayılırlar.

Sonralar, sənaye inqilabı dövründə (XVI–XVIII əsrdə) epi de-
mi ologiyanın sərbəst tibb elminə çevrilməsində rol oynayan t ə-
biət elmində yerinə yetirilən elmi işlərin sayı artdı. Həmin dövr də 
yaranmış əlverişli şərait yeni bir elmin – bakteriologiyanın mey-
dana gəlməsinə, bu da öz növbəsində bütün tibb elminin, eləcə də 
yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə sahəsində elmi və təc rübi fəaliy-
yət imkanına malik bir elmin – epidemiologiyanın t ə rəq qi sinə t ə-
kan verdi.

O dövrün alimləri arasında yoluxucu xəstəliklərin təbiə ti ni 
izah edən biri-birinə zidd iki fikir tərəfdarları mövcud idi: 

1) miazmatiklər, 2) kontagionistlər.
Birincilər (miazmatiklər) hesab edirlər ki, epidemiyanın 

ə mələ gəlməsi iqlimdən asılı olan atmosferin “epidemik konsti tu-
si yalar”ının dəyişməsindən asılıdır. Müəyyən şəraitlərdə “zərərli 
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başlanğıc” (miazmalar) torpaqda artır, havaya yayılaraq insan ları 
yoluxdurur və xəstəlik əmələ gətirir. Təbabətdə bu isti qa mətin 
tərəf darı məşhur ingilis həkimi Tomas Saydenham (1524–1689) 
idi. O, yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olarkən qızılca, 
göyöskürək, təbii çiçək, vəba, skarlatina, malyariya və başqa yolu-
xucu xəstəliklərin geniş təsvirini vermişdir.

Saydenxam “Epidemik konstitusiya” və ya miazmatik-konta-
gioz nəzəriyyədə (1624–1639) göstərmişdir ki, epidemik xəs tə-
likləri törədən “başlanğıc” amil çürüyən maddələrdə əmələ gəlir. 
Bu nəzəriyyə “mikrobların özbaşına yaranması” haqqında olan 
baxışlarla birlikdə və epidemiyaların “konstitusional” tə biətini 
e ti raf edən “epidemik konstitusiya” nəzəriyyəsini tamam la yaraq 
xəstəliklərin yaranmasında, yoluxmuş şəxslər və çirkli əş yalar 
v a si təsilə ötürülməsində onların rolunu təsdiq etmişdir. Miazma-
tik kontagioz nəzəriyyə XIX əsrin sonuna qədər hökm sürmüş-
dür.

İkincilərin (kontagionistlər) fikrincə, xəstəlik xəstənin bədə-
nin də artan “kontagiya” və xarici mühitə ifraz olunan can lılar 
(kon tagiyalar) tərəfindən törədilir. Bu fikrin müəllifi gör kəm li 
rus həkimi Danilo Samoyloviç idi (1744–1805).

Epidemiologiyanın inkişafında ingilis həkimi E.Cenner (1749–
1823) tərəfindən inək çiçəyi ilə insanların peyvənd edil məsi fak-
tının böyük köməyi oldu. Bununla yanaşı, XIX əsrin ikin ci yarı-
sında L.Paster (1822–1825), İ.İ.Meçnikov (1845–1916), R.Kox 
(1843–1910), D.İ.İvanovskinin (1864–1920) apardığı elmi işlərin 
sayəsində mikrobiologiyanın sürətlə inkişaf etməsi yoluxucu xəs-
təliklərin epide miologiyasında hazırda mövcud olan müasir fi kir-
lər təsdiq edildi.

Epidemik xəstəliklərin səbəbi – canlı orqanizmlərdir (con ta-
gium virum) – onun tərəfdarları belə hesab edirdilər ki, həmin 
orqanizmlər xəstələrdən sağlam şəxslərə ötürülür. Bu məlu mat-
lara e.ə. 430-cu ildə baş vermiş “öldürücü xəstəliyin” təsvirində 
rast gəlmək olar.

Bioloji amillər nəzəriyyəsində ilk olaraq toyuq vəbasının, 
do ğuş dansonrakı qızdırmanın, irinli abseslərin, osteomielitlərin 
tö rədicilərini aşkar edən L.Paster yoluxucu xəstəliklərin: mə sə-
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lən, qayıdan yatalağın (1873), cüzamın (1874), qarın yatalağının 
(1880), vərəmin, manqo (1882), vəbanın, difteriyanın, tetanusun 
(1883–1884), bruselyozun (1886), taunun (1894), botulizmin, 
di  zen  teriyanın və s. mikrob təbiətli olmasını sübuta yetirən fakt-
lar gətirmişdir.

Bəzən belə hesab edirlər ki, bakteriologiyada baş vermiş kəşf-
lər epidemiologiyada da inqilaba səbəb olmuşdur. Ancaq bu, tək 
epidemiologiyanın deyil, bütünlüklə təbabətin nailiyyəti idi. İnki-
şaf edən yeni tibb elminin – bakteriologiyanın təsiri altında yo lu-
xucu xəstəliklər haqqında təlim işlənib hazırlandı. Həmçinin yeni 
tibb elmləri: immunologiya, yoluxucu xəstəliklərin klinikası mey -
dana gəldi.

Epidemiologiyanın canlanması yeni tibb elmlərinin müvəf fə-
qiy  yətləri sayəsində baş verdi. Bu müvəffəqiyyətlər XX əsrin 
gör  kəmli alimlərindən olan D.K.Zabolotnı (1866-1929), L.V  -
Qro   ma şevski (1887–1980), V.A.Başenin (1882-1978), Y.N. Pav    -
lovs kinin (1884-1969) apardığı işlərin nəticəsində qazanıl mışdır.  
D.K.Zabolotnı sovet epidemiologiyasının banisidir, ilk “Epi de m-
i  ologiyanın əsasları” (1927) kitabının müəllifidir. Epi  de mio lo gi-
ya nın sonrakı inkişafı bir neçə onilliklər ərzində 3 məktəbin rəh-
bər ləri L.V.Qromaşevski, V.A.Başenin və Y.N. Pavlovskinin a  d  ları 
ilə bağlıdır.

L.V.Qromaşevski epidemiologiyanın inkişafının qeyri-ənə nə vi 
yolunun tərəfdarı idi. Onun əsas müayinə üsulu yoluxucu xəs-
təlikləri öyrənən biliklərin sintezidir. Burada epidemiolo gi yanın 
sintetik rolu öz əksini tapmışdır. Müəllif epidemiya məf hu  munu 
yoluxucu xəstələnmə ilə məhdudlaşdırır və onu 2 his sə yə bölür:

a) dar mənada “epidemiya” məfhumu epidemiyanın əv vəlki 
təyinatına uyğundur, b) bununla yanaşı, epidemiyanı geniş m ə-
nada və ya epidemik proses anlayışı kimi izah edir. O, həmçinin 
epidemiologiyanı nəinki epidemiyalar haqqında elm kimi (dar 
mənada), eləcə də epidemik proses və onun bütün təzahürləri 
(yo  luxucu xəstəliklərin epidemiyalarından tutmuş tək-tək xəs tə-
lən mələrə qədər) haqqında elm kimi müəyyən edir.

V.A.Başenin epidemiologiyaya ənənəvi baxımdan yanaş mış-
dır: o, yoluxucu xəstəliklərin baş verməsinin və yayılmasının q a n-
u  nauyğunluqlarını aydınlaşdırmaq üçün xəstəliklərin səviy yəsini, 
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quruluşunu və hərəkətini öyrənmişdir. Alim epide mio lo giyanı 
yalnız yoluxucu xəstəliklərlə məhdudlaşdırmırdı.

Y.N.Pavlovski epidemiologiya ilə parazitologiyanın kəsişdiyi 
sahədə epidemioloji müayinəni inkişaf etdirdi. O, əsas diqqətini 
mənbəyi vəhşi heyvanlar, keçiricisi buğumayaqlılar olan yolu-
xucu xəstəliklərə cəlb etmişdir.

Epidemiologiyanın inkişafına Q.F.Voqralik, M.N.Solov yov, 
T.Y.Boldıryov, İ.İ.Roqozin və bir çox məşhur epidemio loqların 
elmi, tədris, təşkilati fəaliyyətləri də kömək etmişdir.

Epidemiologiya digər tibb elmləri ilə sıx əlaqədə inkişaf 
edirdi. Ona görə də yanaşı tibb elmlərində çalışan gör kəmli 
alimlərdən Q.N.Qabriçevski, L.A.Taraseviç, Z.V.Yermol yeva, 
V.D. Timakov (mikrobiologiya),Y.N.Marsinovski, V.N .Beklemi-
şev, P.Q.Ser qiyev, Ş.D.Maşkovski, K.İ.Skryabin (parazitolo-
giya), L.A.Zil ber, A.A.Smorodinsev, M.P.Çumakov, V.M.Jdanov 
(virusologiya) və başqalarının elmi axtarışları epidemiologiya-
nın da inkişafına öz töh fəsini vermişdir.

Son onillikdə bir çox tibb elmlərində populyasion ya naş ma 
məfhumu qəbul edilmişdir. Bunun nəticəsində qeyri-yoluxucu 
xəs  təliklərin epidemiologiyası anlayışı meydana gəldi. Bu, bir 
çox elmi mübahisələrə səbəb oldu. Lakin həyat özü bu məsələni 
həll etdi və epidemiologiya termini yeni, daha geniş mənada tibb 
elmi və təcrübəsinə daxil oldu. Epidemiologiyanın ümumtibb 
elm olması bir daha təsdiq edildi.

Epidemiologiyanın inkişaf dövrləri

�I�dövr.�Bakteriologiyaya�qədərki�dövr�(XIX�əsrin�son�rübünə�
qədər)
1)  Hippokratın məkan və zaman epidemik konstitusiyası haq-

qında konsepsiyası;
2) Hippokrat və Saydenhamın miazmatik hipotezası;
3)  Qədim dünyada yaranmış və Frakastro və Samoyloviç 

tərəfindən inkişaf etdirilən kontagioz hipoteza;
4)  Bir sıra infeksion xəstəliklərin epidemiyalarının öyrənilməsi 

(E.Cenner, L.Paster, R.Kox, İ.İ.Meçnikov və s.);
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5)  Bir sıra qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiyalarının ö y-
rə nil məsi.

�II�dövr.�Bakteriologiya�dövrünün�ilk�onilliyi�(XIX�əsrin�sonu�
və�XX�əsrin�əvvəli)
Epidemiologiyanın inkişafının tənəzzülü. Mikrobiologi yanın 

formalaşması və inkişafı.
�III�dövr.�İntibah�dövrü�və�epidemiologiyanın�yeni�elmi�əsaslar�
üzərində� inkişafı� (XX� əsrin� ikinci� rübünün� əvvəli� –� hazırkı�
vaxta�qədər)
1)  Epidemiologiyanın epidemik proses haqqında elm kimi 

nəzəri cəhətdən əsaslandırılması. D.K.Zabolotnı – sovet 
epide mi o lo giyasının banisidir;

2)  20-30-cu illərdə epidemiologiya kafedralarının yaradıl-
ması (D. K.Zabolotnı, L.V.Qromaşevski);

3)  L.V.Qromaşevski, V.A.Başenin, E.N.Pavlovskinin epide-
mioloji məktəbləri.

IV�dövr.�Müasir�dövr
1) Epidemiologiyanın ümumtibb elmi kimi inkişafı;
2)  Bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda epide mio lo gi-

yanın epidemik proses haqqında elm kimi inkişafı (özü nü-
tən zimləmə mexanizmlərinin aşkarlanması əsa sında);

3)  Tibb ali təhsil müəssisələrində epidemiologiya kafed-
ralarının ya ra dılması.

Müasir epidemiologiyanın istiqaməti. 
İnfeksion epidemiologiyanın 3 başlıca məqsədi vardır:
1)  xəstəliklərlə (sağlamlıqla) bağlı problemlərin ölçüsünü və 

ya yıl masını təyin etmək yolu ilə səhiyyə xidmətinin inki-
şafını isti qamətləndirmək;

2)  bu xəstəliklərlə mübarizə aparmağa imkan verən və ya 
onlara təsir göstərən etioloji (səbəbiyyət) və digər amilləri 
aşkar etmək;

 3)  xəstəliklərlə mübarizə və cəmiyyətin sağlamlığının yax şı-
laş  dırıl ması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin effek-
tivliyinin təyin edilməsi metodunu işləyib hazırlamaq.
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Epidemiologiyanın metodları

Epidemik proses elə mürəkkəb hadisədir ki, onu tək bir m e-
tod la öyrənmək qeyri-mümkündür. Epidemik prosesin inkişaf 
s ə bəblərini təhlil edərkən bəzən eyni vaxtda bir neçə metoddan, 
məsələn, epidemioloji müayinə (müşahidə) tarixi, statistik, mik-
robioloji, immunoloji, eksperimental metoddan istifadə etmək l a-
zım gəlir. Bundan başqa, epidemiologiya ilə yanaşı, digər elm 
sahə lərində də (biologiya, parazitologiya, coğrafiya və s.) işlə di-
lən metodlar tətbiq olunur.

Bu müayinə metodlarının ən başlıcası epidemioloji�müayinə 
metodudur. Bu metod onunla qiymətlidir ki, yoluxucu xəs tə lik-
lərin əmələ gəlməsini və inkişafını hərtərəfli öyrənməyə imkan 
verir. Yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə tətbiq olunan epi-
demioloji müayinə metodunun yüksək effektivliyi sayə sində 
on dan son zamanlar geniş yayılmış somatik xəstəliklərin təh li-
lində də istifadə olunur. Epidemioloji müayinə (müşahidə) m e-
todu – epidemiologiyanın əsas metodudur. O, əha li arasında həm 
yoluxucu xəstəliklərin tək-tək xəstələnmə hadi sələrinin (ocaqlar), 
həm də çoxlu əhali qruplarının xəstələnməsinin (epidemiyalar) 
müayinəsində istifadə edilir. Epidemioloji müayinə yoluxucu xəs-
tə liklərin başvermə səbəblərini öyrənməyə imkan verir, xarici 
mühitin müxtəlif amillərinin rolunu, xəstəliyin yayılmasında bu 
və ya başqa şərtlərin təsirini, epidemik prosesin inkişafında onla-
rın əhəmiyyətini açıqlamağa kömək edir. Bu üsulun başlıca əhə-
miy yəti ondadır ki, epidemioloji müayinə zamanı konkret müəy-
yən məlumatlar alınır və onun əsasında ocağı məhv etmək üçün 
əksepidemik tədbirlər planı işlənib hazırlanır. Beləliklə, epidemi-
oloji müayinə metodu nəinki yoluxucu xəstəliklərin epi de mio lo-
gi yasının, həm də qeyri-infeksion xəstəliklərin əsas meto dudur.

Tarixi�metod (tarixi təsviri, tarixi fərqləndirmə). Epide mio lo-
gi yada qədimdən istifadə olunur. O, bu və ya başqa yoluxucu 
xəs təliklərin vaxtı, olduğu yeri və müxtəlif tarixi dövrlərdə y a-
yıl ması haqqında fikir yürütməyə imkan verir. Bizim eramızdan 
əvvəl XII əsrdə Şərqdə təbii çiçək, bizim eranın XI yüzilliyində 
Qədim Romada taun xəstəliyinin olması haqqında məlumatlar 
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bizim dövrümüzə məhz tarixi mənbələr sayəsində gəlib çatmış-
dır. Tarixi metod yoluxucu xəstəliklərin təkamülü haqqında fikir 
yürütməyə də imkan verir.

Statistik� metod. Başqa elmlərdə olduğu kimi, epidemio lo-
giyada da geniş istifadə edilir. Statistik müayinə metodu xəs tə lər-
dən yığılmış ilkin məlumatlarla başlanır (məs.: ocağın epidemio-
loji müayinə kartası; təcili bildiriş vərəqəsi). Ocaqlarda m ü a   yinə 
apararkən və ya epidemiyanı təhlil edərkən toplanan mə  lumatlar 
cədvəllərdə cəmlənir və statistik üsullarla işlənir. Epide mi o-
logiyada çox vaxt sadə statistik üsullardan istifadə olunur. Əsas 
etibarilə xəstələnmə, ölüm,  letallıq göstəriciləri hesablanır və 
o nların vasitəsilə xəs tələnmənin operativ və retrospektiv təh li li 
aparılır.

Mikrobioloji�metod. Müasir dövrdə mikrobioloji müayinə m e-
todundan nəinki yoluxucu xəstəliklərin etiologiyasının təyin edil-
məsində, həm də törədicinin yoluxmuş orqanizmdən ifraz e dil məsi 
yollarını, xaric edilməsinin vaxtını və şiddətini, törədi ci lərin xarici 
mühitdə davamlılığını və s. müəyyən etmək üçün i s tifadə olunur. 
Bu zaman bir çox epidemioloji məsələlər (infeksiya mənbəyinin 
rolu, törədicinin yoluxma mexanizmi və s.) öyrənilir.

İmmunoloji� metod. Müasir epidemiologiyada geniş istifadə 
edilən immunoloji müayinələrin əsas məqsədi əhalinin müxtəlif 
y o lu xucu xəstəliklərə qarşı immunitetinin vəziyyətini, eləcə də 
im munoloji amillərin epidemik prosesdə əhəmiyyətini açıqla-
maqdan ibarətdir. Bundan başqa, bu müayinələrin (başlıca ola-
raq seroloji) köməyi ilə peyvənd edilmiş kollektivlər arasında 
immunitetin səviyyəsi və vaksinasiyanın effektivliyi öyrənilir.

Eksperimental� metod� (eksperimental� epidemiologiya).� Epi-
demiologiyanın ən mürəkkəb məsələlərinin həllində istifadə olu-
nur. Müasir dövrdə peyvənd preparatlarının, immunoqlo bu lin lərin, 
dezinfeksiya, deratizasiya maddələrinin keyfiyyəti, y o lu xucu xəs-
tə lik törədicilərinin virulentliyi və s. eksperimental metodun vasi-
tə silə təyin edilir.

Eksperimentdə müşahidədən fərqli olaraq, hadisə (onun his-
sələri) süni yaradılır və ya təbii prosesin gedişinə süni şəkildə 
m ü daxilə olunur.
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Epidemiologiyada eksperiment dedikdə fərdin öyrənilən pro-
se sə süni müdaxilə edilməsi başa düşülür. Təbii şəraitdə həyat özü 
müəyyən edir: kim amillərin təsirinə məruz qalır, kim yox. 
Tədqiqatçının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu əlamətə görə fərqi 
gör sün və nəticəni fərqləndirsin. Eksperimental tədqiqat za manı 
isə tədqiqatçı özü müəyyən edir: kim amillərin təsirinə məruz 
qalır, kim yox. Epidemiologiyada tətbiq olunan eksperimental 
müa yinənin müxtəlif variantları vardır: nəzarət olunan epidemi-
oloji eksperiment, nəzarət olunmayan epidemioloji eksperiment, 
təbii eksperiment, epidemik prosesin fiziki modelləşdirilməsi, 
eks perimentin epizotologiyası.

V.D.Belyakov (1989) epidemioloji metodu yenidən işləyə rək 
aşağıdakı hissələrə bölmüşdür:

1. Epidemioloji�müayinə�metodu – məkan və zaman daxilində 
xəs tələn mənin paylanmasının təhlilinə əsaslanan metodik üsulla-
rın cəmidir. Bu, profilaktik və əksepidemik tədbirlərin aydınlaş-
dırıl ması və xəstəliyin əmələ gəlməsi mexanizmini müəyyən e t-
mək üçün əvəzedilməz metoddur. Əsas məqsəd xəstəliklərin 
pro  fi  lak ti ka sına dair həyata keçirilən tədbirlərin elmi cəhətdən 
əsaslan dı rılması və onların effektivliyinin qiymətləndirilməsidir. 
Epidemioloji metodun təcrübi səhiyyədə istifadə edilməsinə epi-
demioloji diaqnostika deyilir.

2. Təsviri-qiymətləndirici�metod aşağıdakıları nəzərdə tutur:
a) ilkin məlumatların toplanması – ilkin məlumatların qey diy-

yatı, hesabat məlumatları, götürülən nümunələrin müa yinələrinin 
nəticələri əsasında aparılır; 

b) statistik göstəricilərin hesablanması – bu zaman ümumi 
qəbul edilmiş statistik göstəricilərdən istifadə olunur;

c) müxtəlif nozoloji formalarla xəstələnmənin təhlili nəti cə-
sin də meydana çıxan problemlərin qiymətləndirilməsi (ölüm s ə-
bəb lərinin araşdırılması, xəstələnmə, ölüm, əmək fəaliyyətinin 
m ü vəqqəti itirilməsi, əlillik, iqtisadi zərər və s.);

d) hirpotezin yaranması. 
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Epidemioloji metodun mahiyyəti

Epidemioloji müayinə metoduna epidemiologiyaya xas olan 
spesifik müayinə üsulları daxildir:

– Epidemioloji müayinə (epidemiological survey) əhalinin fi -
ziki inkişafını, ölüm göstəricisini, xəstələnmə göstəricisini, m ə i -
şət və əmək şəraitini öyrənmək üçün aparılır;

– Epidemioloji müayinə xəstəliyin yayılma dərəcəsinin, inki-
şaf qanunauyğunluqlarının və baş verən xəstəlik hallarının rast 
gəl mə tezliyinin aydınlaşdırmasına istiqamətlənmişdir.

Epidemioloji müşahidə (epidemiological surveillance) xəs tə lən-
mə nin yayılması və inkişaf meyli üzərində aparılır və mə lumatın 
sistemli toplanmasını, ölüm və xəstələnmə göstəriciləri haqqında və 
digər vacib məlumatların qiymətləndirilməsini nə zərdə tutur və epi-
demioloji eksperimentin qoyulması vasitəsilə hə yata keçirilir. Digər 
elm sahələrində (laborator, entomoloji, meteoroloji və s.) əldə edilən 
b i liklərdən epidemioloji məqsədlər üçün istifadə edir.

Epidemioloji metod – məkan və zaman daxilində xə s tə lik lə-
rin yayılmasının xüsusiyyətlərinin təhlilinə əsaslanmış, xəs-
tələnmənin formalaşması mexanizmlərini, səbəblərini, şərait lə ri, 
o n ların profilaktikasının problemlərini aşkar etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş metodik yanaşmaların cəmi olub, xəstəliklərin profilak-
tikasına dair tədbirlərin əsaslandırılması və onların səmə rə li li yi-
nin qiymətləndirilməsi məqsədilə tətbiq edilir. 

 Epidemioloji diaqnostika – məlumatların epidemioloji təhlili 
və sintezi olub, epidemioloji metodun üzvi komponenti sayılır. 
Klinik diaqnoz – ayrılıqda hər bir xəstənin xəstəliyinin mahiy-
yə ti barəsində həkimin rəyidir. 

Epidemiologiyada işlədilən anlayışlar və terminlər

Antropogen amillər – insanın fəaliyyəti nəticəsində törənən 
amillər olub, biosenotik əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxarır.

İnfeksiya – makro- və mikroorqanizmin qarşılıqlı əlaqə sinin 
mürəkkəb patofizioloji prosesi olub, geniş diapazonda dəyişir, 
simptomsuz törədicigəzdirənlikdən yoluxucu xəstəliyin ağır for-
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malarına qədər. Bu termin həmçinin yoluxucu xəstəliyin törə di ci-
sini, onun makroorqanizmə daxil olmasını, orqanizmdə t ö rə dicinin 
lokalizasiyasını ifadə etmək üçün işlədilir.

İnfeksiya mənbəyi – patogen mikroorqanizmlərin çoxaldığı 
və toplandığı insan və ya heyvan orqanizmi olub, buradan 
törədicilər ətraf mühitə xaric edilə və həssas orqanizmə daxil ola 
bilirlər.

Yoluxucu xəstəliklərin törədicigəzdirənliyi – infeksion pro-
sesin formalarından biridir, bu zaman törədicilərin insan və heyvan 
orqanizmində parazitlik etməsi klinik təzahürlərsiz baş verir və 
törədicilərin ətraf mühitə ifraz olunması ilə müşayiət edilir; patoge-
nin növündən asılı olaraq “bakteriyagəzdirmə” (“basilgəzdirmə”), 
“virusgəzdirmə”, “helmintgəzdirmə” ayırd edilir.

Pandemiya (qlobal epidemiya) – dünyanın bir çox ölkələrində 
xəstəliyin yayılmasına deyilir

Skrininq – əhalinin hamısının və ya müəyyən hissəsinin 
(kontingentinin, kollektivin) eyniadlı müayinəsidir.

Ekzotik (gətirilmə) infeksiyalar – epidemik prosesin sax-
lanması üçün labüd olan şəraitin olmaması üzündən həmin yerə 
xas olmayan yoluxucu (parazitar) xəstəliklərdir.

Təcili profilaktika –� törədicinin daxil olduğu orqanizmdə i n-
feksion prosesin inkişafının qarşısının alınması məqsədilə qoru yucu 
preparatların (kimyəvi preparatların, faqların, zərdabların və s.) y e-
ri dilməsidir.

 Təcili bildiriş�–�yoluxucu (parazitar) xəstəliklərin qeydiy yatı 
zamanı əsas xəbərdaredici sənəddir, yoluxucu xəstəliklə xəstə və 
ya törədicigəzdirən aşkar edildikdə, həmçinin qida və ya kəskin 
peşə zəhərlənməsi olduqda sanitar-epidemioloji xidmət idarəsinə 
göndərilir.

 Endemik infeksiyalar�–�epidemik prosesin saxlanması üçün 
l a büd olan təbii və ya sosial şəraitlərin yaranması ilə əla qədar 
müəyyən yer üçün xas olan yoluxucu (parazitar) xəstə liklərdir.

Epidemioloji məlumat�– konkret ərazidə epidemioloji şəraiti 
və yoluxucu (parazitar) xəstəliklərlə mübarizə və profilaktika təd-
birlərinin vəziyyətini səciyyələndirən qeydiyyat və hesabat m ə lu-
matlarının, arayış, xəbər, icmal və s. kompleksidir.
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Epidemioloji situasiya (şərait)� –� müəyyən zaman müd də-
tin də konkret ərazidə yoluxucu (parazitar) xəstəliklərin yayılma-
sının xarakteristikasıdır.

Əksepidemik (profilaktik) vasitə və tədbirlərin epidemioloji 
effektivliyi� –� hər hansı vasitə (məsələn, vaksin), tədbir və ya 
on ların kompleksi vasitəsilə müəyyən qrupun müdafiəsinə və ya 
ümumilikdə epidemik prosesə məqsədyönlü təsirin nəticəsində 
alınmış effektdir. Bu, təcrübə və kontrol qruplarında xəstə lən-
mənin müqayisəsinin əsasında nəzarət olunan epidemioloji təc-
rü bə şəraitində təyin edilir.

Epidemioloji təhlil�–�epidemioloji diaqnozun qoyulması məq-
sədilə epidemik prosesin öyrənilməsi üçün spesifik üsul və m e-
todların işlədilməsidir.

Operativ epidemioloji təhlil – müəyyən ərazidə epidemioloji 
şəraitin öyrənilməsi olub, epidemik prosesin idarə edilməsi üzrə 
operativ qərarların qəbul edilməsi məqsədilə həyata keçirilir.

 Prospektiv (koqort) epidemioloji təhlil�–�determinə edən amil -
lərin aşkar olunması məqsədilə epidemik prosesin öyrənil məsidir.

Retrospektiv epidemioloji təhlil – tədqiqat anından əvvəlki 
müd dət ərzində həmin ərazidə epidemioloji şəraitin öyrənilməsi 
olub, profilaktik və əksepidemik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi 
və epidemioloji proqnozların işlənib hazırlanması üçün aparılır. 

Epidemioloji diaqnoz� –�öyrənilən zaman intervalında əha li-
nin müəyyən qrupları arasında konkret ərazidə epidemioloji ş ə-
raitin və onun determinantlarının (səbəblərinin) qiymət lən di ril -
məsi olub, profilaktik və əksepidemik tədbirlərin plan laş dı rıl ması 
və həyata keçirilməsi və epidemioloji proqnozların i ş lənib hazır-
lanması məqsədilə aparılır.

Epidemioloji kontrol� – profilaktik və əksepidemik təd bir lə-
rin ye rinə yetirilməsinə nəzarət vasitəsidir.

Epidemioloji metod�–�epidemik prosesin yaranması, in kişafı, 
məh  dudlaşdırılması və ləğv edilməsinə dair məlumatların təhlilini 
və sintezini təmin edən spesifik üsul və vasitələrin cəmidir.

Epidemioloji nəzarət (monitorinq)�–�müəyyən ərazidə yolu-
xucu xəstəliklərin epidemik prosesi üzərində dinamik (fasiləsiz) 
və kompleks izləmə sistemidir, buraya epidemioloji məlumatın 
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top lanması, verilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi daxildir. O, 
p r o    filaktik və əksepidemik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi və ef -
fek   tivli yinin artırılması üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanması 
məq sə di lə aparılır.

 Epidemioloji proqnoz�– yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının 
yaxın və uzaq gələcəkdə inkişafı (və ya ləngiməsi) haqqında söy -
lənən proqnozdur.

Epidemioloji müayinə (epidemik ocağın müayinəsi)� –�epi-
demik ocağın yaranmasının səbəb və şərtlərinin aşkar edilməsi, 
onun məhdudlaşdırılması və ləğv edilməsi üzrə hazırlanmış təd-
bir lər sistemidir.

Yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası – epidemik prose sin 
yaranması və inkişaf qanunauyğunluqları və onun məhdud laş -
dırılması və ləğv edilməsi haqqında elmdir.

Qeyri-yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası – əhalinin 
sağ lamlıq vəziyyətinə təsir göstərən müxtəlif mənşəli qeyri-küt-
ləvi pozğunluqların və somatik xəstəliklərin yaranması və yayıl-
ma sının qanunauyğunluqlarını epidemioloji metodun vasitəsilə 
ö y rənən istiqamətdir.

Epidemik proses – əhali arasında spesifik infeksion halların 
(klinik təzahür edən xəstəlik və ya törədicigəzdirənlik) yaran-
ması və yayılması prosesidir. Onun bioloji əsasını parazitar sis-
tem təş kil edir.

Epidemiya – epidemik xəstələnmənin bir forması olub, bütün 
əha  linin və ya onun ayrı-ayrı qruplarının yoluxucu (pa razitar) xəs  -
təliklərlə kütləvi yoluxmasıdır. Bundan başqa, epidemik alovlan-
malar və ya qrupşəkilli xəstələnmə (ailədə, məktəb, istehsalatda və 
s.) ayırd edilir.

“Epizootiya”,�“panzootiya”�və�“enzootiya”�terminləri törə di -
cinin heyvanlar arasında dövranı prosesində “epidemiya”, “pan-
demiya” və “endemiya” terminlərinə uyğundur. 

downloaded from KitabYurdu.org



37

Epidemiologiyanın tibb elmi və səhiyyə üçün əhəmiyyəti

Epidemiologiyanın təbabət elmində, xüsusilə yoluxucu xəs-
təliklər və peşə xəstəlikləri sahəsində əhəmiyyəti böyükdür. Epi-
demiologiya sahəsində elmi yeniliklər təbabət elmini xeyli zən-
gin ləş dirmişdir, təcrübi səhiyyədə yoluxucu xəstəliklərə qarşı 
m ü  hüm tədbirlərin təklif edilməsi isə bu xəstəliklərin qarşısının 
alınması sayəsində minlərlə insan həyatının qorunması ilə n ə ti-
cə ləndi. Epidemiologiya elminin əldə etdiyi nailiyyətlərdən biri 
dünya miqyasında təbii çiçəyin ləğv edilməsidir. Vaxtilə mil yon-
larla insanın ölümünə səbəb olan təhlükəli vəba və taun xəs tə-
likləri epidemiologiya elminin təklif etdiyi tədbirlər nəti cəsində 
bir çox ölkələrdə yox dərəcəsinə endirilmişdir. Uşaqlar arasında 
ömürlük əlilliyə səbəb olan poliomielit xəstəliyi qısa müddət 
ər zində dünya miqyasında epidemiyalardan tək-tək xəstələnmə 
d ə rəcəsinə en dirilmişdir.

Əsrimizin taunu adlandırılan viruslar tərəfindən törədilən insa-
nın qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu (QİÇS) xəstəliyi epi-
demiologiya elmi tərəfindən əvvəlcədən proqnozlaşdırma yolu ilə 
a y dınlaşdırıldı, sonra isə ona qarşı mübarizə tədbirləri işlənib h a-
zırlandı. Epidemiologiya elminin mütərəqqi üsulları müasir t ə ba-
bətdə somatik xəstəliklərlə mübarizədə geniş istifadə edilir. Bu 
xəstəliklər sırasında bədxassəli şişlər və ürək-qan damar sistemi xəs-
təlikləri ilə mübarizədə epidemiologiya elmindən daha geniş istifadə 
edilir.

Epidemik prosesin idarə olunmasının elmi və təşkilati 
əsasları və ayrı-ayrı infeksiyaların ləğvi

Yoluxucu xəstəliklərin ləğv edilməsi tibb elminin mürəkkəb 
prob  lemlərindəndir. Amerikanın Boston şəhərində yerləşən Har-
vard universitetinin profilaktik təbabət və epidemiologiya kafed-
rasının professoru Qordon qeyd edir ki, xəstəliyin ləğv edilməsi o 
deməkdir ki, yer kürəsinin heç bir yerində yenidən baş ver mə sin. 
Xəstəlik yalnız bütün dünyada ləğv edildikdən sonra ona qarşı 
profilaktik tədbirləri dayandırmaq olar.
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Deyildiyi kimi, yoluxucu xəstəliyin nozoloji növ kimi ləğv 
e d il  məsi (devastasiya) törədicinin bioloji növ kimi qlobal miq-
yasda məhv edilməsi (eradikasiya) ilə təmin edilir. Yoluxucu 
xəs  təliyin qlobal ləğv edilməsi onun regional ləğv edilməsi ilə 
baş  lanır. Yoluxucu xəstəliyin regional ləğv edilməsi ərazi da xi-
lində t ö rə  dicinin məhv edilməsi (eliminasiya) və bir daha bu əra-
zidə g ə tirilmə törədicinin inkişafının qarşısının alınması yolu ilə 
mümkündür.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rəhbərliyi altında 
dün  yanın bir çox ölkələrinin səyi nəticəsində dünya miqyasında 
təbii çiçək xəstəliyi ləğv edilmişdir. Uzun müddətdir ki, təbii çi -
çək xəstəliklər sırasından çıxarılmış və ona qarşı profilaktik təd-
birlər dayan dırıl mışdır.

ÜST tərəfindən üçgünlük malyariyanın ləğvi proqramı hazır-
lanmış və dünya miqyasında həyata keçirilir. Ancaq bu tədbirlər 
nəticəsində malyariya parazitinin məhv edilməsi hələlik mümkün 
olmamışdır. Hazırda tropik və subtropik ərazilərdə ÜST-ün mal ya-
riyanın qarşısını almaq proqramı geniş miqyasda yerinə yetirilir.

Müasir dövrdə bir çox təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin (vəba, 
taun, viruslu gənə ensefaliti və s.) ləğv edilməsi mümkündür, a n-
caq onun həyata keçirilməsi bir çox dünya ölkələrinin iştirakı və 
ÜST-ün rəhbərliyi altında aparılarsa, müəyyən müddətdə buna 
nail olmaq olar. Lakin bu, çox mürəkkəb işdir və ancaq külli v ə-
sa it qoyuluşu onun gerçəkləşməsinə zəmanət verə bilər.

Yoluxucu xəstəliklərin ləğv edilməsi problemi epidemiya ə l ey-
hinə tədbirlərin əsasında həll ola bilər. Parazitar sistemin özü nü tən-
zimləmə nəzəriyyəsi bu problemin anlaşılmasına böyük yenilik g ə  -
tirir (V.D.Belyakov, 1989). Nəzəri baxımdan yoluxucu x ə s    tə liklərin 
ləğv edilməsinə epidemiya əleyhinə tədbirlərin aparılması ilə nail 
olmaq olar. Epidemiya əleyhinə tədbirlərin ək səriy yəti xəstə liklərin 
qarşısının alınmasına yönəldilib. Törə di ciyə bioloji növünü saxla-
maq üçün hökmən bir mər hələdən başqa mə r  hələyə fasiləsiz keç-
məsi vacibdir. Bununla yanaşı, yoluxucu xəs təliyin ləğv edil məsi 
mər  hə ləsində klinik-diaqnostik təd bir lə rin ( m ə sələn: pey vənd) çox 
yüksək səviyyədə aparılması lazımdır. Yoluxucu xəs təliklərin ləğv 
edilməsi hipodiaqnostikaya meylin olması, xəstəlik göstə ri ci  lə ri-
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nin süni şə kildə aşağı salınması ilə mümkün deyildir. Bu və ya 
d i gər yoluxucu xəstəliklərin ləğv edilməsi təkcə xəstəliyin yayıl-
masının qarşısını almaqla deyil, eyni zamanda epidemik prose-
sin başqa həssas mexanizminə təsir etməklə müəyyən edilir.

Yoluxucu xəstəliklərin ləğvi müəyyən yoluxucu xəstəliyin 
ölkə və ya bir sıra ölkələrin hüdudlarında, yaxud bütün yer kürə-
sində həmin xəstəliyin törədicisinin tam məhv edilməsi və ya 
yox olması ilə müşa yiət olunan ləğvini nəzərdə tutur. Bu, x a-
ricdən törədici gətirilmə məklə müəyyən ərazidə əhali arasında 
ləğv olunan infeksiyanın hər hansı bir formada baş vermə ehti-
malını istisna edir. Antroponozlar zamanı yoluxucu xəstə liklərin 
ləğ vi dedikdə müəyyən ərazidə törədicinin dövr etməsinin tam 
dayan dırılması başa düşülür. Zoonozlar zamanı heyvanlarda mü -
vafiq xəstəliklər aşkar edildikdə, insanların xəstələnməsinə yol 
verilməməsi vacibdir, buna ya spesifik profilaktika, ya da təbii 
ocaq ların ləğv edilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür.

Müasir şəraitdə yoluxucu xəstəliyin tam ləğvi üçün həmin i n-
fek siyanın epidemik prosesini tamamilə qırmağa və bununla da 
xəstəliyin ləğvini təmin etməyə, həmçinin onun törədicisini məhv 
etməyə qadir yüksək effektiv vasitələr lazımdır.

Yoluxucu xəstəliklərin ləğvi məsələsi 1946-cı ildə ÜST ya ra dıl -
dıqdan sonra daha da canlandı. Bununla yanaşı, eradikasiya (xəs tə-
lik törədicilərinin kökünün kəsilməsi) termini istifadə edil məyə baş-
lanıldı. Eradikasiyanı həyata keçirərkən mübarizə təd  birləri o 
za man effektiv ola bilər ki, onlar epidemik prosesin hər üç halqa-
sına qarşı yönəldilsin. Bu, aşağıdakıları nəzərdə tutur:

1) infeksiya mənbəyinin zərərsizləşdirilməsi;
2) yoluxma mexanizminin qırılması;
3) orqanizmin xəstəliklərə qarşı rezistentliyinin yaradıl ması.
Yoluxucu xəstəliklərin real ləğvi o zaman mümkündür ki, gös-

tərilən üç yoldan hər birinə qarşı yönəldilsin və aparılan təd bir lər 
n ə ti cəsində üç amildən, heç olmasa, biri tamamilə sıradan çıxsın. 
İnfeksiya mənbələri çox olduqda, yoluxma mexanizmi a san lıqla r e-
a lizasiya olunduqda, xəstəliyin yayılmasının qarşısı çə tin alındıqda 
və orqanizmin xəstəliklərə qarşı həs saslığını zəiflət mək müm kün o l-
ma dıqda yoluxucu xəs tə liklərin ləğvi imkanı qeyri-r e aldır.
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Bu və ya digər törədici növünün ləğvinə səbəb olan mexa-
nizm 2 yolla təsir göstərir:

- xarici şəraitin yüksək sürətlə və intensivliklə baş verən də yiş-
məsi növün dəyişən şəraitdə adaptasiya qabiliyyətinə üstün gəlir;

- növün birbaşa məhvinə gətirib çıxarır.
Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə və onların ləğv edilməsi ü z rə 

keçmişdə müxtəlif cəhdlər göstərilmişdir:
- I və II əsrlərdə Avropada cüzamlı xəstələr üçün lazaretlər y a-

ra dılmışdır;
- XV əsrdə ingilis tərləmə qızdırmasına qarşı mübarizə apa-

rılmışdır;
- 1884-cü ildə Rusiyada manqo ilə mübarizəyə dair qanunve-

ricilik aktları qəbul olunmuşdur;
- Danimarkada 1893-cü və 1939-cu ildə səpgili yatalaq və q  a-

y ı dan yatalağa qarşı mübarizə həyata keçirilmişdir;
- XX əsrin 20-ci illərində Mərkəzi və cənubi Amerikada sarı 

qız               dırmaya qarşı mübarizə aparılmışdır;
- 1932-ci ildə SSRİ-də drakunkulyoza qarşı mübarizə və onun 

ləğv edilməsi planı işlənib hazırlanmış və müvəffəqiyyətlə həyata 
keçi rilmişdir;

- 1955-ci ildə ÜST tərəfindən dünya üzrə malyariyanın ləğv 
edilməsi proqramı qəbul olunmuşdur;

- 1958-ci ildə ÜST tərəfindən dünyada təbii çiçəyin ləğv edil-
məsi proqramı qəbul olunmuş və onun müvəffəqiyyətlə həyata k e-
çi rilməsi sayəsində 1980-ci ildə xəstəlik qlobal miqyasda ləğv 
edilmişdir.

Müasir şəraitdə ÜST bir sıra xəstəliklərlə mübarizə və onla-
rın ləğvi proqramını irəli sürmüşdür:

- poliomielitin ləğvi;
- qızılcanın ləğvi;
- difteriyanın ləğvi;
- malyariya ilə mübarizənin gücləndirilməsi və s.
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Qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası (QİXE)

Son illər bütün xəstəliklərin populyasiya səviyyəsində öyrənil-
məsinin ümumi prinsipləri və metodiki əsasları işlənib hazır lan-
mışdır. Bu məqsədlə epidemiologiya terminindən geniş isti fadə o l u -
nur. Bakterioloji kəşflərdən sonra bir əsrlik inkişaf dövründə 
e p i   de miologiya – epidemik prosesin qanunauy ğunluq larını ö y rə-
nən bir elm kimi formalaşmışdır.

İ.S.Bezdenejnı tərəfindən epidemiologiyaya belə tərif veril-
miş dir: “Epidemiologiya – tibb elminin müstəqil sahəsi olub, i n-
san cəmiyyə tində yoluxucu xəstəliklərin baş verməsi, yayılması 
qanuna uyğun luqlarını öyrənməklə yanaşı, bu xəstəliklərə qarşı 
mübarizə və profilaktika tədbirlərini həyata keçirir”.

Profilaktikanın sərhədlərinin infeksion patologiyanın sər həd-
lə rindən kənara çıxması nəticəsində nəinki təkcə infeksion, həm 
də qeyri-infeksion xəstəliklərin öyrənilməsində populyasion y a-
naş  manın tətbiqi nəticəsində “Qeyri-infeksion epidemiologiya 
a n layışı” meydana gəlmişdir. Bu proqressiv istiqamətin inkişa-
fının ilk dövrlərində hesab edilirdi ki, burada epidemiologiya 
termininin işlədilməsi yersizdir. Çünki epidemiologiya yoluxucu 
(parazitar) xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yayılması və sönməsi q a-
nu  nauyğunluqları haqqında elmdir. Qeyri-infeksion xəs   təlik lərin 
epidemiologiyası isə somatik, qeyri-infeksion mən şəli kütləvi y a-
yılan xəstəlikləri epidemioloji müayinə metodu vasitəsilə öy rənir. 
Hazırda bu istiqamət sürətlə inkişaf etmək dədir və yo lu xu cu 
xəstəliklərin epidemiologiyası ilə yanaşı, qey ri- infeksion xəs tə-
liklərin epidemiologiyası (QİXE) anlayışı tət biq olunur. 

QİXE-nin predmeti – epidemik xarakter daşıyan və həm mü -
əy yən bioloji tibbi amillərdən, həm də sosial şəraitdən asılı olan 
bir sıra somatik xəstəliklərin əmələgəlməsi səbəblərini və inki şaf 
q a nu na uyğunluqlarını öyrənməkdir. 

QİXE-nin müayinələrinin əsas vəzifəsi bu xəstəliklərin pato-
ge nezinə dair materialların toplanması və təhlilidir. Bunun əsa-
sında bədxassəli şiş, ürək-damar xəstəlikləri, sinir, psixi, aller gik 
və digər xəstəliklərin profilaktikası, onlarla xəstələnmə səviy yə-
sinin azaldılması və ölümün qarşısının alınması üzrə mübarizə 
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metodları işlənib hazırlanır və həyata keçirilir. QİXE-də aparılan 
müayinələr bir çox üsulları özündə birləşdirir ki, bunlar epi de mi-
ologiyada tibbin köməyi ilə konkret səbəb amillərini aşkar e t-
məyə, onların təsir mexanizmini qiy mət lən dir mə yə və pro fi lak  tik 
tədbirlər işləyib hazırlamağa imkan verir. Müayinələr kom p lek-
sinə həmçinin ayrı-ayrı ərazilərin geoloji, meteoroloji və coğrafi 
p a rametrləri ilə müqayisədə həmin əra zi lər  üçün atlasların tərtib 
edilməsi də daxildir. 

Ayrı-ayrı qitələrdə müxtəlif QİXE-i öyrənən zaman istifadə 
olu nan diaqnostik testlərin özünəməxsus cəhətləri vardır. Mə sə-
lən, qadın cinsiyyət üzvlərinin şişönü xəstəliklərini aşkar etmək 
üçün onlarda profilaktiki sitoloji müayinələrin, ağciyər və ürək-
damar sisteminin xroniki xəstəliklərini aşkar etmək üçün küt ləvi 
profilaktiki flüoroqrafiya və rentgenoloji müayinələrin a pa   rıl ması, 
həmçinin ürək-damar xəstəliklərinin erkən diaqnostikası məq sədi 
ilə qan təzyiqinin ölçülməsi, göz dibinin və ziyyətinin öyrə  nil məsi, 
endokrin sistemin funksiyalarının pozulmasına qiy mət vermək 
üçün əhalinin ayrı-ayrı qruplarında hormonal balansın müəyyən 
edilməsi və s. tətbiq edilir. 

QİXE-nin öyrənilməsində əsas rol retrospektiv müa yi nə lərin 
payına düşür. Bu müayinələr öyrənilən amillərin kompleks təsi-
rinə məruz qalmaları baxımından xəstə və sağlam şəxslərin kon-
trol qruplarının məlumatlarının tutuşdurulmasına əsaslan mışdır. 
He sab lama texnikasından istifadə edilməsi riyazi analiz apar-
mağa, sağlam və xəstə qruplar arasında fərqlərin səbəblərini 
aş kar etmək üçün bir çox göstəricilərin müqayisə edilməsinə, 
başqa sözlə, xəstələr üçün xarakterik olan və kontrol qrupun 
şəxs  lərində rast gəlinməyən və ya nadir hallarda rast gəlinən əla-
mət (amil) və onların komponentlərini aşkar etməyə imkan verir. 

QİXE-nin tədqiqat kompleksinə bir neçə illər ərzində illik 
xəs tələnmə və ölüm haqqında olan məlumatların dinamikasının 
ana lizi, həmçinin göstəricilərin meylini qiymətləndirmək, proq-
nozların tərtibi və risk amillərini aşkar etmək məqsədi ilə bütün 
m ə lumat mənbələrinin diqqətlə yoxlanması, müxtəlif ərazilərdə 
əha  linin seçmə qruplarının dərinləşdirilmiş göstəricilərinin hesab-
lan ması daxildir. Həmçinin bu kompleksə istehsalat və məişət 

downloaded from KitabYurdu.org



43

zəhər lərinin, iqlim-coğrafi amillərinin təsirinin öyrənilməsi, iq -
lim şəraiti dəyişdikdə orqanizmin uyğunlaşma mexanizm lə ri nin  
dərə cəsinin və təzahürünün qiymətləndirilməsi daxildir. Bun dan 
baş qa, irsi amillərin roluna, ayrı-ayrı əhali qruplarında müxtəlif 
xəstəliklərin əmələ gəlməsinin sürətlənməsinə şərait yaradan 
hor  monal, mübadilə və digər funksiyaların pozulmasına diq qət 
ve rilir. 

Epidemioloji müayinə metodunun iki komponentini müt ləq 
nə zərə almaq lazımdır. Birinci komponent əhalinin epidemioloji 
vəziyyətini xarakterizə edən faktiki materialların toplanması ilə, 
başqa sözlə, patologiyanı və risk amillərini əks etdirən gös tə ri ci-
lərlə əlaqədardır. İkinci toplanmış materialların təhlilinə aiddir. 
Bu tədqiqatlarda həkim-gigiyenistlər, klinisistlər, həmçinin mete o-
ro  loqlar, coğrafiyaşünaslar və digər mütəxəssislər iştirak edə bilər.

QİXE-nin epidemioloji təhlili üçün məlumatların əsas mən-
bəyi miqrasiyanın dərəcəsini xarakterizə edən demoqrafik gös tə-
ri cilər, həmçinin öyrənilən qrupların yaşadığı rayonların iqtisa-
diy  yatına dair məlumatlardır. Buraya ətraf mühitin çirk lən  mə sinə 
dair göstəricilər, məişət və istehsalat allergenlərinin olması, həm-
çinin əhalinin sağlamlığına təsir edən sosial-gigiyenik şərai tin 
xüsu siyyətləri daxildir. Beləliklə, həmin yerin geoloji-coğrafi x a-
rak   teristikasını öyrənmək, torpaq və suyun kimyəvi tərkibini, r a di-
asiyasının dərəcə sini, iqlim və meteoroloji amilləri, qidalan ma nın 
xüsusiyyətlərini (onun hazırlanması xarakterini) qiy mət lən dirmək 
lazımdır. Bu məlumatlar xüsusi seçmə müa yi nə lər z amanı alına 
bilər.

Xəstəliklərə meyllilik əlamətinə görə populyasiyanın quru  lu-
şunu müəyyən edən genotipik amil və bu xüsusiyyətlərin onto ge-
nez prosesində və fərdin həyat fəaliyyətində dəyişilməsi ilə ə l a qə-
dar olan fenotipik amil təsir göstərir. Əhalinin xəstə lən mə si ni 
m ü əy yən edən üçüncü amil isə ətraf mühitdir.

Epidemioloji tədqiqatın gedişində hər üç amilə dinamiki vəh   -
dətdə baxılır. Fenotipik xüsusiyyətlər mühitlə qarşılıqlı təsir n ə ti-
cəsində formalaşır, bu və ya digər fonda baş verir. Bununla ya  na şı, 
x a rici mühit genotip və fenotiplərə seçici təsir göstərir. E pi de mi o-
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lo giyada qəbul edilmiş risk amili anlayışını amillərin gös tərilən 
qruplarına uyğun tərzdə diferensiasiya etmək lazım gəlir.

Ürək və damar xəstəliklərinin epidemiologiyasını öyrənən 
za man qidalanmanın xarakterinin və psixikanın vəziyyətinin mio -
kard infarktının inkişafında, aterosklerozda, ürəyin işemik xəs-
təliklərində rolunu göstərən bəzi mühüm məlumatlar alın mışdır. 
Əhalinin bir kontingentində göstərilən xəstəliklər az, digər hal-
larda tez-tez rast gəlir.

Bədxassəli şişlərin epidemiologiyasını öyrənən zaman xarici 
mü hitin müxtəlif amilləri və onkoloji xəstəliklərin aşkar edil-
məsi tezliyi arasında düz və dolayı əlaqə aşkar edilir. Belə ki, 
ağciyər xərçənginin etiologiyasında atmosfer çirklənməsinin və 
siqaret çəkmənin əhəmiyyətli rol oynadığı müəyyən edilmişdir. 
Ağciyərin başqa xəstəliklərinin epidemioloji tədqiqatı zamanı 
selikli qişaların xəstəlikönü vəziyyətinin və xərçəngin inkişa-
fında ayrı-ayrı xalqların istifadə etdikləri müxtəlif qarışıqların 
rolu aydınlaşdırılmışdır. Bu nəticələr eksperimental yolla sübut 
olu n muşdur. Dəri xəstəliklərinin aşkar edilməsi tezliyinin gü nə-
şin, həmçinin dərinin açıq sahələrinin profilaktiki müdafiəsi olma -
dıqda ultrabənövşəyi spektrin aktivli yindən asılılığı müəyyən 
edil mişdir. Bundan başqa, süd vəzilərinin xərçənginin əmələ gəl-
mə sinin qadının cinsi həyatının xüsusiy yətlərindən, uşağın südlə 
əmizdirilmə müddətindən asılı olması aşkar edilmişdir. Bəd-
xassəli şişlərin bəzi formalarının, ürək-damar, sinir xəs tə lik lə ri-
nin inkişafında bir çox istehsalat zərərlərinin əhəmiyyəti gös tə-
ril miş, onların qarşısının alınması yolları müəyyən edil mişdir. 
E pi demioloji metodun köməyi ilə əhalinin müxtəlif sosial-iqti-
sadi qrupunda mədə xəstəliklərinin müxtəlif tezlikdə olması 
aşkar edilmişdir. Bu da hər iki xəstəliyi müxtəlif nozoloji vahid 
kimi qiymətləndirməyə və onların əmələ gəlməsinə şərait yara-
dan amilləri dəqiqləşdirməyə əsas verir. Statistika və diaqnostika 
me todlarından istifadə etməklə revmatizm xəstəliyinin epi de mi o -
lo giyasının öyrənilməsi xəstəliyin təbiətinin dəqiqləş diril mə si nə 
kömək etmiş, diaqnostika və profilaktikanın imkanlarını g e niş-
ləndirmişdir.
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QİXЕ-nin ayrı-ayrı nozoloji formalarının inkişafında qeyri-
əlverişli amillərin təsirinin aradan qaldırılmasına və ya maksi-
mal zəiflədilməsinə dair tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır. Hal-
ha zırda QİXE tibb və biologiya elmlərinin inkişafı sayəsində tam 
bir konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya sosial qarşılıqlı müna-
si bətləri və bio-ekoloji qanunauyğunluqları nəzərə almaqla, p o-
pul yasiya səviyyəsində nəzəri və ümumi tədqiqatlar aparmağa 
imkan verir.

Xalqın sağlamlığı uğrunda mübarizədə aparılan tədbir lərdən 
biri də tibbi-profilaktiki istiqamətin gələcəkdə aktiv şəkildə inki-
şaf etdirilməsidir. O, fundamental və populyasion epidemioloji 
təd qi qat larda alınan məlumatlara əsaslanır. Epidemioloji təd qi-
qat ların po pul yasion xarakteri onları digər tədqi qatlardan əsaslı 
s u rətdə fərq ləndirir. G.A.Rose və əməkdaşları (1984) populyasion 
tədqiqatların aşağıdakı əsas vəziyyətlərini ayırd edir: 1. po pul ya si-
yada xəstəliklərin miqdarca qiymət lən di ril məsi; 2. populyasiyada 
xəstəliklərin yayılma intensivliyinin öy rənilməsi; 3. xəs tə li yin 
təbii inkişafının öyrənilməsi; 4. po pul ya  siyanın sağlam şəxs lə ri-
nin xarakteristikasının verilməsi; 5. eti o loji hipotez lə rin for m a-
laş dırılması və onların yoxlanması.

Bu məsələlərin aydınlaşdırılması kütləvi QİX-nin etiolo gi ya-
sı nın, patogenezinin, həmçinin profilaktikasının öyrənil mə sinin 
yeni perspektivlərini açır.

QİXE tədqiqatının metodiki prinsipləri

30 ildən artıqdır ki, dünyanın bir çox ölkələrində QİXE-nin 
sis tematik öyrənilməsi davam edir. Bu müddətdə tədqiqatın me -
to diki əsasları işlənib hazırlanmışdır. Tədqiqatın predmetini təş kil 
edən hadisələrin miqyası müxtəlif QİX-nin mahiyyətinin, o n ların 
tezlik dərəcəsinin, inkişaf xarakterinin, nəticələrinin o x  şar lığı, 
həmçinin diaqnostika metodlarının fərqliliyi epidemioloji müa yi-
nə nin müxtəlif üsullarının yaranmasını sürət lən dir miş dir. Xəs tə-
lik lərin müxtəlif qrup larının sosial əhəmiyyətinin ox şar olma-
ması təbabətin müxtəlif sahələrində epidemioloji müayinənin 
i s ti fadə tempinin və toplanılan təc rübənin fərqli o l ma sına gətirib 
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çıxarmışdır. Tədqiqatların baş lanğıc mərhə lə sində ürək-damar, 
şiş, sinir, psixi, allergik, endokrin və digər xəstə liklərin epidemi-
ologiyasının öyrənilməsinə diferensiasiyalı y a naş ma sadalanan 
istiqamətlər üzrə işlərin məhdud şəkildə aparılmasını şərtlən dir-
miş dir.

QİXE-ni kliniki fənnlərdən prinsipial fərqləndirən xü su siy-
yət  tədqiqat obyektinin fərdin sağlamlıq vəziyyəti deyil, popul-
yasiyanın sağlamlıq vəziyyətinin olmasıdır. Epidemioloji baxım-
dan “populyasiya” dedikdə müəyyən xüsusiyyətlərlə fərqlənən 
əhalinin təbii yolla formalaşmış hissəsinin və ya ərazinin bütün 
əhalisi başa düşülür.

QİXE bir sıra cəhətləri ilə infeksion epidemiologiyadan 
fərqlənir. QİXE-nin latent dövrü infeksion xəstəliklərin latent 
dövrünə nisbətən daha uzunmüddətlidir və onun konkret müd də-
tini qabaqcadan söyləmək mümkün deyildir. Xroniki xəstəliklər 
təd ricən inkişaf edir və müayinə olunan şəxslərdə xəstəliyin 
əlamətləri geniş diapozonda təzahür edə bilər ki, bu da səhv d i-
aq nostikanın verilmə ehtimalını artırır. QİX üçün etiologiya və 
p a togenizin çox amilliyi səciyyəvidir, dominant amil çox zaman 
müəyyən olunmur. İnfeksion epidemio lo giyadan fərqli olaraq, 
burada populyasiyanın qeyri-həssas hissəsini ayırmaq və konk-
ret şəxsdə konkret xronik QİX-yə qarşı mütləq davamlılığı m ü-
əy  yən etmək mümkün deyildir. Xəstələnmənin proqnozları və 
pro filaktiki tədbirlərin effek tivliyi ehtimal xarakteri daşıyır və 
ü mu  miyyətlə, populyasiyaya münasibətdə təsdiq olunur.

QİXE-nin məqsədi əhalinin xroniki xəstəliklərlə xəs tələn mə-
si nin inkişaf qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək və ona n  ə  za -
rət yollarını işləyib hazırlamaqdır. Müayinələrin əsas ob  yek ti və 
son hədəfi insandır, onun sağlamlıq vəziyyəti və sağlamlığının 
qorunmasıdır.
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 İNFEKSİYA HAQQINDA TƏLİM

İnfeksion Proses və Parazitizm 

Epidemiologiya – epidemik prosesin inkişafı və yaranması 
qanunauyğunluqlarını, metodlarını, yoluxucu xəstəliklərin yayıl-
masının qarşısının alınması və xəstələnmənin azaldılmasına y ö-
nəl dilmiş əksepidemik və profilaktik tədbirləri işləyib hazırlayan 
elmdir.

Demək olar ki, hər il planetin hər üçüncü sakini minimum 
bir yoluxucu xəstəlik keçirir. Bir çox yoluxucu xəstəliklər qlobal 
ya yılmağa meyllidir.

Məlum olduğu kimi, mikroorqanizmlərin makro orqa nizmlə 
təma sı kommensializm, simbioz və ya infeksiyanın inkişafı şək-
lində təzahür edə bilər. Kommensializm zamanı mikrobun sahib 
orqa nizmdə saxlanması sonuncunun zədələnməsi ilə müşayiət 
o lun mur, lakin spesifik və qeyri-spesifik rezistentlik sistemləri 
aktivləşir.

Simbioz (mutualizm) dedikdə o hal başa düşülür ki, həm mik-
rob, həm də sahib adaptiv üstünlüklər qazanır. İnsan orqanizmi 
üçün vacib olan bir sıra qidalı maddələr endogen mik roflora  
tərəfindən sintez olunur. Mikroorqanizmlər insan o r qa  nizmində 
ətraf mühitin sabitliyini (temperatur göstə ricilərinə, ion tər ki-
bi nə, qidalı maddələrin miqdarına görə) əldə edir. Bakteriyaların 
və insanın birgə yaşayışı tamamilə bərabər hü quq ludur, özü də 
insan-mikrob sistemində insan hücey rə lərinin ümumi miqdarı 
1013, mikrobların – 1014-1015 təşkil edir.

İnfeksion�proses�və�ya�infeksiya – törədici ilə həssas orqaniz-
min qarşılıqlı əlaqəsi olub, yoluxucu xəstəlik və ya simptomsuz 
t ö rə  di cigəzdirənlik şəklində təzahür edir. Törədicinin makro or q-
a  nizmə daxil olması və orada çoxalması nəticəsində pozulmuş 
h o m e ostazın bərpasına yönəldilmiş uyğunlaşma reaksiyaları k o-
m p leksi inkişaf edir. İnfeksion prosesin gedişində insan (və ya 
hey  van) orqanizmində patoloji dəyişikliklər inkişaf edir. Mikro-
orqanizm ilə sahibin hü cey rəsi arasında təmas aşağıdakı pro ses-
lər lə səciyyələnir: a) mikro or qa nizmlərin sahibin epitel hü cey rə-
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si nə adheziyası; b) sahibin or qanizminin daxili mühitinə 
mikroorqanizmlərin invaziyası; c) sahibin orqanizminin daxili 
mühitində mikroorqanizmlərin proliferasiyası. Bir çox infeksi-
yalar üçün hər üç prosesin ardıcıl inkişaf etməsi xarakterikdir, 
d  i  gərlərində isə yalnız adheziya baş verir.

İnfeksion� xəstəlik – sahiblə parazit arasında qarşılıqlı təsir 
n ə ti cəsində meydana çıxan makroorqanizmlərin zədələnməsinin 
klinik təzahürləridir.

Persistensiya – o haldır ki, sahibin rezistentlik amilləri mik-
roorqanizmin eliminasiyasını təmin etmir, bu isə uzunmüddətli, 
lakin cüzi zədələnmə ilə müşayiət olunur.

Kolonizasiya – sahibin yeni mikroorqanizm qazanmasının 
ardınca yaranan vəziyyətdir, sahib-parazitin qarşılıqlı əla qələ ri-
nin dinamikliyi və davamsız olması ilə səciyyələnir.

Adheziya. Mikroorqanizmlərin əksəriyyətinin təbii həyat tər zi  
hər hansı substratlarda onun möhkəmlənməsi ilə bağlıdır, ona 
g ö  rə də bütün mikroorqanizmlər üzvi və qeyri-üzvi səthlərə ya  pış-
maq qabiliyyətinə malikdir. Adheziyanın iki qrup me xa niz m ləri 
ayırd edilir – qeyri-spesifik və spesifik. Birincisi bakteriyaların 
səthlərlə fiziki-kimyəvi qarşılıqlı əlaqəsi ilə şərt lənir: e l ek  tros ta-
tik, hidrofob, Broun hərəkəti və s. Qeyri-spesifik adheziya, adə tən 
geriyədönəndir.

İstənilən infeksion proses adheziya ilə başlanır. İnsan orqa-
niz mində adheziyanı məhdudlaşdıran müdafiə sistemi mövcud-
dur. Ətraf mühitlə təmasda olan insan orqanizminin başlıca mü da-
fiə mexanizm lərində əsas yer normal mikrofloraya məxsusdur: o, 
pato gen mikroorqanizmlərin adhezinlərinin sahibin reseptorları 
ilə təmasda olmasına maneçilik yaradır.

İnvaziya infeksion prosesin ikinci mərhələsidir. İnvaziya d  e-
dikdə sahibin orqanizmində toxumaların hüceyrəarası sahə lə rin də 
mikro orqanizmlərin yayılması və hüceyrənin daxilinə o  n  ların n ü-
fuz etməsi başa düşülür. Hüceyrəarası sahələrdə m ik  ro   or qa nizm lə-
rin yayılması zülallar tərəfindən hasil edilən, fer   men tativ a k tivliyə 
malik və hüceyrəxarici matriksin tamlığını pozan mad  dələrlə təmin 
edilir.

Hüceyrənin daxilinə mikroorqanizmlər passiv və ya aktiv 
şə kildə keçirlər. Passiv yol – faqositoz prosesi olub, mikro or qa-
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nizm lərdən qorunmağa yönəldilmişdir. Praktiki olaraq, bütün 
mik ro orqanizmlər faqositoza uğrayırlar, əksər hallarda bu prose-
sin nəticəsində onlar məhv olurlar, yalnız az miqdar mikro orqa-
niz  m lər faqositlərin da xilində yaşamaq qabiliyyəti qazanmışlar. 
Faqositoz prosesi aşağıdakı yollarla baş verir: a) xemotaksis 
(infeksion agentə doğru hərəkət), b) agentin tutulması və faqoso-
mun əmələ gəlməsi, c) faqolizosomun yaranması, d) bakterisid 
tə sir (killinq), e) mikroorqanizmin həzm edilməsi. Son iki mər-
hə lə nin effektivliyi prosesin nəticəsini müəyyən edir, ona görə 
başa çatmış (tam) və natamam faqositoz ayırd edilir.

Əksər hallarda yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri mikroor qa-
nizmlərdir. 1822-ci ildə Robert Kox Berlin fizioloji cəmiyyətinin 
ic la sında mikroorqanizmlə xəstəliyin əlaqəsini sübuta yetirən 
müd dəaları səsləndirdi:

- Mikroorqanizm konkret xəstəliyin müxtəlif formala rında 
mü va fiq patoloji dəyişikliklər və klinik mənzərə zamanı aşkar 
edi  lir;

- Mikroorqanizm digər xəstəliklər (qeyri-infeksion, so matik) 
zama nı aşkar edilmir;

- Xəstədən ayırd edilən və təmiz kulturada alınan mikroorqa-
nizmi sağlam insana və ya heyvana yeritdikdə xəstəliyin tipik 
mənzərəsi inkişaf edir.

Mikroorqanizmləri səciyyələndirmək üçün patogenlik, viru-
lentlik və toksigenlik anlayışları qəbul olunmuşdur. Koxun müd-
də a larından sonra aydın oldu ki, patogen və qeyri-patogen 
mikro orqanizmlərdən başqa, sahib və parazit arasındakı qarşı lıqlı 
əlaqəni səciyyələndirmək üçün əlavə kateqoriya – şərti-patogen 
mikroorqanizmlər daxil edilməlidir. Toplanmış təcrübə mövcud 
mikroorqanizmləri insanın patologiyasındakı roluna görə bir sıra 
qruplara təsnif etməyə imkan verdi.

Birinci qrupu yüksək patogen mikroorqanizmlər (obliqat 
patogenlər) təşkil edir. Onlar insan orqanizminə daxil olmağa, 
müx təlif orqan və toxumalarda çoxalmağa qadirdirlər. Mikro or-
qa  nizmlərin patogenliyi dedikdə onların xəstəlikləri törətmək 
qabiliyyəti başa düşülür, virulentlik isə patogenliyin dərəcəsi 
( k ə miyyət ölçüsü) sayılır. Bir çox hallarda patogenlik mikro-
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orqa nizmin növ əlaməti deyildir. Patogen, şərti-patogen mikro-
or  qanizmlər və kommensallar arasındakı sərhəd isə kifayət q ə-
dər silinmişdir.

İkinci qrupu insan orqanizminin qeyri-steril hissələrində 
yaşamağa uyğunlaşmış, ətraf mühitlə bağlı olan (dəri örtüyü, 
mədə-bağırsaq yolu, tənəffüs yollarının yuxarı şöbələri) mikro-
orqanizmlər təşkil edir. Onlar insanın normal (endogen) mikro-
florasını təşkil edir və virulentliyinə görə fərqlənirlər. Bəziləri 
(m ə sələn, bifido- və laktobakteriyalar) praktik olaraq xəstəlik 
törət mirlər, digərləri isə (Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 
Hae mophilus influenzae və s.) infeksiyaların tez-tez rast gəlinən 
eti oloji agentləridir və şərti-patogen mikroorqanizmlərə aid dir lər. 

Üçüncü qrupa sərbəst yaşayan mikroorqanizmlər daxildir. 
Onlar bəzən insanın daxili mühitinə və ya epitelial səthlərinə d ü-
şür və immunsupressiyalı şəxslərdə yoluxucu xəstəlik törə dir lər 
(məsələn, Pseudomonas spp., Acinebacter spp.).

Nəhayət, dördüncü qrupu infeksion patologiyada elə bir əhə-
miy yət daşımayan mikroorqanizmlər təşkil edir, belə ki, insa nın 
orqanizmində onların yaşaması üçün şərait yoxdur. Onlara tor-
paqda, havada və suda məskunlaşan əksər mikroorqanizmlər aid-
dir.

Patogenlik törədicinin təkamül prosesində parazitik xas sə-
lə ri ilə bağlı olan bioloji xüsusiyyəti hesab edilir. Bu xüsu siy yə-
tinə görə mikroorqanizmlər insan üçün patogen və qeyri-pa�to-
gen növlərə bölünür. Həmçinin şərti-patogen törə di ci lər də ayırd 
edilir ki, onlar yalnız “müəyyən şəraitlərdə”, yəni mak ro orqa niz-
min təbii rezistentliyinin zəifləməsi zamanı, im mun defisitli insan-
larda xəstəlik törətməyə qabildirlər.

Törədicinin patogenliyinin səciyyələndirilməsi infeksion pro-
sesin ümumi qiymətləndirilməsindən kənarda mümkün de yildir. 
Məsə lən, yüksəkpatogen təbii çiçək virusu qısa müddətdə xəs tə-
li yin yüksək letallığa malik ağır formalarını törədir. Lakin epide-
miya zamanı xəstələnənlərin yalnız 1/3-i ölür. İnsanın im  mun-
defisit virusu (İİV) bu cəhətdən xeyli geridə qalır, 7-10 il ərzində 
bu   virusla yoluxmuş şəxslər zahirən sağlam olaraq qalırlar. Lakin 
zaman keçdikcə xəstəlik bütün şəxslərdə 100% ölümlə nəti cə lə-
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nən QİÇS mərhələsinə keçir. Xəstəliyin nəticəsinə əsasən qiy-
mət ləndirdikdə İİV patogenlik həddinə çatmışdır və bütün yolu-
xan şəxslərin ölməsinə baxmayaraq, epidemik proses inkubasiya 
dövründən QİÇS mərhələsinə (illərlə sürən) qədər törədici tərə-
fin dən sahibin dəyişilməsi hesabına davam edir.

Virulentlik – mikroorqanizmlərin patogenliyinin kəmiyyət 
öl çü sü və ya dərəcəsidir. Onun maddi daşıyıcısı mobil genetik 
e le mentlərin (plazmidlər, transpozonlar, orta-bakteriofaqlar və s.)  
tər ki binə daxil olan genlərdir. Bir qayda olaraq, virulentlik hər 
han sı növün davamlı əlaməti sayılmır. Məsələn, korino bak te ri ya-
la rın, eşerixiyaların, stafilokokların, streptokokların və bir çox d i-
gər mikroorqanizmlərin toksin ifraz edən ştamları fenotipik və ya 
praktiki olaraq həmin növün avirulent ştam larından fər q lən mir. 

İnvazivlik (makroorqanizmin toxumalarında törədicinin ya -
yılma qabiliyyəti) və müxtəlif uyğunlaşma mexanizmləri (m ə sə lən, 
kapsulə mələgətirmə, mimikriya və s.) virulentliyin, o cüm   lədən 
patogenliyin amilləri sayılır. Mikroorqanizmlərin v  i  ru  lentliyi qeyri-
həssas or qa nizmlərdə passaj edildikdə artır, həssas orqanizmlərdə 
isə tamamilə əks hal baş verir.

Toksigenlik – mikroorqanizmlərin toksin hasil etmək qabiliy-
yətidir. Toksigenlik və virulentlik çox vaxt paralel baş verən ha -
di sələrdir. Bu zaman virulentlik daha çox törədicinin o r qa niz mə 
daxil olmasını, məskunlaşmasını və invaziyanı, toksigenlik isə 
infeksiyanın manifestliyini və ağırlığını müəyyən edir.

Makroorqanizmin vəziyyətindən və mikroorqanizmin viru-
lent  liyin dən asılı olaraq, parazitlə orqanizm arasındakı qarşılıqlı 
əlaqə müxtəlif cür nəticələnə bilər.

Parazitizm. Makro- və mikroorqanizmin müxtəlif simbiotik 
– bir-birinə faydalı (mutualizm) və antoqonist (parazitizm) m ü-
na  sibətləri vardır. Parazit – digər canlı orqanizm lərdən yaşayış 
mühiti və qidalanma mənbəyi kimi istifadə edən orqanizmdir, 
parazitizm isə növarası münasibətlərin forması olub, bir can lı 
orqanizmin digəri tərəfindən qidalanma mənbəyi və yaşayış m ü-
hiti kimi istifadə etməsi ilə səciyyələnir. “Parazit” anlayışına 
eko   loji baxımdan müxtəlif or qanizmlər daxildir. Parazitizmin 
dərəcəsi onların mövcud olmasının parazitik və qeyri-parazitik 
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mərhələlərinin nisbəti ilə müəyyən olunur. Parazitlərin 3 kateqo-
riyası ayırd edilir: obliqat, fakültativ və təsadüfi. Həqiqi-obliqat 
parazitlər yalnız sahibin orqanizmi ilə bağlıdır, onlar digər qida-
lanma tipləri ilə qidalanma qabiliy yətini itirmişlər, ona görə də 
ət raf mühitdə məskunlaşa bilmirlər. Bu qrupa insana hemokon-
takt, cinsi, transplasentar, laktasiya yolu ilə ötürülən parazitlər 
da xildir.

Fakültativ parazitlər sahibin orqanizmi ilə yanaşı, sirkul ya-
siya prosesində ətraf mühitdə də yaşaya bilər. Bu qrupa insan 
üçün patogen olan mikroorqanizmlərin əksəriyyəti aiddir.

Təsadüfi parazitlər qrupunu “həqiqi” sapronozların törə dici-
lə ri təşkil edir ki, onlar üçün ətraf mühit növün sax lan masını 
təmin edərək təbii şərait sayılır və parazitlər üçün insan orqa-
nizmi vacib olduğu kimi, bu mühit də təsadüfi parazitlər üçün 
labüd dür.

Fakültativ və təsadüfi parazitizm arasında keçid törədi cilər 
qru pu mövcuddur.

İnsanın fəaliyyəti nəticəsində mikroorqanizmlərin xassələ-
rinin dəyişilməsi baş verir. Məsələn, əhalinin kütləvi immun laş-
dı  rıl ması, dezinfektantların, antibiotiklərin, stimulyatorların g e niş 
tətbiqi, həmçinin infeksiya mənbəyinə, yoluxma m e xa  niz mi nə 
təsir göstərən digər tədbirlər ona gətirib çıxarır ki, mikroor-
qanizmlər daha davamlı, yüksək virulentli olur, törət dik lə    ri xəs-
təliklər isə zəif manifestdirlər.

İnfeksion xəstəlik – infeksion prosesin təzahürü olub, onun 
in ki  şafının son səviyyəsidir. Bu, yoluxmuş orqanizmdə baş v e-
rən bü tün funksional və morfoloji dəyişikliklərdir. V. D. Bel yakov 
qeyd  edir ki, yoluxucu xəstəlik – canlı törədici tərə fin dən törə di-
lən  patoloji prosesdir. Lakin illər keçdi və müəyyən edil di ki, elə 
xəs   təliklər (süngərəbənzər ensefalopatiya) vardır ki, onlar canlı 
orqanizmlərlə deyil, spesifik zülallar – prionlar tərəfindən tö rə di lir. 

Gedişinin müddətinə görə infeksion proses aşağıdakı mər hə-
lə lərə bölünür: kəs kin, yarımkəskin (uzunsürən), xronik (fasi lə-
siz  və ya residivləşən variant).

Persistensiya�edən� infeksion�proses (törədicinin orqanizmdə 
kəs kin mərhələyə nisbətən daha çox qalması) yoluxucu xəstə lik-
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lərin latent, xronik və ləng variantlarının əsasında durur. Persis-
ten  siyanın səbəbləri çox vaxt qeyri-spesifik müdafiə amillərinə və 
immun sistemin müdafiəsinə qarşı mikroorqanizmin davamlılığı, 
törədicinin özünəməxsus xassələri, makroorqanizmin im mun sis-
teminin defisiti sayılır.

Qarışıq� (mikst,� assosiativ) infeksion proseslər iki və daha 
çox törədicilərlə şərtlənir, bu zaman orqanizmə iki törədicinin 
təsiri sadəcə, effektlərin cəmlənməsi ilə başa çatmır. Müasir 
dövrdə narkomaniya ilə xəstələrdə B+C tip viruslu hepatitlərlə 
eyni anlı yoluxma geniş yayılmışdır. Qarışıq infeksiya İİV/
QİÇS-li xəstələr üçün olduqca səciyyəvidir, bu zaman virusla 
şərtlənən ikincili immundefisitin fonunda viruslar, bakteriyalar, 
göbələklər, ibtidailər qrupundan olan 2-4 patogenlə superinfek-
siya baş verir.

Herminativ infeksion proses – bətndaxili yaranan və ya d o-
ğuş  dan sonra anadangəlmə yoluxucu xəstəliyin inkişafı nəti cə-
sində meydana çıxan prosesdir. Virus infeksiyalarından İİV-in-
feksiya, sitomeqalovirus infeksiyası, məxmərək, sadə her pes, 
bak  terial infeksiyalardan – anadangəlmə sifilis, listerioz, cüzam, 
protozoy invaziyalardan – toksoplazmoz tipik xəstəliklərdir. Bu 
qrup xəstəliklər yayılmış və ağır gedişatı ilə səciyyələnir.

Autoinfeksion proses yalnız orqanizmin öz mikroflorası hesa-
bına inkişaf edir ki, bununla da qarışıq formadan fərqlənir və 
adətən, qeyri-spesifik müdafiə amillərinin və makroorqanizmin 
immun sisteminin zəifləməsinə şərait yaradan kimyəvi preparat-
ların və kortikosteroidlərin səmərəsiz istifadəsi ilə bağlıdır.

Yoluxucu xəstəliklərin strukturunda konvension (əvvəlki adı 
“karantin”) xəstəliklər ayırd edilir. Onlar bəzi yoluxucu xəs tə lik-
lərlə təmsil olunmuşdur ki, bu zaman məlumatlandırma sistemi 
və profi laktika tədbirləri beynəlxalq konvensiyalarla (razılaş ma-
lar) müəyyən edilir. Konvension xəstəliklərlə yanaşı, xü susi təh-
lü kəli infeksiyalar qrupu da ayırd edilir. Buraya qəfl ə tən  ya  ra-
nan, sürətlə yayılan və əhalini geniş şəkildə əhatə et məyə qabil 
olan insanın bir çox xəstəlikləri daxildir. Onların ha mısı ağır g e-
dişi və yüksək letallığı ilə səciyyələnir. Bu xəs tə lik lər bey nəl-
xalq sanitar-epidemioloji nəzarətə götürülür. Birinci razılaşmaya 
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(1952-ci il) əsasən karantin xəstə liklərinə xüsusi təhlükəli infek-
si ya qismində taun, vəba, sarı qızdırma və təbii çi çək daxil edil-
miş dir. Elə həmin vaxtda beynəlxalq tibbi-sanitar qaydaları 
qüvvəyə mindi, onun əsas məqsədi ölkə ərazisinə xəstəliklərin 
g ə ti ril mə sindən dövlətlərin əksepidemik müda fiə sinin təmin 
edil  məsi idi. Qaydalar Milli səhiyyə orqanları tərə fin dən kon-
vension xəstə lik lərin əmələ gəlməsi haqqında ÜST-ə təcili xəbər 
ver məyi və öl kə də yaranmış epidemioloji vəziyyət haqqında a r-
dıcıl məlumat lan dırmağı tələb edir. ÜST öz növ bə sin də alınmış 
məlumatların tezliklə yayılmasına cavabdehdir. Müasir dövr  də 
kon vension xəstəliklərə taun, sarı qızdırma və və ba aid dir.

Beynəlxalq səviyyədə yoluxucu xəstəliklərin yayılması üzə-
rin  də ən effektiv nəzarət daima mövcud olan qlobal epi demio loji 
nəzarət sisteminə arxalanmaqdır. O həm yoluxucu xəs təliklər 
yayılmış əra zi lərin aşkarlanmasına və sərhədlərinin kiçildil mə-
sinə, həm də xaricdən gətirilən xəstəliyin yayılma riskinin azal-
dıl masına imkan verən ək sepidemik tədbirlərin tək mil ləş-
dirilməsinə yönəldilmişdir. Yoluxucu xəstəliklər üzərində qlobal  
epidnəzarət infeksiyanın nəinki bir ölkə hüdudunda, həm çi nin 
öl kələr ara sında yayılmasının öyrənilməsini nəzərdə tutur. Öl -
kədə qüvvədə olan qaydalar xüsusi təhlükəli infeksion və p a ra -
zitar xəstəliklərə – vəba, taun, sarı qızdırma; Lass, Marburq, 
Ebol virus hemorra gik qızdırmaları; malyariya və ağca qa nad lar  la 
yayılan insan üçün təhlükəli digər yoluxucu xəstəliklərə (De n ge, 
Çikunqunya, Qərbi Nil qızdırması; qərbi, şərqi, venesuela e n-
sefalomielitləri; yapon, Kaliforniya, San-Lui, Murrey va  di si e n-
sefalitləri) şamil olunur.

Yoluxucu xəstəliklərin populyasiya səviyyəsində insanlar a r a  -
sında yayılması epidemik prosesdir. Epidemik proses – bir-
birinin ardınca davam edən infeksion hallar zənciridir, xəstəliyin 
simp  tomsuz formasından manifest formasına qədər təzahür edir 
ki, bu da kollektivdə dövr edən xəstəlik törədiciləri ilə şərtlənir. 
O, bir və ya bir neçə xəstəlik halları və ya törədicigəzdirənlik aş -
kar edilən epidemik ocaqlar şəklində təzahür edir. Epidemik pro-
ses – sosial-bioloji hadisədir.
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İnfeksion prosesdə mikroorqanizmin rolu

Mikroorqanizm ilə makroorqanizmin görüşməsinin nə ticəsi 
so nuncunun ümumi immunoloji reaktivliyindən əhəmiyyətli dərə-
cədə asılıdır.

İnfeksion xəstəliklərin inkişafını və gedişini öyrənərkən mak-
roorqanizmin vəziyyətini həmişə nəzərə almaq lazımdır. Tə bii 
rezistentliyin və spesefik immunitetin yüksək səviyyəsi orqaniz-
min patogen mikroba münasibətdə mütləq və ya nisbi davam-
lılığını təmin edir. Müəyyən vəziyyətlər, məsələn, dərman y u xusu 
və s. orqanizmin ümumi reaktivliyini aşağı saldığı üçün i n feksion 
prosesi dəf edir və hətta qarşısını alır.

Məlumdur ki, epidemiyalar zamanı və ya kollektivdə infek-
sion xəstəlik baş verdikdə heç də mikroorqanizmlə görüş müş 
bütün şəxslər xəstələnmirlər. Burada orqanizmin fərdi həs sas-
lığının böyük əhəmiyyəti vardır. Fərdlik amili geniş hüdudda 
variasiya edir və infeksiyanın xüsusiyyətlərindən asılıdır. Təbii 
çiçək, qızılca və s. infeksiyalar zamanı kontagiozluq indeksi 
vahi də yaxınlaşır, törə di cilərlə yoluxmuş və immunizasiya olun-
mamış şəxslər tez xəstələnirlər. Əksinə, poliomielit, difteriya 
zamanı və ya digər xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi ilə təmasda 
olmuş şəxslərin az bir hissəsi xəstələnir (kontagiozluq indeksi 
0,01 – 0,1%) . Belə hallarda yalnız bəzi səbəblərə görə (həmin 
şəxsin mikrob və ya onun toksininə qarşı həssaslığının artmasını 
müəyyən edən səbəblərə görə) infeksiyaya qarşı daha həssas 
olan şəxslər xəstələnirlər. Şübhəsiz, bu zaman orqanizmə düş-
müş infeksion agentin dozası da mühüm rol oynayır.

İnfeksion prosesin gedişinə təsir göstərən müxtəlif amillərə 
mü qayisəli qiymət verərkən immunitetin həlledici rolunu bir daha 
qeyd etmək lazımdır.

İnfeksion xəstəliklərin törədiciləri parazitlərə aiddir və epi-
de  mik prosesin bioamili törədicilərin – parazitlərin xüsusiy yət-
lə ri ilə müəyyən edilir.

Parazit�– digər orqanizmdən qida mənbəyi və yaşayış mü hi ti 
kimi istifadə edən orqanizmdir (başqa sözlə, parazit digər növün 
hesabına yaşayan orqanizmdir). Parazit öz həyatının az və ya çox 
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hissəsini həmin orqanizmlə bioloji və ekoloji cəhətdən bağlı ş ə-
kil  də keçirir. Parazitlər sahib orqanizmdən daimi və ya mü vəq-
qəti yaşayış mühiti kimi istifadə edirlər. Parazitin yaşayış mühiti 
sa hibin orqanizmidir.

Sahib parazitin qida mənbəyi və ya yaşayış mühiti kimi isti-
fa də etdiyi orqanizmdir. Parazitin bioloji növ kimi mövcud o l-
ması üçün əhəmiyyətindən asılı olaraq spesifik�və�qeyri-spesifik 
sahiblər ayırd edilir.

Yaşayış mühiti – bioloji növün həyat fəaliyyətini təmin edən 
şəraitlərin cəmidir. Bioloji növün saxlanmasında iştirakına görə 
i n feksion xəstəlik törədiciləri üçün əsas (spesifik), əlavə və təsa-
dü fi yaşayış mühiti fərqləndirilir.

Parazitizm – qida mənbəyi və yaşayış mühiti kimi bir canlı 
orqanizmin başqa orqanizm tərəfindən birtərəfli istifadə olunma-
sını xarakterizə edən növlərarası münasibətlər formasıdır.

Parazitar xəstəliklər

Bu termin bütün sistematik qruplardan olan parazitlər tərə-
fin dən törədilən xəstəliklərin ümumi adıdır – orqanizmə pato gen 
törədicilərin daxil olması, çoxalması və həyat fəaliyyəti nəti cə-
sin də inkişaf edən xəstəliklərdir: protozoozlar, helmin tozlar.

Qeyd etdiyimiz kimi, parazitin təbii yaşayış mühiti sahibin 
orqa nizmidir. Ümumiyyətlə, sahibin orqanizmi özünün morfo-
loji, fizioloji və müdafiə xüsusiyyətləri ilə bərabər, parazit üçün 
bi rinci xarici mühit sayılır. Parazit həmin orqanizmə təkamül 
prosesində adaptasiya olmuşdur. Bu mühit parazitlərə bilavasitə 
təsir edir. Xarici mühit isə (ikinci sıra xarici mühit) parazitlərə 
d o layı yolla, yeni sahib orqanizm vasitəsi ilə təsir göstərir.

Təbii təkamülün müxtəlif mərhələlərində canlı orqanizmlərin 
bəzi növləri parazit həyat tərzinə keçmişdir. Belə ki, bir çox s a p-
ro fit mikroorqanizmlər parazitlərə çevrilmişlər. Bunun nəti cə-
sində onların orqanizmində maddələr mübadiləsində xeyli dəyi-
şik liklər baş vermiş və son nəticədə bu törədicilər yalnız digər o r-
qa nizmin hesabına yaşamağa qabil olmuş və həmin orqa niz m lər 
onlar üçün yaşayış mühitinə çevrilmişlər. Parazitlər sahibin 
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təkcə fiziki-kimyəvi mühitinə adaptasiya olmamışlar, onlar həm 
də müdafiə qüvvələrinə qarşı müəyyən dərəcədə da vam lılıq 
qazanmışlar. Parazit mikroorqa nizmlərin birincili lokalizasiya 
yer ləri xarici örtüklər, tənəffüs və həzm yolunun selikli qişaları 
olmuşdur. Əksər mikroorqanizmlər indi də bu sistemlərdə yaşa-
yır. Digər parazitlər sahib orqanizmin daha dərin qatlarına – 
daxili mühit toxumalarına keçmişdir.

Parazitlərin sahib orqanizmə sonrakı adaptasiyası ixtisas-
laşma yolu ilə getmişdir, yəni onlar müəyyən toxumalarda para-
zitlik etmək qabiliyyəti qazanmışlar: məsələn, dizenteriya törə di-
cisi yalnız bağırsaq divarında, quduzluq virusu sinir t o xu masında 
çoxalır. Təka mül prosesində müəyyən bir parazit formaları bir 
və ya bir neçə növ sahib orqanizmə (parazitlərin dar spesifik-
liyi), digərləri isə daha çox sahiblərə adaptasiya etmişlər (spesi-
fikliyin olmaması). Qızılca və qarın yatalağının törədicisi yalnız 
insanı zədələyir. Quduzluq virusu isə bütün məməliləri zədələyə 
bilər.

Xəstəlik törədicilərinin insan orqanizmində adaptasiyası müx-
təlif yollarla getmişdir. Sərbəst vəziyyətdən parazitizmə bila va-
si tə keçid vəba vibrionlarında baş vermişdir.

İnfeksion və invazion xəstəliklər sərbəst yaşayan bir növün 
(müxtəlif bitki və heyvan qruplarından) digər orqanizmlərdə p a-
ra  zitizmə keçməsi nəticəsində əmələ gələ bilər.

Parazit – təkcə başqa orqanizmdən qida mənbəyi və yaşayış 
mühiti kimi istifadə edən orqanizm deyildir. O həm də ona zərər 
yetirir.

Çox zaman parazitləri yalnız parazitik qidalanma tiplərinə 
görə bölürlər və ona görə infestasiyaları işarə etmək üçün indiyə 
qədər ümumi qəbul olunmuş termin yoxdur. Parazitozlar termini 
daha məqsədəuyğun hesab olunur.

Parazitizmin təzahürləri. İnfeksion xəstəlik törədiciləri o r-
qa   nizmlərin müxtəlif qruplarına aid edilir. Bu yaxınlara qədər 
hesab edirdilər ki, parazitlər yalnız heyvani mənşəlidir. Buna 
görə də parazitar xəstəliklərə ibtidailər, helmintlər, həmçinin b u-
ğum ayaqlılar tərəfindən törədilən xəstəlikləri daxil edirdilər. 
Ənənəyə uyğun olaraq, bu xəstəliklərin epidemio lo giyasına tibbi 
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para zitologiya kur sun da baxılır. Hazırda hamı tərəfindən qəbul 
olunmuşdur ki, infek sion xəstəlik törədiciləri qrupuna daxil olan 
digər mikroorqanizmlər də (viruslar, xlamidiyalar, mikoplazma, 
bakteriyalar) parazitlərə aiddir. Mikozları törədən göbələklər də 
para zitlərə aid edilir. İnfeksiyaların, mikozların, invaziya və i n-
fes tasiyaların əmələ gəlməsi və yayılması qanunauyğunluqları 
müəyyən dərəcədə uyğun törə dicilərin həyat fəaliyyəti ilə bağlı-
dır. Bu nöqteyi-nəzərdən, bütün sadalanan qrupları infeksiya ter-
mini ilə adlandırmaq qanunauy ğundur.

Parazitizm üçün çoxsaylı təzahürlər xarakterdir. Bəzi para-
zitlər öz sahibindən müvəqqəti qida mənbəyi kimi istifadə edir 
(qansoran buğumayaqlılar) – bunlar müvəqqəti parazitlərdir.

Parazitik qidalanma tipinə görə obliqat (onlar təbiətdə yalnız 
para zitik qidalanma tipinin hesabına mövcuddurlar) və fakül ta tiv   
(saprofit qidalanma tipinə malikdirlər) parazitlər ayırd edi lir.

Orqanizmdə xəstəlik törətmə qabiliyyətindən asılı olaraq p ara -
zit lər patogen, qeyri-patogen və şərti patogenlərə bölünürlər.

İnfeksion xəstəlik törədiciləri daimi obliqat patogen para zit-
lə rə aiddir. Son illərdə daimi obliqat şərti-patogen parazitlər, 
həm çinin fakültativ parazitlər tərəfindən törədilən xəstəliklər b ö-
yük əhəmiyyət daşımağa başlamışdır.

Patogen obliqat parazitlər. Bütün obliqat daimi parazitlərin 
həyat tsiklində mütləq 2 faza olur:

1. sahib orqanizmdə yaşama fazası (qidalanma və çoxalma);
2. bir orqanizmdən digər orqanizmə keçmə fazası.
İkinci faza olmadan obliqat parazitlərin bioloji növ kimi 

möv cud olması mümkün deyildir. Çünki fərdi sahibin həyatı h ə-
mişə məhduddur. İnfeksion proses parazitizmin I fazası ilə m ü-
əy  yən edilir, epidemik proses isə əsasən II faza ilə əla qə dar dır.  
Buna görə də epidemiologiyanı daha çox paratizm probleminin 
ekoloji tərəfi maraqlandırır.

Bəzi obliqat parazitlər (birsahibli və ya monopatogen para zit lər) 
yalnız bir sahibin – insanın orqanizmində qidalanmağa uyğun  laş-
mışdır. Onlar tərəfindən törədilən xəstəliklər antro ponozlar a d lanır. 
İnsanların infeksiya mənbəyi olduqları xəs təliklərə a�n�tro�ponoz�
xəstəliklər deyilir.
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Digər obliqat parazitlər təbii şəraitdə heyvanların bir növü-
nün və ya məhdud növlərinin nümayəndələri arasında sirkulya-
siya etməklə mövcuddurlar. Birincilərdən fərqli olaraq, bu para-
zit lər heyvanların digər növlərində (parazitizmin əlavə təzahürü )  
və ya insanda müvəq qəti çoxala bilərlər. Buna görə də onları 
çox sahibli və ya polipatogen parazitlər adlandırırlar. Heyvanlar 
infek siya mənbəyi olduqda, belə xəstəliklər zoonoz� xəstəliklər 
ad lanır. Əsl zoonozlara belə tərif verilir: təbii şəraitdə onurğalı 
hey   vanlar və insanlar arasında yayılan infek si yalar zoonozlar 
adlanır. Parazitlərin müəyyən hissəsi steno biontdur, yəni təbii ş ə-
raitlərdə yalnız heyvan orqanizmində yaşamağa adaptasiya olun-
muşlar. Genetik olaraq insan bu törədi cilərə qarşı həssas deyildir 
(iribuynuzlu qaramalın taunu, buzovların dizenteriyası, pul loroz).

Fakültativ (yalançı) parazitlər. Parazitizm tarixi baxımdan 
ikin cili hadisədir. Parazitlərin ilkin əcdadları saprofitlər olmuşdur. 
Tə kamül prosesində parazitlərin saprofitlərdən inkişaf et məsi, 
yəni parazi tizm dən saprofitizmə keçid baş verir. Bu za man, təbii 
ki, aralıq qruplara aid olan orqanizmlər də əmələ gəlir.

Fakültativ mikroorqanizmlər məhz belə orqanizmlərdəndir. 
Bun lar elə orqanizmlərdir ki, digər canlı orqanizmlərin hesabına 
olan qidalanma tipi yeganə, bəzən isə əsas deyildir. Təbiətdə 
belə orqa nizmlərin mövcud olması əsasən saprofit qidalanma 
yolu ilə təmin edilir. Fakültativ parazitlərin bəziləri (klostridiya-
lar, bəzi göbələklər) insanlarda xəstəlik törədə bilər. Bu törə di ci-
lə rin həyat fəaliyyətinin bioloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, 
onlar tərəfin dən törədilən xəs təliklər sapronozlar adlanır. Onla-
rın törədiciləri ətraf mühitdə sərbəst yaşayırlar. Sapronozların ti -
pik nümayən dəsi legionelyoz xəstəliyidir. Legionellalar üçün 
təbii mühit su hövzələridir. Onlar amöblərdə və yosunlarda, su 
mən  bələrində, kondisionerlərin rütubə tində top la nırlar. Lakin xü -
susi sapronoz infeksiyaların mövcud olması şüb həlidir. Saprofit 
qidalanma tipinə malik törədicilərin qeyri-patogen parazitizm 
fazası vardır (çox zaman heyvan orqanizmində). Buna görə də 
f a kültativ parazitlər tərəfindən törədilən xəstəliklər öz mahiy yə ti nə 
görə zoonozdur (və ya sapronozdur). İnfeksion xəstəliyin ə mə  lə 
gəlməsini isə törədicinin parazitik qidalanma tipi olmadan t ə səv-
vür etmək mümkün deyildir.

downloaded from KitabYurdu.org



60

Mikroorqanizmlərin bəzi nümayəndələrində hər üç qida lan-
 ma tipinin əlamətləri vardır. Məsələn, klostridiyalar toksin ifraz 
edir, onunla zəhərlənmə yoluxmuş şəxsin ölümünə səbəb olur. 
Deməli, saprofitizm (meyitlərdə çoxalma) və parazitizmin (bağır -
saqda və yara da çoxalma) əlamətlərindən başqa, onlar yırtıcılıq 
əlamətlərinə də malikdirlər (sahibi toksinlə öldürmək). Adətən, 
fakültativ parazitlər insanlarda yalnız müəyyən şəraitdə xəstəlik 
törədir. Məsələn, tetanus törədicilərinin bağırsağa deyil, məhz 
yaraya düşməsi xəstəliyin inkişafına səbəb olur. Buna görə də 
onlar şərti-patogen törədicilər qrupuna daxil edilmişdir.

Qeyri - patogen (şərti - patogen) obliqat parazitlər. Son 
zamanlar törədicinin orqanizmdə uzun müddət qalmasını ifadə 
etmək üçün persistensiya termini daxil edilmiş, latent infeksiya 
termini meydana gəlmişdir. Latent infeksiyalara 1, 2, 5 tipdən 
olan adenoviruslar tərəfindən törədilən sadə herpesi misal gös-
tərə bilərik. Xəstəlik yalnız latent infeksiya bioloji tarazlıq vəziy-
yətini pozduqdan sonra əmələ gəlir. Latent infeksiyanın kəs kinləş-
mə si nə gətirib çıxaran spesifik və daxili təsirlərin xarakteri müx  təlif 
xəstəliklər zamanı eyni deyildir. Bu zaman endogen infeksiya 
fəallaşır. Baş verən fenomen özü isə törədici üçün bir uyğun laş-
madır. İnfeksiyanın kəskin mərhələsində onun disseminasiyasını 
təmin edir.

Parazit və sahibin qarşılıqlı uyğunlaşmasının ən son həddi 
qeyri-patogen parazitizmdir. Hazırda məhz təbii şəraitdə qeyri-
patogen olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən pato lo gi yalar 
daha çox əhəmiyyət qazanmışdır. İnsanın daimi sakinləri – bağır-
saq çöpü, difteroidlər, Klebsiella cinsindən olan bak te riyalar və s. 
bu cür xəstəliklərin törədiciləridir. Belə törədicilər tərəfindən 
törədilən xəstəliklər yalnız müəyyən şəraitdə – orqanizmin rezis-
tentliyi aşağı düşdükdə, orqanizmin reaktivliyinin dəyişildiyi 
şəraitlərdə (bu zaman təbii qeyri-patogen mikroorqanizmlər 
pato gen təsir göstərir) əmələ gəlir. Buna radiasion şüalanma, ağır 
travma və yanıqlar, soyuqlama, kortikosteroidlər və anti bi o tik-
lərin qəbul edilməsi aiddir. Orqanizmin rezistentliyi ley ke miya 
və diabet kimi xəstəliklərdə də aşağı düşür. Təbii ş ə ra itdə     insa-
nın patologiyasında qeyri-patogen mikro orqa nizm lər  tərə fin dən 
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törədilən xəstəliklərin xüsusi çəkisi böyükdür. Bun lar hələ yaxşı 
öyrənilməmiş iltihabi xəstəliklər, cərrahi – irinli xəs tə lik lər, yara 
infeksiyası, xolesistit, pielit, sistit və s. iltihabi pro ses lər dir.

İnsanın qeyri-patogen obliqat parazitlər tərəfindən törədilən 
xəstəlikləri bəzən endogen infeksiyalar tipində gedir. Çox zaman 
pato loji prosesin inkişafı spesifik qeyri-patogen parazitlərin 
zədə lənmiş dəri və selikli qişalardan onlar üçün xas olmayan 
yol la daxil olması nəticəsində baş verir. Bu zaman autoinfeksi-
yadan söhbət gedir. Lakin endogen infeksiyalar və autoinfeksiya 
termini dəqiq deyildir. İstənilən mikroorqanizmlər insan orqa-
nizmini onun həyatının istənilən mərhələsində xaricdən yolux-
durur, yəni endogen əmələ gəlmir. Həm də insanların həyatı 
boyu örtük toxumalarının qeyri-patogen mikroflorasının (mik-
roflora) mübadiləsi baş verir və xəstəlik bu mikroflora ilə çarpaz 
yoluxmanın nəticəsində yarana bilər.

Beləliklə, şərti-patogen törədicilər qrupuna özünün bioloji-
ekoloji xarakteristikasına görə fərqlənən müxtəlif törədicilər 
daxil edilir: heyvanların və insanın fakültativ parazitləri və təbii 
şəraitdə patogen olmayan insanın obliqat parazitləri.

Parazitizmin fərdi xüsusiyyətləri. Epidemioloji bioamilin 
xarak teristikasını verərkən infeksion xəstəlik törədicilərinin 
pa razitizmini xarakterizə edən ümumi bioloji-ekoloji xüsusiy-
yət  lərindən başqa, ayrı-ayrı törədicilərin insan orqanizmi və 
ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətinin konkret formalarını da 
nəzərə almaq lazımdır.

Epidemik prosesin gedişinə infeksiyanın aşağıdakı xüsu-
siyyətləri təsir göstərir: inkubasiya dövrünün davametmə müd-
də ti, infek si yanın tipik, atipik və simptomsuz gedişləri, sahib 
orqanizmdən törədicinin xaric olma müddəti və xarakteri, törə-
di cinin ayrı-ayrı orqanlara tropluğu, xəstəliyin gedişinin müd-
dəti, postinfeksion immunitetin təzahür etməsi, xarici mühitin 
əlverişsiz təsirinə qarşı davamlılığı.
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EPİDEMİK PROSES HAQQINDA TƏLİM 

Epidemik prosesin spesifikliyinin təbiəti

Parazitar sistemlərin fəaliyyətini aşağıdakı əlamətlər müəy-
yən  edir: 1) spesifik sahibin populyasiyası ilə törədicinin qarşı-
lıqlı təsiri zamanı aşkar edilən bioloji xüsusiyyətləri; 2) törədici 
populyasiyası ilə spesifik sahibin qarşılıqlı təsiri prosesində 
aş kar edilən bioloji xüsusiyyətləri, ekologiyası və etiologiyası; 
3) parazitar sistemlərin təkamül etdiyi sosial şəraitdə parazit və 
spesifik sahib popul yasi yalarının qarşılıqlı təsiri.

Parazit və sahib populyasiyalarının qarşılıqlı təsirini 
əks etdirən epidemioloji əlamətlər

 Əlamət
 

Əlamətin məzmunu

1. Xəstə və törədicigəzdirənin 
yo luxuculuğunun xarakteri Törədicinin xaric edilmə yolu və yol ux-

ma  mexanizmi. Törədicinin ma hi y yəti 
və infeksion təbiəti ilə müəyyən olunur.2. Xəstələrin yoluxuculuq dö   -

v  rü  (müddəti)

3.İnkubasiya dövrü Yoluxma və xəstələnmə arasındakı inter-
val

4. Xəstəliyin ağırlığının da-
vam   etməsi

Letallıq və əmək qabiliyyətinin iti-
rilməsi göstəriciləri, həmçinin xəs tə-
liyin gedi şi nin ağırlıq dərəcəsinə görə 
xəstələrin bölgüsü. Törədicinin pato-
genliyi sahibin həssaslığı ilə müəyyən 
olunur.

5. Törədicigəzdirənlik və on un 
kateqoriyaları 

Rekonvalessentlərin və (və ya) infek-
si yanın simptomsuz forması ilə yo-
lux muş şəxslərin törədicini orqaniz-
m də saxlamaq qabiliyyəti. Törədicinin 
sahibin immun mexanizmlərinin təsirini 
dəf etmək qabiliyyəti ilə müəyyən olunur.
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6. Əhalinin immunoloji
st rukturu

İnsan populyasiyalarının immunitetin 
olub-olmamağına görə paylanması, im-
mun təbəqənin isə immunitetin gər gin-
li yinə və davam etmə müddətinə görə 
paylanması. Törədicinin immunogenli-
yi  və orqanizmin immunitet əmələ gə-
tir mək və onu saxlamaq qabiliyyəti ilə 
müəyyən olunur.

7.Manifestlik

Xəstəlik əlamətləri olan yoluxmuş 
şəxslərin payı. Törədicinin patogenlik 
də rə cəsi və orqanizmin həssaslığı ilə 
müəyyən olunur.

8.Kontagiozluq əmsalı

Qeyri-immun populyasiyada yoluxmuş 
şəxslərin orta sayı. Törədicinin kon ta-
gi o z luğu və həssaslıq dərəcəsinə görə 
spesifik sahibin populyasiyasının struk-
turu ilə müəyyən olunur. 

9. Endemiklik

Xəstələnmənin proqressiv şəkildə art-
ma sı sürəti. Törədicinin kontagiozluq və  
patogenlik göstəriciləri, həmçinin infek-
siyanın manifestliyi ilə müəyyən olunur.

Epidemiologiya problemlərinə münasibətdə populyasiya 
(fransızca: “population” – əhali deməkdir) bioloji növün real 
möv  cudluq formasıdır. Növlər məkan və zaman daxilində pay-
lan  mış populyasiyalardan təşkil olunmuşdur. Mikrobio logiyada 
yo luxucu xəstəliklərin törədicilərinə uyğun olaraq, populyasiya 
an layışı vəziyyətdən asılı olaraq müxtəlif mənalarda işlədilir. 
Çox zaman populyasiya dedikdə becərilmə şəraitində olan 
mikro orqa nizm lə rin  məcmuyu başa düşülür. 

Müvafiq olaraq epidemiologiyada insan populyasiyası ter-
mini ilə törədicilərin sirkulyasiyası hududunda, başqa sözlə, epi-
demik (endemik) ocaqların hüdudunda insanın ərazi, sosial, 
məişət və yaş qrupları müəyyən edilir. Endemik ərazidə törədici 
populyasiyası həmişə diskretdir. O, məkan və zaman daxilində 
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paylanmış epidemik ocaqlardan ibarətdir (aşkar edilməmiş ocaq-
lar da daxil olmaqla). 

Epidemik ocağa ərazi və populyasiya baxımından müxtəlif 
təriflər verilmişdir. 

L.V.Qromaşevski epidemik ocaq (onun terminologiyasına 
görə – yoluxucu xəstəlik ocağı) dedikdə infeksiya mənbəyinin 
olduğu yer və törədicininin ötürülə biləcəyi (mümkün) yoluxma 
mexanizminin realizasiya olduğu ərazini nəzərdə tutur. Popul-
yasiya yanaşmasında antroponozlar zamanı epidemik ocaq törə-
dici populyasiyasının və onun mövcud olmasını təmin edən insan-
ların yaşayış mühitidir. Bu halda epidemik ocağın məkan və 
zaman sərhədləri insanların ərazi, sosial, məişət və yaş qrup larının 
hə yat fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur; bu ocaq 
da xilində xəstəlik törədicilərinin sirkulyasiyası mümkündür.

 İnsanların zoonozlarla xəstələnməsi enzootiya ilə bağlıdır. 
Enzootiya özü isə epizootik ocaqların inkişaf etməsi zamanı təz a-
hür olunur. Epizootik ocaqların təyinində ərazi (E. N. Pav  lov s ki ) 
və populyasiya (B.N.Beklemişev) yanaşmalarından istifadə e dir-
lər. E.N.Pavlovskiyə görə təbii ocaq (enzootik ocaq) – törə di ci-
nin donordan resipiyentə ötürülməsi mümkün olan coğrafi land-
şaft sahəsidir. Populyasiya yanaşmasına uyğun olaraq, epizootik 
ocaq - törədici populyasiyası və onun mövcud olmasını təmin 
edən onurğalı heyvanların populyasiyalarının (transmissiv infek-
siyalar zamanı həmçinin buğumayaqlıların, sapronozlar zamanı 
isə həm də xarici mühitin spesifik şəraiti) yaşayış mühitidir.

Epidemik proses mürəkkəb sosial-bioloji hadisədir. Epide-
mik proses 3 halqadan ibarətdir: infeksiya mənbəyi, yoluxma 
me  xanizmi və həssas orqanizm. Epidemik proses haqqında təlim 
3 əsas bölməni əhatə edir:

1) Epidemik prosesin əmələ gəlmə səbəbləri (bioloji, təbii, 
s o sial) və onun inkişaf şəraiti, epidemioloji prosesin mahiyyəti, 
parazit və sahib populyasiyaları arasında müəyyən sosial və təbii 
şəraitlərdə baş verən qarşılıqlı təsir öyrənilir.

2) Epidemik prosesin inkişaf mexanizmi: yoluxma mexaniz -
mi   nə zəriyyəsi, təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsi və parazitar sis tem lə-
rin özünütənzimləmə nəzəriyyəsi öyrənilir. 
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3) Epidemik prosesin təzahürləri öyrənilir, yəni infeksion xəs-
tə liklərin müxtəlif ərazi, əhali qrupları və zamana görə paylan-
ması müəyyən edilir.

Birinci� bölmədə epidemik prosesin nə üçün baş verdiyi a y-
dın   laş dırılır. Klinik təbabətdə patoloji prosesi orqanizm səviy yə-
sində öyrənən analoji bölmə etioloji bölmə adlanır.

İkinci�bölmədə epidemik prosesin necə inkişaf etməsi öyrə ni-
lir  və patogenezi müəyyən edilir.

Üçüncü�bölmədə epidemik prosesin necə təzahür etməsi, əla-
mət ləri – semiotika araşdırılır.

Epidemik proses, onu təşkil edən və inkişafına 
təsir göstə rən amillər

Epidemik proses epidemiologiyanın predmetini təşkil edir. 
Epidemik prosesin elementar əsasını yoluxucu xəstəlik, y o-

lux ma mexanizmi və əhalinin xəstəliyə həssaslığı təşkil edir. 
İ.V.Qro ma şevski göstərir ki, epidemik proses bir-birinin ardınca 
qanunauyğun şəkildə baş verən yoluxucu xəstəlik hadisələrindən 
ibarət olub, bütün yoluxucu xəstəliklərin (parazitar xəstəliklərin) 
yeganə real saxlanma formasıdır.

Epidemik proses ardıcıl baş verən və bir-birilə qarşılıqlı əla-
qəsi olan yoluxucu xəstəlik hadisələrinin zəncirindən ibarət 
olub, xəstə və törədicigəzdirən olan epidemik ocaq şəklində özü-
nü büruzə verir. Yoluxucu xəstəliyin yayılması prosesini, s a də cə, 
estafet şəklində təsəvvür etmək olar. Belə olduqda estafet işti-
rakçısı xəstəliyin törədicisini qəbul edir, sonra onu başqasına 
ötürür.

Hər bir növbəti yoluxmanın baş verməsi üçün ardıcıl və qar-
şılıqlı əlaqəsi olan üç amilin iştirakı mütləqdir: 

a) xarici mühitə törədicini ifraz edən yoluxucu xəstəliyin 
mən bəyi (insan, heyvan); 

b) yoluxucu xəstəliyin keçirilmə amilləri (xarici mühit ob yek t-
ləri – su, hava, torpaq və s.);

c) həssas orqanizm (immuniteti olmayan əhali).
Bunların birinin epidemik prosesdən çıxarılması yoluxucu xəs -

təliyin yayılmasının qarşısını alır. Epidemik proses sosial və bio-
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loji əsası olan mürəkkəb hadisədir. Sosial nöqteyi-nəzərdən epi-
demik proses insanların cəmiyyətdə yaşayış tərzindən (sıxlıq), 
su və kanalizasiya ilə təchiz olunmasından, peşəsindən, müha-
ribələrdən, tibbi yardımla təchiz olunmasından və s. asılıdır. Epi-
demik prosesin bioloji əsası onunla izah olunur ki, o, yoluxucu 
xəs təlik törədici ilə insan orqanizmi arasında qarşılıqlı təsirin 
nəti cəsidir. Törədicilərin insan bədəninə daxil olmasına, orada 
i n kişaf etməsinə, digər canlı orqa nizmə keçməsinə, yaşamasına 
və ya bir növ kimi təbiətdə saxlanmasına şərait yaradır.

Epidemik prosesin tərkib hissələri (daxili strukturu)

Epidemik proses haqqında təlim ümumi epidemio logi ya nın 
əsas hissəsidir və L.V.Qromaşevskiyə görə, o, epidemio lo gi ya-
nın pred metidir. Epidemik proses – populyasiya səviyyəsində 
törədicinin və insan orqanizminin qarşılıqlı təsiri prosesi olub, 
müəyyən sosial və təbii şəraitlərdə tək-tək və ya çoxsaylı xəs tə-
lik lərlə, həmçinin infeksiyanın simptomsuz formaları ilə təzahür 
edir. L.V.Qromaşevski göstərmişdir ki, epidemik proses bir-bi ri-
nin ardınca davam edən infeksion hallar zənciridir. V. D.  Bel ya-
kov (1964, 1976) isə epidemik prosesi xarakterizə edərək söy lə-
miş dir ki, o, populyasiya-növ səviyyəsində törədici-parazit və 
in san orqanizminin qarşılıqlı təsirinin özünütən zimləmə prosesi 
olub, labüd və kifayət qədər sosial və təbii şəraitlərdə infeksiya-
nın manifest və simptomsuz formaları ilə, tək-tək və çoxlu xəs-
tə lənmələrlə təzahür edir. 

Epidemik prosesin bir il (mövsümilik), bir çox illər və hətta 
on illiklər ərzində (dövrilik) dövri yüksəlişləri və enişləri sə ciy yə-
vidir. 

Epidemik prosesin inkişafının əsasında 3 başlıca halqa durur: 
infeksiya mənbəyi, yoluxma mexanizmi, həssas orqanizm. 
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Epidemik prosesin strukturu.

İnfeksiya mənbəyi

Epidemik prosesin inkişafında infeksiya mənbəyi mühüm rol 
oynayır. İnfeksiya mənbəyi – törədicinin çoxaldığı, toplandığı və 
xarici mühitə ifraz edildiyi və onun mövcud olması üçün təbii y a-
şayış mühiti hesab olunan yoluxmuş canlı orqanizmdir.

Müasir terminologiyada “İnfeksiya�mənbəyi dedikdə törə di ci-
nin növ kimi saxlanmasını təmin edən təbii yaşayış və ço xalma 
mühiti başa düşülür”. İnfeksiya mənbəyi bunlardır:

• insan – kəskin və xronik infeksiya ilə xəstə, rekon valessent və 
ya törədicigəzdirən;

• canlı orqanizm, əsasən heyvanlar, nadir hallarda bioplankton 
(zooplankton və ya fitoplankton);

• abiotik ətraf mühit.
Yoluxmuş orqanizmdən törədicinin xaric edilməsi fizioloji 

pro seslərlə (defekasiya, sidik, tənəffüs, tüpürcək ifrazı, epitelinin 
des kvamasiyası və s.), onların patoloji intensivləşməsi (ishal), 
həm  çinin bəzi patoloji aktlar (öskürək, zökəm, asqırma, qusma) 
və s. proseslərlə (dəridə və selikli qişalarda xoralar, eroziyalar) 
şərt  lənir ki, bunlar xəstəliyi müşayiət edirlər. Törədicilər qapalı 
qan sistemində yerləşdikdə onlar orqanizmdən qansoran buğuma-
yaqlılar vasitəsilə xaric edilir.

Yoluxmuş orqanizmdən xaric edildikdən sonra yoluxucu xəs-
tə liklərin törədiciləri ətraf mühitdə qalır, burada onlar nəinki 
müəyyən müddətdə həyat qabiliyyətini saxlayır, həm də bu və ya 
digər amillərlə yeni orqanizmə daşınırlar.

Əgər infeksiya mənbəyi insandırsa, onda xəstəlik antro po-
noz  lar qrupuna aiddir. Bəzi yoluxucu xəstəliklərdə insan ye ganə 
infeksiya mənbəyi (qarın yatalağı və səpgili yatalaq, malyariya, 
q ı zılca, epidemik parotit) ola bilər. Çox vaxt xəstə klinik əla-
mətlərin şiddətlənməsi dövründə törədiciləri maksimal miqdarda 
ifraz edir, yəni xəstəlik törədicinin ətraf mühitdə yayılmasını t ə-
min edən simptomlarla (zökəm, asqırma, öskürək, qusma, dia-
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reya, tüpürcək ifrazı, yerli zədələnmə ocaqlarının möh təviy yatı) 
m ü şayiət edilir. Bu zaman oxşar simptomların yaranması yolu-
xucu xəstəliklə xəstə insanın mikroorqanizmdən və onun tok si-
nin dən fiziki cəhətdən azad olmasına şərait yaradır. Lakin elə h ə -
min simptomlar törədicinin xeyrinədir, onun ətraf mühitdə 
yayılmasını və bioloji növ kimi saxlanmasını təmin edir.

Yoluxduruculuq baxımından xəstənin ətrafdakılar üçün təh-
lü kəlilik dərəcəsi xəstəliyin müxtəlif dövrlərində eyni deyildir, 
bu da yoluxucu xəstəliklərin əksəriyyəti üçün səciyyəvi olan pa -
to genlik və klinik tsiklilik ilə şərtlənir. İnfeksiya mənbə lərinin 
bütün baxılan variantlarından epidemioloji baxımdan ən təh lü kə si 
atipik, çətin aşkar edilən formalar və infeksion prosesin müx təlif 
dövrləridir.

Yoluxucu xəstəlik aşağıdakı dövrlərə bölünür: inkubasiya döv-
rü – yoluxma anından etibarən xəstəliyin klinik əlamətləri mey-
dana çıxana qədər davam edir, xəstəliyin manifestləşməsi dövrü, 
rekonvalessensiya dövrü, sağalma və qalıq əlamətləri dövrü.
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İnkubasiya� dövründə, adətən törədicinin ətraf mühitə yayıl-
ması müşahidə olunmur, lakin bəzi infeksiyalar (qızılca, B və C 
v  i  ruslu hepatit) zamanı bu dövrün sonunda törədicinin ifraz 
edilməsi mümkündür.

Bir qayda olaraq, xəstəliyin başlanğıcından nə qədər çox vaxt 
keçmişsə, xəstə və ya xəstəliyi keçirmiş şəxs ətrafdakılar üçün 
bir o qədər az təhlükəsizdir.

Sağalma dövründə törədicinin ifraz edilməsi azalır və əksər 
y o luxucu xəstəliklərdə tamamilə kəsilir. Lakin bəzən rekonva-
lessent törədicigəzdirənlik� formalaşır ki, bu halda ətraf mühitə 
törədicinin müəyyən müddət ifraz edilməsi mümkündür (difte-
riya, streptokokk infeksiyası, vəba, qarın yatalağı). Törə dici gəz-
di rənlər – praktik sağlam şəxslərdir. Törədiciləri ifraz etmə müd-
də tindən asılı olaraq törədicigəzdirənliyin kəskin (3 aya qə  dər  
q a rın yatalağı və paratiflərdə) və ya xronik formaları (3 ay  dan bir 
neçə on ilə qədər) ayırd edilir. Xronik törə dici gəz di rən lik bir çox 
illər və hətta ömürlük davam edə bilər. Rekonvalessent, kəskin 
və xronik törədicigəzdirənlər çox vaxt böyük epidemioloji 
əhəmiyyət daşı yır, belə ki, onlar təcrid edilmir, sağlam şəxslərlə 
aktiv ünsiy yətdə qalırlar. Bir sıra infeksiyalarda belə törə di ci gəz-
di rənlərin miqdarı (meninqokokk infeksiyası, vəba, difteriya) 
manifest formalarla xəstələrin sayından on, yüz, hətta min dəfə 
çox olur.

Törədicigəzdirənlik infeksion xəstəliklərə qarşı əvvəllər pey-
vənd olunmuş şəxslərdə və ya həmin xəstəliklərə tutulmuş şəxs-
lərdə, başqa sözlə, immuniteti olan şəxlərdə də ola bilər, buna 
sağ  lam törədicigəzdirənlik deyilir. Tranzitor törədici gəzdirənlər 
daha az təhlükə törədirlər, onların orqanizmində törədicilər qısa 
müd dət ərzində qalır.

Patogen mikroorqanizmlərin əksəriyyətinin yaşaması və art-
ması üçün yeganə təbii şərait canlı orqanizmdir ki, o da onların 
parazitik təbiəti ilə bağlıdır. Xarici mühit belə canlılar üçün 
müvəqqəti yaşayış yeri olaraq onların müəyyən müddət saxlanıl-
masını təmin edir. Həssas insan və heyvan orqanizmində pato-
gen mikrobların yaşaması, onların nəinki törəyib artması üçün, 
eləcə də təbiətdə bir növ kimi saxlanması üçün şərait yaradır. 
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Yo luxmuş insan və heyvanlar yoluxucu xəstəliklərin amilləri 
üçün təbii sahibdirlər, onlardan patogen mikroor qanizmlər sağ-
lam insanlara keçə bilər, ona görə də onlar yoluxucu xəstəliyin 
mənbəyi adlanırlar.

Qeyd etdiyimiz kimi, yoluxucu xəstəliyin (infeksiya) mən-
bəyi insanlar və müxtəlif növ heyvanlar ola bilər. İnsanlar ara-
sında yayılan yoluxucu xəstəliklərin əsas qrupunu antro po noz lar 
(yunanca “antropos” – insan və “nozos” – xəstəlik), yəni an caq 
i n s ana xas olan xəstəliklər təşkil edir. Bu xəstəlik amil lərinin 
bioloji sahibi insandır. Elə ona görə də, antroponozlarda infek-
siya mənbəyi yoluxmuş şəxs (xəstə və törədicigəzdirən) olur.

Antroponozlara qızılca, göyöskürək, qrip, dizenteriya, vi  ru s -
lu   hepatit, qarın yatalağı və s. yoluxucu xəstəliklər aiddir. İnfek-
siya mənbəyi (yoluxmuş insanlar) infeksion prosesin gedişinin 
müxtəlif formasında (kəskin, yüngül formalar və törə di ci gəz-
dirmə) patogen mikrobları ətraf mühitə ifraz edir. Patogen mik-
robların xəstə orqanizmdən ifraz edilməsi müddəti xəstəliyin 
patogenezi və kliniki dövrləri ilə sıx əlaqədardır. Adətən, xəs tə li-
y in inkubasiya dövründə törədici ifraz olunmur, bəzi xəs tə lik-
lər də (qızılca, qarın yatalığı, infeksion hepatit və s.) bu dövrün 
s o nunda törədicilər xaricə ifraz oluna bilir. Bəzi xəstəliklərdə 
(qı zılca, göyöskürək, infeksion hepatit və s.) xəstəliyin prodro-
mal dövrü ən yoluxucu dövr hesab edilir. İnfeksion prosesin 
şiddətlənmə dövründə xarici mühitə böyük miqdarda törədici 
ifraz olunduğundan bütün yoluxucu xəstəliklər üçün bu dövr ən 
y o luxdurucu dövr sayılır.

İnfeksion prosesin sönməsi və klinik simptomların yox o l-
ması ilə bərabər törədicilərin ifraz edilməsinin intensivliyi azalır. 
Xəstələrin əksəriyyətində sağalma baş verdikdə bu proses da ya-
nır. Bəzi xəstəliklərdə (qarın yatalağı, dizenteriya, skarlatina və s.) 
isə klinik simptomların yox olması orqanizmin törə di ci dən azad 
olmasından tez baş verir, belə hallarda xəstələr rekon va les se nsiya 
dövründə də yoluxdurma qabilliyətini saxlayır.

İnfeksiya mənbəyindən törədicilərin ifraz edilməsi yolları 
o n ların inkişafı üçün seçdiyi üzv və toxumalardan asılıdır. Belə 
ki, tənəffüs üzvlərinin yoluxucu xəstəliklərində (qızılca, göy ös-
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kü rək, qrip, vərəm və s.) mikroblar bəlğəm və selik damcıları, 
m ə də-bağırsaq üzvlərinin zədələnməsi ilə özünü göstərən xəs tə-
lik   lərdə (qarın yatalağı, dizenteriya, vəba və s.) isə əsasən q u-
sun tu kütlələri və nəcislə ifraz olunur. Bəzi xəstəliklərdə (malya-
riya, rikketsiozlar və s.) törədicilər xariclə əlaqəsi olmayan d a xi li 
üzv və toxumalarda inkişaf edir, sonra qana keçir, ona gö rə də bu 
zaman törədicilər sağlam insanlara qansoran həşə rat lar vasitəsilə 
ötürülür.

Yoluxucu xəstəliklərdə ikinci infeksiya mənbəyi hey van lar-
dır, belə xəstəliklər zoonozlara aiddir. Zoonoz xəstəliklər insanın 
yoluxucu və invazion xəstəliklərinin böyük bir qrupunu (y u-
nan ca “zoon” – heyvan və “nozos” – xəstəlik) təşkil edir, bu 
xəs təliklərdə infeksiya mənbəyi müxtəlif heyvanlardır. Heyvan-
ların əhliləşdirilməsi insanlara zoonoz xəstəliklərin keçirilmə sin də 
mühüm rol oynayıb.

Bəzi zoonozlar üçün təbii ocaqlılıq xarakterikdir. Bu hallarda 
bio senozların üzvləri arasında törədicilərin təbii rezervuarları möv-
cuddur. Təbii ocaq larda törədici zəncirvari şəkildə: heyvan – bio-
tik keçirici – heyvanlar arasında dövr edir və bununla spesifik 
yaşayış mühitinin, populyasiyanın və növünün saxlanmasını 
təmin edir. Təbii ocaqlar insandan asılı olmayaraq uzun müddət 
mövcud ola bilər. İnsan təbii ocaqda yoluxur və epidemik zəncirə 
cəlb edilir (məsələn, gənə ensefaliti, taun, tulyaremiya, hemorra-
gik qızdırma). Bu zaman ev heyvanları və kənd təsərrüfatı hey-
vanları epidemik zəncirə qoşulur. Əgər insan, ev və kənd təsər-
rü fatı heyvanları sonralar digərləri üçün infeksiya mənbəyi kimi 
xid mət edirsə, onlar əlavə infeksiya mənbəyi adlanır.

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəliklərində (vərəm, qara 
y a ra, manqo, sap, salmonelyoz, listerioz, erizipeloid, leptospi-
roz, tokso plazmoz, dabaq, Kü-qızdırması, trixinelyoz və s.) xəs-
tə heyvanlar çox vaxt infeksiya mənbəyi rolunu oynayır. Bunu n-
 la yanaşı, bir çox vəhşi heyvanlar da, onların içərisində g  ə  mi ricilər 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır, bir çox təbii ocaqlı xəs tə lik lərdə (tulya-
remiya, gənə qayıdan yatalağı, gənə ensefaliti və s.) infeksiya 
mən bəyinə çevrilirlər. İnsanlarda rast gəlinən yo luxucu xəstə lik-
lə rin təxminən üçdə birini zoonozlar təşkil edir. Bununla belə, 
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əhalinin zoonozlarla yoluxması antroponozlara nisbətən qat-qat 
azdır.

Zoonozların epidemik prosesi epizodik ocaqda daima dövr 
edən törədici populyasiyası ilə insan cəmiyyəti arasında qarşılıqlı 
prosesdir.

Abiotik�mühit (torpaq, su, yerüstü ekoloji sistemlər) – üçüncü 
infeksiya mənbəyidir, belə mühit infeksiya mənbəyi sayıldıqda 
xəstəliklər sapronoz�xəstəliklər adlanır. Sapronozların törə dici lə ri   
ətraf mühitdə (torpaqda, suda) daima və sərbəst şəkil də yaşayır 
və özlərinin təbiətdə mövcud olması üçün epidemik prosesə bir 
o qədər də möhtac deyildirlər. Bu törə dicilər insanın və heyvan-
ların psevdo parazitləridir. Sap ro nozların törədiciləri sərbəst y a şa-
yan sapro fit lərdən və bitkilərdən, buğumayaqlılardan, hidrobiont-
lardan təkamül etmişdir. Sapronozlara yersiniozlar, l e gio nelyozlar, 
meloidozlar aiddir. Proqnozlara görə sapronozların xüsusi çəkisi 
gələcəkdə yoluxucu xəstəliklərin strukturunda artaracaqdır.

Beləliklə, insanlar infeksiya mənbəyi olduqda belə xəstə lik-
lər antroponoz, heyvanlar olduqda zoonoz xəstəliklər adlanır.

Törədiciləri ətraf mühitdə əlverişli şəraitdə artıb çoxalan in -
fek  sion (parazitar) xəstəliklərə sapronoz�xəstəliklər deyilir.

Törədicilər üçün təbii yaşayış mühiti olan və onların təbiətdə 
mövcud olmasını təmin edən biotik insan və ya heyvan orqa-
nizmi və abiotik (su, torpaq) obyektlərin cəmi infeksiya törə di ci-
lə  rinin rezervuarı�adlanır.

Yoluxma mexanizmi

Patogen mikrobların yoluxma mexanizmi xəstəlik törə di ci si-
nin yoluxmuş orqanizmdən sağlam orqanizmə ötürülməsini t ə-
min edən tarixi təkamül prosesində yaranmış bir vasitədir. Və ya 
“Y o luxma mexanizmi təkamül prosesində törədicinin formalaş-
mış infeksiya mənbəyindən həssas insan və ya heyvan orqa niz-
mi nə ötürülməsi vasitəsidir”.

Antroponoz infeksiyalarda aşağıdakı yoluxma mexanizm ləri 
ayırd olunur: aspirasion,�fekal-oral,�transmissiv,�kontakt,�vertikal.

Aspirasion�və�ya�aerozol�yoluxma mexanizmi iki yolla rea-
li zə olunur: hava-damcı və hava-toz.
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Fekal-oral yoluxma mexanizmi törədiciləri insanların həzm 
yo lunda olan bağırsaq infeksiyaları üçün xarakterikdir.

Transmissiv yoluxma mexanizmi törədiciləri qanda yerləşən 
xəstəliklər zamanı qansoran həşəratlar (buğumayaqlılar) v a si tə si-
 lə həyata keçirilir.

Kontakt (təmas) yoluxma mexanizmi xarici örtüklərin infeksi-
yaları zamanı yoluxmuş və həssas orqanizmin dəri örtüyü, s e likli 
qişaları ilə (bilavasitə təmas) və ya törədicilərlə çirk lən miş  ə ş-
yalar vasitəsilə (dolayı təmas) həyata keçir.

Vertikal�yoluxma mexanizmi dölün bətndaxili dövrdə müx tə-
lif  xəstəliklərlə yoluxması zamanı həyata keçir (toksaplazmoz, 
məxmərək, İİV-infeksiya).

Təbii mexanizmlərlə yanaşı, süni yoluxma mexanizmləri 
(artifisial) də mövcuddur. Süni (artifisial) yoluxma mexanizmi 
daha çox xəstəxanadaxili infeksion xəstəliklər zamanı realiza-
siya olunur.

Yoluxma mexanizmi haqqında təlim L.V.Qromaşevski tərə-
findən işlənib hazırlanmışdır. O, törədicinin yoluxma mexa niz-
minin onun orqanizmdə lokalizasiyasına uyğun gəlməsi qanu-
nunu forma laşdırmışdır. Bu qanuna əsasən törədicinin yoluxmuş 
orqanizmdən xaric edilməsi və həssas orqanizmə daxil olması 
üsulu onun sahib orqanizmdə lokalizasiyası ilə müəyyən edilir 
ki, bu da əksər hallarda törədicinin bir fərddən digərinə ötü rül-
mə si mexanizminə müvafiq gəlir. Təbii şəraitdə infeksiyanın 4 
əsas yolux ma mexanizmi realizə olunur: fekal-oral (bağırsaq 
infeksi yalarında), aerozol (tənəffüs yolu infeksiyalarında), trans-
missiv (qan infeksiyalarında) və təmas (xarici örtüklərin infek si-
ya   la rında).

Törədici əsasən bağırsaqda lokalizasiya etdikdə yoluxmuş 
o r qa nizmdən onun xaric edilməsi ifrazatlarla (nəcis, sidik) və ya 
q u suntu kütlələri vasitəsilə baş verir. Törədicinin həssas or  qa-
niz mə daxil ol ması ağız vasitəsilə (əsas etibarilə çirklənmiş su 
və ya qidanın qəbulu zamanı) həyata keçir, sonra o, yeni o r qa-
niz min həzm yolunda yer ləşir. Ona görə də bağırsaq infeksiyala-
rının törədicilərinin yoluxma mexanizmi fekal-oral mexanizm 
adlanır.
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Əgər törədici əsasən tənəffüs yolunun selikli qişasında l o-
kali za siya edirsə, onda nəfəsvermə zamanı aerozolun tər ki bin  də 
xaric edilir. Həssas orqanizmə törədicinin düşməsi havanın u d ul-
ması zamanı baş verir, nəticədə törədici təkrarən yeni orqaniz-
min tənəffüs yollarında yerləşir. Ona görə də tənəffüs yolunun 
törədicilərinin yoluxma mexanizmini aspirasion (aerozol) mexa-
nizm adlandırırlar.

Törədici qan-damar sistemi və limfada yerləşdikdə yoluxmuş 
orqanizmdən qansoran buğumayaqlıların (həşəratların və gə nə lə-
rin) vasitəsilə xaric edilir və həssas orqanizmin qan-damar 
sisteminə yoluxmuş buğumayaqlının qansorması zamanı yeridi-
lir. Qan infek siyalarının törədicilərinin yoluxma mexanizmi tran-
smissiv mexanizm adlanır.

Törədicinin xarici örtüklərdə (dəri və onun törəmələri, ətraf 
m ü hitə çıxışı olan selikli qişalar) lokalizasiyası zamanı resipi-
yentin xarici örtüklərinə onun keçməsi infeksiya mənbəyi ilə t ə-
mas zamanı həyata keçir. Bununla əlaqədar olaraq, xarici ör  tük-
lərin infeksiya larının törədicilərinin yoluxma mexanizmi t�ə�mas�
mexanizmi adlanır.

Bu əsas yoluxma mexanizmlərindən başqa, törədicilərin bir 
nəsildən digər nəslin fərdlərinə ötürülməsi (horizontal yoluxma) 
beşinci –�vertikal yoluxma mexanizmi ilə həyata keçir ki, bu da 
tö rədicinin anadan dölə, yəni bir nəsildən digərinə ötürülməsini 
təmin edir.

Beləliklə, müasir dövrdə aşağıdakı yoluxma mexanizmləri 
məlumdur: 1.Fekal-oral; 2. Aerozol (hava-damcı, ha  va -toz) ; 3. 
Transmissiv; 4. Təmas (o cümlədən hemokontakt); 5. Vertikal 
(transplasentar).

Yoluxma mexanizmi haqqında təlimə görə patogen mikrob-
ların yoluxma mexanizmi xəstəliklərin törədicilərinin parazitik 
təbiəti ilə bağlı olub, onların təbiətdə bioloji növ kimi saxlanma-
sını təmin edir.

Törədicilər parazit sahibin orqanizmində özünün yaşa ması 
üçün ən yaxşı əlverişli şərait (lazımi qida, optimal temperatur, 
rü tubət və s.) tapır. Lakin təbiətdə öz növünü saxlamaq üçün 
pa razit hökmən sahibini dəyişməlidir. Törədicinin başqa or  qa-
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niz mə keçməsinin labüdlüyü ondan irəli gəlir ki, xəstəlik zamanı 
yoluxmuş orqanizmdə immunoloji dəyişikliklər (müdafiə reaksi-
yaları) baş verir, nəticədə parazit həyat tərzi keçirən mikrobun 
ölü münə gətirib çıxaran qeyri-əlverişli şərait yaranır. Bəzi xəs tə-
lik lərdə (qızılca, pappataçi qızdırması və s.) immunitet elə s ü rət lə 
yaranır ki, törədici xəstəlikdən artıq bir neçə gün sonra məhv 
olur. Bir qrup xəstəliklərdə isə (vərəm, qarın yatalağı və s.) i m-
munoloji cavab reaksiyanın zəifliyi nəticəsində törədici yolux-
muş orqanizmdə uzun müddət, bəzən isə bütün ömrü boyu sax-
lanılır. Bu halda da törədicinin bir orqanizmdən başqasına 
k e ç  məsi bioloji cəhətdən olduqca vacibdir, istənilən orqanizmin 
yaşama müddəti məhduddur, onun ölməsi ilə bərabər törədici də 
məhv ola bilər. Beləliklə, əgər xəstəliklərin törədiciləri özlərinin 
bioloji fərdi sahiblərini dəyişmək qabiliyyətindən məhrum o l-
saydılar, onda bu, onların ölümü ilə nəticələnər, bioloji növ kimi 
yox olmasına və nəticədə həmin yoluxucu xəstəliklərin ləğv 
olmasına gətirib çıxarardı. Əslində isə, göründüyü kimi, y o-
lux ma mexanizminin sayəsində törədicilər digər sahib o r qa niz m-
lərə keçərək öz inkişaflarını davam etdirirlər.

Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin infeksiya mənbə yindən 
yeni həssas orqanizmə yoluxması prosesi mürəkkəb proses olub. 
3 mərhələdən ibarətdir: birinci mərhələdə – törədici yoluxmuş 
orqanizmdən xaric olur, ikincidə davamlılığından asılı olaraq 
xarici mühitdə müəyyən müddət yaşayır, üçüncü mərhələdə isə 
yenidən həssas orqanizmə daxil olur.

Patogen mikrobun bioloji sahibin orqanizmində spesifik l o-
ka lizasiyası hər bir yoluxucu xəstəliyin törədicilərinin mü  əy yən 
yoluxma mexanizmi üçün şərait yaradır. Başqa sözlə desək, t ö-
rədicinin orqanizmdə lokalizasiyası və bir bioloji sa hibdən d i gə-
rinə yoluxma mexanizmi bir-birilə sıx əlaqədardır.

Yoluxucu xəstəlik törədicilərinin xarici mühitdə müxtəlif d a-
vam lılığı yoluxma mexanizmi ilə təyin edilir. Məsələn, malya-
riya paraziti xarici mühit amillərinə davamsızdır, ona görə də 
xəs təliyin yayılmasında iştirak edən qansoran həşəratlar (ağcaqa-
nadlar) törədiciləri xarici mühitin mənfi təsirlərindən qoruyur və 
öz inkişaf tsikllərini başa çatdırmağa imkan verir.
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Törədicinin yoluxmuş orqanizmdən sağlam orqanizmə ötü-
rül  məsinə şərait yaradan və epidemik prosesin fasiləsizliyini 
təmin edən ətraf mühit amilləri yoluxucu xəstəlik törədicilərinin 
yoluxma amilləri adlanır. Onlara cansız yoluxma amilləri – 
ha va, su, torpaq, qida məhsulları, məişət əşyaları, əmək vasi tə-
lə ri və canlı keçiricilər – buğumayaqlılar aiddir. Tö rə di ci ni n ötü-
rülməsində iştirak edən amillərin cəmi onun yoluxma yolunu 
təyin edir.

İ.İ.Yolkin (1973) qeyd edir ki, yoluxma amilləri əsasən fərdi 
və konkret olur. Bəzi yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin 
yayıl masında bir deyil, bir neçə amil iştirak edir, ancaq bu halda 
da yoluxmada əsas rol dominant amilə məxsusdur. Məsələn, 
qarın yatalağı bakteriyalarının yayılmasında törədicigəzdirənin 
əlləri – mətbəx qabları – qida məhsulları (süd) və ya qarın yata-
lağı xəstəsinin ifrazatları ilə çirklənmiş ləyən – milçəklər – qida 
məhsulları iştirak edə bilər. Bu amillərdən ən əsası qida məh sul-
la rıdır. Digər şəraitdə qarın yatalağının yayılması fərqli yol la baş 
verə bilər: yoluxucu xəstəxananın zərərsizləş di ril mə mi ş  çirkab 
suları – açıq su hövzəsi – texniki su kəməri – sənaye sexində su 
duşu. Burada əsas yoluxma amili sudur. Beləliklə, yoluxucu xəs-
tə liyin yayılması yolu epidemik prosesin saxlanmasını təmin 
ed ən bütün başlıca yoluxma amillərinin birgə təsirinin nəti cə si dir. 

Patogen parazitlərin yoluxma mexanizmi və amilləri haq-
qın da müasir fikirlərə əsaslanaraq yoluxucu xəstəliklərin aşağı-
dakı yoluxma yollarını ayırd etmək olar: 1) hava-damcı və hava-
toz, 2) transmissiv, 3) su, 4) qida, 5) məişət (istehsalat). Bəzi 
yoluxucu xəstəliklərdə, məsələn, bağırsaq xəstəliklərində törə-
dici bir neçə yolla yayılır (su-qida, qida-məişət). Bunu nəzərə 
ala   raq qarışıq yoluxma yolunu ayırd etmək məqsədəuyğundur. 
Belə olduqda əsas yoluxma amillərini digər amillərdən fərq lən-
dir mək lazımdır (İ.İ.Yolkin, 1978).

Törədicinin yoluxma mexanizmi maddi amillər – ətraf mühi-
tin abiotik və biotik elementləri vasitəsilə realizasiya olunur ki, 
bu amillər törədicinin infeksiya mənbəyindən həssas orq a nizmə 
daşın masını təmin edir. Birincili, son və bəzi hallarda aralıq 

downloaded from KitabYurdu.org



77

yo luxma amilləri ayırd edilir. Birincili yoluxma amili törədicinin 
xaric edilməsində iştirak edən, son – törədicinin həssas or  qa niz mə 
ötürülməsini təmin edən, aralıq – birincili və son am illər ar asında 
y o luxmada iştirak edən amillərdir.

Abiotik (cansız) yoluxma amillərini hava, su, torpaq, toz, qida, 
insan fəaliyyətinin maddi məhsulları (əşyalar, qurğular, nəqliyyat 
vasitələri və s.) təşkil edir. Buraya həmçinin tibb alətləri, qan 
preparatları, transplantatlar və s. aiddir. Son illərdə venadaxili 
nar kotik vasitələrin istifadəçiləri arasında hemo kontakt infeksi-
yalar (B və C hepatitləri, İİV-infeksiya) geniş yayılmışdır. Biotik 
(canlı) yoluxma amillərinə buğumayaqlıların müx təlif nüma yən-
də ləri (ağcaqanadlar, bitlər, birələr, hünülər, gənələr, mil çək lər) 
aiddir. Bu amillər qrupu taun, rikketsiozlar, gənə ensefaliti, h e-
mo r ragik qızdırmalar, malyariya xəs təlik lə ri nin  törədicilərinin 
ö tü  rülməsində iştirak edirlər.

Yoluxma� yolları – yoluxma amillərinin cəmi olub, konkret 
epi demik şəraitdə törədicinin bir orqanizmdən digərinə ötürül-
məsini təmin edən ətraf mühit elementləridir. Belə ki, fekal-oral 
yo luxma mexanizmi su, qida, məişət yolları ilə realizə olunur. 
Aero zol mexanizm hava-damcı və hava-toz yolu, təmas mexa-
niz mi – infeksiya mənbəyi ilə birbaşa fiziki təmas (Lass qızdır-
ması), o cümlədən heyvanlarla təmas – zədələnmə (dişləmə, cır-
maqlama, quduzluq zamanı tüpürcəklə), zədələnmədən (Lass 
qız dırması), cinsi təmas (cinsi yolla ötürülən 20-dən çox infek-
siya) zamanı baş verir. Hemokontakt mexanizm tibbi əmə liy yat-
lar  və manipulyasiyalar zamanı həyata keçir.

Bioloji müharibədə meymun çiçəyi, boliviya hemorragik qız-
dırması, Ebol, Lass qızdırması, Rift vadisinin qızdırması, həm-
çinin botulizm toksini də işlədilə bilər.

İnsanların və heyvanların xəstəliklərə qarşı  
h   ə   s                              sas  lığı və rezistentliyi. 

Həssaslıq – parazitin və sahibin təkamülü pro se sin də for ma-
la şan orqanizmin növ əlamətidir, törədicinin daxil olmasına qarşı 
orqanizmin infeksion proseslə cavab vermək qabiliyyətidir. Epi-
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demioloji nöqteyi-nəzərdən insanların populyasiyası qeyri-həm-
cins olması (heterogenlik) ilə sə  ciy yə lə nir , istənilən vaxt o, h ə min 
infeksiyaya qarşı həssas və qeyri-həssas fərdlərlə təmsil olu nur.

Törədiciyə olan münasibət, həssaslıq səviyyəsi (və ya qeyri-
həs   saslıq) aşağıdakı əsas amillərlə şərtlənir: a) növ və fərdi re  zis -
tentlik; b) təbii (aktiv və passiv) və süni (aktiv və passiv) im  mu-
ni tet. Müəyyən edilmişdir ki, əgər populyasiyada immun təbəqə 
95% və ondan yuxarı təşkil edirsə, onda törədicinin dövr etməsi 
d a yanır, epidemioloji salamatlıq yaranır. Bununla əla qə dar ola-
raq, müvafiq törədicilərə qarşı kütləvi vaksinasiyanın aparılması 
yolu ilə kollektivlərdə “immun təbəqənin” yaradılması epidemi-
yaların qarşısının alınmasının ən təsirli yoludur.

Patogen amil (mikroorqanizmlər, ibtidailər, helmintlər, pri-
onlar) əsas etibarilə yoluxucu xəstəliyin spesifikliyini təmin edir, 
onun təza hür forması, davametmə müddəti, ağırlıq dərəcəsi və 
n ə ticəsi mikro orqanizmin müdafiə mexanizmlərindən asılıdır. 
Ma k roorqanizmin həssaslığı feno- və genotipik xüsusiyyətləri, 
ətraf mühit amillərinin təsiri ilə şərtlənən reaktivliyin dəyiş kən-
li yi ilə təyin olunur.

Müdafiə baryerlərinə xarici (dəri, gözün, tənəffüs yollarının, 
mədə-bağırsaq yolunun və cinsiyyət üzvlərinin selikli qişaları), 
daxili (histiohemositar) baryerlər, hüceyrə və humoral (qeyri-spe-
sifik və spesifik) sistemləri aiddir.

Dəri mikroorqanizmlərin əksəriyyəti üçün dəfedilməz mexa-
niki baryer sayılır, tər vəzlərinin şirəsində bir sıra mikro or qa niz m-
lərə münasibətdə bakterisid sayılan lizosim vardır. Se likli qişalar 
da həmçinin mikroorqanizmlərin yayılmasında mexaniki baryer 
hesab olunur. Selikli qişaların şirəsində sekretor im mun qlo bu lin-
lər, lizosim, faqositar hüceyrələr vardır.

Xlorid turşusu hasil edən mədənin selikli qişası yüksək bak-
terisid təsirə malikdir. Mədə şirəsinin turşuluğu aşağı olduqda və 
ya sek resiyaarası dövrdə onun miqdarı minimal olan şəxslərdə 
b a ğır saq infeksiyalarının inkişaf etməsini məhz bununla əla qə-
lən dirmək lazımdır.
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Dərinin və selikli qişaların rezident mikroflorası da bir çox 
patogen mikroblara qarşı kəskin antoqonist təsir göstərir.

Hematoensefalitik baryer güclü müdafiə təsirinə malikdir, 
ona görə beyin maddəsinə mikroorqanizmlər nisbətən nadir hal-
larda daxil olur.

Qeyri-spesifik müdafiə amillərinə faqositoz qabiliyyətə malik 
hüceyrələr – makro- və mikrofaqlar aid edilir ki, bunlar xarici 
baryerlərdən sonra patogen mikroorqanizmlərin yayılması yo -
lun da növbəti mərhələdir.

Normal anticisimlər, komplement, interferonlar mühüm mü -
da  fiə funksiyasını yerinə yetirir. Mikroorqanizmlərə qarşı spesi-
fik müdafiə immun sistem tərəfindən yerinə yetirilir, xəs tə li yin 
inkişaf ehtimalı, gedişinin xarakteri və nəticəsi onunla müəyyən 
edilir.

Yoluxucu xəstəliklərə qarşı həssaslıq səviyyəsinə bir çox amil-
lər və şəraitlər təsir göstərir: həddindən artıq donma və qız ma, q i-
da lanmanın xarakteri, orqanizmin vitaminlərlə təchiz olun ması, 
ətraf mühit amillərinin (kimyəvi maddələr, radiasiya), immunsup-
ressiya effektinə malik dərman preparatlarının (kor tikos te ro id lə-
rin, sitosta tik lərin və s.) təsiri, emosional fon və stress hallarının 
o  l  ması. Pato genlərə qarşı həssaslıq insanlarda birincili və ikincili 
immundefisit zamanı (məsələn, İİV/QİÇS zamanı) kəskin yük sə-
lir.

Həssaslıq insan orqanizminin növ xüsusiyyəti və ya törə di ci-
ni n daxil olmasına infeksion proseslə cavab vermək q a bi liy yə ti dir .

İnsan və heyvan orqanizminin yoluxucu xəstəliklərə qarşı təbii 
həssaslığı irsi keçən bioloji xüsusiyyətdir. Təbii həssaslığın m a-
hiy yəti yoluxmuş orqanizmdə parazitin spesifik patogen təsiri və 
o r qanizmin fizioloji reaktivliyi nəticəsində qanunauyğun olaraq 
p a toloji və immonoloji vəziyyətlərin və reaksiyaların baş ver mə-
sin dən ibarətdir.

Təbii yolla yaranmış qeyri-həssaslıq insanlarda və ya müəy-
yən heyvan növlərində filogenez və ontogenezdə əsası q o yul muş 
növ xüsusiyyətidir. Bu xüsusiyyət orqanizmdə filogenetik cəhət-
dən ona yad olan parazitin yaşamasına imkan vermir.
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Təbii həssaslıq və qeyri-həssaslığa misal kimi insan orqa niz-
minin qarın yatalığı, vəba, qızılca, qrip xəstəliklərinə qarşı həs-
sas lığını və heyvanların bu xəstəliklərə qarşı qeyri-həssaslığını, 
bunun əksinə, insanın iribuynuzlu heyvanların, itlərin taunu, t o-
yuq vəbası xəstəliklərinə qarış qeyri-həssaslığını və əksinə, h ə-
min heyvanların yüksək həssaslığını göstərmək olar.

Təbii qeyri-həssaslıq (qeyri-spesifik rezistentlik) immunitet 
ya  rat  mır, immunitet anticisimlərin anadan (passiv qazanılma) k e-
çi ril   mə si və yoluxucu xəstəlik keçirdikdən sonra (aktiv qaza-
nılma) o r qanizmin aktiv şəkildə əldə etdiyi anticisimlərin sa  yə-
sin də y a ranmış təbii spesifik qeyri-həssaslıqdır. İnsan o   r     q a  niz-
min də vaksinlər və immun zərdablar vasitəsilə süni (ak ti v və 
pas  siv) immunitet yaratmaq olar.

Rezistentlik immunitet deyildir. Orqanizmin rezistentliyi o n-
to   genezdə əldə edilmiş patogen parazitlərin təsirinə qarşı fərdi 
qeyri-spesifik fizioloji davamlılıqdır. Orqanizmin rezinstentliyi 
müxtəlif şəraitlərdən, səbəb və amillərdən asılıdır: fərdi (onto ge-
ne tik) inkişafın səviyyəsindən, orqanizmin anatomik-fizioloji 
xüsusiyyətlərindən, sinir sistemi və endokrin aparatının (hipofiz, 
böyrəküstü vəzi, qalxanvari vəzi) inkişafından və funksional v ə-
ziy yətindən, xüsusilə də qidalanma və vitamin balansından. R e-
zistentliyin dəyişməsi (azalıb-çoxalması) ultrabənövşəyi və ion -
laşdırıcı şüaların, meteoroloji amillərin, somatik və yoluxucu 
xəs  təliklərin təsirindən baş verə bilər. Rezinstentliyi yüksəlmək 
üçün müxtəlif vəsait və üsullardan istifadə olunur (keyfiyyətli 
q  i  dalanma, dozalanmış ultrabənövşəyi şüalar, hemotransfuziya, 
pirogen və heteroloji zülal və qeyri-patogen mikrobların poli sa-
xa ridləri, mediatorlar, dibazol və s.).

Bununla belə, epidemioloqlar müxtəlif şəxslərin fərdi immu-
ni teti ilə yanaşı, həmçinin kollektiv immunitetlə də rastlaşırlar. 
Bu baxımdan immunitet geniş immun təbəqənin olması nəti cə-
sin də kol lektivlərin qeyri-həssaslığı kimi deyil, daha geniş m ə-
nada “əhalinin immuniteti” kimi başa düşülür, onun yaranma-
sında müxtəlif amillər (təbii və süni qazanılmış immunitetdən 
baş qa, əhalinin yaşayış tərzi, aparılan əksepidemik tədbirlərin e f -
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fektivliyi və s.) iştirak edir və bunlar yoluxucu xəstəliklərə qar şı 
həssaslığın səviyyəsini tənzim edir.
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Epidemiologiyanın  
kateqoriyaları və qanunları

Epidemik proses haqqında təlimdə epidemiologiyanın kate-
qori yaları və qanunları geniş yer tutur. Bu, onunla izah olunur 
ki, epi demiologiya elmi və epidemioloji təcrübə o qədər qiy-
mət li mə lumat lar toplamışdır ki, onun nəzəri cəhətdən əsas lan dı-
rıl ması və müəyyən sistemə salınması lazım idi. Kate qoriya və 
qanunlar əldə edilən məlu matın nəzəri cəhətdən ümum ləş di ril-
miş formasıdır. Onlar epidemik prosesin məzmu nunu və mahiy-
yə tini əks etdirən və ya əsas epidemioloji anlayışları fərq lən di-
rən məntiqi fikirlərdir.

Epidemiologiyanın müasir inkişaf dövründə epidemioloji k a-
te  qoriya və qanunlar sisteminin əsas mahiyyəti D. K. Za bo lot nı, 
L.V. Qromaşevski və Y.V. Pavlovskinin əsərlərində şərh edilmiş-
dir.

Aşağıda epidemiologiyanın kateqoriyalarının bəziləri veril-
miş dir: 1) yoluxucu xəstəlik, 2) infeksiya mənbəyi, 3) yoluxma 
mexa nizmi, 4) yoluxma amilləri və yolları, 5) təbii həssaslıq, 6) 
təbii qeyri-həssaslıq, 7) epidemik ocaq, 8) təbii ocaq, 9) spora-
dik xəstələnmə, 10) epidemiya, 11) pandemiya haqqında ümumi 
anlayış.

Yoluxucu xəstəlik

Epidemioloji nöqteyi-nəzərdən yoluxucu xəstəlik – infeksion 
prosesin klinik təzahür edən (xəstəlik) və ya klinik əlamətlərsiz 
(para zitgəzdirmə) reaktiv patofizioloji və immunoloji proseslər 
formasında aşkar edilən, patogen parazitlə yoluxmuş makroor-
qanizmin və ziyyətidir (İ.İ.Yolkin 1973). Yoluxucu xəstəlik (latın 
sözü olub, “infekto” – xarab olma, yoluxma) dövründə xəs tə li-
yin törədicisi ilə makro orqanizm arasında qarşılıqlı kompleks 
biokimyəvi, morfoloji, immunobioloji və s. proses gedir. Yolux-
muş orqanizmdə baş verən bu prosesə infeksion proses deyilir. 
İ n feksion prosesin gedişinin müxtəlif dövrləri və formaları (gizli 
dövr, xəstəliyin şiddətlənməsi və sağalma dövrü, tipik və atipik 
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formalar) və müxtəlif parazitgəzdirmə formaları (xəstəlik baş 
vermədən törədicigəzdirmə, immun şəxslərin kəs kin və xroniki 
törədicigəzdirənliyi) məlumdur.

Epidemiologiyanın bu kateqoriyası universaldır, o, patogen 
p a  ra zitin (bakteriyaların, göbələklərin, rikketsiyaların, virusların, 
helmintlərin, birhüceyrəlilərin, buğumayaqlıların) bioloji xas  sə-
lə  rin dən asılı olmayaraq bütün xəstələnmə hallarına aid edilir. 
Yoluxucu xəstəlik halı, o cümlədən infeksion proses təbi ət lə i n-
sanın vəhdətinin formalarından biri olaraq, orqanizmlə p a to gen 
parazit arasında təkamül nəticəsində yaranmış zid diy yətli əla qə-
lə rin vəhdətidir. Epidemik prosesə patogen parazit de yil, b i-
lavasitə ekoloji (heyvan) və sosial (insan) əlaqələri olan yolux-
muş heyvan və ya insan daxil olur.

İnfeksiya mənbəyi

Patogen parazitin yaşaması və həyat fəaliyyəti üçün təbii ş ə-
rait rolunu oynayan yoluxmuş orqanizm (insan, heyvan) infek-
siya mən bəyidir. Bu kateqoriya həm infeksiya mənbəyinin təbii 
mahiyyətini, həm də insanla təbiətin (infeksiya mənbəyi olan 
hey  vanlarla) qarşılıqlı əlaqəsini aydınlaşdıraraq, hər şeydən əv -
vəl, insanın infeksiya mənbəyi kimi sosial təbiətini üzə çıxarır. 

İnfeksiya mənbəyi kateqoriyasının əhəmiyyəti ilə əlaqədar 
ola raq qeyd etmək lazımdır ki, bir çox müəlliflər onu yoluxma-
nın baş ver mə sin də iştirak edən xarici mühit obyektləri ilə eyni 
səviyyədə qiymət ləndirirlər. Lakin bu, heç də düzgün deyildir. 
cansız obyektlərin epidemioloji əhəmiyyətini təsvir etmək üçün 
“yoluxma amillər” və “yoluxma yolları” anlayışları qəbul edil-
mişdir (İ.İ.Yolkin, 1973).

Yoluxma mexanizmi

 Bu kateqoriya patogen parazitin yoluxmuş orqanizmdən sağ-
lam orqanizmə yoluxması zamanı məruz qaldığı bioloji adapta-
siya hallarının tam məzmununu ifadə edir. Bununla belə, bu 
anlayış patogen parazitin yoluxmuş orqanizmdən sağlam şəxsə 
fasiləsiz və fasiləli hərəkətindən və bu zaman baş verən yerdə-
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yişmələrdən danışır. Yoluxma mexanizmi təsadüfi hal deyil, p a ra-
zitin patogen mahiyyətindən irəli gələn qanunauyğun epidemioloji 
haldır, o, bir tərəfdən sahibin orqanizminə parazitin a d ap tasiyası, 
digər tərəfdən fərdi sahibini dəyişən zaman yaranan şəraitə uyğun-
laşması deməkdir (L.V. Qomaşevski, 1965).

 Yoluxma mexanizmi insanların və istiqanlı heyvanların ana-
tomik-fizioloji sistemlərinin 4 tipinə uyğundur: həzm, tənəffüs, 
qan döv ranı və xarici örtük. Patogen parazitin yoluxması prosesi 
3 mər hələdə baş verir: törədicinin yoluxmuş orqanizmdən ifraz 
edilməsi, ətraf mühitdə qalması və yenidən həssas orqanizmə 
d a xil olması.

Patogen parazitin xaricə ifraz edilməsi mərhələsi orqanizmin 
fizioloji (tənəffüs, tüpürcək ifrazı, defekasiya, sidik ifrazı, epite-
lin deskvamasiyası) və patoloji (öskürək, zökəm, qusma, ishal, 
irin axması, tüpürcək ifrazı, hematofaq buğumayaqlıların qan 
sorması) prosesləri ilə bağlıdır. 

 İkinci mərhələ patogen parazitin sonrakı mərhələyə bi la va-
si tə və dolayı yolla ötürülməsinə şərait yaradan spesifik, müəy-
yən biotik və abiotik elementlərlə (parazit və qeyri-parazit canlı 
k e çi ricilər, aralıq sahiblər, torpaq, hava, su, qida məh sulları, m ə i  -
şət əşyaları və s.) birlikdə xarici mühitdə qalması ilə bağ lıdır. 
Ye ni həssas orqanizmə daxil olma (yoluxma) mərhələsi əsas eti-
ba rilə iki yolla baş verir: 1) patogen parazitin xarici mü hitlə əla-
qə si olan daxili üzvlərə daxil olması; 2) tamlığı pozulmuş və ya 
pozulmamış dəri və xarici selikli qişalar vasitəsilə orqanizmə 
daxil olması (Y.N. Pavloviski, 1950, L.V. Qro maşevski,1965) . 

Birinci yolla patogen parazit yeni orqanizmə fizioloji proses lər 
zamanı (tənəffüs, qida və su qəbul etdikdə – tənəffüs üzv lə ri nin 
və bağırsağın yoluxucu xəstəliklərində) daxil olur, ikinci yolla  
patoloji hallar (qanla keçən və xarici örtük infeksiyaları zamanı – 
dəri örtüklərinin zədələnməsi) və fizioloji proseslər (cin si əlaqə, 
bəzi xarici örtük xəstəlikləri zamanı – tualet əməliyyatları) z a-
manı orqanizmə daxil olur. 
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Epidemik ocaq

Epidemik ocaq anlayışı keyfiyyət (yoluxma təhlükəsi) və k ə-
miy yətcə (çoxlu xəstəlik) fərqli olmasına baxmayaraq, mən tiqi 
ehtimal kateqoriyasında birləşir (müəyyən ərazidə və mü ə y yən 
vaxtda yoluxma ehtimalı). 

 Ədəbiyyatda çox vaxt “yoluxucu xəstəlik ocağı”, “yoluxma 
ocağı” terminləri işlədilir. “Yoluxucu xəstəlik ocağı” anlayışı 
pa toloq və klinisistlər tərəfindən qəbul edilib, yoluxucu xəs tə-
lik lə yoluxmuş xəstənin orqanizmində gedən məhəlli patoloji 
pro sesi təmsil edir, ona görə də, bu anlayışlar epidemiologiyada 
işlədilmir. “Yoluxma ocağı” hərbi epidemiologiyanın xüsusi 
kateqoriyasıdır. “Yoluxucu xəstəlik ocağı” anlayışı epidemioloji 
məz munludur, ancaq o, tam deyil və məntiqi cəhətdən dəqiq 
deyil. Əvvəla ona görə ki, xəstəlik həmişə orqanizmin həyat f ə-
al liyətinin pozulması ilə özünü büruzə verir. Ocağın varlığı tək-
cə xəstəni deyil, törədicigəzdiriciləri də əhatə edir. “Yoluxucu 
xəs təlik” mürəkkəb halın bir tərəfini göstərir. Ona görə də “epi-
demik ocaq” terminini işlətmək bu cəhətdən daha məq sə də uy-
ğundur (İ.İ.Yolkin, 1958; L.V.Qromaşevski, 1965).

Epidemik ocaq epidemik prosesin ilkin elementidir. Epide-
mik ocağa məzmunca fərqlənən bir neçə müxtəlif tərif veril-
mişdir. L.V.Qromaşevskiyə görə, epidemik ocaq müəyyən ş ə ra-
itdə hazırkı xəstəliyi keçirmək qabiliyyətinə malik olan i n  fek siya 
mənbəyinin yerləşdiyi yer və onu əhatə edən ətraf mühitdir 
(L.V.Qromaşevski, 1965).

İ.İ.Yolkinin fikrincə, epidemik ocaq infeksiya mənbəyi, onun 
ətrafında olan sağlam şəxs törədicilərin ötürülməsinin konkret 
t ə bii və sosial elementləri olan yerdir. Baş vermiş yoluxucu xəs-
tə lik ona xas olan maksimal inkubasiya müddəti ərzində öz t ə-
sirini göstərir (İ.İ.Yolkin,1973).

Başqa sözlə desək, epidemik ocaq yoluxucu xəstəliyin baş 
ver  diyi və ya onun yayılma ehtimalı olan müəyyən ərazidə və 
kol lektivdə fəaliyyət göstərən epidemik prosesin əsas şərtlərinin 
(infeksiya mənbəyi, yoluxma amilləri, həssas orqanizm) cəminə 
deyilir (D.V.Vinoqradov-Voljinski,1973).
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Bu anlayış həm sporadik şəkildə baş vermiş xəstəlik hallarına, 
həm də çoxlu xəstələnmələrə aiddir. Bu kateqoriyanın əhəmiyyəti 
çox böyükdür. Belə ki, yoluxucu xəstəliyin xü  sus iy yət lərini n ə-
zə rə alaraq, epidemik ocağın sərhədlərini tə yin edir və həmin əra-
zidə lazımi əksepidemik tədbirlər həyata keçirilir.

Epidemik ocağın yaranması həmişə infeksiya mənbəyinin 
əmə  lə gəlməsi ilə bağlıdır. Ocağın yaranmasında ancaq konta-
gioz xəstələr rol oynayırlar. Əksər zoonoz xəstəliklər, şərti-pa to-
gen mikroblarla törədilən toksikoinfeksiyalar, tetanus və bir çox 
başqa xəstəliklərlə yoluxmuş xəstələr epidemik ocağın əmələ 
gəlməsinə səbəb olmur.

Epidemik ocağın fəaliyyət müddəti ən əvvəl infeksiya mən-
bə yinin yoluxduruculuq dövrünün müddətindən asılıdır. Belə ki, 
kəskin yoluxucu xəstəliklərdə o, həftələr və aylarla, xroniki s ü-
rən yoluxucu xəstəliklərdə (vərəm, qarın yatalağının xroniki t ö-
rə   di ci gəzdirənliyi və s.) isə on illərlə saxlanıla bilər. Ocaq o z a-
man sönmüş hesab edilir ki, xəstənin sağalması, h os     pi    tal   laş dırılması 
və ya ölüm nəticəsində ocaqda törədicinin ifrazı dayanır, yoluxma 
amil rolu oynayan bütün əşyalar z ə rər siz ləş di ri lir, canlı keçiricilər 
məhv edilir və təmasda olan həssas əhalinin maksimal inkubasiya 
dövrü başa çatır.

Epidemik ocağın sərhədi xəstəliyin kontagiozluğundan, törə-
dicinin yoluxma mexanizmindən və ocağın sanitar-gigiyenik x a-
rak  teristikasından asılıdır. Göyöskürək zamanı epidemik ocağın 
sərhədi xəstənin otağı ilə məhdudlaşa bilər. Göyöskürək törə di-
ci sinin olduğu bəlğəm damcıları xəstədən 1,5-2 m-dən çox m ə-
sa fədə yayılmır, çünki törədici ətraf mühitdə tez məhv olur.

Dizenteriya, infeksion hepatit və s. xəstəliklərdə epidemik o ca-
ğın sərhədi təmasda olan mənzilləri və ya yataqxananı əhatə edir. 
Yoluxma bu hallarda ümumi istifadə yerlərində baş verə bilər, 
çün ki törədici nəcislə çirklənmiş səthlərdə uzun müddət saxlanır.

Qızılcanın və su çiçəyinin ocağı bəzən bir mənzilin əra zi sin-
dən  kənara çıxır, buna səbəb hava axını ilə törədicilərin pil lə kən-
lə rarası sahə və ventilyasiya şaxtaları vasitəsilə uzaq məsafəyə 
yayılmasıdır.
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Xüsusi təhlükəli xəstəliklərin sərhədləri isə daha genişdir. 
Təbii çiçək, taun, vəba xəstələri olan epidemik ocaqdan xəstəlik 
ş ə hər və rayon ərazisinə yayılır.

Sporadik�xəstələnmə (yunanca “sporadicos” – yayılmış, t ə sa-
dü fi, tək-tək).

Bu kateqoriya, eləcədə epidemiya və pandemiya k a te qo ri ya-
la rı epidemik prosesin kəmiyyət və keyfiyyətcə, onun məkan və 
zaman daxilində yayılmasını intensiv və ekstensiv göstəricilərini 
ifadə edir.

Əsasən tək-tək xəstələnmə ilə özünü göstərən, əhalinin m ü-
əy yən yoluxucu xəstəliklə hazırkı məkan və zaman çərçivə sində 
çox da yük sək olmayan xəstələnməsinə sporadik xəstələnmə d e-
yilir (İ.İ.Yolkin, 1973). Başqa sözlə, bir-birilə nəzərə çarpan 
əlaqəsi olmayan, istənilən vaxtda baş verən tək-tək xə  s tə lən mə yə 
sporadik xəstələnmə deyilir (D.V.Vinoqradov-Voljinski, 1973). 
Məsələn, əhalinin hər 10000 nəfərinə ildə 0,5-1 qarın yatalağı, 
2-3 difteriya və 300-500 qriplə xəstələnmə hadisəsi d ü şür.

Epidemiya (yunanca “epi”-üzərinə, “demos” - xalq, əhali).
Sporadik xəstələnmənin səviyyəsinin yüksəlməsi və böyük 

miq darda epidemik ocaqların əmələ gəlməsi ilə özünü göstərən 
y o luxucu xəstəliyin intensiv yayılmasına epidemiya deyilir 
(İ.İ.Yolkin, 1973). Başqa sözlə desək, müəyyən ölkəni (şəhəri, 
kollektivi) əhatə edən, eyni infeksiya mənbəyindən baş verən və 
yoluxma yolları ümumi olan, eləcə də bir-birilə yoluxma zənciri 
ilə əlaqəli olan, əhali arasında eyniadlı yoluxucu xəstəliyin küt-
ləvi yayılmasına epidemiya deyilir (D. V.Vinoqradov-Voljinski, 
1973). Burada epidemik prosesin gərginliyinin kəmiyyət meyarını 
qiymətləndirmək çətinlik törədir, çünki hər bir epidemiya müx-
təlif gərginliyə malikdir.

Hazırkı hadisədə sporadik xəstələnmə ilə mütləq ciddi m ü-
qayisəli və obyektiv analiz aparmaq lazımdır ki, vaxtında adi xəs-
tələnməni xroniki sürən epidemiyadan fərqləndirmək müm kün 
olsun, çünki uzun müddət davam etdikdə xronik epidemiya bu 
yer üçün “adi” göstəricilər kimi qələmə verilir. Belə fərqlən-
dirmənin böyük təcrübi əhəmiyyəti var. Sporadik xəstələnməni 
epidemiyadan obyektiv fərqləndirmək üçün yoluxucu xəstəliyin 
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səviyyəsinin düzgün qiymət ləndirmə meyarını müəyyən etmək 
lazımdır. Bunun üçün ölkə, ayrı-ayrı respublika və zonalarda 
geniş yayılmış yoluxucu xəstəliklərin nisbi epidemioloji gö s-
təriciləri (xəstələnmə, ölüm, letallıq) əsas götürülə bilər. 

Epidemiya bir neçə ölkəni və qitəni əhatə edə bilər. Epide-
miya dövründə müəyyən ərazidə yaşayan əhali arasında xəs tə-
lən mə 2-5-10-20 və daha çox arta bilər ki, bu, epidemik prosesin 
gərginliyindən asılıdır. Müəyyən rayonda, şəhərdə, ölkədə xəs tə-
lən mə səviyyəsinin xeyli yüksəlməsinə bir-birilə əlaqəsi olma-
yan bir neçə epidemiyaların baş verməsi səbəb ola bilər. Xəs tə li-
yin epidemioloji xüsusiyyət lərin dən və onun y a y ıl ma şəraitindən 
asılı olaraq, epidemiyalar qısa müddətdə, sürətlə və ya yavaş 
in kişaf edir. Yavaş inkişaf edən epidemiya uzun müddət sürür və 
xəstəliyin səviyyəsi yüksək olaraq qalır. 

Pandemiya (yunanca “pandemiya” – ümumxalq hadisəsi). 
Bəzi xəstəliklər (qrip, təbii çiçək, taun, vəba) qısa müddət 

ərzində geniş miqyasda yayılaraq, bütün dünya ölkələrini və ya 
bir neçə qitəni əhatə edir. Xəstəliyin belə yayılmasına pande-
miya deyilir. Başqa sözlə desək, pandemiya müəyyən ölkədə və 
ya eyni zamanda bir neçə ölkədə yoluxucu xəstəliklərin qeyri-
adi yüksək səviyyədə epidemik yayılmasıdır (İ.İ.Yolkin, 1973). 

Epidemik prosesin bu cür inkişafına xüsusi təhlükəli y o lu-
xu cu xəstəliklər səbəb ola bilər, belə xəstəliklərdə törədici ilə 
həssas orqanizmin görüşü, adətən, xəstələnmə ilə nəticələnir. Bu 
xəstəliklərdən XIX əsrdə vəba 5 dəfə, XX əsrin ikinci yarısında 
isə qrip xəstəliyi bir neçə dəfə pandemiya şəklində yayılmışdır. 

Endemiya (yunanca “endomos” – yerli). 
Epidemioloji cəhətdən bu kateqoriya müəyyən ərazidə yer-

ləşən və epidemik prosesin gərginliyindən asılı olmayaraq, əhali 
arasında yoluxucu xəstəliyin məhdud (lokal) şəkildə yayılmasını 
ifadə edir. Başqa sözlə desək, müəyyən ərazidə yaşayan əhali ara-
sında uzun müddət ərzində hər hansı yoluxucu xəstəliyin m üx-
təlif miqdarda daima baş verməsi endemiya adlanır. 

Xəstəliyin məhdud yayılmasını, adətən, coğrafi mühitin x ü-
su siyyətləri ilə əlaqələndirirlər: gah daimi abiotik yoluxma amil-
ləri ilə hazırkı yerə xas olan infeksiya törədicisinin mənbə yindən 
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(lepto spi rozlar, tulyaremiya, toksoplazmoz), gah spesifik canlı 
k e çi ricidən (malyariya, pappataçi qızdırması), nəhayət, mühitin 
spesifik keçi riciləri və abiotik amillərlə infeksiya mənbəyi ara-
sındakı mürəkkəb biosenotik münasibətlərdən (leyşmanioz, gənə 
və ağcaqanad ensefalitləri, bəzi helmintozlar, hemorragik qızdır-
malar və s.) asılıdır.

Qeyd edilən xəstəliklər ancaq infeksiya mənbələri və ya spe-
sifik keçiricilərin arealında yayılır. Bəzən isə onlar elə iqlim 
zonalarında yayılırlar ki, orada patogen parazitin fazalı inkişafı 
üçün şərait yaradan xarici mühitdə abiotik amillərin (temperatur, 
rütubət, tor pağın strukturu və s.) daim təsir etdiyi yoluxucu xəs tə-
lik törə di ci sinin mənbəyi olsun (məsələn, ankilosto midoz la r  da).

L.V.Qromaşevski (1965) endemiya anlayışını iki yerə: “təbii 
endemiklik” və “statistik endemiklik”liyə bölür. Birinciyə zoo-
noz və zooantroponozlar, ikinciyə isə bütün antroponozları daxil 
edir.

Patogen mikrobların spesifik lokalizasiyası

Digər elmlərdə olduğu kimi, epidemiologiyanın qanunları və 
q a nunauyğunluqları da hadisə və proseslərin münasibət və m a-
hiyyət əlaqələrini meydana çıxarır. Qanunlar müəyyən və qeyri-
mürəkkəb əlaqələr və münasibətləri ifadə edir, qanunauy ğun luqlar 
özünü qanunların təsirinin cəmi kimi göstərir. Epi de  mi ologiyanın 
qanunları ayrı-ayrı hadisələr və ya hətta onların müxtəlif c ə-
hətləri arasında (məsələn, orqanizmdə patogen parazitin lokali-
zasiyası ilə yoluxma mexanizmi və ya yoluxma m e xa nizmi ilə 
parazitin bəzi bioloji xüsusiyyətləri arasında) yaranan əlaqə və 
m ü nasibətləri ifadə edir. 

Ancaq onlar yalnız mühüm münasibətləri ifadə edə bilərlər: 
epidemik prosesin mütləq elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və ya 
e p  i demik prosesin əsas hərəkətverici qüvvələri – sosial şə  ra it-
lər lə coğrafi mühit amilləri arasındakı münasibət. Məsələn, insan 
və heyvan orqanizmində patogen parazitin lokalizasiyası onun 
ayrı-ayrı növlərinin optimal yaşayış mühitinə müqayisəli uyğun-
laşmasının qanunauyğun nəticəsidir. Ancaq lokalizasiyanın yü k-
sək patogenetik və kliniki əhəmiyyətə malik müxtəlifliyinə bax-
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ma yaraq (xüsusilə polipatogen parazitlərdə), patogen m  i k     ro blarda 
onun xarici mühitə ifrazı yolları və həmin növün gələcək varlığını 
təmin edən toxuma, üzv və sistemlərə müvafiq adaptasiya yaran-
mışdır (bağırsaqlar – qarın yatalağı və dizenteriya bakteriyaları, 
vəba vibrionları və enteroviruslar üçün, tənəffüs sistemi – qrip 
virusları, adenoviruslar və difteriya bakteriyaları üçün, qan döv-
ranı sistemi – Provaçek rikket siyaları, Obermeyer spiroxetləri, 
pappataçi qızdırması virusu, malyariya plazmodiumları üçün, 
x a rici dəri və selikli qişa örtüyü – mikozların, traxomanın, dəri 
leyşmaniozunun törədicisi üçün).

Epidemioloji nöqteyi-nəzərdən bu, spesifik lokalizasiyadır. 
O,  patogen parazitin yoluxma mexanizmini müəyyən edir və 
on un bioloji xüsusiyyətlərini formalaşdırır: xarici mühitdə ya -
şa ma formaları (spor əmələgətirmə, məsələn, qara yara, tetanus, 
botulizm və yara anaerob bakteriyaları), xarici mühit amil lə rinə 
davamlılıq, transovarial və transfazal yolla yoluxma və s. Pato-
gen parazitin spesifik lokalizasiyası və yoluxma mexanizmi bir-
birilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bu hadisələrin bir-birindən sıx asılı-
lığı epidemik prosesin inkişafına səbəb olur. 

Patogen parazitin insan və heyvan orqanizmində spesifik l o-
ka lizasiyası və törədicilərin müvafiq yoluxma mexanizmi insan-
ların yoluxucu xəstəliklərinin təsnifatının elmi əsasını təşkil edir. 
Bu meyara əsasən onlar aşağıdakı şəkildə təsnif olunur: 1) həzm 
sisteminin yoluxucu xəstəlikləri, 2) tənəffüs yollarının yoluxucu 
xəstəlikləri, 3) qan sisteminin yoluxucu xəs tə lik ləri, 4) xarici ö r-
tük  lərin yoluxucu xəstəlikləri, 5) vertikal ö tü rülən yoluxucu xəs-
tə liklər.

Epidemik prosesin hərəkətverici qüvvələri

Epidemik prosesin əsas hərəkətverici qüvvələrini onun 3 m ü t -
ləq şərtinin (infeksiya mənbəyi, yoluxma amilləri, həssas orqa-
nizm) qarşılıqlı təsirinin cəmi, sosial şərait və coğrafi mühitin ə l-
verişli amilləri təşkil edir.

Yoluxucu xəstəliklərin cəmiyyətdə yayılması və onların pro fi-
laktikası və ləğv edilməsində sosial şəraitlər mühüm rol oynayır. 
Onların içərisində aşağıdakı sosial şərait elementləri əsas yer tu -
tur:
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- əhalinin iqtisadi fəaliyyətinin xarakteristikası (sənaye, kənd 
tə  sərrüfatı, ticarət, xüsusi peşələr) və iqtisadiyyatın coğrafiyası;

- əhalinin maddi təminatının dərəcəsi və ümumi sanitariya 
m ə   dəniyyətinin səviyyəsi; 

- iş prosesləri zamanı və məişətdə insanların ünsiyyət formaları;
- əhalinin sıxlığı və yerləşmə xüsusiyyətləri (yaşayış mən  tə-

qə lərinin tipləri, mənzillərin xarakteri); 
- yaşayış məntəqələrinin abadlıq səviyyəsi (su təchizatının 

tip   ləri, su təmizləyici sistem və s.);
- əhalinin məişət xüsusiyyətləri, tarixən formalaşmış adət və 

ə n ə nələri; 
- nəqliyyat yolları şəbəkəsi, nəqliyyatın üstünlük təşkil edən 

növ ləri, nəqliyyat əlaqələrinin xarakteristikası; 
- əhalinin demoqrafik göstəriciləri (doğum, ölüm); 
- miqrasiya proseslərinin səciyyəsi; 
- səhiyyənin vəziyyəti, tibb elminin, eləcə də epidemiologiya 

və onunla əlaqəli sahələrin (gigiyena, mikrobiologiya, virusolo-
giya, yoluxucu xəstəliklərin klinikası və s.) inkişaf səviyyəsi.

Sosial şəraitlər epidemik prosesin bütün elementlərinə, xü  su-
silə infeksiya mənbəyi və yoluxma mexanizminə təsir edir. İnsa-
nın yoluxucu xəstəliklərinin təkamülündə sosial amillərin əhə-
miy yəti aydın görünür. coğrafi mühit amilləri ilə yanaşı, sosial 
yaşayış şəraiti də epidemik prosesin əsas hərəkətverici qü v-
vəsidir, onun təsiri altında törədicinin bioloji xassələri, yoluxma 
mexanizmi, infeksiya mənbəyinin – ev və vəhşi heyvanların bio-
loji xüsusiy yətləri, eləcə də insanların həyat tərzi d ə yişilir. Bir 
sözlə, yoluxucu xəstəliklərin epidemiologiyası də  yi şir. Epidemik 
prosesin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsi c ə miyyətin tarixi 
inkişaf mərhələrinə uyğun baş verir. Sosial şəraitlərin epidemik 
prosesin əsas hərəkətverici qüvvələri kimi qəbul edilməsi elmi 
mahiy yətindən başqa, yoluxucu xəstəliklərə qarşı effektiv m ü ba-
rizə tədbirlərinin işlənib hazırlan masında təcrübi təbabət üçün 
geniş perspektivlər açır.

V.D.Belyakov epidemik prosesi bir-birilə sıx qarşılıqlı əla-
qə si olan 3 bölmədən (yarımsistem) ibarət sistem kimi nəzərdən 
ke çirir.

Birinci�bölmə (yarımsistem) – epidemik prosesin amil lərinin 
(bio loji, sosial, təbii), onun inkişafının səbəb və şəraitləri.
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İkinci�bölmə (yarımsistem) – epidemik prosesin inkişaf m e-
xa nizmi (özünütənzimləmə, yoluxma mexanizmi, təbii-ocaqlılıq 
nəzəriyyələri).

Üçüncü�bölmə (yarımsistem) – epidemik prosesin aşkar o lu n-
ması (yoluxucu xəstəliklərin ərazidə, insanlar arasında müəyyən 
vaxtda yayılması).

Alimə görə, epidemik prosesin təzahürlərində insanların təbii 
və sosial yaşayış mühitləri əhəmiyyətli rol oynayır. Parazitar 
sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsi əsasında V.D .Belya-
kov epidemik prosesin daxili tənzimlənməsinin 4 müddəasını 
müəyyən etmişdir:

1) bir-birinə münasibətlərinə görə parazit və sahib popul ya si-
ya  la rı nın genotipik və fenotipik heterogenliyi; 

2) bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan populyasiyaların bioloji 
xüsu siy yətlərinin qarşılıqlı dəyişkənliyi; 

3) epidemik prosesin qeyri-bərabər inkişafını müəyyən edən 
pa ra zit populyasiyasının fazalı yenidənqurulması; 

4) epidemik prosesin fazalı yenidənqurulmasında sosial və 
təbii şə raitlərin tənzimedici rolu.

Bölmələr bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Epidemik proses yalnız 
səbəblərin təsirini müəyyən edən şəraitlər olduqda təzahür edir. 
Problem kifayət dərəcədə öyrənildikdə müəyyən şəraitlərdə epi-
demik prosesin təzahürlərini proqnozlaşdırmaq mümkündür. 
Ey ni zamanda təhlil və müqayisə yolu ilə epidemik prosesin t ə-
zahürlərini xarakterizə edən rəqəm materiallarının və onun i n-
kişaf mexanizmini göstərən məlumatların əsasında səbəblərin 
təsirini müəyyən edən konkret şəraiti aşkar etmək olar. Epide-
mik prosesin təzahür formalarını proqnozlaşdırmaq üçün y o-
lux ma amillərini və inkişaf mexanizmini bilmək lazımdır. Epi-
demik prosesin xüsusiyyətlərinə dair məlumat ların və onun 
i n kişaf mexanizmi haqqında biliklərin əsasında epidemik diaq-
nostika (epidemioloji prosesin inkişafını müəyyən edən ami l lə-
rin   aydınlaşdırılması) həyata keçirilir.

Epidemik prosesin əsas amilləri bunlardır: bioloji, sosial, 
təbii. Onlardan birincisi səbəb, digərləri isə epidemik prosesin 
f a siləsiz inkişafını təmin edən şərait kimi çıxış edir. Buna görə 
də biz epidemik prosesin amillərini ayrıca təsvir etməklə yanaşı, 
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ümumilikdə infeksion patologiyada səbəbiyyət probleminə də 
toxunmağı lazım bildik.

Epidemik prosesin hərəkətverici qüvvələri – epidemik p ro-
sesin bioloji, təbii və sosial amilləridir. Törədicinin və sahibin 
populyasiyasının qarşılıqlı təsiri müəyyən sosial və təbii ş ə ra it-
lər də baş verir və deməli, həmin şəraitlərdən asılı olur. 

İnfeksion prosesin aparıcı determinantları 
(V.İ.Pokrovski və başqa., 1993)

Determinantlar Amillərin təsirinə daha çox məruz qalan 
infeksiyalar

Sosial amillər:
– demoqrafik amillər

Qızılca, göyöskürək, difteriya, s u  ç i çə-
 yi, e pi demik parotit, qrip, şi gel yoz (Qri-
qor yev -Şiq)

– sanitar-kommunal abadlıq
Qarın yatalağı, vəba, Fleksner şi gel yo-
 zu, VHA, VHE

– əmək və məişət şəraiti 
Legionelyoz, bruselyoz, qarayara, səp-
kili yatalaq, qrip və digər KRVİ, vərəm

– sosial davranış xüsusiyyətləri
İİV-infeksiya, cinsi yolla yayılan infek-
siyalar, VHB, VHc

– tibbi xidmət İİV-infeksiya, VHB, VHc

– əhalinin qidalanmasının 
   təş ki li nin  xüsusiyyətləri

VHA, VHE, Zonne şigelyozu, salmo-
nel yoz, bağırsaq yersiniozu, p se v do və -
rəm, prion xəstəlikləri

Bioloji amillər:
– sahiblərin və keçiricilərin 
   ekologiyası

Təbii-ocaqlı zoonozlar, tropik xəs təlik-
lər,  biohelmintozlar

– əhalinin immun strukturu
Qızılca, göyöskürək, poliomielit, su ç i-
çə yi, epidemik parotit

Təbii amillər:
– iqlim

Qan infeksiyaları, geohelmintozlar, b a-
ğır  saq infeksiyaları, VHE

– hidrogeoloji
Leptospiroz, tulyaremiya, legionelyoz, 
şi stosomozlar

– torpaq
Geohelmintozlar, tetanus, klostridiozlar, 
yersiniozlar

– kosmik Kifayət dərəcədə öyrənilməmişdir
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Başqa sözlə, epidemik proses, yəni yolu xucu xəstəlik t ö rə-
di ci və insan populyasiyasının qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir, 
qeyri-həmcinslik və xüsusiyyətlərin dəyişkənliyi bu populyasi-
yaların xarakteris tika sıdır. Ona görə də epidemik prosesin 
təzahürləri nəinki yoluxma riski ilə, həm də xəstələnmə riski ilə 
təyin edilir. Epidemik prosesin şərtlərinə sosial və ya təbii a mil-
lər daxil olur ki, bunlar mikro- və makroorqanizmin xa s sə lə rinə 
təsir göstərir.

Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin yoluxma�amilləri – t ö-
rə dicilərin infeksiya mənbəyindən həssas orqanizmə daşınma sını 
təmin edən ətraf mühit elementləridir.

Hər bir yoluxucu xəstəliyin klinikası törədicinin spesifikliyi 
ilə təyin olunur, lakin eyni bir törədici iştirak etdikdə belə, kli-
nika müxtəlif ola bilər: bir törədici zamanı, məsələn, Epşteyn-
Barr virusu ilə infeksion mononukleoz və Berket limfoması, su 
çiçəyi və kəmərvari herpes (herpes zoster virusu), yaxud qızılca 
və yarımkəskin skreozlaşmış panensefalit (qızılca virusu) inkişaf 
edə bilər.

Yoluxucu xəstəliyin yaranması şəraiti

Hələ keçmiş dövrlərdən məlumdur ki, epidemiyalar m ü əy-
yən yerlərdə və müəyyən vaxtlarda inkişaf edir. Orta əsrlərdə 
alimlər qeyd etmişlər ki, sosial amillər də epidemiyanın inkişa-
fına təsir göstərə bilir.

Xəstəliklərin yaranma riskini yüksəldən və xəstələnmənin 
mü əy yən səviyyəsini təyin edən şərait xəstəliyin risk amilləri 
adlanır. İnfeksion patologiyada yoluxma riski olmadan xəstəlik 
baş vermir. Bu şəraitə həmçinin xəstələnmə riskini yüksəldən 
insanın davranış tərzi, orqanizmin fərdi xüsusiyyətləri daxildir. 
Ekspertlərin məlumatlarına görə, əhalinin sağlamlıq səviyyəsi 
50%-də həyat tərzi, 20%-də yaşayış mühiti, 20%-də irsiyyət və 
y a lnız 10%-də tibbi-sanitar yardımın keyfiyyəti ilə müəyyən 
olunur. Lakin bu, heç də bütün yoluxucu xəstəliklərə aid deyil-
dir: bağırsaq infeksiyalarında bu asılılıq özünü tam doğruldur, 
h a va-damcı infeksiyalarında bu nisbət fərqlənir. Məsələn, ə h a-
linin ölüm göstəriciləri 8-10%-dən xeyli yüksək olub 40%-ə 
çatır.
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 Əhalinin sağlamlığını müəyyən edən əsas 4 qrup amil  
ayırd edilir (şəkil).

Orqanizmin� fərdi� xüsusiyyətləri. İnsanın törədicilərlə yolux-
ması heç də həmişə yoluxucu xəstəliyin inkişafına gətirib çıxar-
mır. Xəstəliyin inkişaf imkanı, onun gedişi və nəticəsi bir çox 
hallarda qeyri-spesifik müdafiə amillərindən və orqanizmin i m-
mun sisteminin vəziyyətindən asılıdır.

İmmun sistem ətraf mühitin çoxsaylı zərərli amillərinin tə  si-
ri nə məruz qalır. İnsanın istehsalat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, 
qeyri-spesifik müdafiə amillərinin və immun sistemin f ə a liy yə-
ti nə ekoloji stress də təsir göstərir.

Orqanizmin immun sisteminin vəziyyətinə təsir göstərən eko -
loji amillər immuntrop ekzoamillər adlanır. Bu amilləri iki b ö yük 
qrupa bölmək olar:

1. təbii – temperatur, radiasiya, ultrabənövşəyi şüalanma, m ik-
ro ele mentlər və s.;
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2. antropogen – HES, AES, torpaqların qurudulması /suvarıl-
ması, sənaye müəssisələrinin tullantıları, kimyəvi birləşmələrin 
ge niş tətbiqi.

Təsir xarakterinə görə ekzoamillər aşağıdakı şəkildə qruplaş-
dırılır: a) yumşaq/bərk; b) birbaşa/vasitəli təsir; c) tənzim olu-
nan/ tənzim olunmayan; ç) qısa/uzun təsirli; d) lokal/qlobal;  
e) o r qanizmdə toplanan/ toplan mayan.

Təbii� abiotik (qeyri-antropogen) amillərə daxildir: a) fiziki-
coğrafi amillər, xüsusilə: coğrafi yerləşmə, insolyasiya, geoloji 
xüsusiyyətlər, yerin relyefi, torpağın xüsusiyyəti, su mən bə lə-
rinin olması və vəziyyəti, yeraltı sular, su mübadiləsinin dinami-
kası, atmosferin vəziyyəti; b) iqlim amilləri – iqlim zonaları, 
m ö v sümilik, havanın temperaturu, atmosfer təzyiqi, havanın 
nisbi rütubəti, küləyin istiqaməti, yağıntıların miqdarı; c) təbii 
fövqəladə hallar: qasırğa, tufan, siklonlar, sunami, tornado, zəl-
zələ, daşqınlar, vulkan püskürməsi, şaxta, qeyri-adi isti, quraq-
lıq, yanğın, sürüşmə, qar uçqunları.

Heyvanların – qan infeksiyalarının infeksiya mənbəyi və b i-
o  loji keçiricilərinin arealının mövcud olması təbii amillərdən 
asılıdır. Torpağın xarakteri bir sıra helmintlərin həyat tsiklinə t ə-
sir göstərir. İlin fəsli KRVİ, “uşaq infeksiyaları”, A viruslu hepa-
tit, leptospiroz, yersiniozlar, gənə ensefaliti, gənə borreliozu və 
s. yoluxucu xəstəlik lərə təsir edir. Kəskin bağırsaq infeksiyaları-
nın yayılması bir çox hallarda su mənbələrinin vəziyyətindən 
asılıdır.

 Təbii amillər törədicilərin xarakteristikasına, patogen liyinə 
və virulentliyinə, aktivliyinə və dəyişkənliyinə təsir edir. Trans-
missiv xəstəliklərin törədicilərinin xassələri təbii amillərdən ası-
lıdır: təbiət amilləri də ağcaqanadların və gənələrin çoxalmasına 
müsbət və ya mənfi təsir edə bilər.

Müxtəlif yoluxucu xəstəliklər zamanı epidemik prosesin döv-
riliyi xəstəlik sporadik səviyyəyə enənə qədər aktual qalır. Epi-
demik prosesin dövriliyi son onillikdə yoluxucu xəstəliklərin ən 
geniş yayılmış xəstəliklərinin timsalında aydın izlənir. M ə sələn, 
Rusiya Federasiyasında dizenteriya zamanı 1925–2000-ci illər 
ərzində xəstələnmənin 4 yüksəliş dövrü (hər birinin d a vam etmə 
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müddəti 18 il), A hepatitində 1953-cü ildən 9-10 il davam edən 4 
tsikli, B hepatitində 1975-ci ildən 11 il davam edən tsikli, s k ar-
latina zamanı 1945-ci ildən 10-12 il davam edən 5 tsikli, gə nə 
ensefalitində 1947-ci ildən 17-18 il davam edən 3 tsikli, t ul yare-
miya zamanı 1950-ci ildən – 17 il davam edən 3 tsikli, leptospi-
rozlarda 1956-cı ildən 4-5 il davam edən tsikllər m ü şa hi də olun-
muşdur.

Dövriliyin formalaşmasında epidemik prosesin hər 3 halqası 
və törədicinin dəyişkənliyi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ətraf mühit 
şəraiti – təbii amillər aparıcı rol oynayır. Yer kürəsində yaşayan 
bütün canlılara böyük təsir göstərən təbii amillər arasında g ü-
nəşin aktivliyi daha kəskin nəzərə çarpır.

A.L.Çijevski (1897–1964) epidemiyaların günəşin aktiv li-
yindən asılılığını öyrənmişdir. Hazırda hesab etmək olar ki, epi-
demiyaların və pandemiyaların baş verməsi, hər şeydən əvvəl 
günəşin aktivliyinin səviyyəsi ilə əlaqədardır. Müəyyən edilmiş-
dir ki, məhz günəşin aktivliyinin maksimal illərində pandemiya-
lar kəskin şəkildə artır və böyük əraziləri əhatə edir. A . L . Çi jev s ki 
təyin etmişdir ki, vəbanın pandemiyalarının dövrləri 2,65 və 5,5 
il davametmə müddətinə malikdir. Bu dövrlər günəşin 11 illik 
tsiklinin dörddə birini və yarısını təşkil edir. Rusiyada 100 il 
ərzində xəstələnmənin təhlili göstərdi ki, vəbanın 1823-cü ildə 
başlamış ilk epidemiyasından etibarən ən yüksək xəstələnmə 
hal ları günəşin aktivliyinin maksimal illərinə təsadüf edir, hal-
buki vəbanın minimal xəstəlik halları qeydə alınan dövrlər 
günəşin aktivliyinin minimal illərinə düşür.

Qriplə xəstələnmənin 500 il ərzində təhlili göstərmişdir ki, 
qrip epidemiyalarının dövrləri orta hesabla 11,3 il təşkil edir və 
gü nəşin aktivliyinin dövrləri ilə üst-üstə düşür. Epidemik alov-
lanmaların əksəriyyəti günəşin aktivliyi artdığı və ya azaldığı 
dövrlərə təsadüf edir, yəni epidemiyalar günəşin aktivliyinin m i-
ni  mum-maksimum və ya maksimum-minimum dövrlərində baş 
verir. Taun, difteriya, skarlatina, meninqokokk infeksiyası, 
quduzluq zamanı epidemiyaların yaranmasının günəşin aktivli-
yindən müəyyən asılılığı təyin olunmuşdur. Məsələn, taun epi-
demiyalarının daha çox maksimal günəş aktivliyində yaranması 
və geniş yayılması izlənir.
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Bu qanunauyğunluqların mənşəyi aydındır, belə ki, Yer k ü-
rəsində olan mikrofloranın hamısının fəaliyyəti günəşin a  k tiv li-
yin dən sıx asılıdır. İnsanın xəstəliklərə yoluxma səviyyəsi də, 
həmçinin orqanizmin fiziki-kimyəvi reaksiyasındakı dəyişik lik-
lər sayəsində günəşin aktivliyindən asılıdır. Bütün üzvi aləm – 
mik ro- və makroorqanizm Günəşdən alınan enerjinin d ə yiş kən li-
yi ni hiss edir.

EHM-da aparılmış hesablamalar göstərdi ki, yoluxucu xəs tə-
lik lərin hamısına 3, 5, 8, 11, 14 və 18-19 ilə yaxın dövrlərə malik 
tsikliklik xasdır. Bununla bərabər, ümumi məcmuda 10-11 illik 
tsikl üstünlük təşkil edir. Müxtəlif yoluxucu xəstəliklərlə xəs-
tələnmənin təhlili zamanı aşkar edilən 5-6 illik tsikl 10-11 illik 
tsik ldən sonra ikinci yerdə durur. Bu tsikl davamlılığına görə 
günəşin aktivliyinin əsas 10-11 illik tsiklinin yarısını təşkil edir.

EHM-nın əsasında günəşin aktivliyinin epidemik prosesə 
təsiri sübuta yetirilmişdir. Lakin bu zaman yadda saxlamaq 
lazımdır ki, çox vaxt onun bir sıra kiçik intervallara bölünməsi 
baş verir. Ona görə də əsas 11illik epidemiya dalğası gözdən itir. 
Epidemik prosesin günəşin aktivliyi ilə əlaqəsi olduqca mürək-
kəb dir. Yoluxucu xəstəliklərin yayılması biosferdə gedən digər 
pro seslərlə də əlaqədədir, onlar günəşin aktivliyi ilə sıx bağlıdır.

İnsana günəşin aktivliyinin təsirini tüpürcəyin bakterisid xas-
sələrinin günəşin 11 illik tsiklə malik aktivliyindən asılılığının 
timsalında izləyə bilərik: minimal günəş aktivliyində (1964-cü 
il) tüpürcək hətta güclü durulaşmadan sonra mikrobların milyon-
larla koloniyalarını tamamilə öldürmüşdür, günəşin aktivliyi 
mak simal səviyyəyə çatdıqda isə (1968) tüpürcəyin bakterisid 
xas səsi kəskin azalmışdır. Bu dəyişikliklər müəyyən dərəcədə 
i n feksion xəstələnməyə də təsir göstərir, belə ki, xəstəlik törə di-
cisinin aqibəti ağız boşluğunun vəziyyətindən çox asılıdır – o, 
elə ilk mərhələdə tüpürcəklə təmasda olduqda məhv ola bilər.

Bağırsaq qrupu bakteriyalarının yolunda ikinci sədd sayılan 
m ə də şirəsinin turşuluğu, həmçinin bakterisidliyi də günəşin 
aktivlik səviyyəsindən asılıdır. Sübut edilmişdir ki, günəşin a k-
tivliyi nə qədər yüksəkdirsə, mədənin turşuluğu bir o qədər aşağı 
düşür və uyğun olaraq bağırsaq bakteriyalarının təsirindən m ü-
da fiə qabiliyyəti də zəifdir.
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Qanın bakterisid xassələri də həmçinin günəşin aktivliyinə 
uyğun olaraq dəyişir, o, eyni zamanda mövsümdən asılıdır. G ü-
nə şin maksimal aktivliyində qan zərdabının mikroorqa nizmləri 
öldürmək qabiliyyəti günəşin minimal aktivliyinə nisbətən t ə q-
ribən 1/3 dəfə azdır.

Epidemik prosesə günəşin aktivliyinin təsir mexanizmi ç o x-
cəhətlidir. Günəşdən elektromaqnit şüalanması baş verir ki, 
buraya radiodalğalar, rentgen şüalanması, ultrabənövşəyi və inf-
raqırmızı şüalanma daxildir. Bu şüalanmanın bir qismi Yer sət-
hinə çatır, digəri isə atmosferdə tutulur. Yerin biosferinə daxil 
olan şüalanma nəinki insan orqanizminə, həmçinin bitki və hey-
vanat aləminə birbaşa təsir göstərir. Təbii ki, o, mikroor qa nizm-
lərə də təsir edir. Bu, difteriya törədiciləri üzərində qoyulmuş 
təcrübələrdə əsaslı şəkildə sübuta yetirilmişdir. 9 il ərzində hər 
gün aparılmış müşahidələr göstərmişdir ki, onların x ü su siy yət lə-
ri nin kəskin dəyişiklikləri çox vaxt günəşin maksimal a k tiv li-
yində rast gəlinir. Günəşin minimal aktivliyində belə kəskin 
dəyişikliklərə ildə 5-7 dəfə rast gəlinmişdir. Difteriya kulturasını 
qurğuşun ekranla örtdükdə (bu, kosmik şüaların daxil olmasına 
m a neçilik yaradır) onda kulturanın xassələrinin kəskin d ə yi şik-
lik ləri bütün müşahidə dövründə bir dəfə, yəni mövsümdə bir 
dəfə – təsir edən amillərin intensivliyi maksimal səviyyəyə çat-
dıqda baş vermişdir.

Deməli, epidemik prosesin dövriliyinin xarici səbəbləri epi-
demik prosesin sisteminə daxil olan bütün elementlərə təsir edir. 
Bu elementlər daxili səbəblərin hesabına dəyişir. Bu halda 
xəstələnmənin dinamikasının təbii dalğavari prosesinin gedişinə 
apa rılan sosial tədbirlərin nəticəsində baş verən dəyişikliklər də 
t ə sir edir. Bunlar isə bir sıra hallarda xəstələnmənin səviyyəsini 
sporadik səviyyə qədər azaldaraq dövriliyi aradan qaldırır.

Sosial� amillər.� Epidemiologiyada sosial amillər insanların 
həyat şəraitinin mürəkkəb məcmuyudur. Onlara insanların isteh-
salat fəaliyyəti və maddi təminatı, məişət, əmək və istirahət şəra-
iti; əhalinin sıxlığı və onların yaşayış yeri (şəhər, kənd), yaşadığı 
tikilinin tipi və onun sanitar-texniki vəziyyəti; qidalanmanın milli 
və regional xüsusiyyətləri, əhalinin miqrasiyası aiddir. Müəyyən 
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dərəcədə epidemik prosesə səhiyyənin vəziyyəti, tibbi yardım, 
dərman vasitələri ilə təminat, əhalinin sanitar maariflənməsi, təbii 
fəlakətlər, müharibələr və əhalinin rifahına təsir göstərən d i gər 
hadisələr əhəmiyyətli təsir edir.

Sosial-iqtisadi və təsərrüfat-texniki amillər arasında epide-
mik prosesə aşağıdakılar təsir edir:

• demoqrafik amillər: əhalinin sıxlığı və strukturu, təbii h ə rə-
kə ti, əhalinin çoxalması, doğum, miqrasiya, ölüm göstəricisi, h ə-
ya tın davametmə müddəti;

• etnik, mədəni, təhsil, etik və dini amillər, elm və texnikanın 
inkişaf səviyyəsi, texnologiyanın keyfiyyəti;

• sosial sabitlik, işsizlik, cinayətkarlıq, narkomaniya, intihar;
• əhalinin maddi təminatı, təhsil səviyyəsi, əhalinin fərdi gigi-

yenik vərdişlərinin və sanitar mədəniyyətinin səviyyəsi;
• iqtisadi qeyri-sabitlik;
• kommunal sanitar-gigiyenik amillər, yaşayış sahəsinin sıx-

lığı, fərdi və ümumi yaşayış fondu, mənzilin xarak teristikası, 
kom munal təminatın vəziyyəti, su təchizatı, kanalizasiya, enerji 
təminatı, istilik sistemi, yaşayış məntə qələrinin zibildən və qida 
tullantılarından təmizlənməsi;

• keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikası, texnologiya, icti mai 
q idalanma, disbalans, zülal-kalori çatmamazlığı;

• təbiətdən istifadə, əmək fəaliyyəti prosesində antropogen s  ə-
naye, aqrosənaye amilləri, o cümlədən əhalinin popul yasiyasına 
t ə sir edən atmosferin, suyun, torpağın kimyəvi, fiziki, bioloji ç i r k-
lənmə səviyyəsi;

• ticarətin, nəqliyyatın, beynəlxalq əlaqələrin intensiv ləşməsi;
• antropogen fövqəladə vəziyyətlər: a) texnogen (müəs si  sə lə r-

 də qəzalar, o cümlədən qlobal, məsələn, Çernobıl hadisəsi kimi, 
n ə q liyyatda olan bədbəxt hadisələr, yan ğınlar və partlayışlar); b) 
s o sial, sosial-iqtisadi və ya sosial-siyasi (müharibələr, terrorizm, 
həmçinin bioterrorizm, qaçqınların intensiv axını).
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İnfeksion xəstələnməyə sosial amillərin təsirini MDB və 
Baltika ölkələrində SSRİ dağıldıqdan sonra sifilislə 

xəstələn mənin artması timsalında görmək olar.

Ölkə İllər Xəstələnmə  
səviyyəsinin artım tempi

Azərbaycan 1990-93 2,9 dəfə
Belarusiya 1992-95 12,4 dəfə
Qazaxıstan 1990-95 87,8 dəfə
Qırğızıstan 1990-95 36,0 dəfə
 Latviya 1990-96 26,0 dəfə
 Litva 1990-95 36,0 dəfə
 Moldova 1990-95 11,0 dəfə
 Rusiya 1990-95 33,4 dəfə
Tacikistan 1990-95 12,0 dəfə
Türkmənistan 1990-96 8,1 dəfə
Ukrayna 1990-95 9,4 dəfə
Özbəkistan 1990-95 13,9 dəfə
 Estoniya 1991-94 8,0 dəfə

 
Epidemik prosesin xarakterinə sosial amillərin təsirini şəhər 

və kənd yerində bağırsaq infeksiyalarının qeyri-bərabər yayılma-
sının timsalında izləmək olar: şəhərlərdə kəskin bağırsaq infeksi-
yaları ilə xəstələnmə kənd sakinləri ilə müqayisədə, demək olar 
ki, 1,5-2 dəfə yüksəkdir. Kənd yerlərində mək tə bə qədər müəs si-
sələrə gedən uşaqların xəstələnmə faizi aşağıdır. Uşaq mü ə s si sə-
lə ri nə gedən uşaqlar arasında dizenteriya ilə x ə s tə lən mə nin 
intensivlik göstəriciləri şəhər üzrə olan göstəricidən 5-6 dəfə, o 
cümlədən yaşlılarla gedənlər arasında – 10-15 dəfə y ü k sək dir.

Qidalanmanın xarakterinin əhali arasında invaziyaların y a-
yıl masına təsirini Ob-İrtış hövzəsində opistorxozun təbii ocağı-
nın üzərində aydın görmək olar. Həmin regionda karp balıqları-
nın opistorxoz ilə invaziyalaşması yaxın keçmişdə 7-47%-ə 
çat mışdır. Yerli əhali hələ uşaqlıqdan buraya gələn şəxslərdə çiy 
balığı stroqanina şəklində, bir neçə saat ərzində duzda qalmış 
balıqdan istifadə edirlər ki, bu da paraziti tam məhv etmir. N ə-
ticədə bu ocağın bəzi rayonlarının yerli əhalisinin 90%-i opistor-
xoz ilə yoluxurlar.
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İnsanın istehsalat fəaliyyəti nəticəsində bir çox regionlarda 
t ex nogen biogeokimyəvi əyalətlər formalaşmışdır. Buna misal 
40 ilə qədər fəaliyyətdə olan Semipalatinsk nüvə sınaq poliqo-
nunu göstərmək olar. Regionda ekoloji vəziyyət əhaliyə düşən 
çoxillik şüa yüklənməsi ilə müəyyən olunur. Nəticədə əhalinin 
təqribən yarısında immunçatışmazlıq, onkoloji xəstələnmənin 
y ük  sək səviyyəsi, psixi pozğunluqlar, yenidoğulmuşların ölümü-
nün artması, orqanizmin vaxtından əvvəl qocalması və s. kimi 
ə  la   mətlər qeydə alınmışdır.

Bioloji�amillər.�Epidemik prosesə təsir edən bioloji və biotik 
amillərə aşağıdakılar aiddir:

• İnsanın sağlamlığına təsir edən amillər: cins, yaş, fiziki v ə-
ziy yəti, genetik amillər, növ və fərdi rezistentlik, immunitetin 
vəziyyəti; əvvəllər keçirilmiş və yanaşı gedən xəstəliklərin inter-
ferensiyası, şəxsi və davranış xüsusiyyətləri; onların d ə yiş kən-
li yi. Makro or qa niz min bioloji amillərindən, onun patogen a g en-
 tə qarşı reak siyasından asılı olaraq bir halda daxil olma yerində 
törədicinin məhv olması baş verir, digər hallarda isə t ö rə di gəz di-
rən lik əmələ gəlir, üçüncü halda – gizli, subklinik, atipik və ya 
silinmiş forma inkişaf edir və ya bu əlaqə manifest xəstəliklə 
(yüngül, orta, ağır) və xronik forma ilə nəticələnir;

• Patogen agentin təbii mənşəli amilləri: məsələn, patogenlik 
(xəs təliktörətmə qabiliyyəti), invazivlik (sahibin orqanizminə 
daxil ol maq, onun müdafiə baryerlərini dəf etmək qabiliyyəti, 
fib rino lizin, hialuronidaza, musinaza, kollagenazanın sayə sində 
toxu ma larda yayılma xüsusiyyəti), toksigenlik (ekzo- və endo-
toksinləri hasil etmək qabiliyyəti), kapsu ləmələgətirmək q a bi li y-
yəti, makro orqanizmdə çoxalmaq qabiliyyəti, virulent lik (pato-
genliyin növ daxilində dəyişən kəmiyyət ölçüsü), kontagiozluq 
(törədicinin bir orqanizmdən digərinə zəncirvari ötürülmə q a bi-
li y yəti), immuno genlik (insan orqanizmində im munitet yarat-
maq qabiliyyəti), dəyişkənlik, genetik materialla növdaxili m ü-
ba dilə, antibiotiklərə qarşı davamlılıq xü susiyyəti və s.
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Epidemik prosesin təzahürləri

Epidemik prosesin təzahürləri bunlardır: sporadik xəs tə lən-
 mə, epidemik alovlanma, epidemiyalar, pandemiyalar, epidemik 
alov lanma, ekzotik xəstələnmə, epidemik ocaq.

Sporadik� xəstələnmə.�Müəyyən ərazidə müəyyən xəstəlikdə 
e pi  demik prosesin adi qeyd olunan səviyyəsidir. Bir və ya bir 
n e çə illər ərzində yoluxucu xəstəliklərin tək-tək hallarına təsadüf 
edilir.

Epidemik�ocaq – yoluxucu xəstəliyin aşkar edildiyi kollektiv 
olub, onun üzvləri arasında həmin infeksiyanın yayılma təh lü-
kə si vardır. Epidemik ocağın sərhədləri yoluxucu xəstəlik törə di-
ci lərinin yoluxma mexanizminin xüsusiyyətləri və təbii-sosial 
mühitin konkret şəraitləri (hansı ki, bu mexanizmin realizasiya-
sının miqyasını müəyyən edir) ilə bağlıdır. Məsələn, antroponoz-
larda epidemik ocaq epidemik prosesin başlıca halqası sayılır. 
Bil diyimiz kimi, epidemik proses bir-biri ilə bağlı və biri 
digərindən törənən epidemik ocaqlardan ibarətdir. Belə ki, qızılca 
zamanı xəstənin yaşadığı mənzil epidemik ocaq sayıla bilər. 
Zoonozlarda isə, əksinə, xəstə şəxsin yaşadığı yer epidemik 
ocaq deyildir, belə ki, insan bəzi hallar istisna olunmaqla (taun, 
sarı qızdırma) infeksiya mənbəyi sayılmır. Ona görə də zoonoz-
larda epidemik ocaq ayrı-ayrı, bir-biri ilə bağlı olmayan xəs tə-
lik lərlə səciyyələnir ki, onların sayı ocaqla olan əlaqənin inten-
sivliyi ilə müəyyən edilir. Zoonoz infeksiyada epidemik ocağın 
mövcud olması insanın epizootik ocaqla əlaqəsi kəsilən kimi d a-
yanır. 

Epidemik ocaq müəyyən zaman müddətində fəaliyyət g ö s tə-
rir ki, onun davametmə müddəti xəstənin təcrid edilməsi anından 
və yekun dezinfeksiyanın aparılmasından sonra xəs tə li yin maksi-
mal inku basiya müddəti sayılır. Bu dövrdə ocaqda yeni xəs -
tələrin yoluxması mümkündür.

Nozoareal – əvvəllər də yoluxucu xəstəliklərin aktiv ocaqla-
rının qeydə alındığı ərazilərdir.

Epidemik alovlanma – qrupşəkilli xəstəlik olub, ailədən, kol-
lektivdən, yaşayış məntəqəsinin sərhəddindən kənara çıxmır və 
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bir-bi ri ilə vahid infeksiya mənbəyi, yoluxma yolları və amilləri 
ilə bağlıdır.

Epidemiya – sporadik xəstələnmə səviyyəsindən yüksək olan 
(məsələn, qrip üçün adi səviyyədən 5-10 dəfə çox) və ya onun 
qeydə alınmadığı yerdə baş verən xəstələnmədir.

Epidemiyalar başvermə vaxtına, yayılma ərazisinə, inten siv-
li  yi nə, inkişaf mexanizminə görə təsnif edilir. Kəskin bağırsaq 
infek siyalarının epidemiyalarının diferensiasiyası təsnifat m e-
ya rı sayıla bilər.

Müasir kəskin bağırsaq infeksiyaları üçün 80-95% halda 
xəstələnmənin sporadik səviyyəsi səciyyəvidir, lakin bu xəs tə lik-
lə rin epidemik alovlanmaları da qeydə alınır. V.P.Serqiev və baş-
qa. (2000) KBİ-nin tiplərinin unifikasiya edilmiş təsnifatını və 
o n ların aşağıdakı əlamətlərini vermişlər:

• ərazi prinsipinə görə lokal (müəyyən əraziyə və ya əhali qru-
puna uyğunlaşmış) və yayılmış (qonşu əraziləri və əhali qrupla-
rını əhatə edən) epidemiyalar ayırd edilir;

•  zaman əlamətinə görə – kəskin (törədicinin ötürülməsinin 
son amillərinin bir dəfə yoluxması və maksimal inkubasiya dövrü 
ərzində inkişaf edən) və xronik epidemiyalar (törədicinin ö tü-
rülməsinin son amillərinin dövri və ya sistematik şəkildə infeksi-
yalaşması ilə şərtlənən və bir neçə inkubasiya dövrünə m ü vafiq 
gələn zaman intervalında qeydə alınan) ayırd edilir;

•  İnsanların yoluxma yerinə görə – məişətdə (ev tipi), m ü a li-
cə-profilaktika müəssisələrinin stasionarlarında (hospital tipi), 
m ü təşəkkil kollektivlərdə (idarə tipi), istirahət zamanı (rekrea-
sion tip) və s.

•  Törədicinin başlıca yoluxma yoluna görə – qida, su və m ə i-
şə t  epidemiyaları;

•  Törədicinin son yoluxma amilinə görə – qida, su və məişət e p i-
demiyaları;

•  Törədicinin son yoluxma amilinin infeksiyalaşması m e xa-
niz minə görə – qida epidemiyaları (qida məhsularının b i rin  cili 
və ikincili çirklənməsi ilə bağlıdır), su epidemiyaları (s u bu raxıcı 
qurğularda suyun təmizlənməsi və dezinfeksiyası qaydalarının 
göz lənil məməsi; torpağın üst qatlarından çirklənmiş suların z ə-
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də lənmiş su kəmərləri şəbəkəsinə və ya su quyularına sızması; 
təsərrüfat və kanalizasiya sularının açıq su mənbələrinə axıdıl-
ması; kiçik su çənlərində içməli suyun zərərsizləşdirilməsi və 
saxlanması qaydalarına riayət edilməməsi ilə bağlıdır);

•  İnfeksiya mənbəyindən asılı olaraq, KBİ antroponozlara 
(şigel yozlar, eşerixiozlar, stafilokokkozlar, virus bağırsaq infek-
siya ları, amöbiaz, ləmblioz), zoonozlara (salmo nelyozlar, k a m-
pi lo bak terioz, kriptosporidioz) və sapro nozlara (vəba, potensial 
patogen enterobakteriyalarla şərtlənən bağırsaq infeksiyaları, b a-
ğırsaq klostridiozları, psevdomonaz, halofil vibriozlar, yersi ni-
ozlar) bölünür. KBİ epidemiyalarında insanlar (antropo noz la r-
 da), heyvanlar (zoonozlarda) və ətraf mühit (sapronozlarda) 
i n feksiya mənbəyi ola bilər.

Pandemiya – yoluxucu xəstəliklərin ölkənin bütün ə r a zi-
sində, qonşu dövlətlərdə, bəzən isə dünyanın bir çox ölkələrində 
yayılması ilə xarakterizə olunur. Yəni pandemiya yoluxucu 
xəstəliyin bir neçə ölkə və ya qitə arasında kütləvi yayılması ilə 
s ə ciyyələnən epidemik prosesin intensivliyinin bir formasıdır. 
Keçən əsrdə dəfələrlə qrip, vəba pandemiyaları olmuş, İİV-in-
fek siyanın pandemiyası başlan mışdır.

Endemiya – müəyyən ərazi üçün xas olan və ya daim rast g ə-
li nən xəstələnmə səviyyəsi olub, konkret ərazidə epidemik pro-
se sə təsir göstərən təbii, bioloji və sosial amillərdən asılıdır 
(məsələn, təbii-ocaqlı xəstəliklər).

Ekzotik� xəstəliklər – həmin ərazi üçün xas olmayan (orada 
epi demik prosesin saxlanması üçün lazımi şəraitin olmaması ilə 
əla qə dar) yoluxucu və parazitar xəstəliklərdir. Ekzotik x ə s tə-
lən mə bu infeksiyanın rast gəlmədiyi əraziyə törədicinin x a ri c-
dən gətirilməsi hesabına inkişaf edir. Yoluxma həmin ərazidən 
kənarda baş verir. Yoluxucu xəstəliyin ekzotik yoluxma hadisəsi 
h ə mişə gətirilmə sayılır, lakin heç də gətirilmə xəstəliklər hamısı 
ekzotik deyildirlər. MDB hüdudlarında dəri leyşmaniozu halları 
gətirilmədir, lakin ekzotik deyildir, sarı qızdırma halları isə eyni 
zamanda həm gətirilmə, həm də ekzotikdir.
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Ocaqda aparılan əksepidemik tədbirlər

Ocaqda əksepidemik tədbirlər üç istiqamətdə aparılır: infek-
siya mənbəyinə (xəstə və törədicigəzdirən); yoluxma m e xa niz-
mi nə; təmasda olan sağlam şəxslərə (ehtimal olunan infeksiya 
m ənbəyi kimi) qarşı. Xəstə və törədicigəzdirənlərə qarşı aparılan 
t ə dbirlər, onların erkən aşkar edilməsi, təcrid olunması (onu 
ə hatə edən şəxslərdən ayırmaq) və müalicəyə cəlb olunmasından 
ibarətdir.

Xəstələrin aşkar edilməsi passiv (xəstənin tibbi yardım üçün 
m  ü  r aciət etməsi zamanı) və aktiv şəkildə (tibb müəssi sələrində 
profilaktik müayinə və sorğu zamanı, həyətyanı yoxla malar v a-
sitə silə) həyata keçirilir. Xəstəliyin erkən diaqnozu həkim və ya  
feldşer tərəfindən kliniki əlamətlərə əsasən qoyulur. Onu təs diq 
etmək üçün epidemioloji məlumatlardan, laborator m ü a yi nə lər-
dən və allergik sınağın nəticələrindən istifadə olunur.

Göstərilən diaqnostik üsullar müxtəlif yoluxucu xəstəlik lərdə 
eyni əhəmiyyətə malik deyildir. Belə ki, karantin və təbii-o c aqlı 
xəstəliklərin (taun, vəba, sarı qızdırma, gənə ensefaliti, tul ya re mi-
 ya, Kü- qızdırması və s.) aşkar edilməsində epidemioloji an amnez 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Xəstənin karantin xəs təlik lə rinin qeydə 
alındığı ölkələrdə və ya epidemik ərazilərdə (təbii-ocaqlı xəs tə-
lik lərdə) olması klinik və başqa məlumatlarla yanaşı, diaqnozun 
qoyulmasında da böyük rol oynayır.

Erkən diaqnostika üçün aşağıdakı laborator üsullardan geniş 
istifadə etmək lazımdır: bakterioloji, seroloji, allergik, antitoksik 
dəri reak siyaları, mikroskopiya (malyariya, qayıdan yatalaq), h e-
m o k ultura (qarın yatalağı) və s. Son zamanlar bir çox xəs tə lik lə-
rin (bağırsaq xəstəlikləri, rikketsiozlar, tulyaremiya, bruselyoz, 
taun, arbovirus xəs təlikləri və s.) ekspress diaqnostikasında flüo-
ressensiya edən əks-cisimlər üsulu və dolayı hemaqlütinasiya 
reaksiyasından istifadə edilir.

Baş verən yoluxucu xəstəlik hadisələri müalicə-profilaktika 
ida rə ləri tərəfindən mütləq qeydiyyata alınır. Qrip, angina, y u-
xa rı tənəffüs yollarının kəskin iltihabı xəstəlikləri aşkar ed il-
dik də həkim və ya feldşer statistik talonu doldurur. Səpgili, qayı-
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dan, qarın yatalaqlarının, A və B paratiflərin, dizen teriya, kolit, 
e n terit, entero ko lit, qastroenterokolit, toksiki dis pep siya (1 y a-
şı na qədər uşaq lar da), qızılca, difteriya, skarlatina, serebrospinal 
meningit, epidemik ensefalit, poliomielit, tul yameriya, quduz-
luq, leptospirozlar, infek sion hepatit, qara yara, gənə enfesaliti, 
malyariya, bruselyoz, tetanus, göyöksürək, dabaq xəstəliklərinin 
aşkarlanması zaman təcili bildiriş vərəqəsi doldurulub təcili (24 
saatdan gec olmayaraq) rayon səhiyyə şöbəsinə və GEM-ə g ö n-
dərilir. İmkan olduqda məlumat telefonla çatdırılır, əlavə olaraq 
t ə cili bildiriş vərəqəsi poçt və ya faksla göndərilir. Karantin xəs-
tə likləri (taun, vəba, sarı qızdırma) aşkar edildikdə və ya o n la ra 
şübhə yarandıqda məlumat təcili şəkildə telefonla verilir və ya  
faksla göndərilir.

Bir çox xəstəliklərdə, xüsusilə yüksək kontagioz xəstə lik-
lərdə (taun, vəba, təbii çiçək, qara yara, səpgili yatalaq) xəs tə lə-
rin təcrid edilib hospitallaşdırılması mütləq vacibdir. Yo luxucu 
xəstəliklərin əksəriyyətində təcrid və hospitallaşdırma xəstəliyin 
yayılmasının qar şısının alınmasında mühüm tədbir sayılır. Bəzən 
xəstələrin müvvəqəti təcridi uşaq bağçasında, kör pə lər evi və i n-
ter natda aparılır. Bu zaman xəstəxanaya göndə rilənə qədər xəstə 
qeyd edilən müəssisələrdə ayrıca otaqda təcrid edilməlidir. Bəzi 
y o luxucu xəstəliklərdə xəstə epi de mioloqun və müalicə h ə k i-
minin qərarına əsasən evdə saxlanıla bilər. Belə olduqda ocaq-
dan xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məq sədilə müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bunun üçün xəstə ayrıca otaqda 
yerləşdirilir, onun qab-qacağı digər ailə üzvlərin dən ayrılır və 
ona fərdi qulluq edilir. Xəstəyə qulluq edən ailə üzvləri həkim 
tərəfindən (epidemioloq, infeksionist) xəstəyə qulluq etmək qay-
daları (dezinfeksiya, xəstəliyin ətrafa yayılması əleyhinə t ə d-
birlər) ilə tanış edilir. Xəstə olan ev və xəstə üzərində daimi n ə za-
rət aparılır.

Xəstəlik törədicisinin yayılmasının qarşısını almaq m ə q sə-
dilə ətraf mühitdə dezinfeksiya işləri (yoluxma amillərini zə rə r-
sizləş dir mək üçün) həyata keçirilir. Yoluxucu xəstəliyin epide-
mioloji xüsu siyyətlərindən asılı olaraq bəzi xəstəliklərdə (taun, 
e n demik rikke t siozlar və s.) dezinfeksiya ilə yanaşı, dezin sek si-
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 ya və deratizasiya da aparılır. Vəba, qarın yatalağı, para tifl ər, 
dizenteriyanın epidemik ocaqlarında yay fəslində dezinfeksiya ilə 
yanaşı, dezinseksiya da aparılır (milçəkləri məhv etmək üçün). 
Qızılca, epidemik parotit, qrip, göyöskürək xəs tə lik lə rin də törə -
dicilərin xarici mühitə həssaslığını nəzərə alaraq, otağın havasını 
dəyişməklə və yaş üsulla dezinfeksiya etməklə kifa yət lə nirlər.

Xəstə ilə təmasda olanlara qarşı aparılan tədbirlər yoluxucu 
x ə stəliyin epidemioloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Kontagioz 
yoluxucu xəstəliklərdə təmasda olan şəxslər mümkün qədər tez 
– inkubasiya dövründə təcrid edilməlidirlər. Karantin xəs tə lik lə-
rin də (taun, vəba, sarı qızdırma) bütün təmasda olan şəxslər 
xüsusi təşkil edilmiş hospitallarda təcrid edilirlər. Xəstə aşkar 
edilmiş ərazidə karantin qoyulur. Təcrid edilmiş xəstələrə qulluq 
etmə qaydaları xəstəliyin epidemiloji xüsusiyyətindən asılı ola-
raq tərtib edilir. Səpgili yatalaq, bağırsaq sistemi xəstəlikləri, 
difteriya, skarlatin, qızılca və bir sıra xəstəliklər aşkar edildikdə 
təmasda olan bütün şəxslər qeydə alınır və onların üzərində tibbi 
müşahidə aparılır. Tibbi nəzarətin vaxtı və həcmi yoluxucu xəs-
tə liyin epidemioloji xüsusiyyətlərindən və klinik-laborator mü a-
yinənin nəticəsindən asılıdır.

Yoluxucu xəstəliyin epidemik ocağında yeni xəstələn mənin 
qarşısını almaq üçün profilaktik, bəzi xəstəliklərdə isə qabaqla-
yıcı kimyəvi profilaktika tədbirləri həyata keçirilir. Spesifik pro-
filaktika aktiv və passiv immunizasiya vasitələrilə (vaksin, im  mu -
n oloji zərdab, bakteriofaq və s.) aparılır. Bəzi hallarda a n  ti   biotik 
və başqa kimyəvi preparatla qabaqlayıcı müalicə y e ri nə yetirilir.
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İnsanın Yoluxucu Xəstəliklərinin 
Təsnifatı

İnsanın yoluxucu xəstəliklərinin təsnifatlaşdırılmasına dəfə-
lərlə cəhd göstərilmişdir. Təsnifatlar arasında son vaxtlara qədər 
təcrübi və təkamül əsasında yaradılan təsnifatlara dair çoxlu 
fikirlər vardır. Lakin təklif olunmuş təsnifatların bir çoxu dar 
çərçivəli olduğundan təcrübi təsnifat idilər. Tədqiqatçılar müx-
təlif nozoloji növlər arasında yaranmış əlaqəni tapa bil mə dik lə-
rin dən sadələşdirilmiş təsnifatlara müraciət edirdilər. Belə ki, 
bə zi müəlliflər yoluxucu xəstəlikləri əlifba sırası ilə, klinsistlər 
isə ayrı-ayrı tibb sahələri üzrə (uşaq xəstəlikləri, dəri xəs tə lik-
lə ri) bölüşdürməklə tərtib etməyi məsləhət görürdülər.

Bununla yanaşı, təcrübi təbabət tərəfindən yoluxucu xəstə lik-
lə rin müxtəlif qrupları arasında yaranan əlaqəni aydınlaşdır-
maqla və bütün tibb sahələri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
təsnifat təklif edildi. Nəticədə etioloji əlamətlərə (mikrokok, 
bakterial, göbələk, spiroxetoz, parazitar, viruslu), klinik-patoge-
netik əlamətlərə (kəskin, xroniki yoluxucu xəstəlikləri və ya 
ü  mu mi və yerli sindromlu yoluxucu xəstəliklər), epidemioloji 
əla mətlərə (endemik, epidemik, pandemik və ya bağırsaq, tə nə f-
füs yolları, torpaq, heyvanlar tərəfindən yayılan və həşəratlar 
tərəfindən keçirilən yoluxucu xəstəlikləri və s.) əsaslanan təs ni-
fat təklif edildi. Bu təsnifatların hər biri bir neçə, hətta bir əla-
mə tə əsaslanırdı, ona görə də ondan dar çərçivədə istifadə etmək 
olardı. 

Bunun əksinə, yoluxucu xəstəliklərin təkamül təsnifatı son 
n ə ticədə vahid sistemi təşkil etməyə imkan verir. Burada x ə s tə-
lik lərin tarixi təşəkkülü, inkişafı və parazitlə sahib orqanizm ara-
sında yaranmış əlaqəsi öz əksini tapmışdır.

Keçən əsrin 70-ci illərində tədqiqatçıların əksəriyyəti yolu-
xucu xəstəliklərin təsnifatının L.V.Qromaşevskinin n ə zə riy yə si-
nin əsasında qurulmasını məqsədəuyğun hesab edirdilər. Bu n ə-
zə    riyyəyə görə, yoluxucu xəstəlik törədicilərinin sahibin 
o        r        q a       ni z  mində lokalizasiyası onların bioloji xüsusiyyətlərinin 
c  ə  mi ilə təyin edilir, təkamül prosesində qazanılmış parazit həyat 
t ər     zi isə öz sahibinin daxili mühitinə və spesifik yoluxma m e xa-
ni z minə növ adaptasiyasıdır.
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Buna əsaslanaraq L.V.Qromaşevski ilk dəfə olaraq, yoluxucu 
x əs təliklərin təkamül qaydasını yaratmağa cəhd göstərdi. Bu 
q  ay  danın üstünlüyü ondadır ki, xəstəlik törədicisi onun patoge-
nezi və yoluxma mexanizmi arasında təbii əlaqə yaratmışdı. L. V.
Q ro ma şevskinin təsnifatı həm epidemioloqlar, həm də kli ni sis t-
lər arasında geniş yayıldı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
(ÜST) tərəfindən qəbul edildi.

İnsanın yoluxucu xəstəliklərini L.V.Qromaşevski 5 qrupa b ö-
lür: I qrup – bağırsaq yoluxucu xəstəlikləri (törədicinin bağır-
saqda və ətraf orqanlarında lokalizasiyası), II qrup – tənəffüs 
yo l  larının yoluxucu xəstəlikləri (törədicinin tənəffüs yollarının 
selikli qişasında və ağciyərlərdə lokalizasiyası), III qrup – qan sis-
teminin yoluxucu xəstəlikləri (törədicinin qan və limfada lokaliza-
siyası), IV qrup – xarici örtüyün yoluxucu xəstəlikləri (t ö rə di ci nin 
əsasən xarici örtükdə – dəridə və selikli qişalarda l o kalizasiyası), 
V qrup – müxtəlif yoluxma mexanizminə malik olan yoluxucu 
x əs təliklər.

Yoluxucu xəstəliklərin müxtəlif qrupları üçün infeksiyanın 
yoluxma mexanizmləri, yolları və amilləri (L.V.Qromaşevski)

Orqanizmdə 
tö rədicinin 

lokalizasiyası

Yoluxma 
mexanizmi Yoluxma yolları Yoluxma amilləri

Mədə-bağırsaq 
yolu Fekal-oral

Alimentar Qida
Su Su

Təmas-məişət Çirkli əllər
Qab-qacaq və s.

Respirator yol Aerogen 
(respirator)

Hava-damcı Hava
Hava-toz Toz

Qan Transmissiv

Qansoran 
keçiricilərin 
dişləməsi ilə

Ektoparazitlər
 Qan
Şprislər 
cərrahi alətlər
İnfuziya məhlulları və s.

Parenteral
cinsi

Xarici örtüklər Təmas
Yara Güllə və s.
Məişət-cinsi Kəsici əşyalar və s.

Rüşeym 
hüceyrələri Vertikal
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Sonralar bu təsnifat daha bir qrupla tamamlanmışdır – bir 
n e çə yoluxma mexanizmi olan infeksiyalar əlavə edilmişdir. 
Çox güman ki, yalnız hemo-kontakt yoluxma mexanizminə ma -
lik nozoloji formalar xüsusi qrupa aid ediləcək, lakin bu, heç də 
özünü doğrultmur. Belə ki, belə yoluxma mexanizminə malik 
x əs  təliklər (B, C, D viruslu hepatitlər, İİV-infeksiya, sitomeqa lo-
virus infeksiyası və s.) bir neçə yoluxma mexanizmli xəstəliklər 
qrupuna daxil edilə bilər, çünki onların vertikal və ya hemo-
kontakt mexanizmlə yanaşı, digər yoluxma yolları da vardır.

L.V.Qromaşevski və onun tələbələrinin apardığı tədqiqatlar 
nəticəsində yoluxucu xəstəliklərin təsnifatının elmi əsasları y a-
ra dıldı. Tədqi qat lar bu sahədə gələcək elmi işlərin aparılması 
üçün əsas oldu. Təsnifatın əsa sını törədicinin spesifik yoluxma 
m e xanizminin onun orqanizmdə loka lizasiyası uyğunluğu müd-
də ası təşkil edirdi. Onun əsasında antro po noz ların təsnifatı 
verildi. Lakin bu əsaslarla zoonozların təsnifat laş dırılması ç ə tin-
lik lərə rast gəldi.

O da aydındır ki, törədicinin lokalizasiyası və yoluxucu xəs-
tə liklərin belə yoluxma mexanizmi təsadüfü ola bilər. Belə ki, 
haçansa bir dəfə siçovul dişləməsindən sonra insanda taun x əs-
təliyi baş verdiyinə görə biz taunu “dişləmə” xəstəliyinə aid edə 
bilmərik. Qeyd etmək lazımdır ki, zoonozlarda (tulyaremiya, 
bruselyoz, gənə ensefaliti və s.) insan, ümumiyyətlə, yoluxucu 
xəs təlik törədicilərinin mənbəyi deyil və ya yoluxucu xəs təlik 
törədicilərinin mənbəyi kimi müəyyən əhəmiyyətə malikdir 
(məsələn, ağciyər taununda). Bir-birindən tamamilə fərqlənən 
bir neçə yoluxma mexanizminə malik olan (məsələn, opistor-
xoz) çoxüzvlü parazitar xəstəliklərin təsnifatını yoluxma mexa-
nizminin əsasında qurmaq çoxlu çətinliklərlə qarşılaş dı. B e lə-
lik lə, L.V.Qromaşevskinin insanın yoluxucu xəstəliklərinin 
t  ə  s   ni fatında aparıcı yer tutan nəzəriyyəsi, antroponozlar istisna 
olmaq la, digər xəstəliklərin təsnifatı üçün təzədən baxılmalıdır, 
çünki bu nəzəriyyədə parazitzmin müxtəlif halları lazımi də rə-
cədə qiymətlən dirilməmiş, orada təsadüfi və yalançı parazitizm  
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haqqında məlumat, qurdların biologiyasının xüsusiyyətləri və 
onların epidemiologiyası öz əksini tapmamışdır.

Yoluxucu xəstəliklərin təsnifatının digər əsaslarda qurul-
masının çoxlu cəhdləri olmuşdur. Onlardan ən əhəmiyyətlisi 
yoluxucu xəs təlik lərin törədicilərinin müxtəlif təbiətli olmasını 
nəzərə almaq idi. Bu cəhətdən infeksiya mənbəyinin təhlili çox 
maraqlıdır. Epidemioloqlar müşahidə etmişlər ki, bir halda yolu-
xucu xəstəlik lərin törədicilərinin mənbəyi insan, digər halda 
heyvandır. Ona görə də Virxovun təklif etdiyi zoonozlar termini 
qəbul edildi. Bu, heyvanların yoluxucu xəstəlik törədicilərinin 
insanlara keçmək qabiliyyətinə malik olmasıdır. Sonralar zoo-
nozların əksinə, insan ların yoluxucu xəstəlikləri antroponoz 
xəstəliklər adlandırıldı.

L.V.Qromaşevskinin təsnifatını təkmilləşdirmək məqsədilə 
İ.N.Yol kin təsnifatın əsas müddəalarını saxlayaraq, yoluxucu 
xəst əlikləri 2 qrupa – an troponozlar və zoonozlara ayırdı. Bu 
t əs nifat sonradan tamamilə V.M.Jda  novun təsnifatına daxil 
edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, para zi tiz min müxtəlif növləri ilə 
yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin müx təlifliyi, bu və ya baş-
qa nozoloji növlərin epidemik prosesin polimorf inkişafı, nozo-
loji xəstəliklərin ancaq bir əlamətə əsasən (infeksiya mən bəyi) 
antroponoz və zoonoz xəstəliklərə ayrılması ciddi çətinlik t ö-
rədir. Məsələn, taun xəstəliyinin bubon və ağciyər formasını an -
caq bir əlamətə görə (infeksiya mənbəyi) antroponozlara və zoo-
nozlara aid etmək olmaz, hərçənd xəstəliyin ilk mənbəyi 
hey  vanlardır. Teniyaların inkişafının növbə ilə insan və heyvan 
orqanizmində keçməsinə baxmayaraq, teniozları zoonozlara aid 
e t mək lazımdır. Bir sıra başqa xəstəliklərin təsnifatında da (den-
qe qızdırması, gənə qayıdan yatalağı, difillobotrioz və s.) ç ə tin-
liklər yaranır.

Bunu asanlaşdırmaq məqsədilə İ.N.Yolkin və V.K.Yaşkul 
(1963,  1964, 1965) parazitizmin təbiəti əsasında və parazitlərlə 
i n sanların əlaqəsini nəzərə alaraq insanın yoluxucu xəstəliklərini 
3 qrupa – antroponozlar, zoonozlar və antropozoonozlara ayırır.
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Qrup İnfeksi-
yalar

Yolux ma 
me xaniz mi

İnfeksiya 
mənbəyi Nozoformalar

I
Bağırsaq 
infeksiya-

ları
Fekal-oral

Antropo noz

Vəba, bak.di zenteriya, 
amöb dizent., qarın ya-
ta lağı, A və B paratif, 
koli enteritlər, infeksion 
hepatit, poliomielit, sta-
filokok inf., askaridoz, 
trixosefalyoz, enterobioz

Zoonozlar
Salmonelyoz, botulizm, 
brusel yoz, lep tospiroz, 
trixinelyoz, exi nokokkoz

II

Tənəffüs 
yollarının 
infeksiya-

ları

Aerozol Antropo noz

Qrip, qızılca, göyöskürək, 
dif te ri ya, skarlatina, təbii 
çiçək, su çi çəyi, epidemik 
parotit, epi de mik 
serebrospinal meningit, 
vərəm

III
Qan 

infeksiya-
ları

Trans-
missiv

Antropo noz
Səpkili yatalaq, qayıdan 
yata laq, mal yariya, dəri 
leyşma nio zu (şəhər tipli)

Zoonoz

Taun, tulyaremiya, 
epidemik rik ket si ozlar, 
qənə qay.yatalaq, endemik 
ense falitlər, hemor ra gik 
qızdırma, denge qız dır-
ması, dəri leyşmaniozu 
(səhra tipli )

IV

Xarici 
örtüklərin 
infeksiya-

ları

Təmas

Antropo noz

Sifilis, trixofitiya, 
qoturluq, qızıl yel, sta-
filodermiya, süzə nək, 
traxoma

Zoonoz
Qara yara, manqo, qazlı 
qan qrena, tetanus, dabaq, 
quduzluq

İnfeksion xəstəliklərin epidemioloji təsnifatı
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Antroponozlar – törədiciləri ancaq insanın paraziti olan yolu-
xucu xəstəliklər qrupudur. Onların yaşaması törədicilərin insan-
dan insana fasiləsiz yayılması ilə təmin olunur. Heyvanlar antro-
ponoz xəstəliklərin törədicilərinə ya tamamilə qeyri-həssasdır, 
ya da onlar üçün bioloji dalan hesab olunurlar.

Zoonozlar – infeksiya mənbəyi heyvanlar olan xəstəliklər 
qrupudur. Zoonozların törədiciləri filogenezdə müəyyən növ 
hey   van lara uyğun laş mışdır və onlar törədicilərin daimi saxlan-
masını təmin edirlər. Zoonoz ların törədiciləri əlverişli sosial-iq ti-
sadi şəraitdə in san ları da yoluxdura bilir, insan zoonoz xəs tə lik-
lərin törədiciləri ilə yoluxaraq epidemioloji əhəmiyyətə malik 
xəstəlik mənbəyinə çev rilir.

Antropozoonozlar – insanın yoluxucu xəstəliklərinin 3-cü 
qrupudur. Onun törədiciləri filogenezdə həm insanlara, həm də 
heyvanlara uyğun laş mış və onların əsl parazitləridir (pappataçi 
qızdırması, gənə spiroxetozu, tenioz, leptospiroz, drakunkulyoz, 
şistosomoz, difillobotrioz və s.). Antropozoonozlarda epidemik 
və epizootik proseslər arasında əlaqə vardır. Təkamüldə parazitin 
insan və heyvanlara uyğunlaşması dərəcəsindən asılı olaraq epi-
demik və epizootik proseslərin müxtəlif növləri qeyd edilə bilər. 
Ancaq antropozoonozların ümumi xüsusiyyətləri ondan iba rətdir 
ki, onların törədiciləri insan və heyvanlar arasında dövr edir. 
Ona görə də bu xəstəliklərdə epidemik və epizootik pro ses lər 
qarışıq səciyyələnir.

Beləliklə, yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, insanın yolu-
xucu xəs tə likləri ilk növbədə onların törədicilərinin insanda t ə-
kamül əlaqə lə rinin xü susiyyətindən asılı olaraq antropozoonoz-
lara, zoo noz lara və antro po noz la ra bölünür; törədicilərin i l kin 
lokalizasiyası və spesifik yo luxma me xa nizminə əsasən x əs tə lik-
lər bağırsaq, tənəffüs yolu, qan (obliqat trans mis siv), x a ri ci ö r-
tük xəstəlikləri, eləcə də digər müxtəlif keçirilmə mexanizmi 
olan xəstəliklər, mürəkkəb inkişaf dövrünə malik olan parazitar 
xəs tə liklərinə ayrılır.
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İnsanın yoluxucu xəstəliklərinin təsnifatı 
(L.V.Qromaşevski, İ.N.Yolkin və b.)

Qruplar Antroponoz-
lar Zoonozlar Antropozoonozlar

Bağırsaq 
yoluxucu 

xəstəlikləri

Antroponoz 
salmo nell yoz-
lar, bakterial 
dizenteriya, 
epide mik he-
patit, polio-
mi elit, vəba, 
amöbi az, 
ente robioz, 
as ka  ridoz, 
trixose falyoz

Ornitozlar, dabaq, 
zo o noz salmonel-
yozlar, lep to spi-
roz lar, tok soplaz-
moz, me lioidoz, 
psev dovərəm

Himenolepidoz, 
antropozoonoz 
salmonelyozlar

Tənəffüs 
yollarının 
yoluxucu 

xəstəlik ləri

Qrip, qızılca, 
difteriya, 
skar latina, 
göyös kürək, 
təbii çi çək, 
su çiçəyi, 
epidemik 
sero bro spi-
nal me ningit, 
vərəm

Qeyd edilmir

Qan (obliqat 
trans missiv 
yoluxucu 
xəstəliklər 

Bit səpgili 
yatalağı, 
bit səpgili 
qayıdan 
yatalağı, 
malyariya, 
daxili üzvlərin 
(visseral) 
leyşmaniozu 
(Kala-Azar), 
vuxeri rioz, 
onkoserkoz

Taun, gənə ensefa-
liti, ağcaqanad 
ense fa litləri, gənə 
rikket siozları, 
hemorragik virus 
qızdır maları, dəri 
leyşmaniozu, sarı 
qızdırma

Denqe qızdırma sı, 
pappataçi qız-
dırması, gənə qa-
yı dan yatalaqları, 
Aralıq dənizi və 
cənubi Amerika 
leyşmaniozlar, 
filyaridozlar
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Xarici 
örtüklərin 
yoluxucu 
xəstəlikləri

Sifilis, 
süzənək

Manqo, quduzluq, 
sodoku

Bəzi tropik miko-
zlar

Digər və 
müxtəlif 
yoluxma 
mexanizmli 
yoluxucu 
xəstəlikləri

cüzam, anki-
los-tomidoz

Tulyaremiya, qa-
rayara, bruselyoz, 
trixinellyoz

Strongiloidoz

Mürəkkəb 
inkişaf dövrlü 
invaziyalar

Qeyd edilmir
Exinokokkoz, 
opistorxoz, dikros-
elioz 

Drakunkulyoz, 
şistosomatoz, 
tenidozlar, difillo-
botrioz, fassioly-
oz, klonorxoz

Şərti-patogen 
viruslar və 
antibiotiklərlə 
törədilən 
yoluxucu 
xəstəliklər 

Herpes Tetanus, klostridi-
oz lar

Stafilokokkoz, 
streptokokkozlar, 
ikincili paratiflər, 
koli-peritonit

Yalançı 
parazitlərlə 
törədilən 
yoluxucu 
xəstəliklər 

Miaz qeyri-pa-
razit mil çək lərin 
sür fəsi, ambar 
gənələrinin 
akarozları

V.D.Belyakov (1989) insanların yoluxucu xəstəliklərinin təs-
ni fatını bu xəstəliklərin törədicilərinin ekoloji və filogenetik y a-
xın lığı baxımından tərtib etmişdi. Təsnifatın birinci cərgəsində 
törədicilərin rezervuarından asılı olaraq 3 xəstəlik qrupu veril-
mişdir: antroponozlar, zoonozlar və sapronozlar. İkinci cərgədə 
y o luxma mexanizminə görə fərqlənən 9 xəstəlik qrupu verilmiş-
dir (5 qrupu antroponozlar, 3 qrupu zoonozlar və bir qrupu sapro-
nozlar). İnsanın yoluxucu xəstəliklərinin sonrakı bölgüsü t ö rə di-
cilərin yuxarıda qeyd edilən taksonomik bölmələrdən i s ti fa də 
etməklə filogenetik qohumluqları əsasında aparılmışdır. T ək lif 
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olunan təsnifat təbii təsnifata yaxınlaşır. Xəstəliklərin təbiəti haq-
qında biliklərimiz dərinləşdikcə onlar təsnifatda lazımi yerlərini 
tutmuşlar.

1989-cu ildə V.Ö.Litvinov və Y.N.Şlyaxov tərəfindən xəs tə-
liklərin ekoloji-epidemioloji təsnifatı verildi. Bu təsnifatda yeni-
lik ondadır ki, sapronozlar abiotik mühitdən asılı olaraq, bir neçə 
qruplara bölünürlər: torpaq, su və zoofil (saprozoonozlar) sapro-
nozlar.

Törədicilərin ekoloji və filogenetik yaxınlığına görə 
infeksion xəstəliklərin təsnifatı

downloaded from KitabYurdu.org



118

İnsanın infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epidemioloji təsnifatı  

İnfeksion xəstəliklərin epidemioloji təsnifatının digər vari an t-
ları da mövcuddur (S.D.Prozorovski, 1992, B.L.Çer kasski, 2001). 
İnfeksion xəstəliklərin yayılmasına əsaslanaraq S.B.Pro zorovski 
və müəlliflər (1992) onları:

– krizisli (100 000 nəfərin 100-dən çoxu xəstələnib, məs., QİÇS);
– kütləvi (100 000 nəfərdən 100-nün xəstələnməsi, məs., qrip, 

d i gər KPX, kəskin bağırsaq xəstəlikləri, irinli-iltihabi xəs tə lik lər);
– geniş yayılmış idarə olunan (100 000 nəfərdən 20-100-nün 

xəs tə lənməsi, məs., qızılca, göyöskürək, tetanus, poliomielit);
– geniş yayılmış idarə olunmayan (100 000 nəfərdən 20-dən 

az hallarda xəstələnməsi, məs., qazlı qanqrena, psevdovərəm);
– sporadik (əhalinin 100 000-ə tək-tək xəstəlik halları düşür, 

məs., səpgili yatalaq).
Çerkasski B.L. tərəfindən (1984, 2001) epidemik prosesin 

s o sial-ekoloji nəzəriyyəsi tərtib edilmişdir. Buna əsasən epide-
mik proses – mürəkkəb, açıq, mütəşəkkil, çoxsəviyyəli, bütöv 
s  i s  tem olaraq əhali arasında mikroorqanizmlərin parazit növ lə ri-

downloaded from KitabYurdu.org



119

nin möv cudluğunu, bərpasını və yayılmasını təmin edir. O h ə  m-
çinin infeksion xəstəliklərin epidemioloji qruplaşmasını işləm i ş-
dir:

Antroponozlar: bağırsaq; tənəffüs yolları; qan; xarici örtük.
Zoonozlar: bağırsaq; tənəffüs yolları; qan; xarici örtük.
Sapronozlar: bağırsaq; tənəffüs yolları; xarici örtük xəs tə lik ləri.
Daha sonra B.L.Çerkasski ekoloji-epidemioloji təsnifatı tək lif 

et mişdir.

İnsanın yoluxucu (parazitar) xəstəliklərinin 
ekoloji-epidemioloji təsnifatı (B.L.Çerkasski)

Belov A.B. və Oqarkov R.İ. (2001) insanın infeksion xəs tə-
liklərinin ekoloji-epidemioloji təsnifatını tərtib edərkən tö rə di ci-
nin təbiətdə ətraf mühitdən (rezervuardan) asılı olmasını əsas 
tut muşlar. Bu təsnifata əsasən xəstəliklər insanın üç əsas spesifik 
ya şa yış mühitinə müvafiq olaraq 3 qrupa bölünür: antroponozlar, 
zoonozlar və sapronozlar.
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1990-cı illərin əvvəllərində “yeni və qayıdan infeksiyalar” 
qrupu ayrıldı (rus dilinə uğursuz tərcümə edilən “emerging and 
re-emerging infections diseases”, yəni bir tərəfdən yeni yaranan 
y o luxucu xəstə lik lər və onların törədiciləri, digər tərəfdən isə 
əv vəllər ona qarşı müvəf fə qiy yətlə mübarizə aparılan, lakin yeni 
xüsusiyyətlər qazanılması nəti cə sində təkrarən kütləvi yayılma 
qabiliyyəti əldə edən məlum infeksion xəstəliklər kimi izah olu-
nur). Təkcə 1972–1999-cu illərdə 35 yeni infek sion xəstəliklər 
a ş kar edil miş dir. Bu qrupa nəinki təzə aşkar edilən, hətta çoxdan 
məlum olan, lakin törədiciləri qeydə alınmayan xəstəliklər və 
ə v vəllər səh vən qeyri-infeksion sayılan (Helio bakterial infek-
siya) xəstəliklər də da xil edilmişdir. Qayıdan infeksiyalar – 
vərəm, difteriya, sifilis, xla midioz, məxmərək, viruslu hepatitlər, 
t e tanus, salmonelyoz, qey ri-spor formalı anaerob infeksiyalar 
d a ha çox narahatlıq doğurur.

İnsanın infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epidemioloji  
təs nifatı (Belov A.B., Oqarkov P.İ., 2001)

İnfeksiya 
qrupu

Rezervuar
Yoluxma 

mexa nizm ləri

İnfeksiyanın yayılma tipi

İnfeksiya 
mənbəyi

İnsanlar 
arasında

Heyvanlar 
arasında

Antroponoz-
lar–insan 
vasitəsi 
ilə yayılan 
xəstəliklər 

Homo sa-
piens nö vü 
İn  san, na dir 
hal lar da 
onur ğalı 
hey vanlar 

Yalnız insan-
larda:
– aerozol
– felal-oral
– təmas
– trans-
misssiv 
– şaquli 

Zəncirvari və 
fasiləsiz (epi-
demik proses)

Yelpikvari 
və diskret, 
na dir hal larda 
zən cir vari və 
mü vəqqəti 
(epi demik 
pro se sin epi-
zo otik aş kar-
lanması)
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Zoonozlar 
– onurğalı 
heyvanlar-
dan yayılan 
xəstəliklər 

Onurğalı 
heyvan ların 
növü 

Yalnız onur-
ğalı heyvan-
lar Yelpikvari 

və diskret, 
az hal lar da 
müvəq qəti 
və zən cirvari 
(epizoo-
tik pros-
esin epidemik 
aşkarlanması)

Zəncirvari 
və fasiləsiz 
(epizootik 
proses)

Onurğalı 
heyvanlar, 
az hal lar da 
insan 

– trans mis-
siv (ob liqat 
və fakül ta-
tiv); qey ri-
trans  missiv 
(kontakt, 
fekal-oral, 
aspirasion);
– şaquli 

Sapronoz-
lar – “ətraf 
mühitdən” 
yayılan 
xəstəliklər 

“Ətraf 
mü hit”, 
onurğasız 
heyvan 
növ ləri, 
ya xud 
bit kilər, az 
hal  lar da 
onur ğa-
lı hey-
van la rın 
ayrı-ay rı 
növ ləri 

Yalnız 
onur ğasız 
heyvan və 
bitkilər:
– kon takt
– şaquli 
–di gər me-
xanizmlər. 
Bəzi 
hal lar da 
onurğalı 
heyvanla-
rın növləri 
(bax. “Zo-
onozların 
ötü rülmə 
mexanizm-
ləri”

Yelpikvari 
və diskret 
(epifito-
tik, yaxud 
epizootik 
proseslərin 
epidemik 
təzahürü)

Yelpikvari 
və dis-
kret, nadir 
hallarda 
zəncirvari 
və fasiləsiz 
(epifitolik 
prosesin 
epizootik 
təzahürü, 
yaxud 
epizootik 
proses

Onurğasız 
heyvanlar, 
bitkilər, az 
hal lar da – 
onur ğalı 
hey vanlar 

 
Qeyd: “Ətraf mühit” anlayışına müxtəlif parazitar və digər 

simbiotik sistemlərə daxil edilmiş və orada məskunlaşmış onur-
ğasız, bitkilər və mikroorqanizmlər daxildir.
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Yeni törədicilər və yeni infeksion xəstəliklər 
(V.P.Sergiyev və müəl., 2000)

İl Mikrobun adı Mikrobun 
tipi

Xəstəlik, yaxud 
yaranmış sindrom

1972 Enterovirus 70 Virus Epidemik konyunktivit 

1973 Rotavirus Virus Sulu uşaq diareyası 

1974 Bahmar vorest virus Virus Poliartritin qrup halları 

1975 Parvo virus B19 Virus Xroniki hemolitik anemi-
yada aplastik krizis 

1976 Cryptospodium parvum Protozoa Kəskin və xroniki diareya 

1977 Elol virusu Virus Hemorragik Ebol qızdırması 

1977 Legionella pneumophila Bakteriya Legionerlər xəstəliyi 

1977 Hantaan virus Virus Böyrək sindromlu hemor-
ragik qızdırması 

1977 Campylobacter jejuni Bakteriya Enterit 

1980 Human T-limphotropic 
virus, I (HTLV-1)

Virus T-hüceyrəli limfoma-
leykemiya 

1981 Toksigen stamm-staphy-
lococus aureus 

Bakteriya Toksik şok sindromu 

1982 Escherichia coli 0157:H7 Bakteriya Hemorragik kolit, hemoli-
tik uremiya 

1982 HTLV-II Virus Leykemiya 

1983 Borrelia burgdorferi Bakteriya Laym xəstəliyi 

1983 İnsanın immun-
çatışmazlıq virusu 

Virus İİV-infeksiya, QİÇS

1983 Helicobacter pylori Bakteriya Mədə xorası xəstəliyi 

1984 Rickettsia japonica Rikketsiya Yapon ləkəli qızdırması 

1985 Enterocytozoon lueneus Protozoa Uzunsürən diareya 

1986 Cyclospora cayetanensis Protozoa Uzunsürən sulu diareya

1986 BSE agent Prion Süngərəbənzər inək 
ensefalopatiyası 
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1988 Herpes 6 (HHV-6) 
virusu Virus 

6-cı uşaq xəstəliyi – 
tranzitor rozeol yoz 
səpgili qızdır ma 

1988 Hepatit E virusu Virus Enteral E hepatiti 

1989 Erlichia chaffeensis Bakteriya İnsan erlixiozu 

1989 C hepatiti virusu Virus Parenteralc hepatiti 

1991 Guantario virus Virus Hemorragik venesuela 
qızdırması 

1991 Encephalitozoon hellem Protozoa Konyunktivit, 
disseminaiyalı xəstəlik 

1991 Babesianın yeni növləri Protozoa Atipik babezioz 

1992 Vibrio cholerae 0 139 Bakteriya Vəbanın yeni törədicisi 

1992 Bartonella henselae Bakteriya Pişik cırmağı xəstəliyi 

1993 Encephalitozoon cuniculi Protozoa Disseminaiyalı xəstəlik 

1993 Sin Nombre virus Virus Xantaviruslu ağciyər 
sindromu 

1994 Sabia virus Virus Brazilia hemor ragik 
qızdırması 

1995 HHV-8 Virus
QİÇS xəstələrində 
Kapoşi sarko masının 
törədicisi

1995

İnsan üçün pato-
gen olan inəklərin 
– BSE agentinin CJD 
süngərəbənzər ensefa-
lopatiya törədicisi 

Prion 

Əsasən cavanları 
zədələyən Kleys feld-
Yakobs xəs təliyinin yeni 
variantı 

1996 Hedra virus (Australian 
bat lyssa virus) Virus 

İt və pişiklərin ölümcül 
pnev mo niyası, in-
sanda ölümcül nevroloji 
xəstəlik 

1997 H5N1 (avian flu) Virus 
Honkonqda in san ları 
zədə lə yən və xəstəlik 
törə dən quş qripi vi rusu 

1999 Nipah virus Virus

İnsanda xəstə lik lərinə 
səbəb olan, bəzən 
ölümlə nəticələnən 
Hendraya bənzər zoonoz 
təbiətli virus
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Yoluxucu və parazitar xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı
Xəstəliklər, travmalar və ölüm səbəbləri haqqında B ey nəl-

xal q statistik təsnifatda (1965) birinci sinif “yoluxucu və parazi-
tar xəstə lik ləri” ayrılаraq yoluxucu və parazitar xəstəliklər 
sinfinə ancaq “yo lu xu cu”, “transmissiv” xəstəliklər salınmışdır. 
Nəticədə yoluxucu xəs təliklərin çoxu təsnifatın bütün siniflərinə 
səpələnmişdir. Yoluxucu və parazitar xəstəliklərin ardıcıl yer ləş-
di rilməsi birinci sinfin da xi lin də müəyyən taksonomik qrupa 
(bakteriya, virus, rikketsioz, spi ro xetoz, mikoz, helmintoz) aid 
olmasına əsaslanır. Ancaq qəbul edilən bu qayda heç də hər yer-
də hesaba alınmayıb (ayrı-ayrı hallarda klinik və ekoloji əla mət-
lər  nəzərə alınıb).

Epidemik prosesin təkamülü

Müasir anlayışlara görə epidemik prosesin inkişafına po pul-
yasiya və növlərarası münasibət səviyyəsində törədici ilə insan 
or qa nizmi arasında yaranmış qarşılıqlı münasibətlər təsir gös-
tərir. Parazitar sistemlər üçün xas olan əlaqələr epidemik proses 
haq qında təlimin daxili bioloji əlaqələridir. Sosial və təbii mühit 
ele mentləri epidemik prosesin inkişafında böyük rol oynayır. 
Be lə liklə, epidemiologiya üçün bioloji elmlərlə əlaqələr epide-
mik proses haqqında təlimdə daxili əlaqələri təmin edir.

Epidemik prosesin inkişaf mexanizmi müasir epidemio lo gi-
yada ümumiləşdirilmiş 3 nəzəriyyənin əsasında dərk edilir: epi de-
mik prosesin daxili tənzimləmə (özünütənzimləmə) nəzə riy yəsi 
(V.D.Belyakov, 1975), törədicilərin yoluxma mexanizmi nəzəriy-
yəsi (L.V.Qromaşevski, 1941), transmissiv və bir qisim yo lu xucu 
xəstəliklərin təbii-ocaqlılıq nəzəriyyəsi (Y.N .Pavlovski,1938).
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Epidemik proses haqqında təlimin əsas bölmələri və onların 
qarşılıqlı əlaqəsi.

Epidemik prosesin təzahürü müxtəlif əhali qruplarında, ərazi 
və zaman daxilində xəstəliyin strukturuna və intensivliyinə görə 
fərqlənir. V.D.Belyakov epidemiyaəleyhinə tədbirlərin həcminə 
və məzmununa, epidemik diaqnostikanın istiqamətinə və əhaliyə 
göstərilən əksepidemik xidmətin təşkilinə, epidemik prosesin i n-
kişaf sxeminə, yaranmış yeni elmi təsəvvürlərə əsasən müvafiq 
düzəlişlər etmişdir.

Riyazi üsullar və elektron hesablama texnikasının epidemio-
loji müayinə və əksepidemik tədbirlərdə tətbiq edilməsi epide-
mioloji diaqnostikanın imkanlarını xeyli artırmışdır, bu isə öz 
n öv bəsində epidemik prosesin inkişaf intensivliyinin müxtəlif 
şəraitlərdə kəmiyyətcə qiymətləndirilməsini mümkün etmişdir. 
Bunun əsasında operativ epidemioloji təhlilin aparılması, yolu-
xu cu xəstəliklərin proqnozlaşdırılması üsullarının işlənməsi və 
əksepidemik xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə effektiv 
təsir göstərən sistemin yaranması imkanı meydana gəlmişdir. 
Be lə ki, qrip, adenovirus, streptokok, stafilokok və s. yoluxucu 
xəs  təlik lərdə epidemik prosesin inkişaf xüsusiyyətlərinin hər tə-
rəfl i müayinəsi nəinki yoluxucu xəstəliklərin qanunauyğunluqla-
rını yeni aspektdə öyrənməyə, hətta epidemik prosesin özünü-
tən zim ləmə sisteminin varlığını müəyyən etməyə imkan verdi 
(Belyakov V.D. 1975).

Epidemik prosesin tənzimlənməsi (özünütənzimləmə) əks 
əlaqə əsasında fəaliyyət göstərən parazit törədici və insan – s a-
hib populyasiyalarının genotipik və fenotipik cəhətdən müxtəlif 
olan və daim dəyişən, bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan sistemin 
vasitəsilə təmin edilir.

Epidemik prosesin inkişaf mexanizmini təşkil edən səbə biy-
yət- nəticə əlaqələrinin yeni anlayışı əhalinin yoluxucu xəs tə lik-
lərlə xəstələnməsinin qanunauyğunluqlarının və onun ə s a sında 
bu xəstə liklərə qarşı mübarizənin yeni prinsiplərinin, e l ə cə də l a-
zımi vəsait, üsul və tədbirlərin öyrənilməsi üçün pers pek tiv 
şərait yaradır. Belə ki, biliklərin müasir səviyyəsində epidemik 
prosesin özünü tənzimləmə nəzəriyyəsinin qəbul edil məsi i m mun-
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rezistent insanların genotipik və fenotipik xüsu siy yət lə ri ni n ə-
zə rə alaraq, antroponoz yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə 
əsas prinsip kimi profilaktikanın fərdləşdirilməsini ön plana 
çəkir.

Bu şəraitdə əsas qüvvələri epidemik prosesin fasiləsizliyini 
təmin edən və törədicinin kollektivdə saxlanmasında xüsusi rolu 
olan, immuniteti zəifləmiş şəxslərin müdafiəsi üçün profilaktik 
tədbirlər planının işlənib hazırlanmasına və təcrübəyə tətbiq 
edilməsinə yönəltmək lazımdır.

L.V.Qromaşevskinin yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin
 yoluxma mexanizmi təlimi

Patogen törədicilərin yoluxma mexanizmi təkamül pro se-
sin də yoluxucu xəstəliyin törədicisinin yoluxmuş orqanizmdən 
sağlam həssas or qanizmə ötürülməsini təmin edən forma laş mış 
üsulların məcmusudur. 

Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin yoluxma mexanizmi 
nəzəriyyəsi L.V.Qromaşevski (1941) tərəfindən işlənib hazır lan-
mış dır. O, XX əsrin 40-cı illərinə qədər yoluxucu xəstəliklərin 
patologiyasına dair toplanmış məlumatları araşdıraraq antro po-
noz larda epidemik prosesin inkişafına nəzər yetirir və törə di ci lə-
rin yoluxma mexanizmi nəzəriyyəsini yaradır. Bu mexanizm 
törədicinin spesifik sahibin orqanizmini dəyişməsini və onun b i o  -
loji növ kimi təbiətdə saxlanmasını təmin edir. 

Bu nəzəriyyəyə görə patogen törədicinin yoluxma me xa-
nizmi canlıların uzun təkamül prosesində yaranmışdır və yolu-
xu cu xəstəliklərin törədicilərinin parazitar təbiəti ilə bağlıdır. P a-
ra zit sahibin orqanizmində yaşaması üçün əlverişli şərait tapır 
(lazımi qida, müvafiq temperatur və s.). Lakin parazit təbiətdə 
nö vünü saxlamaq üçün hökmən öz sahibini tərk etməlidir. Para-
zitin başqa sahibə keçməsinin əsas səbəbi ondadır ki, yoluxmuş 
sahibin orqanizmində xəstəlik nəticəsində immunoloji (müdafiə) 
dəyişiklik baş verir, bunun nəticəsində parazitin yaşa ması üçün 
əlverişsiz şərait yaranır ki, o da mikrobların ölümünə gətirib ç ı-
xara bilər.
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Bəzi xəstəliklərdə (qızılca, hünü qızdırması və s.) immunitet 
elə tez yaranır ki, törədici artıq xəstəlikdən bir neçə gün sonra 
məhv olur. Bununla yanaşı, bir qisim xəstəliklərdə (vərəm, qarın 
yatalağı və s.) immunitetin zəifləməsi nəticəsində törədici uzun 
müddət, bəzi hallarda ömrünün sonunadək orqanizmdə qalır. Bu 
halda da törədicinin yoluxma mexanizmi fəaliyyət göstərməlidir, 
çünki sahibin ömrü müəyyən qədər məhduddur, törədicinin bio-
loji növ kimi saxlanması üçün o, bu müddətdə yerini (sahibini) 
hökmən dəyişməlidir. Beləliklə, əgər xəstəlik törədiciləri yer də-
yiş mək qabiliyyətinə malik olmasaydı, onda sahibi ilə birlikdə 
məhv olardı və bununla da yoluxucu xəstəliklər ləğv olardı.

Yoluxmuş insan və ya heyvan orqanizmi infeksiya mən bə yi-
dir, onlar törədicini sağlam (həssas) orqanizmlərə keçirirlər. Mə -
lum olduğu kimi, epidemik proses 3 halqadan ibarətdir: infek-
si ya mənbəyi, yoluxma mexanizmi və həssas orqanizm. Uzun 
müd dət hesab edilirdi ki, dövr edən törədici dəyişmir, əhalinin 
həssaslığı isə kütləvidir. Bu fikir ancaq yoluxucu xəstəliyin 
ma ni fest növündə özünü doğruldur.

Zoonoz xəstəliklərdə epidemik prosesin inkişaf mexanizmini 
aydınlaşdıran zaman əsas və əlavə infeksiya mənbəyinin olması 
müəyyən edildi. Əsas infeksiya mənbəyi bioloji növün təbiətdə 
saxlanmasını təmin edən təbii yaşayış şəraiti – spesifik sahibdir, 
əla və mənbə isə törədicinin əlavə sahibi olub, onu insanlara 
keçirir. İnsan bəzi zoonozlarda (taun) törədicinin əlavə (epide-
mioloji cəhətdən təhlükəli) infeksiya mənbəyi ola bilər. Törə di-
ci nin rezervuarı (saxlandığı yeri) törədici populyasiyasının təbii 
yaşayış şəraiti ilə birgə əlaqəsinin cəmidir.

Yoluxucu xəstəliklərin yoluxma mexanizmi mürəkkəbliyi ilə 
fərqlənir. O, 3 mərhələdən ibarətdir: 1) törədicinin yoluxmuş or -
qa  nizmindən xaricə ifraz olunması, 2) törədicinin xarici mühitdə 
yaşaması, 3) törədicinin yeni sahibin orqanizminə daxil olması. 

Hər bir yoluxucu xəstəliyin törədicisi bioloji təkamül pro se-
sin də nəinki öz sahibinin orqanizminə, həm də yoluxma mexa niz-
minə uyğunlaşır. Törədicinin yoluxmuş orqanizmdən sağ lam 
(həssas) orqanizmə keçməsi bu təkamül prosesində f o r  ma laşmış 
spesifik yoluxma mexanizmi vasitəsilə həyata keçir. Müxtəlif 
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törədicilər sahibin müəyyən üzv və toxumalarına u y ğun  laşır və 
orada onların inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait ya ranır (spesifik 
lokalizasiya). Müəyyən edilmişdir ki, bu və ya di gər üzv və t  o-
xu  malarda məskunlaşma nəinki onların, eləcə də sahibin bütün 
orqanizmində dəyişiklik törədir. Belə ki, xəstəlik m ər kəzi sinir 
sistemini, endokrin və başqa sistemləri əhatə edərək ümumilikdə 
maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur. 

Bəzi patogen törədicilər ancaq bir toxumada (monotrop) 
parazit həyat sürür. Məsələn, yoğun bağırsağın selikli qişasında 
ya şayan dizenteriya törədicisi və ya yuxarı tənəffüs üzvlərinin 
epitel hüceyrələrində yaşayan qrip törədicisi belələrindəndir. 
Bu nunla yanaşı, elə törədicilər vardır ki, onlar müxtəlif üzv və 
t o  xu malarda (politrop) yaşayırlar. Politrop törədicilərin törətdiyi 
yoluxucu xəstəlikdə onun ilkin lokalizasiyasına digərləri (ikin-
cili) də əlavə olunur. Ancaq hər bir yoluxucu xəstəliyin epidemi-
oloji xa rakteristikasını verərkən törədicinin ancaq o lokalizasi-
yası ma raq doğurur ki, oradan törədici yoluxmuş orqanizmdən 
həssas orqanizmə keçmək imkanı qazansın. Məsələn, serebros-
pinal meningitin törədicisi əvvəl burun-boğazın selikli qişasına 
düşərək orada inkişaf edir (törədicinin birincili lokalizasiyası). 
Sonralar meninqokoklar beyin qişalarında, oynaqlarda və s. 
nahiyələrdə məskunlaşır (ikincili lokalizasiya). Ancaq ikincili 
lokaliza si yanın epidemioloji əhəmiyyəti yoxdur, çünki t örə di ci-
lər buradan xarici mühitə ifraz edilə bilmir və xəstəliyin y a yıl-
ma sında iştirak etmirlər, xəstəlik isə törədicilərin ancaq yuxarı 
tənəf füs yollaranın selikli qişasının ifrazatı vasitəsilə ətraf m ü-
hi tə xaric edilməsi nəticəsində sağlam (həssas) şəxslərə yo luxa 
bilər. 

  Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, xəstəlik törədicilərinin y a-
yıl  ması mexanizmi üç mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə – 
patogen törədicinin orqanizmdən xaric edilməsi, ikinci mər hə-
lə də – törədicinin xarici mühitdə qalması baş verir. Yoluxma 
m   e   xanizminin bu iki mərhələsi bir-birilə sıx əlaqədardır və s a hi-
bin orqanizmində törədicinin lokalizasiyasından asılıdır. Belə ki, 
vəba, dizenteriya və digər bağırsaq qrupu xəstəliklərinin törə di-
ci ləri ifrazat vasitəsilə torpağa, suya, tənəffüs yolunun x əs tə lik-
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lə rində isə törədici tüpürcək, selik damcıları vasitəsilə ancaq h a-
va ya düşür. 

 Törədicilərin yoluxma mexanizminin üçüncü mərhələsi, 
yəni parazitin yeni sahibin orqanizminə daxil olması mərhələsi 
isə öz növbəsində ikinci mərhələ ilə – törədicinin xarici mühitdə 
qal ması ilə müəyyən edilir. Belə ki, havada olan patogen t ö rə di-
ci lər ancaq həmin hava ilə yeni sahibin orqanizminə düşə bilər. 
Suya (qidaya) düşmüş patogen törədicilər yalnız onları qəbul 
etdikdə insanı yoluxdura bilər. Xarici mühitə çıxış yolu olmayan 
üzv və ya orqanda yerləşən törədicilərin orqanizmdən xaric edil-
mə si isə qansoran buğumayaqlılar vasitəsilə həyata keçir. Başqa 
sözlə desək, patogen törədicinin orqanizmdə lokalizasiyası və bu 
törədicinin bir bioloji sahibdən digərinə ötürülməsi mexanizmi 
bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. 

Xarici şəraitdə yoluxucu xəstəlik törədicilərinin müxtəlif d a-
vamlılığı yoluxma mexanizmi ilə təyin olunur. Məsələn, mal ya-
riya parazitləri xarici mühitdə davamsızdır, bu törədicilər bir 
sahibdən başqasına keçərkən qansorucu buğumayaqlılar tərə fin-
dən ətraf mühitin təsirlərindən qorunur. Ətraf mühitin tə si rinə 
bağırsaq qrupu xəstəliklərinin törədiciləri (qarın yatalağı, dizen-
teriya və s.) daha davamlıdır. Yoluxmuş xəstədən nəcislə xaric 
edilmiş bu törədicilər yeni sahibə daxil olana qədər mü rək kəb 
yol keçirlər. Bu yollardan birinin inkişaf sxemi aşağıdakı ki  mi-
dir: patogen törədici nəcislə yoluxmuş xəstənin və ya ona qulluq 
edənlərin əllərinə düşür, sonra törədici çirkli əllə qida məh sul la-
rı na, oradan ağız vasitəsilə orqanizminə daxil olur. Di  gər vari-
antda törədici nəcislə torpağa, suya düşür, tərəvəzi çirk lən dirir 
və sonra ağız vasitəsilə bədənə daxil olur. Bütün mər hələlərdə 
ətraf mühit törədicinin özünə də mənfi təsir göstərir ki, bəzən 
buna cavab olaraq bir çox törədicilərdə bu təsirlərə qarşı davam-
lılıq yaranır.
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Törədicilərin yoluxma amilləri haqqında anlayış

Törədicilərin yoluxma amilləri – törədicinin bir orqaniz min-
dən digərinə ötürülməsini təmin edən ətraf mühit amilləridir. T ö-
rə dici yoluxmuş orqanizmdən ifraz edildikdən sonra ətraf mü -
hitə düşür və yenidən həssas orqanizmə daxil olana qədər orada 
qalır. Ətraf mühit şəraiti yaşayış baxımından törədicilər üçün 
müx təlifdir. Törədicinin xarici mühitdə qalması müddəti də eyni 
deyildir. Ətraf mühit müxtəlif amilləri (temperatur, rütubət, qida 
maddələrinin olması və s.) özündə birləşdirir. Onlar patogen t ö-
rə dicilərə təsir edərək ya onun orqanizmə daxil olmasına mane 
olur, ya da kömək edir.

Törədicinin yoluxmuş orqanizmdən həssas orqanizmə keç-
mə sini və epidemik prosesin daimiliyini təmin edən ətraf mühit 
amillərinə xəstəlik törədicilərinin yoluxma amilləri deyilir. O n-
lara aşağıdakılar aiddir: a) hava; b) su; c) torpaq; d) ərzaq məh  -
sulları; e) məişət əşyaları; ə) istehsal alətləri; f) yoluxucu x əs  tə-
lik lərin canlı keçiriciləri (buğumayaqlılar). Bəzi törədicilər 
t    ə    ka  mül prosesində təmas yolu ilə (dəri-zöhrəvi xəstəliklər) y o-
lux   maya uyğunlaşmışdır.

 Törədicinin ötürülməsində iştirak edən amillərin cəmi onun 
yoluxma yolunu təyin edir.

Hava –�yoluxucu�xəstəliklərin�törədicilərinin�yoluxma�amilidir
 
Törədicilərin müxtəlif yoluxma amilləri arasında hava mü -

hüm əhəmiyyət daşıyır. Aerozol yoluxma mexanizmində törə di-
cilərin infeksiya mənbəyindən hava vasitəsilə, xaric edilməsi, 
eləcə də həssas orqanizmə hava vasitəsilə daxil olması bir sıra 
bioloji və fiziki qanunauyğunluqlarla müəyyən edilir. 

Bununla belə, aerozolların əmələ gəlməsini və mövcud ol  ma -
sını səciyyələndirən məlumatların böyük əhəmiyyəti var, çün ki 
yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında asılı halda üzərlərində t ö rə -
diciləri daşıyan maye və bərk cisimləri olan hava amili m   ü hüm 
rol oynayır. Hava əksər yoluxucu xəstəliklərin t ö rə di ci lə ri üçün 
digər mühitlərə nisbətən (su, torpaq, ərzaq məhsulları v ə  s.   ) az 
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əlverişlidir. Öskürmə, asqırma, tənəffüs və danışıq z a ma nı əmələ 
gələn mikrob aerozolu monodispers deyildir, müxtəlif ölçülü c i-
sim  ciklərdən ibarətdir. Bu aerozolun 15-20%-ni  kiçik fraksiyalar 
təşkil edir. Onlar tənəffüs zamanı ağ ciyərlərin dərin qatlarına daxil 
olur və bununla törədicilərin oraya keçməsində mühüm rol oyna-
yır. Hava törədicilərin artması üçün əlverişli şərait olmasa da, 
ayrı-ayrı mikroblar orada müx tə lif müddətdə sağ qalır: qızılı sta-
filokok otaq şəraitində 72 saat, difteriya çöpləri 11 saat, qrip 
virusu 4 saata qədər. Törə dicilərin havada yaşama müddəti tem-
peraturdan, rütu bətdən, intensiv günəş şüalarının təsirindən və s. 
asılıdır.

Əsasən hava vasitəsilə yayılan xəstəliklərə qrip, qızılca, 
or nitoz, epidemik parotit, su çiçəyini misal göstərmək olar. B u-
nun la yanaşı, stafilokok, streptokok, pnevmokok, meninqokokk, 
göyöskürək, difteriya, vərəm, taun, tulyaremiya, Kü- qız dır ması 
törədicilərinin də hava vasitəsilə yayılması mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Ağciyər toxumaları bəzi mikrob növlərinə həssas olduğu 
zaman süni surətdə yaradılmış qara yara, bruselyoz, səpgili yata-
laq və s. aerozolları ilə nəfəs aldıqda da bu xəstəliklərin y o-
lux ma mexanizmindən asılı olmayaraq xəstəlik baş verə bilər.

 Su –�yoluxucu�xəstəliklərin�törədicilərinin�yoluxma�amilidir

Suyun patogen mikroblarla çirklənməsi müxtəlif yollarla baş 
verir. Su daha çox açıq su hövzələrinə zərərsizləşdirilməmiş çir-
kab suların axıdılması nəticəsində çirklənir. İnfeksion xəstə xa na-
lar ın, baytarlıq müəssisələrinin, eləcə də heyvani məhsulları emal 
edən müəssisələrin (ət kombinatı, dəri-gön fabrikləri) çir kab s u-
ları insan sağlamlığı üçün daha təhlükəlidir. Leysan ya  ğış lar n ə ti-
cə sində səthi çirklənmiş suların axması sayəsində də su höv zə -
lərinin, su quyularının çirklənməsi baş verir. Açıq su mən b ə  ləri 
çay və göllərdə paltar yuyanda, çimdikdə, çay gə mi lə rin dən çirkab 
sularının axıdılması zamanı, heyvanları suvararkən çi r k lənir. Pato-
gen mikroblarla çirklənmiş su yoluxucu xəstə lik lə rin törə di ci lə-
ri nin yayılmasında ən qorxulu kütləvi (epi de mik) v a si tə yə çevri-
lir. Suda olan törədicilər ətraf mühit amillərinə (məsələn, günəş 
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şüasına) qarşı həssasdır. Suyun 2 m dərinliyinə düşən günəş şüa-
ları mikrobların əksər hissəsini məhv edir. Bununla belə, su höv-
zə lərinin dibinə yaxın hissədə (lildə) törədicilər uzun müddət sağ 
qalır.

Suda yaşayan bir çox canlılar özlərindən mikroblara öldü rü-
 cü təsir göstərən maddələr ifraz edirlər. Onların təsiri nəticə sin də 
su mikroblardan azad olur. Bu proses yayda daha sürətlə gedir. 
Qışda isə suyun təmizlənməsi ləngiyir, ona görə də xə s tə lik t ö rə-
dən mikroblar (vəba, qarın yatalağı, dizenteriya və s.) s o yuq s u da 
uzun müddət saxlanılır.

Su vasitəsilə keçirilən xəstəliklərin siyahısı böyükdür. Onlara 
vəba, qarın yatalağı, A və B paratifləri, bakterial və amöb dizen-
te riyası, enterokolitlər, infeksion hepatit, poliomielit, Koksaki və 
s. viruslu diareyalar, leptospirozlar, bir çox helmintozlar, eləcə 
də tulyaremiyanın angioz, bubon və bağırsaq növlərini misal 
gös tərmək olar. Su dəri örtüyü və selikli qişaların bəzi xəstə lik lə-
rində (traxoma, qoturluq, göbələk xəstəlikləri, adenoviruslu k on-
yunktivit və s.) törədicilərin yoluxma amili kimi iştirak edir. O, 
bəzi zoonozların (manqo, dabaq, salmonelyoz, Kü-qız dır m a  s ı, 
qara yara və s.) törədicilərinin yayılmasında da iştirak edir. Bir 
çox yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri su vasitəsilə insanlara ya 
enteral yolla (bağırsaq qrupu xəstəlikləri), ya da parenteral yolla 
zədələnmiş dəri və selikli qişalardan keçir (leptospirozlar, dəri 
və xarici örtük xəstəlikləri).

Torpaq –�yoluxucu�xəstəliklərin�törədicilərinin�yoluxma�amilidir

İnsan və heyvan ifrazatları ilə xaric edilmiş patogen törə di ci-
lər hava və su ilə yanaşı, torpağı da çirikləndirirlər. Bu, tor pağı 
bir çox yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin güclü yoluxma 
amilinə çevirir. Patogen anaerob törədicilərin yayılmasında tor-
pa ğın böyük əhəmiyyəti var. Tetanus, qazlı qanqrena və botulizm 
törədiciləri insanların və heyvanların nəcisi ilə torpağa d ü şərək 
spor əmələ gətirir və illərlə orada sağ qalır. Əgər tetanus və ya 
qazlı qanqrenanın törədicisi çirklənmiş torpaqla tamlığı pozul-
muş dəridən və ya yara dan daxil olarsa, onda yoluxma baş verir. 
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Törədicilərlə çirklənmiş və tam konservləşdirilməmiş (ət, b a lıq, 
tərəvəz), hisə verilmiş ərzaq (kolbasa, donuz əti) məh sul la rını 
q i da məqsədilə istifadə etdikdə insan botulizmlə yoluxa bilər.

Torpaq qara yara mikroblarının uzun müddət sax lan ması 
üçün ən əlverişli şəraitdir. Qara yaranın törədiciləri tor pağa d ü-
şə  rək (xəstə heyvanların ifrazatı ilə, qara yaradan ölən heyvanla-
rın cəsədlərinin basdırılması zamanı) orada spor əmələ gətirir və 
uzun müddət sağ qalır, əlverişli şəraitdə isə hətta artır.

Torpaq törədicilərlə çirklənmiş torpaqla yayılan bağırsaq 
q ru  pu xəs təliklərinin ötürülməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Qarın yatalağı, dizenteriya, infeksion hepatit və başqa törədicilər 
qida lanmada torpaqla çirklənmiş çiy tərəvəzdən və həmin tor-
paqdan çıxan sudan istifadə etdikdə orqanizmə daxil olur. Törə-
di  cilərlə çirklənmiş torpaq böyük miqdarda insanları əhatə edən 
su epidemiyalarının baş verməsinə səbəb olur.

Torpaq geohelmintlərin (askaridlər, ankilostomidlər və s.) y a-
yılmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu qurdların yumurtaları 
nəcislə torpağa düşərək orada müəyyən inkişaf dövrünü keçirir. 
İnsanların xəstələnməsi ağız (askaridoz) və dəri vasitəsilə qurd-
ların orqanizmə daxil olmasından sonra baş verir. Nəhayət, üzvi 
maddələrlə və tullantılarla çirklənmiş torpaq gəmiricilərin və 
milçəklərin artmasına əlverişli şərait yaradır.

Qida�məhsulları –�yoluxucu�xəstəliklərin�törədicilərinin�
y�oluxma�amilidir

Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin yoluxmasında qida məh-
sullarının böyük əhəmiyyəti vardır. Su kimi, o da patogen b a-
ğırsaq qrupu xəstəliklərinin törədicilərinin (antroponoz, zoo noz) 
ötürülməsində mühüm rol oynayır. Qida məhsulları müəy yən 
dərəcədə digər qruplara aid xəstəliklərdə: difteriya, skar la tina, 
v ə rəm (öküz tipi), tulyaremiya, dabaq, meninqoensefalit, Kü -qız-
dırması, qara yara (bağısaq forması) və s. zamanı iştirak edə b i-
lər. 

Qida məhsullarının patogen mikroblarla yoluxması birincili 
və ikincili ola bilər. Birincili yoluxma heyvanlardan alınan 
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məhsullardan istifadə etdikdə baş verir. Qida maddələrinin ikin-
cili yoluxması daha çox qeydə alınır. 

Yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri qida məhsullarına xəstə və 
ya basilgəzdirənlərin əlləri, çirklənmiş qab-qacaqla keçə bilər. 
Gəmiricilər və ya milçəklər də törədicini qida məhsullarına ö tü-
rə bilərlər. İkincili çirklənmə qidanın alınması, daşınması, sax-
lan  ması, eləcə də xörək hazırlayan zaman baş verir. Qida məh-
sul  la rına düşmüş törədicilər (xüsusilə heyvani məhsullarla) qısa 
müd dət ərzində orada yaşaması və hətta inkişafı üçün əlverişli 
şərait tapırlar. Epidemioloji əhəmiyyətinə görə qida mə h sulları 
aşağı da kı növlərə bölünür: 1) süd və süd məhsulları; 2) ət və ət 
məhsul ları; 3) balıq və balıq məhsulları; 4) yumurta (ördək, qaz, 
toyuq); 5) tərəvəz, giləmeyvə və onların konservi; 6) çörək və u n-
dan ha zır lanmış digər məmulatlar. Yoluxmuş qida məhsulu spo-
ra dək və kütləvi xəstələnməyə səbəb ola bilər. Sonuncu qida epi-
demiyası adlanır. Bu epidemiyanın xüsusiyyəti ondadır ki, 
epi demik proses qeyri-adi sürətlə inkişaf edərək xəstəlik böyük 
say da insanları əhatə edir.

Çox vaxt qida epidemiyaları törədicilərlə çirklənmiş südü 
q ə bul etdikdə baş verir. Südün yüksək epidemioloji əhəmiyyəti 
onunla izah edilir ki, maye mühit olduğu üçün törədicilər onun 
bütün həcmində yayılır və qidalı mühit olan süddə şiddətlə inki-
şaf edir lər (18-20o C-dən başlayaraq). Birincili yoluxmuş süd, 
xüsusilə də xəstə heyvanlardan (bruselyoz, vərəm, dabaq) alınan 
süd epidemioloji cəhətdən çox təhlükəlidir. Belə südün çiy ş ə-
kildə qəbul edilməsi nəticəsində insanlar bir sıra yoluxucu 
xəstəliklərin törə diciləri ilə yoluxurlar. İkincili yoluxmuş süd də 
epi demioloji cəhətdən təhlü kəlidir. Sağlam heyvandan alınıb 
son ra saxlanma, nəqliyyat, satış və emal vaxtı çirklənən süd i n-
sanların qarın yatalağı, A və B paratifləri, dizenteriya kimi y o lu-
xucu xəstəliklərlə yoluxmasına səbəb olur. 

Süddən bir qədər az olsa da süd məhsullarının (şor, xama, 
qa tıq, kərə yağı, kremlər, dondurma və s.) törədicilərlə çirklən m ə-
 si qida epidemiyasına bənzər epidemioloji vəziyyətin əmələ gəl-
mə sinə gətirib çıxarır. 

Ət və ət məhsulları da bir çox zoonoz xəstəliklərin yayıl ma-
sın da mühüm rol oynayır. Bunlardan salmonelyoz, qida tok si ko-
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in feksiyalarının törədicilərinin epidemioloji əhəmiyyəti xüsusilə 
yüksəkdir. Salmonelyoz xəstəliyinin törədicilərinin – salmonel-
laların minə yaxın növü var. Salmonellalar müxtəlif heyvanların 
və quşların orqanizmində inkişaf edir. Heyvanların salmonella-
larla yoluxması təkcə sağlığında deyil, kəsilən dən sonra da 
( c  əm  dəyin emalı, daşınma zamanı təmiz ətin yolux muş ətlə bir-
lik də aparılması, yemək hazırlayarkən və s.) müm kündür. Xəstə 
quş ların yumurtaları ilə də salmonelyozla yoluxma baş verə b i-
lər. Salmonellalarla yoluxmuş ət, ət məhsullarının və yumurtala-
rın termiki emaldan keçmədən istifadə edilməsi kütləvi toksiko-
infeksiyalara (qida zəhərlənməsi) səbəb olur.

Yoluxmuş ətin hisə verilmiş məhsulları (kolbasa, donuz əti) 
botulizm toksikoinfeksiyasına səbəb olur. Teni dozların (donuz 
və öküz) və trixinelyozların yayılmasında heyvan ətinin xüsusi 
əhə miyyəti var. Biohelmintlərin sürfələri (opistorxoz və s.) ilə 
yoluxmuş balığı çiy yeyərkən və ya termiki emaldan düzgün 
keçirilmədikdə insan parazitlərlə yoluxur.

Bir sıra xarici ölkələrdə çirkab suları ilə çirklənmiş su höv zə-
lə rində yetişdirilmiş dəniz ilbizinin qida məqsədilə istifadə 
edilməsi nəticəsində qarın yatalağı və viruslu hepatitlə kütləvi 
xəs tələnmə qeydə alınmışdır. Bağırsaq qrupu və digər xəstəlik lə-
rin törədiciləri ilə yoluxmuş çörək, çiy tərəvəz və meyvə də p a-
togen törədicilərin yayılmasında iştirak edir. Bu qida məh sulları 
ilə yoluxmaya tək-tək təsadüf olunur, çünki patogen törə di cilər 
onlarda inkişaf etmir.

Məişət�və�istehsalat�əşyaları�xəstəliklərin�yoluxma�amilidir

Xəstə və ya basilgəzdirənlər tərəfindən xarici mühitə ifraz 
edilmiş patogen mikroblar ətraf mühitdə yerləşən əşyaların ü zə-
rinə düşə bilər. Əşyalar törədicilərlə hava (tozla) və h ə şə rat lar 
vasitəsilə də çirklənə bilər. Patogen mikroblar bu əşyaların ü zə-
rində, adətən artmırlar və tədricən məhv olurlar. Xəstəliyin y a yıl-
masında iştirak edən xəstəlik törədiciləri ilə çirklənmiş əşya ların 
rolu eyni deyildir. O, çirklənmənin dərəcəsindən, t    ö   r ə   di  ci lərin ə t-
raf mühitdə saxlanma müddətindən və nəhayət, s ağ  lam şəxslər t ə-
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rə  findən əşyaların istifadə edilməsinin tez li yin dən (daha çox, az 
hallarda, nadir hallarda) asılıdır.

Digər əşyalarla müqayisə etdikdə qab-qacağın (qaşıq, stə kan, 
nimçə və s.) epidemioloji əhəmiyyəti daha böyükdür. Törə dici 
ilə çirklənmiş qab-qacağın istifadəsi nəticəsində vərəm, sifilis, 
difteriya, skarlatina, epidemik parotit, qrip, bağırsaq və digər 
qrup xəstəliklərlə yoluxma baş verir. Oyuncaqlar yuxarıda adları 
çəkilən törədicilərlə çirklənmiş olarsa, uşaqların yoluxmasına 
g ə tirib çıxarar.

Üst və alt paltar, üz və burun dəsmalı, baş geyimi və s. kimi 
g eyim əşyalarının da yoluxucu xəstəlik törədicilərinin ötürül mə-
sində böyük əhəmiyyəti vardır. Bu əşyaları sağlam və xəstə şəxs-
lər işlədərsə, qoturluq, göbələk və digər dəri xəstəliklərini, eləcə 
də traxoma, bağırsaq qrupu xəstəlikləri, səpgili yatalaq və s.  yo lu-
xu cu xəstəlikləri ilə yoluxa bilərlər. Törədicilərlə çirklənmiş xəz 
boyunluq vasitəsilə qara yaranın dəri növünün əmələ gəl məsi 
məlumdur. Nəhayət, geyim paltarından bir neçə ş əx sin bir gə isti-
fa də etməsi zamanı pedikulyozun yayılması üçün əlverişli şərait 
yaranır.

Patogen törədicilərin ötürülməsində mebel, divar, döşəmə nin 
yoluxma amili kimi əhəmiyyəti nisbətən zəifdir. Bu, onunla izah 
edilir ki, onlar çox az çirklənirlər, insanlar onlarla nisbətən az 
təmasda olurlar. Doğrudur, xəstələrin ifrazatları ilə çirk lən dikdə 
çox böyük olmayan xəstələnmə halları baş verir (məsələn: v ə-
rəm  də, tulyaremiya zamanı toz vasitəsilə və s.). Yoluxucu xəs tə-
lik lərin (xüsusilə bağırsaq qrupu xəstəliklərinin) törədiciləri ilə 
həddən çox çirklənmiş ayaqyolu qapısının tutacaqları xəstə liyin 
sağlam şəxslərə ötürülməsində yoluxma amili kimi iştirak edə 
bilər.

downloaded from KitabYurdu.org



137

Amillər üçlüyünün (bioloji, sosial, təbii) qarşılıqlı əlaqəsi

Amillər üçlüyünün qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsi insan həya-
tının aşağıdakı obyektiv hadisələri kimi meydana çıxır:

- Orqanizm səviyyəsində xəstəlik və ya ölüm ilə təzahür edir. 
Xarakterik klinik gedişlə ifadə olunan istənilən patoloji vəziyyət 
xəstəlik (disease) sayıla bilər.

- Populyasiya səviyyəsində xəstələnmə (morbidity) və ölüm 
(mortality) kimi təzahür edir.

- Xəstəlik (ölüm) artıq baş vermiş hadisədir, onu ölçmək 
(riyazi yolla ifadə olunur) və məntiqi cəhətdən izah etmək olar;

Beləliklə, xəstələnmə və ölüm abstrakt sayılır, terminlər xəs tə-
lik hallarının tezliyini və ya xəstəliyin (ölümün) həmin əhali qrupu 
arasında yayılmasını ifadə edir və 3 göstərici üzrə he  sab la nır:

• a) xəstələrin (ölənlərin) sayına əsasən;
• b) bu şəxslərin əziyyət çəkdikləri xəstəliklər (xəstəliyin mər-

hə lələri və ya tutmaları) üzrə;
• c) xəstəliklərin davam etmə müddətinə (günlər, həftələr) görə.

Bioloji amil 

İnfeksion xəstəliyin fərqli xarakter xüsusiyyəti ondan iba rət-
dir ki, patoloji reaksiyalar xəstənin orqanizmində xəstəliyin t ö rə-
dicisi adlanan digər orqanizmin çoxalmasına cavab olaraq inki-
şaf edir. Epidemik prosesin bioloji amili – infeksion xəstəlik 
t ö rə dicisinin həyat fəaliyyətinin, bu törədicinin insan orqanizmi 
və xarici mühitlə qarşılıqlı münasibətinin təzahürləridir. Başqa 
sözlə, epidemik prosesin bioloji amili – infeksion xəstəlik törə-
di  cilərinin ekologiyasıdır.

Ekologiya – canlı orqanizmlərin həyat tərzi haqqında, onla-
rın populyasiyasının ətraf mühitlə uyğunlaşması haqqında elm-
dir. Ekoloji aspektdə qida əlaqələri daha mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. canlı orqanizmlərin hamısını qidalanmanın tipinə görə 
(fotosintez edən bitkilər və xemosintez edən bakteriyalar istisna 
edilməklə) 3 qrupa bölürlər: saprofitlər, yırtıcılar, parazitlər.

Saprofitlər ölmüş orqanizmlərdə qidalanırlar, yırtıcılar isə 
bir-birini qabaqcadan öldürürlər. Parazitlər digər növün hesa bı na 
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yaşayır və onun bədən şirəsi, sahibin toxumları, həzm olun muş 
q i dası və ya ölmüş hüceyrələri ilə qidalanırlar. Yırtıcılardan 
fərqli olaraq, parazitlər öz sahiblərindən asılıdırlar.

İnfeksion proses törətmək qabilliyətinə malik olan mikrob lar 
patogen mikroblar adlanır. Patogenlik mikroorqanizmlərin t ə ka-
mül prosesində əmələ gəlmiş növ və genetik əlamətidir. Bu ə l a-
mə  tinə görə mövcud olan bütün mikroorqanizmləri patogen, 
şərti-patogen (qeyri-patogen) və fakültativ (saprofit) törədicilərə 
bölmək olar. Mikroorqanizmlərin eyni bir növünün müxtəlif 
ştamlarında patogen xüsusiyyətlərin təzahür etmə dərəcəsi xeyli 
fərqlənə bilər. Buna görə də patogenliyin ölçüsü kimi virulentlik 
anlayışı daxil edilib. Təbii ki, virulentlik, yəni xəstəlik törətmə 
dərəcəsi, müəyyən bircinsli ştama və heyvan növünə xas olan 
fər di əlamətdir. Ümumiyyətlə, virulentliyə həmin mikrob şta-
mı na xas əlamət kimi baxmaq olmaz, o həm təbii, həm də süni 
şərait lərdə dəyişə bilər. Məsələn, mikrobların virulentliyini hey-
van ların orqanizmindən passaj etməklə (həmçinin heyvan h ü-
cey  rələrindən, toyuq embrionundan, həşəratlardan passaj e t-
məklə), elektiv qidalı mühitlərdən başqa mühitlərə köçürməklə, 
kimyəvi və fiziki təsirlərlə artırmaq və ya azaltmaq olar. Viru-
lentliyi aşağı salınmış mikroorqanizmlərin bu x ü su siy yət lə rin-
dən vaksin ştamlarının alınmasında geniş istifadə edirlər. Viru-
lentlik törədi cinin orqanizmə daxil olma yerindən və üsulundan 
da asılıdır.

Patogenliyin 3 əsas atributu vardır: infektivlik, invazivlik 
(i n vazionluq), toksigenlik.

İnfektivlik (və ya yoluxduruculuq) təbii şəraitlərdə m ik ro-
orqanizmlərin infeksion proses törətmək qabiliyyətidir.

İnvazivlik – orqanizmin müdafiə baryerlərini dəf etmək, 
on  da yaşamaq və çoxalmaq qabiliyyətidir.

Toksigenlik (toksiklik) orqanizmdə mübadilə prosesinə təsir 
etmək və onun fizioloji funksiyalarını pozmaq qabiliyyətidir.

Patogenliyi səciyyələndirən bu 3 atributa vahid bir tam h a-
lında baxılmalıdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir ami-
lin əhəmiyyəti mikroorqanizmin növü ilə müəyyən olunur. Belə 
ki, difteriya və tetanus çöpləri infeksiyanın giriş qapısından uza-
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ğa yayılmayaraq toksin ifraz edir və məhz bu, xəstəliyin gedişini 
müəyyən edir. Tulyaremiya, taun zamanı ön plana mikrobun 
invaziv xüsusiyyətləri çıxır. Nəhayət, qarın yatalağında həm 
invazivlik, həm də intoksiya kəskin təzahür olunmuşdur.

Mikroorqanizmlərin patogenliyi onların orqanizmə daxil 
ol maq, yaşaya bilmək, çoxalmaq və yaşamaq imkanlarını təmin 
edən, orada lazımi fiziki-kimyəvi şərait tapmasını və ondan 
müdafiə qüvvələrini dəf etməsini təmin edən xüsusiyyətlərin 
kompleksidir. Bu xüsusiyyətlərə mikroorqanizmlərin hüceyrə 
səthinin strukturu və həmçinin bioloji aktiv maddələr əmələ 
gətirmək qabiliyyəti aiddir. Konkret olaraq mikroorqanizmin 
patogenlik amilləri kapsul və ya qişa strukturları, toksinlər və 
fermentlərdir. Bakteriyaların hüceyrə səthinin spesifik kompo-
nentləri bakteriyaların virulentliyində əhəmiyyətli rol oynayır. 
Onlar kimyəvi tərkibinə görə polisaxarid, zülal, lipid və ya lipo-
po lisaxaridlərdir. Onlara qarın yatalağı bakteriyalarının Vi -an ti-
ge ni və tulyaremiya törədicisinin növ antigeni daxildir. B u ra  ya 
həmçinin aşağıdakılar aiddir: qlütamin turşusunun polipeptidi 
olan qara yara basillərinin kapsulu, Bernet rikketsiya la rının poli-
saxarid zülal təbiətli faza qişası, vərəm mikobakteriyalarının Kord-
faktoru (lipid), Qram-mənfi bakteriyaların l i p o polisaxarid zülal 
kompleksləri (O-antigen). Bu hüceyrə strukturları mikro or qa niz m-
lərin müdafiə reaksiyalarını dəf edir. Bu təsirin mexanizmi heç 
də həmişə aydın olmur. Lakin məlumdur ki, böyrəküstü vəzilər 
tərə findən adrenalinin əmələ gəlməsi pozulur. Qara yara və 
streptokok bakteriyalarının kapsulu antifaqositar aktivliyə m a-
lik dir.

Göstərilən hüceyrə strukturları bakterial hüceyrələr üçün h ə-
ya ti vacibdir. Onların çoxu yalnız İn Vivo sintez olunur və viru-
lent ştamlara mənsubdurlar. Mikrobun patogenliyinə ca vab deh 
olan bu strukturlar onun antigen xüsusiyyətlərinin spesi fikliyini 
də müəyyən edir. Patogenlik amillərinə ekzotoksinlər və bakteri-
yaların hücey rədənkənar məhsulları da aiddir. Botulizm, tetanus, 
difteriya, qazlı qanqrena törədicilərinin ekzotoksinləri mikrobla-
rın əsas patogen xüsusiyyətlərini və xəstəliyin kliniki mən zə rə si-
nin xarakterini təyin edir. Onlar zülallardır və mikrob hücey rə si-
nin həyat fəaliyyəti prosesində əmələ gəlirlər.
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Hüceyrədənkənar məhsullar infeksion prosesin yaran ma sında 
iştirak etsə də, patogenliyin mühüm amilləri deyildirlər. On lara 
mik robların virulentliyini artıran maddələr (aqressinlər, an ti-
faqlar), to xuma və hüceyrənin strukturunu dağıdan fer ment lər 
(hialuronidaza, kollagenaza, nuklein turşularının hidrolazası, fib-
rinolizin) aiddir. Hüceyrədənkənar məhsullara həmçinin infek si-
ya lar zamanı üzvi maddələri parçalayan və toksikozu güc lən di-
rə n fermentlər də daxildir (ureaza, dekarboksilaza və s.).

Xəstəliyin baş verməsi üçün orqanizmə mikrobun və ya on -
ların toksinlərinin müəyyən miqdarı daxil olmalıdır. İnfeksiya-
nın təzahür etməsinə səbəb olan doza yoluxdurucu doza (YD, 
İD), ölümə səbəb olan doza isə letal doza (LD) adlanır. Adətən, 
yoluxdurucu və ya letal doza mikrobların (virus, toksin) təcrübə 
altına alınmış heyvanların 50%-də effekt törədən miqdarı 
nə zərdə tutulur. Müvafiq olaraq YD 50 və LD 50 ayırd edilir.

Yoluxdurucu və ya LD-nın səviyyəsi mikrobun virulent li yin-
dən, mikroorqanizmin növ və fərdi həssaslığından, həmçinin 
yo luxma şəraitindən asılıdır. Ştamın virulentliyi nə qədər yüksək 
olarsa, onun yoluxdurucu dozası da o qədər aşağı olur.

Mikrobun virulentliyindən, həmçinin orqanizmin ona qarşı 
həssaslığından asılı olaraq xəstəliyin baş verməsi üçün bir və ya 
bir neçə mikrob hüceyrəsi, ya da yüz və hətta minlərlə mikro or-
qanizmlər lazımdır. Yüksək yoluxduruculuğa malik törədicilər, 
m əsələn, taun, tulyaremiya, təbii çiçək və s. zamanı orqanizmə 
tək-tək mikrob hü ceyrəsi və ya virus hissəcikləri düşdükdə xəs-
təlik əmələ gəlir. Bağırsaq qrupu bakteriyalarının yoluxdurucu 
d o zası xeyli yüksəkdir. Botu lizm, tetanusun çox kiçik dozaları 
kliniki cəhətdən aşkar xəstəlik törədir.

Yoluxdurucu və ya letal dozanın ölçüsü mikrobun orqa niz mə 
daxil olma yolundan asılıdır. Məsələn, bəzi bakteriyaların və ya 
t ok sinlərin parenteral yeridilməsi zamanı (dərialtına, vena daxi-
li nə) xəstəliyin baş verməsi üçün lazım olan doza ağızdan da xil 
edilən dozadan 10 və 100 dəfə azdır. Vəba vibrionu mədə-ba ğır-
saq yoluna hətta az dozada düşdükdə belə xəstəlik törədir, ve na-
da xili yeridilmə zamanı isə az patogendir. Hər bir mikro or-
qanizmin növü üçün özünün xarakterik yoluxma yolu vardır və 
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bu, törədicinin orqan və toxumalara tropluğu ilə müəyyən olu-
nur. Bu səbəbdən də respirator, bağırsaq, qan və perkutan infek-
siyalar fərqləndirilir.

Sosial amil

Epidemiologiyada sosial amil – maddi nemətlər istehsalı ilə 
müəyyən olunmuş ictimai əlaqələrin və ictimai münasibətlərin 
məc muyu olub, epidemik prosesə aktivləşdirici və ya tormozla-
yıcı təsir göstərir və bu zaman infeksion xəstəlik törədicilərində 
təka mül yolu ilə əmələ gəlmiş özünütənzimləmə m e xa nizm lə ri-
ni n tə za hür etməsinə şərait yaradır və ya mane olur. Bu amillər 
epi  de mik prosesin inkişafının daxili şəraitlər kateqoriyasına aid 
edilir.

Bəzi sosial elementlər epidemik prosesə təsir edərək infek-
sion xəstəlik törədicilərinin parazitizminin təzahür etməsinə 
şə rait yaradır və ya mane olur. İndiyə qədər sosial amillərin 
infeksion xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yayılması və paylanması 
prosesinə təsiri haqqında çoxlu faktiki materiallar toplanmışdır. 
Bu zaman sosial həyatın müxtəlif elementlərinin əhəmiyyəti ilə 
onlarla infeksion xəstələn mənin səviyyəsi, strukturu və dinami-
kasının ayrı-ayrı göstəriciləri ara sında əlaqə müəyyən edilmişdir. 
Hətta qədim dünyada epi demiyaların müxtəlif ərazilərdə inkişaf 
etdiyi, əsasən aztəminatlı əhali təbəqəsini əhatə etdiyi gös tə ri lir di.

Hazırda məlumdur ki, müəyyən sosial münasibətlər zamanı 
elə şəraitlər yaranır ki, o, törədicilərin həyat fəaliyyətinə (t ə ka-
mül yolu ilə əmələ gəlmiş bioloji tələbatlara) mane olur, digər 
s o sial müna sibətlər zamanı isə onların fəaliyyətinə əlverişli 
şərait yaranır. Birinci halda epidemik proses sönür, ikinci halda 
isə inkişaf edir.

Törədicinin insanla ətraf mühit arasında yaranmış bioloji-
eko  loji münasibətləri müxtəlifdir. Müxtəlif xəstəliklər zamanı 
ey ni bir sosial şəraitin epidemik prosesin inkişafına eyni cür t ə-
sir etməsi məhz bununla izah olunur. Ayrı-ayrı xəstəliklər z a ma-
 nı kəskin sosial dəyişikliklərin epidemik prosesin gedişinə oxşar 
təsir göstərməsi də bununla izah olunur.
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Məhsuldar qüvvələrin inkişafı epidemik prosesə göstərilən 
əlavə və dolayı təsirlə müşayiət olunur. Məhsuldar qüvvələrin 
inkişafı pro se sində əmək və məişət şəraitinin yaxşılaşması, sani-
tar mədəniyyətin və digər sosial dəyişikliklərin yüksəlməsi, 
infeksion xəstəliklərin bəzi törədicilərinin həyat fəaliyyətinin 
təzahür etmə sinə mane olan və epidemik prosesin sönməsinə g ə-
ti rib çıxaran şərait yaranır. Bununla yanaşı, məhsuldar qüv və-
lərin inkişafını müşayiət edən urbanizasiya və digər sosial d ə yi-
şik liklər (məsələn, yüksək sürətli nəqliyyat növ lə rinin tədbiq 
olunması) ayrı-ayrı törədicilərin bioimkanlarının daha aktiv 
həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır və bununla da onlar tərə-
findən törədilən xəstə lik lərin yayılmasına gətirib çıxarır. Məh-
sul dar qüvvələrin inkişafı profilaktikanın yeni vasitələrinin i ş lə nib 
hazırlanması və istifadəsi hesabına epidemik prosesə m ə q  səd-
yönlü, şüurlu təsir etmək, həmçinin sosial dəyişikliklərin əlverişsiz 
təsirini neytrallaşdırmaq üçün münbit şərait yaradır.

Epidemiologiyada sosial amilin başa düşülməsi epidemik 
prosesin inkişaf xüsusiyyətlərini bütün müxtəlif sosial-iqtisadi 
for ma siyalarda tarix boyu onun əsas tendensiyalarını izah et -
məyə imkan ve rir. Epidemik prosesin konkret təzahürləri həmin 
infeksion xəstəliklərin profilaktikası və onlarla mübarizə zamanı 
nəzərə alın malıdır. Sosial şəraitin müxtəlif elementləri ayırd olu-
nur: cəmiyyətin müxtəlif siniflərinin və təbəqələrinin həyat, 
məişət və fəaliyyət xüsusiyyətləri, əhalinin sıxlığı, onun yaş tər-
kibi, miqrasiya prosesləri, şəhər və kənd həyat tərzinin xüsusiy-
yət ləri, milli və yerli ənənələr və adətlər, peşə fəaliyyətinin x a-
rak teri, su təchizatı sistemi, zibillərin yığılması və daşınması, 
nəq liyyatın, qidalanmanın vəziyyəti, əhalinin ümumi və sanitar 
m ə dəniyyəti, tibb elminin inkişaf səviyyəsi, əhaliyə səhiyyə xid-
mətinin təşkili, təminatı və təhcizatı və s.

Sosial şərait epidemik prosesin intensivliyini (keyfiyyət və 
miq  dar baxımından) müxtəlif cür tənzim edir. Antroponozlar z a-
manı onların infeksiya mənbəyinə təsiri xəstənin erkən aşkar e d il  -
məsi, hospita li zasiyası və effektiv müalicəsi ilə müəyyən olunur.

Sosial amilin heyvanlara təsiri 2 cür təzahür edir. Əgər söh-
bət ev heyvanlarından gedirsə, onda onların təsərüffat əhəmiy yə-
tindən və epidemioloji fəlakətin dərəcəsindən asılı olaraq komp leks 
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baytarlıq-sanitar tədbirlər tətbiq edilir (müalicə və i  m   mu ni  zasi ya-
dan tutmuş onların kəsilməsinə qədər). Söhbət si na ntrop heyvanlar-
dan gedirsə, onların qırılmasına və yaşayış yerlərinin və insan h ə-
yatı üçün mühüm olan obyektlərin qorunması üçün bir sıra 
s a  nitar-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə fikir verilir.

Həmçinin müharibə, aclıq (sosial sarsıntı) kimi sosial h a di sə-
lər də epidemik prosesə onun aktivləşməsi istiqamətində təsir 
gös tərilir. İnamla söyləmək olar ki, müxtəlif ictimai-iqtisadi for-
masiyalara epidemik prosesin özünəməxsus gedişi xasdır.

Təbii amil

Epidemiologiyada təbii amil – xarici mühitin abiotik və bio-
tik elementlərinin məcmuyudur, onlar bilavasitə dolayı təsir gös-
tərən (sosial şəraiti dəyişməklə) epidemik prosesi a k tiv ləş dirir 
və ya tormozlayır. Bununla o, infeksion xəstəlik törə di ci lə rin də 
tə ka mül prosesində əmələ gəlmiş özü nü tən zimləmə mexanizm-
lə rinin təzahür etməsinə mane olur və ya şərait yaradır. Təbii 
amil epidemik prosesin inkişafının daxili şəraitlər k a te qoriyasına 
aid edilir.

Qədim zamanlarda epidemiyaların müxtəlif təbii şəraitlərlə 
bağ lı olması epidemik konstitusiya nəzəriyyəsinin irəli s ü rül-
məsinə səbəb olmuşdur. Söhbət epidemiyaların inkişafına tellu-
rik və kosmik ha di sələrin təsirindən gedir. Sonralar təbiətin ayrı-
ayrı elementlərinin epidemik prosesin inkişafına diferensia siyalı 
təsiri müəyyən ol muş dur. Onların içərisində iqlimin xüsusi rolu 
vardır. Tropiklərdə və orta zonalarda infeksion xəstəliklərin y a-
yıl ması iqlimlə bağlıdır. Müəyyən vaxtlarda iqlimi xarakterizə 
edən havanın, xüsusilə temperatur və rütubətin epidemioloji 
ə hə  miyyəti qeyd olunmuşdur. Bu amillərin təsiri xeyli m ü rək-
kəbdir və xəstəliklərin müxtəlif amillərinə müna sibətdə eyni d a-
xil dir. Bir sıra zoonozlar zamanı epizootik prosesin inkişafına 
amillərin təsiri daha aydın təzahür edir. Toplanmış faktlar təcrübi 
cəhətdən Pavlovskinin təbii – ocaqlılıq nəzəriyyəsində öz ək si ni 
tapmışdır. Təbii-ocaqlı infeksiyalarda müxtəlif biosenotik əla qə-
lərin, təbi ə tin ayrı-ayrı biotik və abiotik elementlərinin, landşaf-
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tın mühüm epidemioloji əhəmiyyət daşıması məlumdur. Keçi ri-
ci  lərin yu murtaqoyma müddətinin və aktivliyinin, həmçinin 
xəs  təlik törə di cilərinin onlarda çoxalmasının temperaturdan ası-
lılığı da müəyyən olunmuşdur. Bir sıra xəstəliklər zamanı epizo-
otik və epidemik prosesin aktivliyinin hava şəraiti ilə əlaqəsi də 
məhz bununla izah edilir.

Antroponozlar zamanı təbii şəraitlərin epidemik prosesin i n-
ki  şa fına və təzahürünə təsirinin xarakteri az öyrənilmişdir. Bəzi 
təbiət ele mentlərinin (temperatur, rütubət) törədicinin viru-
lentliyinə və çoxal ma sürətinə, həmçinin insan orqanizminin re -
zis  tentliyinə bilavasitə təsiri haqqında bir çox fikirlər söylən miş-
dir.

Dəyişilən təbii şəraitlərin sosial şəraitləri dəyişməklə epide-
mik prosesə dolayı təsir etməsi də təyin olunmuşdur. Belə ki, 
ilin soyuq dövründə hava-damcı antroponozları ilə xəs tə lən mə-
ni n artmasına ilin bu vaxtında insanların qapalı binalarda uzun 
müddət qalması, xəstəlik törədicisinin yoluxma mexanizminin 
aktivləşməsi təsir göstərir.

Təbiət amilinin epidemik prosesə təsir dərəcəsi cəmiyyətin 
tarixi inkişafının səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Əlverişsiz təsir 
m e xanizmini başa düşməklə əks təsir üçün vasitə və metodlar i ş-
lənib hazırlanır.

İnfeksion xəstəliklərin profilaktikası və mübarizəsi sahə sində 
işləyən həkim konkret şəraitlərdə onları neytrallaş dırmaq üçün 
fəaliyyətində təbiət amilinin əlverişsiz təsirini vaxtında görməli 
və aradan qaldırmalıdır.

 
Yoluxma mexanizmi nəzəriyyəsinin inkişafı

V.D.Belyakov qeyd edir ki, epidemiologiya inkişaf etdikcə 
y o luxma mexanizmi nəzəriyyəsinin bir çox müddəaları da d ə-
qiq ləşir. L.V.Qromaşevski tərəfindən işlənib hazırlanmış yo  lux-
 ma mexanizmi nəzəriyyəsindən sonra aşkar edilmişdir ki, müx-
təlif törədicilər hətta embrion hüceyrələrində inkişaf edir, buna 
uyğun olaraq, törədicilərin vertikal yoluxma mexanizminin 5-ci 
tipi (valideynlərdən gələcək nəslə ötürülən) müəyyən edil mişdir. 
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Törədicilər dəridə yerləşdikdə (leyşmanioz istisna olaraq), trans-
missiv yoluxma mexanizmi aşkar edilmişdir. Sahibin or qa-
nizmində bir deyil, müxtəlif növ törədicinin yerləşməsi müəy-
yən edilmişdir. Lakin, bir qayda olaraq, törədicinin təbi ətdə 
bioloji növ kimi saxlanması onun əsasən bir yerdə loka liza siyası 
ilə tə min edilir. Belə hallarda spesifik sahibin orqa nizmində 
törədi cinin əsas və əlavə lokalizasiyası haqqında da nı şılır.

Sonralar aydın oldu ki, yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri 
təkamül prosesində sahibin orqanizminə ancaq konkret lokali za-
siya ilə deyil, həmçinin müəyyən yoluxma amilləri ilə də uyğun-
laş mışdır. Bunun əsasında spesifik və qeyri-spesifik y o lux ma 
amil ləri anlayışı yaranmışdır.

Yoluxma mexanizmi nəzəriyyəsi o vaxt işlənmişdir ki, hələ 
t ö rə  di cinin rezervuarı (saxlanma yeri) ilə əsas yaşayış şəraiti 
haqqında konkret fərqlər yox idi. Bu nəzəriyyəyə görə, zoonoz 
xəs təliklərin yoluxma mexanizmi insan orqanizmində t ö rə di ci-
nin lokaliza si ya sından asılıdır. Zoonoz xəstəliklərin tö rə diciləri 
politrop olduğundan, onlara xas olmayan yerdə lokalizasiya 
qeyd edilirdi. Bu nəzəriyyəyə görə, zoonozların törədiciləri hey-
van orqanizmində passaj (orqa nizmlərin təkrar yoluxdurulması) 
h e sabına saxlanılır.

L.V.Qromaşevski bağırsaq qrupu xəstəliklərində “təmas-
məişət yoluxması” termininin işlədilməsinin ciddi əleyhinə çıx-
dı. O göstərdi ki, fekal-oral yoluxma mexanizmi həmişə y o lux  ma 
amilləri vasitəsilə yerinə yetirilir və ona görə yoluxma z a manı 
infeksiya mənbəyi ilə sıx təmas (görüş) tələb olunmur. B u nunla 
əla qədar göstərilir ki, aerozol yoluxma fekal-oral y o lux madan 
100 dəfə fəaldır. Belə yanaşma bağırsaq infeksiyaları, o cüm lə-
dən qarın yatalağı və Fleksner dizenteriyasına qarşı m ü barizə 
təd birlərini təkmilləşdirməyə imkan verdi.

Poliomelit və A viruslu hepatitin profilaktikasında görülən 
tədbirlərin effektivliyinin aşağı olması tədqiqatçıları bu xəstəlik-
lə rin aerozol yoluxma mexanizminə malik olmasından şübhə lən-
mə yə vadar etdi. Sonralar aydın olmuşdur ki, fekal-oral yoluxma 
me xanizmi zamanı bəzi törədicilərin (poliomelit, A viruslu hepa-
tit və çox güman ki, Zonne dizenteriyasının törədiciləri) insan-
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dan insana bilavasitə ötürülməsi mümkündür. Fekal-oral yo  lux-
 ma mexanizmi ilə yayılan digər qrup infeksiyaların törədiciləri 
(qarın yatalağı, Fleksner dizenteriyası, E viruslu hepatit), doğ ru-
dan  da, fekal-oral yoluxma mexanizmi, bilavasitə yoluxma amil-
lə ri vasitəsilə yayılır.

Epidemik prosesin özünütənzimləmə nəzəriyyəsi

Hər bir nəzəriyyə o vaxta qədər yaşayır ki, o, yeni xəstə-
lən mə hallarını və faktlarını səmərəli şəkildə izah edə bilir, prak-
tik tövsiyələr isə arzuedilən effekt verir. Biologiya elmində ümu-
mi  likdə (təbabət – biologiya elminin hissəsidir) və e      pi    d e   m i o logiyada 
mövcud nəzə riy yələr arasında, hər şeydən əvvəl, Y.N.Pavlovski tə rə-
findən işlənmiş yoluxucu xəstəliklərin təbii-ocaqlılıq nəzəriyyəsi və 
L.V.Qromaşevski tərəfindən verilmiş antroponoz infeksi ya ların törə-
di cilərinin yoluxma mexanizmi nəzəriyyəsi xüsusi rol oynayır. XX 
əsrin ikinci yarısından etibarən qeydə alınan yo luxucu xəs tə lik-
lərin strukturu kəskin yük səkkontagioz manifest formaların x ü-
su si çəkisinin azalması və xro nik, hospital, ləng inkişaf edən, 
sapronoz və şərti-patogen törə di cilərlə şərtlənən xəs tə liklərin 
x ü susi çəkisinin artması şəklində özünü göstərir ki, bu da əks-
epi demik tədbirlərin effektivliyinin aşağı olması və “qayı dan 
infeksiyalar” probleminin yaranması ilə bağlıdır. Bütün bun lar 
L.V.Qromaşevskinin “triada” konsepsiyasına dair baxış ların d ə-
yiş dirilməsini tələb edir.

Toplanmış faktlar əksepidemik fəaliyyət konsepiyasının ye -
ni  dən işlənməsini və hər şeydən əvvəl, bir sıra nəzəri və təcrübi 
mə sələlərin həll edilməsini tələb edir:

1) kollektivdə yaranan gətirilmə xəstəliklərin spesifik törə di-
ci lərin dövranı sayəsində baş verən xəstəliklərdən diferen siasi-
yasının mürəkkəbliyi;

2) tək-tək və çoxsaylı xəstələnmə ocaqlarının məhdudlaş dı rıl-
masında meydana çıxan çətinliklər və şərtiliklər, həmçinin epi-
demik ocağın mövcudolma müddətinin, təbdirlərin həcmi, on la-
rın aparılması və başa çatdırılması müddətlərinin təyin edil mə si;

3) klinik-epidemioloji proqnozun kəmiyyət və keyfiyyət 
me yar    la rının olmaması və ya aşağı informativliyi, həmçinin e ko  -
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loji proqnozlaşdırmanın vahid sisteminin yaradılmasının zəru-
riliyi;

Bu kimi bir sıra məsələlərin həlli V.D.Belyakov tərəfindən 
işlənib hazırlanmış parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzə-
riy yəsi ilə bağlıdır. Parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzə-
riyyəsi epide mio logiyanın bir elm kimi inkişafında yeni addım 
idi. Onun sayəsində elmi və təcrübi epidemiologiya ümumtibb 
elmi sə viyyəsinə qalxdı və profilaktik səhiyyənin həqiqi diaq-
nostik fən ninə çevrildi.

Parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsinin əsa-
sında aşağıdakılar durur:

Törədici-parazit və sahib populyasiyasının genotipik və fe -
no  tipik heterogenliyi (törədici tərəfindən – patogen lik/virulent-
lik, konta gioz luq və immunogenlik, sahib tərə findən – həssaslıq, 
yoluxucu luq, immunitet əmələ gətirmə qabiliyyəti);

 Epidemik prosesin gedişində törədici populyasiyasının sahib 
populyasiyası ilə qarşılıqlı əlaqəsinin dəyişkənliyi;

 Epidemik prosesin gedişində və epidemiyaarası dövrdə 
pa razit populyasiyasının fazalı özünütənzimləməsi. Bu zaman 
aşağıdakı fazalar ayırd edilir: 1) rezervasiya fazası (epi de mi ya-
ara sı dövr) – bu dövrdə törədicinin popul ya si yası kifayət qədər 
homogendir, heterogenlik yüksək deyil dir, virulentlik aşağıdır, 
törəcinin sayı azdır; 2) epidemik dəyişmə fazası (epidemiyaarası 
dövr) – parazit populya siyasının generasiyası ilə təzahür edir, 
homogenlik aşağı düşür, virulentlik artır, törədicilərin sayı çoxa-
lır; 3) epi demik yayılma fazası (xəstələnmənin epidemik yük-
səlişi) – bu dövrdə törədicinin populyasiyası nisbətən homogen-
dir, heterogenlik azal mışdır, virulentlik yüksəkdir, törə dici lə rin 
sayı çoxdur; 4) rezervasion dəyişilmə fazası (epidemik yük sə   -
lişin zirvəsi və xəstələnmənin enmə dövrü) – parazit p    o      p u l  ya-
siyasının hetero genliyinin generasiyası ilə təzahür edir, homogen-
lik azalır, virulentlik zəifləyir, törədici populyasiyasının sayı a z a  lır; 
5) tsikl təkrarlanır.

L.V.Qromaşevskinin xidmətlərini və onun irəli sürdüyü y o-
lux ma mexanizmi nəzəriyyəsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd 
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etmək olar ki, V.D.Belyakov tərəfindən işlənib hazırlanmış para-
zitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsi epidemiolo gi ya-
nın inkişafında irəliyə addım sayıldı. O, müxtəlif parazitar sis-
tem lərin bir-biri və ətraf mühit arasında olan mürəkkəb qarşılıqlı 
əlaqələrin daxili tənzimlənmə mexanizminə dair mövcud fikir-
lə ri dəyişdi, infeksion patologiya ilə nəzəri və təcrübi yolla 
mübarizə miqyasını nəinki insan cəmiyyətinə münasibətdə, həm 
də ümumilikdə genişləndirməyə imkan verdi. Parazitar sistem lə-
rin özünütənzimləmə nəzəriyyəsi epidemik prosesin inkişafının 
səbəb və şərtlərinin təyinində əvvəllər mövcud olan metodik 
mən tiqsizliyi sildi, epidemik proses nəzəriyyəsi ilə canlıların 
təkamülü haqqında ümumbioloji təlim arasında olan boşluğu ara-
dan götürdü. Nəzəriyyə epidemik prosesin yeni tərifini verdi, 
onun əsas halqalarını başqa cür formalaşdırdı, yoluxucu xəstə-
liklərin və onların törədicilərinin təsnifatının təkmil ləşdiril mə-
sində yeni perspektivlər açdı.

Parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsinin müd d ə  -
a larından görünür ki, əksepidemik işin təşkilində insan p o pulya-
si ya sında törədicinin kənardan gətirilməsinə dair köhnəl miş fi -
kirlərdən imtina etmək, yoluxma mexanizminin rolunu və b i zim 
onu qırmaq imkanımızı həddən artıq şişirtməmək lazımdır. Bu 
nəzəriyyəyə görə, yoluxma mexanizmini tibbi tədbirlərlə qır  maq 
olmaz, ona görə də,əhalinin həyat təminatının, o cüm lədən kom-
munal təminatının yaxşı laşdırılması üzrə fəaliyyətin güclən di-
rilməsi məsələsi qüvvədə qalır. Ölkədə müxtəlif s ə vi y yələrdə 
icraçıların əlaqəsini təmin etməyə qabil olan əks epi demik fəa liy-
yətin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemi vacibdir. 
Bu nun üçün xəstələnmə və digər göstəricilər, dövr edən t ö rə di ci-
lə rin və digər zərərli amillərin səciyyəsi, əhalinin i m mun struk-
turu, risk amilləri üzrə sanitar-epidemioloji m ə lumatların top lan-
ma sı və iş lən məsi aparılmalıdır. İnsanı həyat boyunca m ü şayiət 
edən bütün qeydiyyat formalarının tərtib olunması lazımdır, belə 
ki, məhz bu məlumatların əsasında fərdi pro filaktikaya və xəs tə-
lik lərin müa li cəsinə nail olmaq mümkündür. Sanitar-epidemio-
loji idarələrin işin də əsas diqqət sanitar-epidemioloji n ə zarət, 
mikrobioloji, immunoloji skrininqə və sanitar-gigiyenik (eko-
loji) monitorinqə yönəldil məlidir. 
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V.D.Belyakovun epidemik prosesin daxili 
özünütənzimləmə nəzəriyyəsi

 1970–1980-ci illərdə antroponozları öyrənərkən V. D . Bel-
yakov və əməkdaşları ilk dəfə olaraq, epidemik prosesin daxili 
özünü tən zim lə mə nəzəriyyəsini işləyib hazırladı. O, yoluxucu 
xəs  təliklərin pata lo gi yasına həsr edilmiş bir çox m ə lu matları 
təhlil edərək, parazitar sistemlərin özü nü tən zim lə mə n ə zə riy yə-
si nin əsas müddəalarını verdi.

 Bu nəzəriyyənin epidemiologiya üçün əhəmiyyəti çox b ö-
yük dür. Çünki indiyə qədər təbiətdə xəstəliklərin özünü tən zim-
ləməsinin strukturu tam aydın edildi. Bu nəzəriyyədə aşağıda 
göstərilən əsas dörd müddəa onun mahiyyətini aydın izah edir: 

1. Parazit və sahib populyasiyalarının bir-birinə münasibətdə 
genotipik və fenotipik heterogenliyi; 

2. Bir-birinə təsir edən populyasiyaların bioloji xassələrinin 
bir-birilə əlaqəli dəyişilməsi; 

3. Epidemik prosesin inkişafının qeyri-bərabərliyini təyin 
edən parazit populyasiyasının mərhələlər üzrə dəyişməsində 
sosial və təbii şəraitin tənzimləyici əhəmiyyəti. 

4. Parazit və sahib populyasiyalarının heterogenliyi. 
 
Parazit�və�sahib�populyasiyalarının�heterogenliyi
Bütün canlılar üçün ümumi xüsusiyyət onların genotipik və 

fenotipik heterogenliyidir, yəni onlarda populyasiyadaxili xassə-
lər müxtəlifdir. Törədicinin populyasiyadaxili dəyişkənliyi onları 
subpopulyasiyalarla, eləcə də klonlarla, ştamlarla müqayisə et -
dik də aşkar edilir. Fenotipik fərqlər genotipdə müəyyənləşib, 
çün ki fenotip plastikliyin ehtimal olunan istiqaməti genotip a mil -
lərlə müəyyən edilir (Maur, 1974).

Epidemiologiyada parazit və sahib populyasiyalarının bir-
birindən fərqli olması onların xassələri daxilində təhlil edilir və 
ən əvvəl onların bir-birinə olan münasibətləri ilə izah edilir. P a-
to  gen liyin ölçüsü virulentlikdir. Adi şəraitdə subpopulyasiyala-
rın viru lentliyi xəstəliyin gedişinin ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. 
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Labo ra toriya şəraitində virulentlik təcrübə heyvanlarına və t o-
xu ma kultu rasına təsir etməklə müəyyən edilir. 

Törədici populyasiyasının müxtəlifliyi kontagiozluğuna və 
immunogen xüsusiyyətlərinə görə də müəyyən edilir. Makro or-
qa nizmlərin populyasiyalarının heterogenliyini müəyyən edər-
kən laboratoriya şəraitində əldə edilən məlumatlardan isti fa də 
et mək daha əlverişlidir. Bu, dövr edən mikroorqanizmlərin v a-
riant  la rı nın təyin edilməsində (serovar, faqovar, antibiotikovar, 
xemovar və s.) öz əksini tapmışdır. 

Epidemiologiyada uzun müddət belə yanlış fikir hökm s ü-
rür dü ki, əhali arasında ayrı-ayrı törədicilərə qarşı kütləvi həs-
saslıq vardır. Əslində isə müxtəlif şəxslərin xəstəliyə qarşı həs-
sas lığı eyni deyildir. Bunu tez-tez və nadir hallarda xəstələnən 
şəxslərin xəstələnmə səviyyəsinin təhlili zamanı da görmək olar.

Həssaslığın dərəcəsi rezistentlik və immunitetlə müəyyən 
edilir. Rezistentlik (latınca “resistera” – müqavimət) xəstəliyə 
q  ə  dər törədici ilə görüşməyən ayrı-ayrı şəxslərin həssaslıq d ə-
rəcəsini səciyyələndirir, o, irsən nəzərə alınıb və genotipik x a-
rak ter daşıyır.

Fərdlərin populyasiyasının müqavimət (rezistentlik) dərəcə-
sinə görə ayrı-ayrı törədicilərə bölüşdürülməsi standart xüsu-
siyyət daşıyır. O, sahiblərin genofonunda yerləşib. Belə ki, bir 
xəstəliyə qarşı həssaslığı yüksək olan şəxs başqa xəstəliyə qarşı 
rezistent ola bilər.

Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinə qarşı insanların genetik 
müqaviməti orqanizmin inkişaf mərhələlərindən, yaş dəyişiklik-
lərindən, ətraf mühitin təsirindən asılı olaraq dəyişir. Beləliklə, 
rezistentlik baxımından insan populyasiyasının bölüşdürülməsi 
təkcə genotipik deyil, həm də fenotipikdir. Yoluxucu xəs tə lik lə-
rin törədicilərinə qarşı insan populyasiyasının həssaslığına feno-
tipik təsir immunizasiya hesabına artır. Bununla yanaşı, qeyd 
et mək lazımdır ki, orqanizmin immunitet yaratmaq qabiliyyəti 
geno tipdən asılıdır. Bir insanın orqanizmində uzun müddətli d a-
vamlı immunitet yaranırsa, digərində qısa müddətli immunitet 
yaranır. Məlumdur ki, assosiasiyalı vaksinlərlə peyvənd etdikdə 

downloaded from KitabYurdu.org



151

bir törədiciyə qarşı çox vaxt davamlı immunitet, digər t ö rə di ci-
lə rə qarşı isə zəif immunitet yaranır.

Müəyyən əraziyə, sosial, məişət və yaş qruplarına daxil olan 
insanlara adaptasiya etmiş antroponoz törədicilərin müxtəlif p o-
pul yasiyaları heterogenliyinə görə eyni deyildir. Bununla əla-
qədar olaraq heterogenliyin ikinci səviyyəsi haqqında danışmaq 
olar, o, populyasiyadaxili heterogenlikdən fərqli olaraq, po pul-
yasiyalararası heterogenlikdir və növün məkan heterogen popul-
yasiyasının xüsusiyyətini göstərir.

Parazit�və�sahib�populyasiyalarının�bir-birinə�təsiri�
nəticəsində�yaranan�dəyişkənlik

Mikrobiologiyada uzun müddət laboratoriya şəraitində aparı-
lan müayinələr nəticəsində mikroorqanizmlərin dəyişkənliyi 
haqqında çoxlu məlumatlar toplanmışdı. Bununla belə, müxtəlif 
epi demik şəraitlərdə xəstə və törədicigəzdirənlərdən mikroor qa-
nizmlərin dəyişkən növləri alınırdı ki, onlara “atipik ştam” adı 
ve rilmişdir. İmmunoloji müayinələrin nəticələri göstərdi ki, əha-
li nin yoluxucu xəstəlik törədicilərinə qarşı “kütləvi həssaslığı”na 
dair epidemioloji mülahizələr həqiqətə uyğun deyil. Klinik 
mü şa hidələr göstərir ki, epidemiyanın gedişində xəstəliyin ağır-
lıq də rə  cəsi bir sıra dəyişikliklərə uğrayır. Bütün bu müşahidələr 
epidemioloji təhlilə yenidən baxılmasını tələb etdi (V. D.Belya-
kov, 1989).

Epidemik prosesə ilk baxışda parazit və sahib arasında p o-
pul yasiya səviyyəsində qarşılıqlı əlaqə nəticəsində məlum oldu 
ki, sahib populyasiyasının genotipik və fenotipik müxtəlifliyi ilə 
əl a  qədar yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinə qarşı həssaslıq 
dərəcəsi ayrı-ayrı şəxslərin bədənində törədicilər üçün qeyri-
bərabər şəra itin olmasını göstərir.

Parazit törədicilərinin populyasiyasının genotipik və feno-
tipik müxtəlifliyi onların müxtəlif yaşayış şəraitində adap ta si-
yasını təmin edən uyğunlaşma əlamətidir. Bütövlükdə parazit və 
sahib populyasiyasının genotipik və fenotipik müxtəlifliyi təka-
mül də özülü qoyulmuş parazitar sistemlərin özünü tən zim lə mə si-
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nin maddi əsasıdır. Yönəldilmiş seçmənin təsirini müvafiq hete-
ro gen dəyişiklik törədicinin mikropopulyasiyası üçün belə şərait 
yoluxucu prosesin gedişində yaranır, bu da xəstədə immunitetin 
yaranması və xəstənin sağalması ilə nəticələnir.

İnfeksion prosesin qızğın dövründə immunitet əmələ gəl-
dik də xəstənin orqanizmində virulent variantlardan olan törədici 
mik ro populyasiyasının heterogenliyi çoxalmağa başlayır. İ m-
mun rekon va lessentin orqanizmi virulent törədicidən tədricən 
azad olmağa başlayır və zəif virulentli törədicinin heterogen 
mikro populya siya sının seçimi başlanır. Aşağı virulentli t ö rə di-
cilər yeni yaşayış şəraitində sabit seçmə vasitəsilə möhkəmlənir. 
Buna uyğun olaraq, immun orqanizmdə törədicinin xarakterik 
mikro populyasiyasında nisbi homogenləşmə gedir. Bunu epide-
mik prosesin gedişində A qrupuna aid streptokokların dəyiş kən-
li yin də görmək olar (V.D.Bel ya kov, A.P.Xodırev, 1988). Bu z a-
man epidemik prosesin gedişinin öyrənildiyi kollektivdə 
müa yinə 10 gündən sonra başlanmışdır. Kol lek tivin yaranmasın-
dan bir ay sonra (həmin müddətdə strepto kokların virulentliyi 
art mış və əsas serovar yaranmışdı) birinci xəstələr aşkar edil-
məyə başlandı. Törədicinin virulentliyi yüksəldikcə xəstələrin 
miqdarı da art ma ğa başladı. Sonra törədicigəzdirənlərin or qa-
nizmində mikrob ocaq larının sayı artdı. Qeyd etmək vacibdir ki, 
st reptokokların virulentliyinin azalması xəstələnmənin ən yük-
sək səviyyəyə (zirvə) qalxmasından əvvəl nəzərə çarpır, bu dövr 
i m munitetli şəxslərin sayının artması dövrünə düşür. Bu da 
xəstəliyin sayının azal masına, törədicinin tədricən zəif virulentli 
variantının meydana gəlməsinə və orqanizmdə infeksiya ocaqla-
rının azalmasına gətirib çıxardı. İndiyə qədər immunitetin təsiri 
nəticəsində törədicilərin virulentliyinin zəifləməsi və xəstəliyə 
həs sas şəxslərin sayının azalmasına qədər epidemiyanın sönməsi 
“epidemioloji paradoks” hesab edilirdi. Lakin yaşayış tərzinin 
d ə yişməsi nəticəsində sahi bin orqanizmində törədicinin d ə yiş-
kən liyinin aşkar edilməsi bu hadisəni izah edir.

Parazit�populyasiyasının�mərhələlər�üzrə�özünütənzimləməsi
Əhalinin ayrı-ayrı ərazi, sosial, yaş və məişət qruplarında 

epi demik prosesin qeyri-bərabər gedişi onun inkişafının nisbi 
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müstəqilliyi ilə izah olunur. Törədici populyasiyanın həyatı döv-
rün də dörd mərhələni ayırd etmək olar: 1. Rezervasiya, 2. Epi-
demioloji dəyişkənlik, 3. Epidemik yayılma, 4. Aktivasiya. H ə-
ya tının müxtəlif dövrlərində törədici po pul yasiyasının keyfiyyət 
və kəmiyyət xarakteristikası epidemik prosesin mərhələ lərinə 
tam uyğun gəlmir. Törədici popul ya si yasında dövri dəyişiklik 
epidemik təzahürü qabaqlayır. Hər bir yoluxucu xəstəlikdə baş 
verən dəyişiklik fərdidir. O, təkamül pro sesində yaranmış və 
özülü genofonda qoyulmuşdur.

�Epidemik�prosesin�mərhələli�dəyişikliklərində�sosial�və� təbii�
şəraitin�tənzimləyici�əhəmiyyəti
Epidemik prosesin mərhələli inkişafı - parazit və sahib p o-

pul  yasiyasının dəyişən sosial və təbii şəraitlərdə bir-birinə təsi ri-
nin nə ti cəsidir. Ayrı-ayrı törədici növlərinin ekoloji əlamətlərinin 
müxtəlifliyi parazitar sistemin qanunlarının dövri dəyişikliyinin 
çoxcəhətliliyini müəyyən edir. Yoluxucu xəstəliklərdə infeksiya 
- immunoloji qar şılıqlı əlaqələrlə tənzimlənən ümumi amil olub, 
törədicinin rezervasiya mərhələsindən epidemik variantın 
əmələgəlmə mərhələsinə keçidlə, törədicinin inkişaf zəncirində 
po pul ya siya immunitetinin zəifləməsi ilə, epidemik keçid isə 
populyasiya immunitetinin artması ilə izah olunur.

Yoluxucu xəstəliklərdə epidemik prosesin mərhələli inki şa-
fı nı müəyyən edən sosial və təbii şəraitləri ümumi şəkildə 3 
qrupa ayırmaq olar: a) insanların “qarışmasının” müxtəlif quru-
luş amil ləri: kollektivlərin əmələ gəlməsi, təbii və süni yer də-
yiş mə; b) yo luxma mexanizmini müəyyən edən amillər; c) rezis-
tentlik və im muniteti zəiflədən amillər. Törədicilərin dövrü 
zən  cirində gös tə ri lən şəraitlərin hər biri nəticəsində həssaslığı 
yüksək olan insanlar qrupu əmələ gəlir ki, bu da insan populya-
siyasının daxili yeni dən qurulmasına işarədir. Digər tərəfdən kol-
lektivin immunizasiyası və törədicinin yoluxma mexanizminin 
aktivliyini aşağı salan tədbirlər həssaslığı yüksək olan şəxslərin 
sayını azaldır və törə di cinin rezervasiya variantının yaranmasına 
şərait yaradır. Tö rə di cinin epidemik variantının və onun viru-
lentlik əmsalının sürətini təyin edən əsas amillər yeni yaranmış 
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kollektivdə insanların sayı və törədicinin yoluxma mexanizmi-
nin fəallığıdır. Nəticədə xəs tə liyin intensivlik göstəriciləri m üx-
tə lif saylı kollektivlərdə eyni ol mur: çoxsaylı kollektivlərdə xəs-
tə lik səviyyəsi yüksək olur. Yataq xanalarda, pioner d   ü   ş ər  gə lə rində 
və digər sağlamlıq mərkəz lə rində böyük yataq otaqlarının olması 
qeyri-əlverişli epidemioloji amillərdən biridir (streptokok mənşəli 
yoluxucu xəstəliklərdə). 

Epidemiya ilk öncə sosial və təbii şəraitin yarandığı yerdə 
inkişaf edir ki, orada törədicinin rezervasiya mərhələsindən epi-
demioloji aktivasiya mərhələsinə keçməsinə şərait vardır. Bu, 
özünütənzimləmənin quruluşu və virulent törədicinin yayılması 
hesabına baş verir.

Epidemik prosesin inkişaf mexanizminin öyrənilməsi ehti-
mal olunan bu və ya başqa sosial və təbii dəyişikliklərin epide-
mioloji nəticəsini əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa imkan verir. 
Bunun əsa sında epidemik prosesin aktiv halqasını tapmaq, ona 
möv cud profilaktik vasitələrlə təsir edib sosial-təbii vəziyyətin 
mənfi təsirinin aradan qaldırmaq və bununla da törədici popul-
ya si yasının virulent variantlarının yayılmasının qarşısını almaq 
müm kündür.

Parazitar sistemlərin özünütənzimləmə 
nəzəriyyəsinin əsas müddəaları

Parazitar sistemlərin özünütənzimləmə nəzəriyyəsinin əsas 
müddəaları sahibin növündən və törədici-parazitin təbiətindən 
asılı olmayaraq ümumidir. Ona görə də onlar eyni dərəcədə həm 
epidemiologiyada, epizootologiyada, həm də yoluxucu fitopato-
lo giyada tətbiq edilə bilər. 

Özünütənzimləmənin quruluşu fərdidir. O, antroponoz yo lu-
xucu xəstəliklərdə daha tam aydınlaşdırılmışdır, burada epi de mik 
proses parazit və sahib populyasiyalarının infeksion-immunoloji 
qarşılıqlı əlaqələri ilə tənzimlənir. Məsələn, məlum o l muş dur ki, 
vəba vibrionu xarici mühitdə uzun müddət saxlanılır. İn san üçün 
təhlükəli sayılan törədicilərin iştirak etdiyi epizootik prosesin 
özünütənzimləmə problemlərinin бюйцк əhəmiyyəti var dır. Epi-
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zootik prosesin mərhələli inkişafı zoonoz törədicilərin bioloji 
növ kimi saxlanmasını təmin edir və onun epidemioloji ə h ə miy-
yə tini təyin edir. İnsanların yoluxması xəstəlik törə dici lə rinin 
epizootik yayılması mərhələsində onların ocaqla təması n ə ti cə-
sin də baş verir. Beləliklə, zoonozlarda epidemik prosesin inkişaf 
mexanizmi törədicinin epidemioloji potensialı (sosial şə rait, x ə s-
tə lik ocağı ilə təmas) ilə əlaqədardır.

Sapronoz populyasiyanın dövri dəyişikliyi həyat tərzinin 
saprofit və parazit mərhələlərinin dəyişilməsi zamanı baş verir. 
Burada eləcə də törədicinin epidemik və saxlanma (rezervasiya) 
variantlarının olması müşahidə edilir.

Y.N.Pavlovskinin yoluxucu xəstəliklərin 
təbii-ocaqlılığı haqqında təlimi

İnsanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin bir qisminin baş ver-
məsində vəhşi heyvanların iştirak etməsi qədimdən məlum idi. 
Lakin uzun müddət bu xəstəliklərin törədiciləri, onların yoluxma 
mexanizmi və yoluxma amilləri (keçiriciləri) haqqında məlumat 
yox idi. Bunu taunun timsalında izləyə bilərik. Qədim yunan 
tarixçisi Herodotun əsərlərindən görünür ki, taun insanlara era-
mızdan min il əvvəl məlum imiş və xəstəliyin baş ver mə si siçan-
ların kütləvi şəkildə insanların yaşayış yerlərinə üz tutması ilə 
əlaqələndirilirmiş. Monqolustanda bu xəstəliyin in san  lara xəstə 
tarbaqanlardan (çöl siçanı) keçdiyini bilərək onu əsrlər boyu tar-
baqan xəstəliyi adlandırmışlar. İnsanlar arasında xəstəlik baş 
verdikdə onu yaşadığı alaçıqda qoyub gedərdilər. Xəstəlik ö lüm lə 
nəticələnəndə çox vaxt meyidi alaçıqda və xəstənin ə ş ya la rı ilə 
birlikdə yandırır və ya tərk edirdilər.

Bütün bunlara baxmayaraq, yalnız XX əsrin əvvəllərində 
g ör  kəmli rus alimi D.K.Zabolotnı və onun tələbəsi V.İ.İsayev 
xəstə tarbaqanların daxili üzvlərindən taun bakteriyalarını ayırd 
etdikdən (təcrid edəndən) sonra ilk dəfə olaraq vəhşi gəmi ri ci lə-
rin bu xəstəliyin təbiətdə infeksiya mənbəyi olması fikri elmi 
surətdə sübut edildi. 
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Sonra rus alimi İ.A.Deminski sümbülqıranlardan ayırdığı 
taun bakteriyalarını öyrənərkən taunla yoluxur və bundan həlak 
olur. Beləliklə, xəstəliyin insanlara gəmiricilərdən yoluxması 
əyani şəkildə sübut olunur. Aydınlaşır ki, taunun insana yolux-
masında infeksiya mənbəyi kimi tarbaqanlarla birlikdə, sünbül-
qıranlar da mühüm rol oynayır. Başqa bir misal. Dəri leyşmani-
ozu Kolumbdan əvvəlki dövrdə Amerika qitəsində məlum idi. 
Peruda bu xəstəlik “uta” adı ilə məşhur idi. Orta Asiya və Zaqaf-
qaziyada (Türkmənistan, Tacikistan, Azərbaycan və s.) bu xəs tə-
lik  qədimdən “pendin yarası” adı ilə танынырды. Azərbaycanda isə 
buna “Gəncə yarası” deyirdilər. Buna baxmayaraq, ancaq 1888-
ci ildə görkəmli rus alimi P.F.Borovski ilk dəfə bu xəstəliyin 
törədicisini tapır.

Akademik Y.N.Pavlovski və onun tələbələri P.A.Petrişeva, 
N.İ.Latışev, Y.P.Vlasov və İ.V.Qusyev tərəfindən aparılan təd qi-
qat işi (1931–1938) göstərdi ki, bu xəstəliyin təbiətdə infeksiya 
mənbəyi Türkmənistanda böyük qum siçanlarıdır, onların yuva-
larında yaşayıb artan Flebotomus hünüləri isə vəhşi gəmi ri ci lər-
dən xəstəliyin insanlara yoluxmasına səbəb olurlar. 

1922-ci ildə hərbi həkimlərdən V.İ.Maqnitski, N.İ.Latışev və 
V.İ.Moskvin müəyyən etmişlər ki, Türkmənistanda qədimdən 
məlum olan gənə qayıdan yatalağı insanlara gəmiricilərdən onla-
rın gənələri vasitəsi ilə yoluxur. 1927-ci ildən başlayaraq, bu 
xəs təlik Y.N.Pav lovski və şagirdləri tərəfindən ətraflı öyrə nil-
miş dir. Müəyyən edilmişdir ki, təbiətdə vəhşi heyvanların yuva-
larında yaşayıb artan ornithodoros gənələri xəstəliyin törə di ci-
sini uzun müddət (26 ildən çox) özündə saxlayaraq onu 
n  ə sil  dən-nəslə ötürürlər. Bu gənələrin yaşadığı yuvaların yaxın-
lığında işləyən və gecələyən zaman онлаr insanların bədəninə 
keçərək (yapışaraq) qanını sorur və xəstəlik törədiciləri ilə onu 
yoluxdururlar. Yuxarıda adı çəkilən alim lərdən P.A.Petrişeva, 
P.P. Perfilyev, laborant Dovletov Türk mənis tanda, Y.N.Pavlovski 
isə Tacikistanda bu gənələri yığarkən özləri də qayıdan yatalaqla 
yoluxmuşlar.

1937-ci ildə Xabarovsk vilayətində meşəqıranlar arasında 
“yeni”, o vaxta qədər məlum olmayan, çox zaman ölümlə n ə ti-
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cə lənən və yaxud ağır fəsadlar verən ensefalit baş verdi. Keçmiş 
SSRİ Səhiyyə komissarlığı və baş hərbi-tibb idarəsi Y.N .Pav-
lovskinin baş çı lığı ilə ölkənin ən görkəmli alimlərindən ibarət 
kom pleks ekspe disiya briqadası təşkil edərək onu xəstəlik baş 
ver diyi yerə göndərir. Ekspedisiyanın burada 3 il müddətində hər 
yay fəslində apardığı tədqi qat nəticəsində tayqa ensefalitinin sirri 
açıldı və ona gənə ensefaliti adı verildi.

Tayqadan yığılmış Cxodes�persulcatus,�Hoemaphysalis�con-
cin��ma və Dermacenter�silvarum gənələrindən gənə ensefalitinin 
virusu əldə edildi. Meşədə yaşayan məməli heyvanlar və quşla-
rın virusun təbiətdəki dövranında iştirakı müəyyən edildi. Elə bu 
vaxt Primoriya vilayətində ilk dəfə yapon ensefaliti aşkar edildi 
(1937–1939-cu illər).

Bu illərdə Y.Pavlovskinin ümumi rəhbərliyi ilə M.K .Kron-
tovskaya, P.A.Soliterman və S.P.Piontovskaya Krasnodar diya-
rında əvvəlcə xəstə insanlardan, sonra isə vəhşi heyvanlardan və 
onların Dermasentor nutalli gənələrindən gənə səpgili yatalağı-
nın törədi cisini əldə etdilər (1938). Bir il sonra Z.M.Jmayeva 
Primoriya vila yətində gənə səpgili yatalağını aşkar etdi. Alimin 
bu sahədə apardığı tədqiqatlar göstərdi ki, xəstəliyin epidemiolo-
giyasında infeksiya mənbəyi kimi gəmiricilərdən siçankimilər, 
keçirici kimi isə Hoemaphysalis�concinma gənələri əsas rol oyna-
yırlar.

Sonrakı illərdə tulyaremiya, siçovul rikketsiozu, listerioz, 
lep  tospiroz, müxtəlif arboviruslar və bir sıra başqa xəstəliklərdə 
təbiətdə yaşayan vəhşi heyvanların infeksiya mənbəyi, buğuma-
yaqlıların müxtəlif nümayəndələrinin isə xəstəliyin canlı keçi ri-
ci ləri olması müəyyənləşdirildi.

Əldə edilən məlumata istinad edərək akademik Y. N . Pav lov-
s ki yeni “təbii-ocaqlılıq” təlimini yaratdı. Bu təlim tezliklə b ey-
nəlxalq tibb və biologiya aləmində qəbul edildi. 

Məlumdur ki, yer üzərində insan, heyvan və bitkilərin xəs tə lik-
ləri mövcuddur. Heyvanların xəstəlikləri zoonozlar (yunan sö zü 
“zoon” – heyvan, “nozos” – xəstəlik) adlanır. Zoonozların m ü əy-
yən qismi ancaq heyvanlarda xəstəlik törədir, insanlar isə xəs tə-
lən mirlər (məsələn: iribuynuzlu qaramalın taunu, donuzların 
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taunu və s.). Zoonozların bir qismi isə əlverişli şərait yarandıqda 
i n sanlara birbaşa yoluxur və yaxud müxtəlif vasitələrlə, o cüm-
lə dən onların ekto pa razitləri ilə yoluxur. Bu amillər “canlı keçi-
ri cilər” adlanır. Belə xəstəliklərə transmissiv xəstəliklər (“trans-
missiya” – keçirmək sözündəndir) deyilir.

Antropozoonoz xəstəliklər isə insanlara heyvanlardan yolux-
muş xəstəliklərdir (“antropos” – insan, “zoon” – heyvan, “nozos” 
– xəstəlik). Belə xəstəliklərə misal olaraq quduzluq və bu 
qə bildən olan xəstəlikləri göstərmək olar. 

Bir qrup xəstəliklər də vardır ki, yoluxma canlı keçiricilərin 
iştirakı olmadan baş verir (məsələn: təbii çiçək, difteriya, skarla-
tina və s.). Onların törədiciləri xəstədən hava, təmas və digər 
yollarla keçir. Bəzi xəstəliklərin törədiciləri həm canlı keçirici 
v a si təsilə, həm də onların iştirakı olmadan bir sahibdən di gərinə 
keçir (məsələn, tulyaremiya 40 növdən çox gəmirici və onlarla 
gənə növləri ilə yanaşı həm də su vasitəsilə və xəstə heyvanların 
dərisini soyarkən keçə bilər).

Xəstəliklərin bir qismi isə ancaq insanlara məxsusdur: bunlara 
misal olaraq, qızılca, skarlatina, difteriya və s., transmissiv xəs tə-
lik lərə isə malyariyanı göstərmək olar. Belə xəstəliklər antropo-
noz xəstəliklər adlanır (“antropos” – insan, “nozos” – xəstəlik).

Müəyyən ərazidə daim rast gələn, kənardan gətirilməyən 
xəstəliklərə endemik xəstəliklər deyilir.

Qansoran həşərat və gənələr xəstələrin qanını sorarkən onunla 
birlikdə xəstəliyin törədicilərini də udurlar. Əgər qansoran həşə-
ra tın daxili mühiti əlverişlidirsə, törədicilər orada inkişaf edir və 
ya ömrünün bir hissəsini keçirir və təkrar qansorma zamanı 
törədicini yoluxdurmaq qabiliyyətinə yiyələnir. 

Törədiciləri keçiricilərlə ötürmək qabiliyyətinə malik olan 
xəstələr və ya parazitgəzdirənlər törədici ilə yoluxmuş canlı 
donor, törədiciləri qəbul edən (alan) orqanizm isə resipiyent 
adlanır. Törədicini qəbul edən (resipiyent) orqanizm heyvan və 
in san ola bilər.

Transmissiv xəstəliklərin əksəriyyətində törədici ancaq canlı 
keçiricilərlə yayılır (sarı qızdırma zamanı Aedes cinsindən olan 
ağcaqanadları; malyariya zamanı Anofeles cinsindən olan ağca-
qanadları; gənə ensefalitində Jxodes persulcatus və digər ikso-
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did gənələri və s.). Bunlar spesifik obliqat transmissiv xəstəliklər 
adlanırlar.

Bir çox transmissiv xəstəliklərin mənbəyi (ocağı) insan yaşa-
mayan yerlərdə – təbiətdə olur. Belə xəstəliklərin ocağı təbii, 
xəstəliklərin özü isə təbii-ocaqlı xəstəliklər adlanır. Transmissiv 
və parazitar xəstəliklərin təbii ocağı biosenoz təşkil edərək kom-
pleks heyvanlara malik müəyyən coğrafi landşaftın əra zi sində 
yerləşən biotop və ya sahədir; bu zaman əlverişli mikro- və mak-
roiqlim şəraitində biosenozun tərkib hissələrinin növ və nö v arası 
əlaqələri təbii ocaqda törədicinin arasıkəsilmədən dövr etməsini 
təmin edir. Təbii ocaq törədicinin mütəmadi dövr etməsi hesabına 
uzun müddət saxlanır. Təbii-ocaqlı transmissiv xəstəliklər aşağı-
dakı xassələrə malikdir:

Hər bir transmissiv xəstəliyin inkişafı infeksiya mənbəyi ilə 
keçirici və resipiyent arasındakı münasibətdən asılıdır, keçirici 
donorun qanını sorduğu zaman yoluxur. Təkrar qansorma z a-
manı o, donordan aldığı törədicini resipiyentə – heyvana keçirir. 
Yoluxmuş resipiyent isə öz növbəsində yeni keçiricilər üçün 
donor ola bilər. Beləliklə, bu proses təkrarlanaraq törədicinin bir 
orqanizmdən digərinə keçməsini təmin edir.

Təbiətdə yerləşmiş ocaq təbii şəraitdə yoluxmuş ac ke çi ri ci-
lə rə malikdirsə, bu, onun valent vəziyyətdə olmasını göstərir, 
yəni belə ocaqda heyvanların və insanların yoluxması üçün 
im kan vardır.

Eyni coğrafi landşaftda, eyni zamanda 2 və yaxud 3 xəs tə li-
yin təbii ocaqları ola bilər. Belə ocaqlara qarışıq təbii-ocaq deyi-
lir. Əgər təbii ocaqda bir neçə keçirici növü varsa, o, polivek-
torlu ocaq adlanır. Təbii ocaqda törədicinin bir neçə növ donor 
heyvanları varsa, o, polihostal – “çoxsahibli” təbii-ocaq adlanır.

Təbii ocaqda törədicinin saxlanmasını təmin edən ele mentl-
ərin cəminə isə biosenoz deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, biose-
nozu təşkil edən elementlər bir-biriləri ilə müxtəlif əlaqədə olur, 
bu əlaqələr biosentik əlaqələr adlanır. Bu növ əlaqələr öz x ü su-
siy yətinə görə müxtəlif olur: bir halda bunların arasında qida 
(trofik) əlaqəsi ola bilər, belə olduqda tərkib hissəsinin biri o 
birisi üçün qida rolunu oynayır; digər halda bu təmas xarakterli 
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ola bilər, bu zaman bir tərkib hissəsi o biri ilə təmasda olur və ya 
onlar (ayrı-ayrı elementlər) bir-birilə görüşürlər.

Biosenozun tərkib hissəsinə xəstəlik törədicisi daxil olursa, 
o, patobiosenoz adlanır. Ədəbiyyatda bir də biokesonoz ter mi-
ni nə rast gəlinir. Biokesenoz xəstəlik törədicisi, onun donorları, 
keçiriciləri və resipientləri arasında xarici mühitin müəyyən 
fonunda insandan asılı olmayaraq orqanizmlərin təkamülünü və 
növarası münasibəti əhatə edir. Bu münasibətlər bəzi xəs tə lik-
lər də, bəlkə də yer üzərində insanın yaranmasından əvvəlki 
dövr də yaranmışdır.

Biokesenoz onu təşkil edən minimal tərkib hissələrinin saxla-
nılmasına qədər davam edir. Tərkib hissənin biri və ya bir bir 
neçəsi sıradan çıxarsa (məsələn: bitkilərin soyuq və ya quraqlıq 
üzündən məhv olması və s. nəticəsində heyvanların məhv olması), 
o dağılır və destruksiyaya uğrayır. Əksinə, biokesenoza insan 
tərəfindən yeni həssas heyvan növü daxil edildikdə o, xəstələnərək 
xəstəliyi yayan mənbəyə çevrilir, həmin heyvanı ovlayarkən və ya 
emal edərkən insanları xəstələndirə bilir (ondatra ilə əlaqədə olan 
tulyaremiya epizotiyası və epidemiyası və s.).

İnsanın fəaliyyətinin təbiətə və təbii ocaqlara belə təsirinə a n-
tropurgik təsir, yaranmış yeni ocaqlar isə antropurgik ocaqlar 
adlanır (“antropos” – insan, “urgeo” – eləyirəm, təsir edirəm). 
Təbii ocaqda biosenozun epizotoloji və epidemioloji əhəmiy yə-
ti ni öyrənmək məqsədilə ən əvvəl törədicinin dövranında əsas rol 
oynayan tərkib hissələrini kompleks şəkildə öy rənmək lazımdır. 
Biosenozun əsas komponentləri törədici, onun donoru – heyvan, 
keçiriciləri və resipiyentləridir.

1. Təbii ocaqların ləğv edilməsi üçün görülən tədbirlər 3 əsas 
i s tiqamətdə aparılmalıdır:

2. Təbii ocaqlar olan əraziyə təsir.
3. Təbii ocaqların biosenozuna təsir.
İnsanın özünə təsir (onu yoluxmadan qorumaq).
Bu tədbirlərlə yanaşı, əhali arasında təbii ocaq, xəstəliyin 

mən bəyi, keçiricilər və yoluxma yolları haqqında geniş sanita-
riya-maarifi işinin aparılması; əhalinin həşəratları hürküdən x ü-
susi torlarla, aerozol insektisid balonlarla ilə təmin edilməsi; ə ra-
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zidə meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi və s. aiddir. E y ni 
məqsədlə əhali arasında xəstəliyə qarşı geniş peyvənd işini apar-
maq, tibb idarələrini lazımi qədər vaksinlə təmin etmək lazımdır. 
Yuxarıda qeyd edilən tədbirlər xəstəliyin xüsu siy yə tin dən asılı 
olaraq mövsümi və uzunmüddətli proqram üzrə aparılır.

Belə bir hadisəni yada salaq. Abşeron yarımadası və ona 
yaxın ərazidə 1953-cü ilin yanvar ayında taunun yayılmış epizo-
otiyası baş vermişdi. Müayinələr nəticəsində ərazidə taunun 
təbii ocağı aşkar edildi. Xəstəlik ərazidə 200 min hektar sahəni 
əhatə edirdi, onun 130 min hektarı Abşeron yarımadasında, 30 
min hektarı Xəzərətrafı düzənliklərdə və 40 hektarı isə Qobus-
tanda idi. Az vaxtda bu ərazidə taun bakteriyalarının 193 ştamı 
alındı. Onların 148-i qırmızıquyruq qum siçanlarından əldə 
edildi. Ocağın ətraflı müayinəsi göstərdi ki, taun bakteriyalarının 
əsas mənbəyi qırmızıquyruq qum siçanlarıdır. Xəstəliyin keçiri-
cisi qeyd etdiyimiz gəmiricilərin birələri olan Xen.�conformis və 
cer.�laeviceps idi (əldə edilmiş 28 taun ştamının 17-si bu iki növ 
birədən alınıb). Təbii ocağın kəskin fəallığını nəzərə alıb bu 
ərazidə siçanlara qarşı az vaxtda intensiv təkrar qırıcılıq əmə-
liyyatı aparıldı. Sink fosfidi ilə hopdurulmuş buğdadan istifadə 
edərək gəmiricilərin ektoparazitlərini məhv etmək üçün DDT-
dən istifadə edildi. Nəticədə epizootiya söndürüldü. 1954-cü ildə 
aparılan geniş müayinə zamanı artıq nə gəmiricilərdən, nə də 
onun ektopara zitlərindən xəstəliyin törədicisini almaq mümkün 
olmadı. Beləliklə, əhalisi sıx olan ərazidə taunun təbii ocağında 
epizootiyanın epi de miyaya çevrilməsinin qarşısı al ın dı. Gəmiri-
ci  lərin və onların ektopa razitlərinin sayı qat-qat azaldı. Yalnız 
bun dan 22-23 (1976) il sonra bu ərazinin bəzi yer lərində təbii 
oca ğın fəallığı yenidən bərpa olundu.

Təbii ocağın ləğv edilməsi sahəsində Türkmənistanda prof. 
N.İ.Latışev tərəfindən aparılan işi də buna misal göstərmək olar. 
Türk mənistanda Murqab çayı üzərində tikinti işi aparılarkən fəh-
lə lər arasında həddən artıq kənd tipli dəri leyşmaniozu qeyd edi-
lirdi. Sarğı üçün hər gün ambulatoriyaya 50-yə qədər xəstə m ü-
ra ciət edirdi. Xəstəliyin keçiriciləri – Flebotomus hünüləri çox 

downloaded from KitabYurdu.org



162

idi və əhali miçitkənin içində yatırdı. Fəhlələrin iş yeri və ətrafı 
törədicinin donorları olan böyük qum siçanlarının koloniyaları 
ilə dolu idi.

Təbii ocağı ləğv etmək üçün bu hünüləri və böyük qum s i-
çan larını fəhlələrin iş yerində və onu əhatə edən 1-2 km əra zidə 
məhv etmək qərara alındı. Bunun üçün həmin siçanların yuvaları 
(milyonlarla) xlorpikrinlə zərərsizləşdirildi. Beləliklə, təbii oca-
ğın əsas komponentləri xlorpikrin sayəsində məhv edil di. Aparı-
lan işin nəticəsində əhali arasında leyşmanioz tamamilə ləğv 
edildi, təkcə 4 uşaqda xəstəlik qeydə alındı.

Flebotomuslar məhv edildikdən sonra artıq miçətkənlərə e h-
ti yac qalmadı. Bir ildən sonra aparılan müayinə göstərdi ki, təbii 
ocaq qeyri-fəaldır, ancaq zərərsizləşdirilən ərazinin ətra fında b ö-
yük qum siçanları yenidən yavaş-yavaş artmağa başladı. Bu gös-
tərdi ki, birdəfəlik tədbirlə təbii ocağı ləğv etdikdə sonralar 
həmin ərazini daimi nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Əks halda 
ocaq yenidən bərpa oluna bilər, bunun üçün mübarizə təd bir lə ri ni 
vaxtaşırı aparmaq lazımdır.

Təbii ocaqlar müxtəlif tiplərə bölünürlər, bu məqsədlə onla-
rın bioloji, abiotik, coğrafi (landşaft) xüsusiyyətlərini, eləcə də 
insanın fəaliyyəti nəticəsində yaranmasını təyin etmək lazımdır. 
Təbii ocaqların aşağıdakı tipləri vardır:

1. Monoinfekt ocaq – yoluxucu və ya invazion xəstəliklərin 
yalnız bir növünə məxsus təbii ocaq.

2. Di- və poliinfekt ocaqlar – iki və ya bir çox xəstəliklər 
üçün ümumi təbii ocaq.

3. Polihostal ocaqlar – biosenozun tərkibində onun törədicisi 
üçün bir neçə növ heyvan-donorlar olan təbii ocaqlar.

4. Mono- və polivektorlu ocaqlar – keçiricilərin bir (mono-
vektorlu) və ya bir neçə (polivektorlu) növlə təmsil olunduğu 
təbii ocaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, əmələgəlmə vaxtına görə təbii ocaq-
lar qədim və cavan (resentli) ocaqlara bölünür. Yaranma x a rak te-
ri nə görə ocaqlar təkamül prosesində əmələ gələn (autoxton) və 
ya insan fəaliyyəti nəticəsində (antropurgik) meydana çıxan o caq-
lara ayrılır.
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Hazırda təbii ocaqlı xəstəliklərə aşağıdakılar aiddir:
1. Törədiciləri viruslar və xlamidiyalar olan xəstəliklər: 

Möv sümi ense falitlər*+, gənə**++, ağcaqanad+ (yaponiya) ikidal-
ğalı menin goensefa lit+, limfositar xoriomeningit+, Qərbi Nil e n-
se  faliti++, Sindbis qız dır ma sı++ və s. arboviruslar, pappataçi qız-
dırması++, quduzluq++, ornitoz++.

2. Rikketsiozlar: qayalıqlı dağlar qızdırması (ABŞ), yapon 
çay qız dırması, cənub-şərqi Asiya kolluq yatalağı+, marsel 
səpgili ya talağı++, Asiya rikketsiozları++ (sibir və Uzaq Şərq), Kü 
qız dırması++, siçovul səpgili yatalağı++.

3. Spiroxetozlar: Afrika və tropik qurşağı ölkələrinin gənə 
qayıdan yatalağı, İran gənə və səpgili yatalağı, Orta Asiya, 
Zaqafqaziya, Şimali Qafqaz gənə spiroxetozları++.

4. Leptospirozlar++.
5. Mikozlar: aktinomikozlar++.
6. Bakteriozlar: taun++, tulyaremiya++, bruselyoz++, qara yara++, 

lis terioz++, erizepeliod++, salmonelyozlar++.
7. Protozoozlar: səhra tipli dəri leyşmaniozu+, Kala-azar++, 

Afrika yuxu xəstəliyi, Şaqas cənubi Amerika qızdırması, toksop-
lazmoz++,

8. Helmintozlar: trixinelyoz++, difillobotrioz, exinokokkoz++, 
opisto r xoz++, klonorxoz, paraqonioz, şistozomatozlar və s.

9.  Araxnozlar: heyvanların qoturluğu++ (insanlara da keçən).
10. Entomozlar: miazlar (volfram milçəyi), dermatobioz (cənubi 

Ame rika).
Bu xəstəliklərin çoxu MDB ölkələrində, az qismi Azər bay-

can da müəyyən edilir.

Epidemioloji coğrafiya

Epidemioloji coğrafiyanın əsas vəzifələrindən biri yoluxucu 
xəstəliklərin coğrafi yayılması, onun səbəbləri, insanların ayrı-
ayrı qrupları ilə törədici arasında qarşılıqlı təsiri öyrənməkdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, insanın yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi 

*   + MDB ölkələrində aşkar edilib
** ++ MDB ölkələrində və Azərbaycanda aşkar edilib
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yer, coğrafi şərait, onun təbii və antropogen xüsusiyyətləri əha li-
nin sağ lamlığına böyük təsir edir. Buna uyğun olaraq, epidemio-
loji coğrafiyanın vəzifəsinə insanın yoluxucu xəstə lik lə ri nin 
coğ rafi yayılması, yəni yer kürəsinin ayrı-ayrı ərazilərində onla-
rın yayılması xüsusiyyətlərini öyrənmək daxildir. coğrafi şəraitin 
öyrənilməsi, onun müxtəlifliyi, insanların yoluxucu xəs tə lik lə ri-
nin yayılmasında və inkişafında əhəmiyyəti əsasən ye ni məsələ 
deyil. Bu məsələ hələ 1889-cu ildə, IV Paris Bey nəl xalq coğrafi 
kon qresinin fiziki coğrafiya bölməsində müzakirə edilmişdir. 
Ancaq bu sahədə əsaslı tədqiqatlar 1960-cı illərdən başlanmışdır 
(Y.İ.İqnatyev, 1961-1965). Qeyd etmək lazımdır ki, coğrafiyaşü-
naslar sosial-asılı varlıq olan insanın sağlamlığına müvafiq yer 
örtüyü landşaftının bir hissəsinin coğrafi şəraitini öyrənir. Əha li-
nin sağlamlığına coğrafi şəraitin müs bət və mənfi təsirlərini a ş-
kar edərək, onlar patoloji vəziyyətlərin və xəstələnmələrin baş 
ver   məsinin mümkünlüyünü qeyd edirlər. Ancaq coğrafiyaşünas-
lar insanın morfofizioloji xüsusiyyətlərini, coğrafi mühitin təsiri 
a l tında insan orqanizmində gedən dəyi şik lik ləri, xəstəliklərin y a-
yılmasını tədqiq etmirlər.

Beləliklə, yoluxucu xəstəliklərin öyrənilməsinin coğrafi c ə-
hə  ti fiziki, iqtisadi və əhali coğrafiyası ətrafında cəmlənən bir 
çox məsələləri əhatə edir. Fiziki coğrafiyanın əsas məqsədi in -
san   ların təbii həyatının və coğrafi şəraitin cansız amillərinin i n-
sanın yoluxucu xəstəliklərinin coğrafi yayılmasına və ərazi üzrə 
qeyri-bərabər pay lan masına təsirini öyrənməkdən ibarətdir. Təbii 
biosenozların (təbii-ocaqlı zoonozların törədiciləri daxil o  l  ma q-
 la) əmələ gəlməsinə təsir edən biosferanın cansız amil lə ri nin yer 
kürəsində yayılması ilə əlaqədar olaraq törədicilərin növ lərinin, 
quruluşunun və yerdə yiş məsinin öyrənilməsinin b ö yük əhə miy-
yə ti var.

İqtisadi coğrafiyanın əsas vəzifələri: yer kürəsində istehsala-
tın yerləşdirilməsinin və iqtisadi rayonların yaranmasının; yaşa-
yış mən təqələrinin və siyasi-inzibati bölmələrin coğrafiyasının; 
əha linin yayılmasının coğrafiyasının; onun sıxlığının və yer k ü-
rə sində yerləşməsinin; yerləşmənin xüsusiyyətlərinin və insanlar 
arasında əlaqənin; onların ümumi və sanitar mədəniyyətinin s ə-
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viy yəsinin; yoluxucu xəstəliklərin coğrafi yayılmasına təsir edən 
amillərin öyrənilməsidir.

Epidemioloji coğrafiya ancaq coğrafi şəraiti öyrənməklə 
m əh  dudlaşa bilməz. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, o, əhali ilə 
coğ rafi şəraitin etioloji amilləri arasında yaranan qarşılıqlı təsiri 
öyrənir. Epidemioloqlar belə hesab edirlər ki, epidemioloji coğ-
rafiyanın əsas obyekti coğrafi şəraitlə əlaqəli öyrənilən epidemik 
prosesdir. Bununla epidemioloji coğrafiya epidemiologiya elmi 
ilə vəhdət təşkil edir.

İnsanın müxtəlif xəstəliklərinin epidemioloji coğrafiyasını tib-
bi coğrafiya elminə aid etmək lazımdır. Tibbi-coğrafiya t ə ba bət lə 
coğrafiya elmləri sərhədindədir və əhalinin sağlamlığı coğrafi-
yası haqqında elmin bir bölməsidir. Epidemioloji coğrafiya (tibbi 
coğrafiyanın bir bölməsi) coğrafi mühitin müəyyən ş ə ra i tin  də 
əhali ilə parazitin növarası qarşılıqlı təsirini, yoluxucu xəs t ə  lik-
lərin yayılmasının obyektiv qanunauy ğunluğunu, m ü əy yən coğ-
rafi ərazilər və ümumdünya miqyasında müxtəlif yoluxucu xəs-
tə lik lərə qarşı aparılan mübarizə tədbirlərini və onların ləğv 
e  d  il  məsini öyrənən elm sahəsidir.

Tibbi coğrafiyada olduğu kimi, epidemioloji coğrafiyada da 
m  ü  a   yinə obyektinin öyrənilməsinə iki tərəfdən yanaşılır: a) m üəy-
yən xəstəliyin yer kürəsində coğrafi yayılmasının və onun səbəb-
lə rinin izah edilməsi; b) yer kürəsinin ayrı-ayrı ərazilərində tibbi 
şəraitin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi (Y.N.Pavlovski, 1954).

Buna müvafiq olaraq, tibbi coğrafiyada iki istiqamət müə y-
yən edilmişdi: 1) nozocoğrafiya – onun məqsədi insanların yolu-
xucu xəstəliklərinin coğrafi yayılmasının ümumi qanunauyğun-
luğunu, ayrı-ayrı xəstəliklərin nozoarealını, nozokompleksini və 
onların hərəkətini təyin etməkdir; 2) təbii və sosial iqtisadi amil-
ləri aşkar etmək üçün müəyyən ərazinin tibbi-coğrafi cəhətdən 
öyrənilməsi və müəyyən ərazidə yaşayan insanların xəstəlikləri 
ilə əlaqəsini aydınlaşdırıb onu əhalinin sağlamlığının qorunma-
sına yönəltməkdir. Beləliklə, epidemioloji coğrafiyanı epidemio-
loji nozocoğrafiya və dünyanın epidemioloji coğrafiyasına ayır-
maq olar.
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Epidemioloji nozocoğrafiya

Epidemioloji nozocoğrafiya epidemioloji coğrafiyanın xüsusi 
müayinə istiqamətidir, o, insanın yoluxucu xəstəliklərinin dünya 
miq yasında coğrafi yayılmasını və onun səbəblərini öyrənir. Epi-
demioloji nozocoğrafiyanın əsas müayinə obyekti onun quru-
luşu, kəmiyyəti, sərhədlərinin növləri və başqa nozoareallarla 
ə la  qəsidir.

Epidemioloji nozocoğrafiya nozoareallarla törədici növün are-
alı arasında qarşılıqlı əlaqənin xarakteristikasını və nozoarealın 
yaranma şəraitini müəyyən etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
yoluxucu xəstəliyin nozoarealının yaranması onun törə di ci si nin 
area lından çox asılıdır. Ona görə də parazit növün arealına epi-
demioloji coğrafiyada böyük əhəmiyyət verilir.

Areal (latınca: area – meydan, sahə, diyar) biocoğrafiyada 
əsas məfhumdur və sistematik, ekoloji, biocoğrafik və s. əla mət-
lər  lə birləşən canlı qrupların təbii yayılmış yeridir. Növ canlıla-
rın əsas taksonimik kateqoriyası olduğu kimi, növün arealı bio-
coğrafik quruluşun əsasını təşkil edir (V.Q.Heptner, 1936). Bu 
c ə hətdən parazit növlər də istisna təşkil etmir. Hər parazit növü-
nün təbii yayılma ərazisi vardır.

Beləliklə, parazit növün (canlıların daimi və müvəqqəti yer-
lə ri olmasına baxmayaraq) təbii yayılma ərazisi onun arealıdır. 
Parazit növ sərbəst yaşayan növlərdən fərqli olaraq, ona uyğun 
coğrafi ərazidə sahibin orqanizmində fasiləsiz şəkildə ar tır və 
o n ların vasitəsilə müəyyən coğrafi əraziyə bağlı olur.

Parazit növün arealı zamana görə dəyişkəndir. Törədicilərin 
az hissəsinin (məs., gənə spiroxetozu) müəyyən dərəcədə sabit 
sər hədi vardır. Əksər hallarda parazit növün arealının sərhədi 
çox dəyişkəndir. Əlverişli şəraitdə törədici öz arealından kənara 
çıxaraq yeni ərazilərə yayılır və orada olan canlılarla yeni əla-
qələr yaradır, bu isə bəzi törədicilərin yeni arealının əmələ gəl-
məsi ilə nəticələnir.

Parazit növün arealı, əslində, bu və ya başqa tərzdə sahibin are -
alı ilə uyğun gələ bilər, bu ancaq o vaxt baş verir ki, sahib törədici 
növünü uzun müddət saxlamaq qabiliyyətinə malik olsun. Məsə-
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lən, gənə spiroxetozunun törədicilərini ornotodor gənələri uzun 
müddət (on illərlə) özündə saxlayır, ona görə də dünyanın hansı 
yerində bu növ gənə varsa, orada gənə spiroxetozu da qeyd olu-
nur.

Bununla yanaşı, təbii-ocaqlı yoluxucu xəstəliklərdə törə di ci-
nin arealı sahibin arealı ilə uyğun gəlməyə bilər. Məs., Şimali 
A m e rikada taunun təbii ocaqlarında törədicinin arealı sahibin 
arealının çox az hissəsi ilə uyğun gəlir. Sarı qızdırmanı da misal 
gös tərmək olar. Sarı qızdırmanın əsas keçiricisi Aedes aegypti-
nin arealı dünyanın bütün qitələrində yerləşmişdir, sarı qızdırma 
isə Qərbi Afrika və cənubi Amerikanın tropik rayonlarında dai-
mi saxlanılır. Başqa ərazilərdə gətirilmə epidemik alovlanmalar 
Aedes aegypti keçiricilərinin olmasına baxmayaraq, qısa müddət 
ərzində sönür.

Təbii-ocaqlı zoonozların parazit növlərinin arealının yaran-
ma  sına yer kürəsinin coğrafi landşaft zonaları böyük təsir gös-
tərir. Təbii-ocaqlı xəstəliklərin coğrafiyası və onların landşafta 
u y ğunlaşması Y.N.Pavlovski (1954–1964) və P.A.Petrişeva  
(19 5 7 –1959) tərəfindən öyrənilmişdir.

Bu nəzəriyyəyə görə, müəyyən biosenoza daxil olan parazit 
növ ləri coğrafi landşaftın ayrılmaz hissəsidir. Bununla yanaşı, 
an tropo nozların əksəriyyətinin və sinantrop və kənd təsərrüfatı 
hey vanları tərəfindən yayılan zoonoz xəstəliklərin törədicilərinin 
coğrafi yayılmasında təbii-coğrafi şərait həlledici əhəmiyyət daşı-
mır. Bu xəstəliklərin törədicilərinin yayılmasında antropogen 
amillər başlıca rol oynayır, onların yayılması nə təbii-coğrafi 
ərazidən, nə də landşaftdan asılı deyildir. Ona görə də əhli ləş di-
rilmiş və sinantrop heyvanların antroponoz və zoonozlarının y a-
yılması nadir hallarda (məs., geohelmintlər) landşafta uyğun 
g əlir. Onların yayılmasına imkan yaradan əsas amillər əhalinin 
coğ rafiyası xüsusilə maddi nemətlərin istehsalıdır.

Nozoareal. Nozoareal termini ilk dəfə A.A.Şokin tərəfindən 
təklif edilmişdir (1962). Onun tərifinə görə, nozoareal – xəs tə li-
yin qeyd edildiyi və ya ehtimal edildiyi əraziyə deyilir. Digər 
m ü əl liflərin fikrinə (İ.İ.Yolkin, V.K.Yaşkul, 1964), daxildə törə di -
cinin fasiləsiz inkişafı və müəyyən sosial-iqtisadi şəraitlərin o l-
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ma sı nəticəsində yer kürəsinin xəstəlik baş verən müəyyən əra-
zi sinə nozoareal deyilir.

Epidemioloji joğrafiyada nozoareal aşağıdakı tələblərə cavab 
verməlidir:

1. Bu termin xəstəliklərin coğrafi yayılması məfhumunu 
özündə birləşdirməlidir.

2. Coğrafiya elminin tələbinə görə nozoareal xəstəliklərin y a-
yıl ması və mühitin etioloji amilləri (xəstəlik törədicisi) arasın-
dakı əlaqəni ifadə edən məfhum olmalıdır.

3. Epidemiologiya elminin tələblərinə uyğun olaraq nozo-
arealın epidemik prosesin baş verdiyi ərazilərlə bilavasitə əla-
qə si olmalıdır.

4. Patologiyanın tələbinə görə nozoareal anlayışında infek-
sion proses və yoluxucu xəstəliklər öz əksini tapmalıdır.

Antroponozların nozoarealı – çox vaxt törədicilərin arealı 
ilə uyğun gəlir. O, insan kollektivlərində törədicinin fasiləsiz i n-
ki şafını təmin edən yer kürəsinin müəyyən ərazisini əhatə edir 
ki, bu da törədicinin arealı ilə bir yerdə mövcud olur (antropo-
nozlarda törədicinin arealı ilə nozoarealı eyni məna daşıyır).

Ancaq antroponozların bəzilərində (aşağı klinik təzahürlü və 
inapparant formada gedən xəstəliklərdə) əhalinin vaksinasiyası 
aparılarkən törədicilərin dövr etməsinə elə şərait yaradılır ki, o n-
lar immun orqanizmdə yoluxucu xəstəliyin latent növünün baş 
ver məsinə səbəb olur (difteriya, qızılca və s.).

Zoonozların nozoarealı törədicilərin nozoarealı ilə həmişə 
e y ni ərazidə üst-üstə düşmür. Belə uyğunsuzluğa təbii-ocaqlı z o-
onozlar arasında rast gəlmək olar, çünki təbii-ocaqlı zoonozların 
törədicilərinin coğrafi yayılması amilləri ilə təbii ocaqla qarşı-
lıqlı təsir nəticəsində insanların xəstələnməsinə səbəb olan amil-
lər tam fərqlidir.

Görünür ki, təbii ocaqlı zoonozların mövcud olması və sər-
bəst epizootik prosesə səbəb olan amillər heyvanların daxili m ü-
hitinə, eləcə də yaşayış şəraitinin ekoloji və sosial ünsür lə ri nə, 
p a razit növün həyat fəaliyyətinin keyfiyyət və kəmiyyət t ə rə finə 
təsir edir.

Bununla yanaşı, biosenozda təsadüfi gəzdiriciləri müəyyən 
edən amillər müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Təsadüfi gəzdiricilər və k e-
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çiricilər törədicilər üçün təkamüldə yaşayış şəraitinin sərbəst ü n-
sür ləridir. Ona görə də təbii ocaqda təsadüfi gəzdirici və keçi ri-
ci lərin zədələnməsini təyin edən amilləri yaşayış şəraitinin o 
ünsürlərində axtarmaq lazımdır ki, onlar təsadüfi gəzdiricilər və 
keçiricilərin birbaşa və ya dolayısı yolla ekoloji əlaqəsi ilə infek-
siya mənbəyinə təsir göstərir. Onların arasında ekoloji və antro-
pogen amillər ola bilər.

Lakin təsadüfi gəzdiriciləri zədələyən epizootik prosesin t ə-
biətinə uyğun olaraq (asılı epizootik proses) bu amillər sərbəst 
epizootik prosesin inkişafını təyin edən oxşar ünsürlər deyillər.

Təbii-ocaqlı zoonozların törədiciləri üçün insan təsadüfi gə z-
d i  ri cidən başqa bir şey deyildir. Bununla əlaqədar olaraq, təbii 
ocaqda törədicinin varlığında epidemik prosesin heç bir əhə miy-
yəti yoxdur, çünki o, parazitin həyat tərzinin ikincili tərəfləri ilə 
ə  la  qədar baş verir və parazit növünün təkamül y o lu  nu təyin e t mir.

Ehtimal ki, insanın zoonoz xəstəliklərin törədiciləri ilə y o lux -
ması üçün mütləq iki şərt olmalıdır: törədicinin olması (v a lent 
təbii ocaqda) və təbii ocağın ərazisinə daxil olan törə diciyə həs-
sas şəxsin olması. Lakin bu şərtlər təbii ocaqda t ö rədicinin xəstə 
heyvandan həssas şəxsə keçirilməsi üçün kifayət deyil. Bununla 
əlaqədar olaraq, təbii ocaqda epidemik prosesin baş ver məsinə 
və inkişafına gətirib çıxaran şərtləri müəyyən etmək lazımdır.

Qeyd etdiyimiz kimi, təbii ocaqlı zoonozlarda asılı epidemik 
proses insan kollektivləri ilə təbii-coğrafi mühit (xəstəliklərin 
təbii ocaqları) arasında yaranan qarşılıqlı təsirin nəticəsidir. İ n san 
kollektivlərinin təbii-coğrafi mühitlə qarşılıqlı təsirinin əsası 
maddi nemətlərin istehsalıdır. Bunun nəticəsində təbii-ocaq  lı 
zoonozların epidemik prosesi ən əvvəl insan kol lek tiv lə ri nin s o-
sial-iqtisadi həyatında baş verir və inkişaf edir ki, bu da insan-
larla müəyyən təbii-ocaqlı xəstəliklərin qarşılıqlı təsi ri nin nəti cə-
sidir.

Təbii-ocaqlı zoonozların nozoarealı ancaq təbii ocaqlarla əla-
qə  də yaranır. Ancaq bu ərazidə uzun illər insanların xəstələn mə-
si nin qeydə alınmamasına baxmayaraq, orada insanın daima y o-
luxma təhlükəsi var. Xəstələnmə sosial-şəraitin dəyişməsi, insan 
yaşamayan yerlərdə məskunlaşma və təbii-ocağın əra zi si nin i n-
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san ların təcrübi fəaliyyət meydanına çevrilməsi n ə ti cə sin də baş 
verə bilər. 

Bununla əlaqədar olaraq, təbii ocağın hansı ərazisini nozoa-
real hesab etmək olar? Təbii ocaqlı zoonozların nozoarealı elə 
ə ra    zidir ki, onun daxilində sosial-iqtisadi şəraitin təsirindən i n-
san kollektivləri və təbii ocaq (törədicinin populyasiyası) ara-
sında qarşılıqlı təsir əmələ gəlir. Belə təsir xəstələnmənin inkişa-
fına səbəb olur, ancaq xəstəlik bir neçə ildən sonra baş verə bilər 
və ya ümumiyyətlə, baş verməyə bilər. Təbii ocaqların əra zi lə-
rin də insanların sosial-iqtisadi həyatı xəstəliyin ləğv edilməsi ilə 
nəticələnibsə, belə ərazilər potensial nozoareala çevrilə bilər. 
Burada tək-tək xəstələnmə qeyd edilə bilər, ancaq o, cəmiyyətin 
müx təlif sosial xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq təsadüfi ola bilər. 
Bu zaman epidemiyalar və ya epidemik alov lanmaların vax taşırı 
baş verməsi, ümumiyyətlə, mümkün deyil. Dünyada müasir yolu-
xucu xəstəliklərin yayılma xüsusiyyətini nəzərə alaraq, onları iki 
nozoareala ayırmaq olar: təbii və qalıq.

Yoluxucu xəstəliklərin böyük hissəsinə qarşı bəşəriyyət hələ 
indiyə qədər təsirli mübarizə tədbirləri tapa bilməyib. Ona görə 
də insanın epidemiya əleyhinə fəaliyyəti bu yoluxucu xəs tə lik-
lərin yayılmasına nəzərəçarpan təsir göstərə bilmir (təbii nozoa-
reallar). Belə yoluxucu xəstəliklərin nozoarealları həcminə görə 
biri-birindən əsaslı fərqlənir. Belə ki, bir halda insanın yoluxucu 
xəstəlikləri bütün dünyaya yayıla bilər (qlobal nozoareal). Bu 
xəs təliklər insanın yaşayış ərazilərində həmişə qeydiyyata alınır. 
Nozoarealların digər qrupu məhdud ərazilərdə yayılıb. Bu nozo-
areallar regional və məhəlli nozoareallara aid edilə bilər.

Bununla yanaşı, müasir yoluxucu xəstəliklərin müəyyən n o-
zo    loji formalarına qarşı bəşəriyyət təsirli tədbirlərə malikdir. B e lə 
xəstəliklərin ləğv olunması nəzərdə tutulub və onların ləğv edil-
mə si imkanı nəzəri şəkildə sübut edilmişdir. Lakin bir çox ö l-
kələrdə bəzi yoluxucu xəstəliklərin epidemik səviyyəsi hələ də 
sax lanılır. Bunun tarixi və sosial səbəbləri var. Belə xəstəliklərin 
nozoarealını qalıq nozoarealı adlandırmaq olar.

Qlobal nozoareala elə yoluxucu xəstəliklər aiddir ki, onlar 
yer kürəsinin bütün qitələrində endemikdir (evrixor və ya kos-
mopolit xəstəlikləri), halbuki ayrı-ayrı ərazilərdə hazırda bu xəs-
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tə liklər qeyd edilməyə də bilər. Müasir yoluxucu xəs tə lik lərin 
qlo bal miqyasda yayılmasına əsas səbəb insanlar və onların təc-
rübi fəliyyətidir. Bu xəstəliklərin əksəriyyətini antroponoz xəs tə-
liklər təşkil edir.

Regional nozoareala daxil olan yoluxucu xəstəliklər yer k ü-
rəsinin müəyyən ərazisi üçün endemikdir. Qlobal nozoarealında 
olduğu kimi, regional arealın yaranmasında da insan və onun 
əmək fəaliyyəti əsas rol oynayır.

Məhəlli nozoareala daxil olan yoluxucu xəstəliklər yer k ü rə-
sinin məhdud ərazisində endemikdir. Bu xəstəliklərin ə k sə riy-
yətini transmissiv xəstəliklər təşkil edir.

Potensial nozoareal o əraziyə aid edilir ki, orada hazırda xəs-
təlik qeydə alınmır, ancaq onun baş verməsi üçün imkan var. 
Bu na misal olaraq, müəyyən xəstəliyə qarşı effektiv epidemiya 
əley hinə tədbirlər aparılan ərazini göstərmək olar. Bu tədbirlər 
x əs  tə liyin yayılmasının qarşısını alıb, ancaq xastəliyin mən bə-
yini tam məhv etməyib. Epidemiya əleyhinə tədbirlər zəifl ə-
dikdə xəstəlik yenidən baş qaldıra bilər.

Potensial və qalıq nozoareallara təbii çiçəyi misal göstərmək 
olar. Bir neçə əsr əvvəl (VI əsrdə) təbii çiçək geniş yayılan xəs-
tə  liklərdən olub. E.Cenner tərəfindən təbii çiçəyə qarşı vaksin 
hazırlandıqdan və onun geniş tətbiqindən sonra xəstəliyin qarşısı 
alındı. Hazırda təbii çiçək qlobal miqyasda ləğv edilmişdir.
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HEYVANLAR İNFEKSİYA MƏNBƏYİ KİMİ

İnsanın yoluxucu və invaziv xəstəliklərinin böyük bir qru-
punu zoonozlar təşkil edir. Bu xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi 
rolunu müx təlif növ ev, kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanlar, o 
cümlədən müx təlif növ quşlar, bəzi hallarda sürünənlər, amfibi-
yalar və balıqlar oynayır. Bu xəstəliklər sırasına vərəm, brusel-
yoz, qara yara, man qo, quduzluq, salmonelyoz, listerioz, erizope-
loid, dabaq, leptospiroz, Kü-qızdırması, toksoplazmoz, t ri xi nelyoz 
və başqaları aiddir.

Heyvanların 
adları

Nozoloji formalar

Qaramal Bruselyoz, qara yara, salmonelyoz, botulizm, lis terioz, tokso-
plaz moz, pasterelyoz, vərəm, lep to spi rozlar, xlamidiyalar, 
Kü-qızdırması, da baq, qu duzluq, arboviruslar, stafilokoklar və 
strep  to kok törədən xəstəliklər, helmintozlar və s.

Camış Xlamidiyalar, bruselyoz, leptospiroz, Kü-qız dır ması, tok so-
plaz moz

Dəvə Tokso plaz moz, taun

Zebu Xlamidiyalar, bruselyoz, tokso plaz moz, lepto spi roz

Qoyun Listerioz, psevdotuberkulyoz, qara yara, brusel yoz, v ərəm, 
leptospiroz, tokso plaz moz, tetanus 

Keçi Listerioz, psevdotuberkulyoz, qara yara, brusel yoz, vərəm, 
leptospiroz, tokso plaz moz, tetanus

Donuz Bruselyoz, listerioz, leptospirozlar, tokso plaz moz, xla mi diya-
lar, vərəm, Kü-qızdırması, bəzi helmintozlar və s.

At Kü-qızdırması, tokso plaz moz, manqo, dabaq, arbovirus 
tö rədən xəstəliklər və s.

İt Tokso plaz moz, xlamidiya lar, helmintozlar, Kü-qız dır ma sı, 
leptospirozlar və s.

Pişik Tokso plaz moz, xlamidiya lar, helmintozlar, leptospirozlar
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İnsanların bu xəstəliklərin törədiciləri ilə yoluxması onlardan 
alınmış məhsullardan qidalanmada (ət, süd və süd məhsulları), 
məişətdə (heyvanın yunundan və dərisindən) istifadə etdikdə, 
elə  cə də onlara qulluq edərkən baş verir. MDB ölkələri əra-
zisində 13 fəsiləyə aid 145 gəmirici növü məlumdur. Onların 
60-dan çoxunun müxtəlif xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi kimi 
i ş ti rakı müəyyən edilmişdir. Azərbaycanda yayılmış 30 növ 
gəmi ricilərdən 15-dən çoxu təbii ocaqlarda infeksiya mənbəyi 
rolunu oynayır. Bunların müəyyən qismi yaşayış məntəqələrinin 
yaxınlığında (yarımsi nan trop) və ya bilavasitə evlərdə (sinant-
roplar) yaşayaraq insanla bilavasitə təmasda olur. Bu gəmi ri ci-
lərdən xəstəliyin yoluxmasında onların ektoparazitləri mühüm 
rol oynayır. Gəmiricilərin infeksiya mənbəyi kimi təhlükəsi də 
ondan iba rətdir ki, onlar çox tez artırlar. Belə ki, gəmiricilər çox 
cavankən (8 həftəlikdən) balalamağa başlayırlar, bəziləri (boz 
siçovul) 9 ay ərzində 8 dəfə balalayaraq 50-dən 150-yə kimi 
bala verir. Yüksək balalama xüsusiyyəti zoonozların epizooti-
yalarına səbəb olur, nəticədə insanların yoluxma təhlükəsi artır.

Gəmiricilərin epidemioloji təhlükəsi törədicilərdən asılı ola-
raq fərqlənir. Bir halda onlar mühüm infeksiya mənbəyi kimi 
(taun, tulya remiya, leptospirozlar, sodoku və s.), başqasında 
an caq fakültativ in fek siya mənbəyi (quduzluq və s.), digər halda 
isə törədicinin me xaniki keçiricisi (qarın yatalağı, dizenteriya və 
s.)   ro lunu oynayırlar.

MDB ölkələri ərazisində yayılmış 5 fəsiləyə və yarım fə si lə-
 yə aid 145 növ gəmirici epidemioloji cəhətdən təhlükəlidir. Bun-
lar: siçankimilər (Miridae), dağ siçanlarına bənzərlər (Cricetidae), 
çöl siçanları yarımfəsiləsi (Micro�tinae), qum siçanları y a rım-
fəsiləsi (Gerbildae) və dağ siçanları yarımfəsiləsinə aid gəmiri ci-
lər dir.

Bunların daha çox yayılmış nümayəndələrini ekoloji x ü su-
siy    yətlərinə görə sinantrop və vəhşi gəmiricilər qrupuna bölüb, 
o n ların ayrı-ayrı nümayəndələri ilə tanış olaq. Bu gəmiricilərin 
ü mu mi cəhəti ondan ibarətdir ki, növündən asılı olmayaraq h a-
mı sında qüvvətli kəsici dişlər iskənə şəklində olub, tamamlanmış 
kökləri olma dığın dan ömrü boyu inkişaf edir. Bu dişlər sürtünmə 
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nəticəsində həmişə bərabər səviyyədə qalır. Kəsici dişlərlə azı 
diş lər arasında dişsiz sahə – diastemə yerləşir. G ə mi ri cilər əsa-
sən xırdaboylu heyvanlardır. Gəmiricilərin ən iri n ü ma yəndəsi 
oxlu kirpidir. Ətrafları, adətən, beşbarmaqlı olur, bəzi hallarda 
isə dörd və ya 3 barmaqlı da ola bilər. Barmaqlarında caynaqları 
var, az hallarda tikanlarla (iynələrlə) örtülü olur.

Gəmiricilərin əksəriyyəti quruda – yer üzərində və yaxud 
ağa  larda, bəzi növləri isə quruda və suda yaşayırlar (qunduz və 
su siçovulu). Dəstəyə 40-a qədər ailə, 600-dən artıq cins mən-
sub dur. MDB ölkələrində yaşayan gəmiricilərin növlərinin sayı 
bütün məməlilərin yarısını təşkil edir. Azərbaycanda yayılmış 
gəmi ricilər 9 ailəyə mənsubdur.

Gəmiricilər quyruğun uzunluğunun bədənə olan nisbəti, 
qulaq  larının ölçüsü və quruluşu, kəllələrinin və dişlərinin forma 
və quruluşuna görə bir-birindən fərqlənirlər.

Sinantrop gəmiricilər

Sinantrop gəmiricilər (latınca sina�–�cins, yunanca antropos 
– insan) yaşayış məntəqələrində, insanların mənzillərində, yar-
dımçı bi na və tikililərdə (anbar, tövlə və s.) müvəqqəti və ya dai-
mi yaşayan gəmiricilərə deyilir. Sinantrop gəmiricilərin əsas qru-
punu boz və qara siçovul, ev siçanları təşkil edir. İnsanlar və onun 
yaşayış yeri, mənzili ilə əlaqə bu siçanların növ x ü su siy yə ti dir.

Boz siçovul və ya anbar siçovulu 
(Rattus norvegicus Berk, 1769).

Siçankimilər fəsiləsinin ən böyük nümayəndəsidir. Yetkin 
for masının bədən uzunluğu – 270 mm, quyruğun uzunluğu – 
190   mm, qulağın – 22 mm, arxa pəncəsinin – 47 mm-dir. Quy-
ruğu bədənindən qısadır. Çəkisi 522 q-a qədərdir. Bədənin üst 
hissəsinin xəzi boz-qonur, sarımtıl, alt hissəsi isə bozumtul, bəzən 
ağımtıl rəngdə olur. 12-yə qədər əmcəyi vardır.

Boz siçovulun ümumi coğrafi arealı qütb qurşağı və səhra 
z o  nalarından başqa, demək olar ki, bütün yer kürəsini əhatə edir. 
Avrasiya və Şimali-Qərbi Afrikada geniş yayılmışdır. Orta Asiya 
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və qütb rayonlarından başqa, MDB-nin bütün ərazisində qeyd 
alınıb.

Zaqafqaziyada dəniz səviyyəsindən təxminən 1800 m-ə qə -
dər yüksəklikdə rast gəlinir. Boz siçovullar ekoloji cəhətdən nis-
bə tən rütubətli sahələrdə yaşamağı üstün tuturlar. Onlar əsasən 
y a şayış binalarının zirzəmilərində, anbarlarda, tövlələrdə, arxla-
rın və göllərin kənarında yaşayırlar.

Sinantroplar kimi hər növ qida məhsulu ilə qidalanırlar. İnsa-
nın ərzaq məhsullarını məhv edir və öz ifrazatları (nəcisi) ilə o n-
ları çirkləndirirlər. İl boyu artırlar. Bir dişi siçovul il ərzində orta 
hesabla 50-80 bala verir.

Azərbaycanda boz siçovul yarımsəhra və yarımçöl, meşə k ə-
nar larında və dağ meşələri ərazilərində həm yaşayış mən tə qə lə-
rində, həm də vəhşi təbiətdə qeyd edilir. Miqdarca bu siçovullar 
ən çox Bakı şəhərində, Lənkəran ovalığında yerləşən yaşayış 
məntəqə lə rin də, dəmir yol stansiyalarında, xüsusilə şimal dəmir 
yol xətlərində (Xaçmaz, Dəvəçi və s.) rast gəlinir. Obyektlərdə 
məskunlaşma 80-100%-dir. Naxçıvan MR-də bir sıra yaşayış 
məntəqələrində qeyd edilir. Dəmir yolundan uzaq yerlərdə, m ə-
sələn, Şamxor, Yevlax və Lənkəran ovalığı rayonlarının dağ kənd-
lərində də boz siçovullara rast gəlmək olar.

Təbiətdə Muğan çölünün cənub-şərq hissəsində, Lənkəran 
ovalığında, Kürdəmir rayonunda (Şilyan, Qarasu gölləri), Mil-
Qa ra bağ çöllərində və meşələrdə, bataqlıqların, göllərin, su a n-
bar larının və arxların ətrafında yuva salırlar.

Bu gəmiricilər taunun epidemiologiyasında mühüm rol oyna-
yır, xəstəliyə həssas olduqları üçün çox vaxt kəskin forması ilə 
xəstələnib məhv olurlar. Bəzi hallarda bu siçanlar arasında xəs-
təlik xronik şəkildə gedərək uzun müddət davam edir. Taun xəs -
təliyi xəstə gəmiricilərin ekzopara zitlə rindən Xenopsilla�cheopis�
və nisbətən az hallarda Pulex� irritans� birələrinin dişləməsi ilə 
insanlara yoluxur.

Boz siçovullar leptospiroz, siçovul rikketsiozu və vezikulyoz 
rikketsiozların yoluxmasında əsas infeksiya mənbəyi rolunu 
oynayırlar. Siçovul rikketsiozu – gəmiricilərdə yarımkəskin ş ə-
kil də gedir, törədici bir neçə ay orqanizmdə saxlanılır. Xəstəlik 
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siçovulların birələri, qamazid gənələri vasitəsilə transmissiv yol-
la yayılır. Vezikulyoz rikketsioz – transmissiv yolla yayılır. Xəs-
tə liyin əsas keciricisi qamazid gənələridir.

Boz siçovullar trixinellyozun epidemiologiyasında da böyük 
rol oynayır. Siçovulların trixinellalarla yoluxması vəhşi heyvan-
ların və xüsusən donuzların cəmdəklərini yeyərkən baş verir. Ö l-
müş (bəlkə də, trixinellyozdan) siçovullar donuzlar üçün, donuz-
lar isə insanlar üçün trixinellyozun infeksiya mənbəyinə çevrilir. 

Azərbaycanda boz siçovullarda Kü-qızdırması, siçovul rik-
ketsiozu, leptospiroz, listerioz və erizepeloidin törədiciləri aşkar 
edilmişdir.

Qara siçovul (Rattus rattus Linnaeus, 1758)

Qara siçovul bəzi xüsusiyyətlərinə görə boz siçovuldan fərqlənir. 
Bədəninin uzunluğu 225 mm, quyruğunun – 247 mm, qulağının 
u zun luğu – 23 mm, arxa pəncəsinin – 41 mm-ə çatır. Çəkisi 250 
q-a qədərdir. Bədənin üst hissəsinin xəzi qara-yaşıl çalarlı 
bozumtul-qonur, alt hissəsi isə qara-boz və ya sarımtıl-ağ rəng-
dədir. Sifətinin uzun, ensiz, qulağının iri və dairəvi olmasına 
gö rə boz siçovuldan fərqlənir. Quyruğu daha sıx tüklərlə örtülü-
dür. Kəllə darağı yaxşı inkişaf etməmişdir.

Ümumi coğrafi arealı qütb vilayətlərini və səhraları çıxmaq 
şərtilə bütün yer kürəsini əhatə edir.

Zaqafqaziyada rütubətli iqlimə malik meşə zonasında, dəmir 
yolu və magistral yolların kənarlarında yaşamağa uyğunlaşmış-
dır. Əsasən yaşayış binalarında, ağac və kolluqlarda, dəniz nəq-
liy  yatında və başqa yerlərdə məskunlaşmışlar. Yaşama üçün nis-
bə tən quraqlıq yerləri sevirlər. Yuvasını yaşayış binalarında, 
kol-kosluqda, arx kənarlarında, zibilliklərdə, bəzən də ağaclarda 
qururlar. Ağaclara yaxşı dırmanaraq, bir ağacdan digərinə sər-
bəst keçir. İlin bütün fəsillərində fəal olur. Gündüz fəallığı nis bə-
tən zəifdir. İsti fəsillərdə isə artır. Bir dişi fərdin ildə 2-3 dəfə 
nə sil verməsi mümkündür. Hər nəsildə 9-a qədər bala verir. Müx -
təlif yeyinti məhsulları ilə qidalanır. Lakin əsas qidasını bitkilər 
təşkil edir. 
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Azərbaycanda qara siçovul Bakıda, Lənkəran, Astara, Bala-
kən, Zaqatala, Qazax, Tovuz rayonlarında qeyd edilir. Bakı və 
L ən kə randa əsasən gəmilərdə, liman binalarının çardaqlarında 
ya şayır. Təbiətdə Lənkəran ovalığının su basmış sahələrində rast 
gəlinir.

Epidemioloji əhəmiyyətinə görə boz siçovullara yaxındır. Ta -
un, Kü-qızdırması, Susuqamuşi, siçovul rikketsiozu, quduzluq, 
so do ku, leptospiroz, dabaq və trixinellyozun epizootiyasında 
işti rak edir.

Ev siçanı (Mus musculus Linnaeus, 1758)

Bədəninin uzunluğu 70-108 mm, quyruğunun – 42-102 mm, 
qulağının – 10,0-14,5 mm, arxa pənjəsinin – 13,6-19,0 mm-dır. 
Arxa pəncəsi meşə siçanına nisbətən qısadır. Bədənin üst his sə-
si nin tük örtüyü sarımtıl-qonur və kül rəngində, alt hissəsinin 
rəngi isə ağ və ya bədəninin üst hissəsinə oxşar rəngdədir. Ə m-
cək lərinin sayı 10-dur. Kəlləsinin uzunluğu 18,0-22,6 mm-dir. 
Burun hissəsi qısadır, kəllə çox da böyük deyil. Kəsici dişləri 
nisbətən uzun olub, kəllənin uzunluğunun 0,21%-ni təşkil edir. 
Ev siçanlarının müasir arealı, demək olar ki, yer kürəsini tam 
əhatə edir. Bu növ Azərbaycan şəraitində yaşayış binalarının zir-
zə milərində yaşamaqla bərabər, təbiətdə də yayılmışdır. Ev si -
çanı polifaqdır. Qapalı stasiyalarda bir çox yeyinti məhsulları, 
açıq stasiyalarda isə dənli bitkilərlə qidalanır. Ev siçanları yaşa-
yış binalarında il boyu çoxaldığı halda, təbiətdə qış və yay ayla-
rında bu proses tamamilə dayanır və ya zəifləyir. Boğazlıq 20 
gün çəkir. Hər nəsildə 5-8 bala verir. Balalar bir aydan sonra sər-
bəst yaşayış tərzinə keçir, 2 ayında cinsi yetişkənliyə çatırlar. Ev 
si çanları rənginə görə çox dəyişkəndir.

Ev siçanı tulyaremiya, taun, səngili yatalaq, leptospiroz, tri-
xi  nellyoz və digər xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi kimi böyük 
epidemioloji rol oynayırlar. Azərbaycanda ev siçanları tulyare-
miya, lep tospiroz, erizopeloid, Kü-qızdırması epizootiyalarında 
iştirak edir.
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Vəhşi gəmiricilər
Su siçovulu (Arvicola terrestries Linnaeus, 1758)

İri gəmiricidir, çəkisi 270 q-a qədərdir. Bədəni yığcam və 
h əc mli, başı iri, ətrafları və qulaqları qısadır. Quyruğunun uzun-
luğu (151 mm) bədən uzunluğunun (250 mm) yarısından bir 
qədər böyükdür. Arxa pəncəsinin yanları sıx və qaba tüklərlə örtü-
lüdür ki, bu da onlara suda üzmək imkanını yaradır. Sifəti küt dür, 
qulaqları tüklə örtülüdür. Dal ayaqlarının dabanlarında 5 q a bar 
vardır. Üzəri boz bulanıq-xurmayı rəngli xəzlə örtülüdür. Su s i-
ço vullarının arealı Avro pa və Asiyanın geniş sahələrini əha tə 
edir, Qafqazda da arealı genişdir.

Azərbaycanda aran rayonlarından tutmuş alp zonasına qədər 
yayılmışdır. Dəniz səviyyəsindən 3000 m hündürlüyə qalxa bilir. 
MDB-nin qərb sərhədlərində, Baykal gölünə və Lena çayına q ə-
dər ərazidə yayılmışdır. Orta Asiya və Qazaxıstanın səhralarında 
yaşamır. Şimalda Şimal dənizinin sahillərinə qədər yayılmışdır. 
Çayların subasarlarında, göllər, süni dənizlər və başqa su höv-
zələrinin ətra fında məskən salır. Suvarma kanalları, əkin sahələri 
və bostanların ərafında yuva qazır. Ot tayaları və tikintilərdə g ö-
rünür. Payızda çox vaxt çöllərdə və bostanlarda, xüsusilə suba-
sarların yaxınlığında yı ğı şırlar. Yuvası səthdə olur, çox az hal-
larda dərinliyi 1 m-ə çatır, giriş yollarının uzunluğu 1-dən 50 
m-ə qədər müxtəlif mürəkkəblikdədir, 10-a qədər çıxış yolları və 
y uvanın 7-8 kamerası olur.

Yay fəsli ərzində 4 dəfə balalayır. Hər dəfə 6-10 bala verir. 
Boğazlıq dövrü 21-33 gün davam edir. Su bitkiləri, çəmənlik o t-
ları və eyni zamanda heyvani qidalarla (həşərat, molyusk, kiçik 
balıqlar) qidalanır. Azərbaycanın aran rayonlarında yaşayan fərd-
lərdə çoxalma il boyu, dağ rayonlarında isə yalnız ilin isti fəs-
lin də davam edir. 

Su siçovulu tulyaremiyada əsas infeksiya mənbəyidir. Tul ya-
re miya ilə xəstə siçovulların bir hissəsi septisemiyadan tələf olur. 
Tulyaremiya epizootiyası gəmiricilərin kütləvi artması dövründən 
başlayaraq, onların çox hissəsinin (96%-ə qədər) ölümü ilə nəti-
cə lənir. Epizootiya zamanı xəstə və ölmüş gəmiricilərin cəm dək-
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lə ri ocağın bütün ərazisini, suyu, torpağı, sağlam siçanları və 
qan soran həşəratları (ağcaqanad, mozalan, gənə və s.) yoluxdu-
rurlar. Tul ya remiyadan başqa, bu siçanlar taun, erizipeloid, gənə 
ensefaliti, lep to spi roz, bruselyoz, Kü-qızdırması və limfositar 
xoriomeningitin epi zo otiyasında iştirak edirlər.

Azərbaycanda su siçovulu tulyaremiyanın təbii ocaqlarında baş 
verən epizootik prosesdə fəal iştirak edərək xəstəliyin əsas in fek-
siya mənbələrindən sayılır. Bununla yanaşı, su siçovulları leptospi-
rozun təbii ocaqlarında da əsas infeksiya mənbələrindən bi ridir.

Adi çöl siçanı (Microtus arvalis Pallas, 1779)

Ölçüləri çox da böyük deyildir. Bədən uzunluğu 130-148 
mm-ə çatır. Quyruğu bədən uzunluğunun təqribən 40%-ni təşkil 
edir. Qu laqları və arxa pəncələri qısadır. Bədənin üst hissəsinin 
xəzi bo zumtul-qonur, pasvari-sarımtıl, alt hissəsi isə boz və ya 
ağımtıl-sarı rəngdə olur. Çəkisi olduqca dəyişkəndir (75 q-a q ə-
dər). Kəllə pazvari şəkildədir. Yaşlı fərdlərdə alın sümüyünün 
g öz arası sahəsində daraqcıq vardır. Təbil kamerası nisbətən ki -
çik, girdə və zəif olsa da, şiş kindir. Üst çənədəki üçüncü azı d i şin 
daxili tərəfində zəif görünən 3, bəzən 4 çökəklik vardır.

Adi çöl siçanının ümumi coğrafi arealı Avropa və Asiyanın 
(Tür  kiyə, İran və Mancuriya da daxil olmaqla) geniş sahəsini 
əh a tə edir.

MDB-nin qərb sərhədlərindən Ob çayına qədər yayılmışdır. 
Şimalda Sankt-Peterburq, Arxangelsk və Novosibirsk vila yət lə-
rində, cənubda Qara dəniz sahili, Zaqafqaziya və Qazaxıstanı 
əhatə edir. Qərbi Avropa, Türkiyə və İranın şimal hissəsində qeyd 
edilir. Əsasən subasar çəmənliklərdə, çöllüklərdə, səhralarda, 
meşə zonasının me şəsiz hissəsində, Alp və subalp çəmən lik lə-
rin  də yayılmışdır.

Azərbaycanda Böyük və Kiçik Qafqazın meşə kənarlarında, 
subasar və alp çəmənliklərində yaşayır. Açıq sahələrdəki rütu-
bət li torpaqlarda və otlaqlarda yaşamağa uyğunlaşmışdır. Əsasən 
çəmən və müxtəlif bitkiləri olan sahələrdə, bostanlarda, bağlarda 
və s. yerlərdə məskunlaşır. Bəzi hallarda təbii sığınacaqlardan 

downloaded from KitabYurdu.org



180

istifadə edir. Yuva larında ehtiyat yemi toplamaq üçün anbar dü -
zəldir ki, bu da 25-30 sm dərinlikdə yerləşir. İlboyu fəaldır, ilin 
isti aylarında ən çox axşamlar və səhər tezdən, qışda isə gün-
düzlər görünür. Qidasını əsasən yaşıl ot və mədəni dənli bitki lə-
rin toxumları təşkil edir. Adi çöl siçanının çoxalması ilin isti 
ay larında aktivləşir. Dişi fərd ildə 7 dəfəyə qədər nəsil verir və 
hər nəsildə 11 bala sayı olur. cavan siçanlar tezliklə cinsi yetiş-
kənliyə çatdığı üçün 2 ayından etibarən nəsil törətməyə qadir-
dilər. Qapalı yaşayış yerlərində onlar qışda da çoxalırlar.

Şahbuz rayonunda, Kəlbəcər, Laçın rayonları ərazisində sub-
alp və alp çəmənliklərində bu gəmirici daha çox yayılmışdır.

Azərbaycanda adi çöl siçanı Şahbuz, Laçın, Kəlbəcər, Daş-
kə sən rayonları əzisində tulyaremiyanın təbii ocaqlarında əsas 
infeksiya mən bəyi kimi iştirak edir. Bununla yanaşı, taun, lep-
tospiroz, toksoplazmoz, listerioz və erizopeloid epizootiyalarında 
mühüm rol oynayır. Respub likadan kənarda bruselyoz, Kü- qız-
dır ması, gənə ensefaliti və limfositar xoriomeningitin t ö rə di ci lə-
ri nin daşıyıcısı olduğu müəyyən edilmişdir.

Kiçik Ərəbdovşanı (Allactaga elater Lichtenstein, 1825)

Xarici görünüşünə görə Kiçik Asiya dağ ərəbdovşanına bən-
zəyir, lakin ondan bir qədər kiçikdir. Bədən uzunluğu 95-118 
mm, arxa pəncəsinin – 48-56 mm, qulağının uzunluğu – 43 
mm-ə qədərdir. Çəkisi 73 q-dır. Bədənin bel hissəsi qonur-boz, 
qarın hissəsi isə ağ rəngdədir. Arealı Kiçik və Orta Asiyanın, İra-
nın, Əfqanıstanın, Çinin və cənubi Zaqafqaziyanın gilli və çın-
qıllı səhra, xam torpaqlarını və dağətəyi yamajlarını əhatə edir.

Azərbaycanda əsas etibarilə Kür-Araz ovalığında, Abşeron 
yarımadasında, bəzən dağətəyi rayonlarda təsadüf edilir.

Sadə yuvaya malik olub, dərinliyi 6-sm-ə çatır. Yeraltı yolla-
rın uzunluğu 150 sm, eni isə 3-3,5 sm-ə qədərdir. Balalamaq 
üçün diametri 10 sm olan yuva qazır. Yuvanı quru və yumşaq o t-
larla döşəyir. Əsas qidasını bitkilərin soğanaqları, kökləri və y a-
şıl hissələri təşkil edir. 2-7 bala verir.
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Qış və yay yuxusuna gedir. Yuxu dövrü 6,5-dən 9 aya qədər 
uza nır. Havanın temperaturu qalxandan sonra qış yuxusundan 
oyanır.

cütləşmə (10-12 gün), dişilərin boğazlığı (20-25 gün), süd-
ver mə (25 gün) dövrlərindən sonra cavan gəmiricilər müstəqil 
qidalanmağa başlayır, dişilər balalarını atır və ətrafda yayılmağa 
başlayırlar. cinsi yetkinliyə çatan erkəklər və artımda iştirak e t-
mə yən dişilər birgə yuva qazıb mayın sonunda dərin yuxuya 
gedirlər. Bundan 1,5 ay sonra çoxalmada iştirak edən gəmiricilər 
və daha 1,5 ay sonra cavan heyvanlar dərin yuxuya gedirlər.

Kiçik ərəbdovşanının üzərində bir neçə növ birə yaşayır. 
Bun  lar dan Neops. Setsa� və� Cerat.� Tesquorum birələrinin sayı 
daha çox dur. Bu gəmiricilərin yuvalarında iksodid gənələrinə t ə-
sa düf edilir.

Kiçik ərəbdovşanı taun və tulyaremiya epizootiyalarında 
mü hüm rol oynayır. Bununla belə, o, qara yara, bruselyoz və 
gənə rik ketsiozlarının təbii ocaqlarında da fəal iştirak edir. Azər-
bay canda bu gəmirici növünün taun epizootiyasında iştirak 
etməsi məlumdur.

Altay dağ siçanı (Marmota Baibacina Kastscenko, 1899)

Altayın dağlıq düzənliklərində, Tyan-Şanın mərkəzi, şərq və 
şimal silsiləsində və digər narın torpaqlı dağlıq yerlərdə geniş 
ya yıl mış dır. Müasir dövrdə bu gəmiricilərin ən çox miqdarı sub-
alp çə mən liyində qeyd edilir. Meşəli dağlarda onlar ağac olma-
yan talalarda yerləşir.

Altay dağ siçanı müasir gəmiricilər dəstəsinin ən böyük n ü-
ma   yən dəsidir. Bədən uzunluğu 58 sm, çəkisi 5-7 kq-dır. Ot bit-
ki ləri ilə qidalanır.

Yuvası dərin və mürəkkəbdir. Kiçik ərəbdovşanından fərqli 
olaraq, yuvalarında bir neçə çıxış yolu vardır. Yuvaların yaxınlı-
ğında 1 metrə qədər hündürlükdə torpaq yığıntısı olur. Bu siçan-
lar ailəvi həyat tərzi keçirirlər. Yuvada dişi, erkək gəmirici və 
keçən il doğulmuş balalar yaşayırlar. Soyuqlar düşdükdə Altay 
dağ siçanları hava şəraitindən asılı olaraq 6-8 ay dərin yuxuya 
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g e dirlər. Qışa hazırlanmış yuvaya bütün ailə və bəzən qonşular 
yığışır (5-12 ədəd). Bu gəmi ri cilər ildə bir dəfə çoxalır və cəmi 
3-5 bala verirlər. Yazın əvvəllərində qış yuxusundan oyanırlar və 
cütləşmə dövrü başlanır. Doğulandan 3 il sonra nəsil törətməyə 
q a dir olurlar. Boğazlıq 4-42 gün çəkir.

Altay dağ siçanları taunda infeksiya mənbəyi rolunu oyna-
yırlar. Dərin qış yuxusuna getməzdən əvvəl yoluxmuş heyvanlar 
xəstəliyi latent formada keçirir, yazda xəstəlik kəskinləşir, epi-
zootiya baş verir və onların bir hissəsinin ölümü ilə nəticələnir.

Bu siçanların üzərində 4 növ birə ektoparazit həyat keçirir, 
bunların içərisində Or.�Silantieni birəsinə daha çox rast gəlinir. 
On lar yuvalara məxsus birələr olduğundan orada uzun müddət 
y a şama qabiliyyəti ilə fərqlənirlər. Taunun təbii ocaqlarında baş-
qa növ birələrə nisbətən daha çox qeyd olunurlar.

Altay dağ siçanları ov heyvanlarındandır. Onun dərisindən və 
piyindən geniş istifadə edilir. Ovlama tük tökmədən sonra b aş  la-
ya raq dərin yuxuya gedənə qədər davam edir. Ov zamanı in san-
lar gəmi ri cilərlə sıx təmasda olurlar ki, bu da xəstələnməyə g ə-
tirib çıxara bilər.

Dağ siçanları nəslindən olan Sibir dağ siçanı və ya tarbaqan, 
həm çinin uzunquyruq və ya qırmızı dağ siçanı taunu yayma i n-
ten  sivliyinə görə Altay dağ siçanına yaxındır.

Böyük qum siçanı (Rhombomus opimus Lichtenstein, 1823)

Qazaxıstanın səhra və yarımsəhra əzisindən, Orta Asiyanın 
d ü zənliklərindən, Uralın Xəzəryanı rayonundan başlayaraq Aral-
yanı Qaraqumun şimalından cənuba, Balxaşyanı sahəyə qədər 
yayılmışdır.

Şimal dağ siçovulu ailəsinə məxsus olan qum siçanlarının ən 
iri nümayəndəsidir (bədən uzunluğu 200 mm-ə qədər). Quyruğu 
i nki şaf etmiş, süpürgəvari, qaramtıl tüklərlə örtülmüşdür. Ən çox 
ot bitkilərinin göy hissələri və kol bitkilərinin budaqları, x ü su-
si lə saksaulun budaqları, dəvətikanı və dənli bitkilərlə qidalanır. 
Ağaclara yaxşı dırmaşır və 3 m hündürlükdə saksaulun budaqla-
rını gəmirir. Böyük qum siçanları yuvada ailə şəklində yaşayır-
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lar. Böyük koloniyalar təşkil edirlər ki, bəzən bu koloniya 2 hek-
tar ərazini əhatə edir. Belə koloniyalar bir neçə nəslin fəaliyyəti 
nəticəsində davamlı saxlanır. Yuvalar çoxmərtəbəlidir, dərinliyi 
2,5 m-ə qədərdir. Bir yuvada 4-6 siçovul yaşayır. 

Böyük qum siçanı yaşayış məntəqələrinin ətrafındakı xaraba-
lıq  larda, qəbiristanlığın ətrafında yaşamağa meyil edir. Artım y a-
zın əv vəl indən payıza kimi davam edir. Fəsil ərzində dişilər 2-3 
dəfə balalayır və hər dəfə 5-6 bala verir. Qış yuxusuna getmirlər. 
G ün düz fəal olurlar. İsti günlərdə və qışda bərk şaxta olanda 
yuvadan çıx mır lar. 

Bu gəmiricilərin üzərində Xenopsylla�echidnophaga və s. nö -
vün dən olan çoxlu birə yaşayır. Gəmiricilər yazda cütləşirlər, 
cavan gəmiricilər əraziyə yayılırlar. Bu vaxt onların orqanizmi 
zə if olur və taun epizootiyasının inkişafı və yayılması üçün ə l-
verişli şərait yaranır. Yayın ortalarında heyvanların fəallığı a zal-
dığı üçün epizootiya zəifləyir. Qidanın tədarükü dövründə e pi-
zootiya təzədən şiddətlənir. Qışda taunun epizootiyası zəifl əyir. 
Beləliklə, böyük qum siçanı ilə yayılan taun əsas yaz və p a yız f ə-
sil lərində fəallaşır. 

Taundan başqa, böyük qum siçanı Kü-qızdırması, gənə rik-
ketsiozları, listerioz, dəri leyşmaniozu və pappataçi qızdırması-
nın təbii ocaqlarında infeksiya mənbəyi kimi iştirak edir.

Qırmızıquyruq qum siçanı  
(Meriones erythrourus Gray, 1842)

Bədən uzunluğu 17,0 mm, quyruğunun – 172 mm, qulağın – 
22 mm, arxa pəncəsinin – 3,7 mm-dir. Çəkisi 125 q-a qədərdir. 
Arxa pəncəsinin altı Vinoqradov qum siçanında olduğu kimi, 
tük lərlə örtülməmişdir, müəyyən hissəsi zolaq şəklində çılpaq-
dır. Yaxşı inkişaf etmiş quyruq tükləri qara və qəhvəyi-qara 
rəngdədir. Bədəninin üst hissəsinin xəzi (digər qum siçanların-
dan daha tünd) tünd-qonur, sarımtıl, alt hissəsi isə boz ağımtıl 
rəng də olmaqla döş hissəsində pasvari ləkə vardır. 

Qırmızıquyruq qum siçanının ümumi arealı çox genişdir, Ş i-
ma li Afrikanın, Ərəbistanın, Fələstinin, Suriyanın, İranın, Ə f qa-
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nıstanın, Zaqafqaziyanın, Orta Asiyanın və cənubi Qazaxıstanın 
düzənlik və dağətəyi zonalarını əhatə edir.

Azərbaycanda qırmızıquyruq qum siçanı Abşeronda, Samur-
D ə vəçi ovalığında (Xudata qədər), Qobustanda, Acınohur düzən-
liyində, Gəncə-Qazax, Mil-Muğan və Şirvan çöllərində, eləcə də 
Araz boyu düzənlik sahələrdə (Fizuli, Cəbrayıl və Qu bad lıda az 
miqdarda) yayılmışdır.

Kiçik Asiya qum siçanına nisbətən mürəkkəb yuvalar qazır. 
Xarici yuva deşiklərinin sayı 2-8 ədəd, yuvadaxili yolların dərin-
liyi isə 20-50 sm, bəzən 70 sm olur. Yuvanın dərinliyi və uzun-
luğu torpağın strukturundan və ilin fəslindən asılı olaraq dəyi-
şilir. Bu gəmirici yabanı və mədəni dənli bitkilərlə, eləcə də 
p a m  bıqla qidalanır və o bitkilərdən qış üçün ehtiyat yaradır.

Bu qum siçanları bütün ili çoxalır. Lakin qışda çoxalma nis-
bətən zəifləyir və bəzən tamamilə dayanır. Embrionların sayı 
2-dən 11-ə qədər, əksər hallarda isə 3-9 olur. Azərbaycan ş ə ra i-
tin də dişi qum siçanı ildə 4 dəfə nəsil verə bilir.

Qırmızıquyruq qum siçanı Azərbaycanda taunun təbii ocaq-
larında əsas infeksiya mənbəyidir. Bununla belə, respublikada 
onun qara yara, Kü-qızdırması, erizipeloid və Qərbi Nil qızdır-
masının təbii ocaqlarında böyük əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir.

Vinoqradov qum siçanı  
(Meriones Vinagradovi Keptner, 1931)

Ölçülərinə görə Kiçik Asiya qum siçanını xatırladır. Lakin 
quy  ruğu nisbətən qısadır. Bədən uzunluğu 175 mm, quyruğunun 
– 163 mm, arxa pəncənin uzunluğu – 37 mm-ə çatır. Quyruğun 
uc hissəsi qara və qonur rəngli, fırçayaoxşar tüklərlə örtülmüş-
dür. Arxa pəncənin altı pasvari-sarımtıl rəngdədir.

Ön pəncənin üst hissəsindən narıncı və ya pasvari-sarımtıl 
rəngdə uzununa zolaq görünür. Təbil sümüyü çox böyük olma-
yıb, ön və daxili hissələri azacıq qabarmışdırr. Vinoqradov qum 
s i çanının ümumi coğrafi arealı tam aydınlaşdırıl mayıb. S on m ə-
lu matlara əsa sən, bu gəmirici dağətəyi yarımsəhradan başlaya-
raq Şimal-Şərqi Tür kiyədə, Fələstində, cənubi Azərbaycanda, 
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c ə nub-Şərqi Ermənistanın ucqar rayonlarında və Naxçıvan MR -da  
yayılmışdır. Dəniz səviy yə sin dən əsasən 600 m-dən 1500-1700 
m-ə qədər hündürlükdə gilli-yovşanlı sahələrdə yaşayır. Çox 
vaxt dənli bitkilər əkilən sahələrdə məskən salır, qışda əsasən 
g ün  düzlər, yayda gecələr, yaz və pa yız ay la rında isə axşamçağı 
və gündüzlər fəal olur. Yuvası mürəkkəb qu ru lu şa malik dir, y u-
va da çoxlu dalanlara təsadüf olunur, dərinliyi 30 sm-dən 70 
sm-ə qədərdir. 5-10-a qədər xarici çıxış yolu vardır. Yu va ətrafı 
sahələrdəki bitkilərlə, isti yay aylarında isə həşəratlarla qi da la-
nır. İlboyu çoxalır, yalnız qışda artım nisbətən zəifləyir, bəzən 
ta ma milə dayanır. Hər nəsildə balaların sayı 1-10, əksər hallarda 
4-8-dir.

Naxçıvan MR-da bu gəmirici taunun və erizipeloidin epizo-
otiyasında əsas infeksiya mənbəyi kimi iştirak edir.

Qeyd edilən qum siçanından başqa, həmin ərazidə İran və 
Kiçik Asiya qum siçanları yayılmışdır. Epidemioloji cəhətdən 
onlar Kü-qızdırması, toksoplazmoz və erizipeloidin təbii ocaqla-
rında törədicigəzdirən kimi iştirak edir.

Gəmiricilərin təbii ocaqlarda infeksiya mənbəyi kimi rolunu 
aydınlaşdırmaq üçün onların fəsiləsi, yarımfəsiləsi, cinsi və n ö-
vün say dinamikası, növ tərkibi, təsnifatı və digər məsələlər ö y-
rə   nil məlidir. Bunun üçün ilk növbədə həmin təbii ocağın əra zi-
sində məskunlaşan gəmiriciləri tutmaq lazımdır. Bu məq səd lə 
müxtəlif böyüklükdə tələlərdən istifadə olunur. Metal qövslü 
yayı olan tələlərdən kiçik gəmiriciləri tutmaq üçün, 0, 1, 2 nöm-
rəli tələlərdən isə iri gəmiriciləri (porsuq, dağ, çöl siçanı və s.) 
tut maq üçün istifadə olunur. Gəmiriciləri tutmaqla məşğul olan 
işçilər taun, tulyaremiya, Kü-qızdırması və digər xəstəliklərə qarşı 
profilaktik peyvənd almalıdırlar.

Tutulmuş gəmiricilər ilk növbədə ektoparazitlərdən təmiz lə-
nir, sonra preparat hazırlamaq üçün dərisi soyulur və xüsusi 
üsul la kəllə sümükləri işlənir. Preparata qeydiyyat vərəqi əlavə 
edi lir. Gəmi rici nin daxili üzvlərindən (qara ciyər, dalaq və s.) h azır-
lanmış suspen ziya qidalı mühitlərə əkilir və bioloji sınaq məq sədilə 
bəzi laborator heyvanlara (dəri altına, qarın boşluğuna, be yindaxili 
və s.) vurulur.
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Quşlar və onların epidemioloji əhəmiyyəti

Quşlar təbiətdə ən çox yayılmış heyvanlar qrupuna aiddir. 
Quşların dəstə, sinif və növlərinin sayı çoxdur. Hazırda dünyada 
8500-dən çox quş növü məlumdur, onlardan 700-dən çoxu MDB 
ölkələri ərazisində qeydə alınmışdır. Bunlar ev quşları, sinantrop 
quşlar və koloniya halında yaşayan vəhşi quşlardan ibarətdir.

Ev quşlarına əsasən toyuq, hind toyuğu, ördək və qazlar, elə cə 
də dekorativ məqsədlə evdə saxlanılan quşlar (bülbül, g ö yər çin, 
tutuquşu və s.) aiddir. Bunlar insanlarla ən yaxından t ə mas  da 
olan quşlar sırasına daxildir. Ev quşlarının bir qismi (ən çox t  o -
yuq, ördək, hind toyuğu) quşçuluq fabrikləri, fermalarında i s teh-
sal məqsədilə saxlanılır.

Sinantrop quşlara, adətən, yaşayış məntəqələrində yaşayıb 
artan və həyatının müəyyən dövrünü burada keçirən quşlar aid-
dir, bunların arasında göyərçin və sərçə dəstələrinə mənsub quş-
lar çoxluq təşkil edirlər.

Koloniya halında yaşayan quşlara müxtəlif dəstəyə daxil 
olan çoxlu quş növü aiddir, on la rın bir qismi köçəri quşlardır ki, 
bunlar ömür boyu bir ölkədən digərinə köçürlər. Epidemioloji 
c ə hətdən insan üçün ən təhlükəlisi ev və sinantrop quşlardır, 
çün ki insan məişətdə və istehsalat şəraitində ən çox bu quşlarla 
təmasda olur.

Quşların infeksiya mənbəyi kimi epidemioloji əhəmiyyəti 
müx təlifdir. Burada quşlara xas olan bir çox cəhətlər, xüsusilə 
aşağı dakılar mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sayı 8500-dən artıq 
olan quş növündən çoxu böyük miqdarda toplaşıb dəstə yarat-
mağa meyil etməsi ilə fərqlənir. Bu, onların arasında baş vermiş 
xəstəliyin az bir zamanda geniş yayılmasına səbəb olduğu kimi, 
xəstəliklərin digər həssas canlılara, o cümlədən insanlara y o lux-
 ma təhlükəsini də artırır. Quşların əksər növləri az (2-4 il) ömür 
sürdüyündən onların arasında xəstəliklərə immuniteti olmayan 
cavan quşlar çox olur, bu cəhət xəstəliklərin geniş y a yıl masına 
b  ö  yük təsir göstərir.

Təbii şəraitdə quşların bir çox növü insanlar üçün patogen 
mikroblara qarşı həssasdır. Bunların 50-dən çox növü insanın və 
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quş ların yoluxucu və invazion xəstə liklərində infeksiya mənbəyi 
rolunu oynayır. Beləliklə, quşlar həmin xəstəliklərin törə dici lə ri-
nin təbiətdə uzun müddət saxlanmasını təmin edirlər.

Hazırda quşların törədiciləri viruslar (gənə və yapon ense fa-
litləri, Qərbi Nil qızdırması, Sindibis qızdırması və s.), rikketsi-
yalar (Kü-qızdırması, Asiya gənə rik ketsiozu və s.), bakteriyalar 
(salmo nel yoz, bruselyoz, listerioz, vərəm və s.), spiro xet lər (lep-
tospiroz, gənə spiroxetozu), ibtidailər (toksoplazmoz və s.), gö -
bə   ləklər (histo plazmoz və s.), xlamidiyalar (ornitoz və s.) və p a ra-
zit qurdlar (trixi nellyoz və s.) olan xəstəliklərdə infeksiya mən    bəyi 
rolu oynadığı məlumdur.

Qeyd edilən xəstəlik törədicilərinin vəhşi quşlar və m ə mə li-
lər arasında, çoxlarının isə həşəratlar arasında dövr etməsi y o lu-
xu cu xəstəliklərin təbii ocaqlarının yaranmasını və uzun müd dət 
saxlan masını təmin edir. 

Kəskin gedişli xəstələnmə ilə yanaşı, quşların bir qismi xəs-
təliyi latent formada keçirir və törədiciləri uzun müddət saxla-
dıqdan sonra xarici mühitə ifraz edirlər. Məlumdur ki, quşlar 
Qərbi at ensefalomielitinin virusunu 10 aya qədər, San-Lui ense-
falitinin virusunu isə 30 günə qədər daşıyır və xaric edirlər.

Bəzən latent şəkildə gedən infeksiya xarici mühitin müxtəlif 
mənfi təsirləri nəticəsində quşun orqanizminin zəifləməsi z a-
ma nı sürətlə kəskinləşə bilər. Bəzi xöstəliklərin törədiciləri isə 
quşların yumurtaları vasitəsilə nəsildən-nəsilə keçə rək onların 
yaşadığı yer lər də həmin xəstəliklərin davamlı təbii ocaqlarının 
yaranma sına səbəb olurlar.

Məlumdur ki, quşlar çox hərəkət edirlər. Bir qismi qışlamaq 
və ya artmaq üçün mütəmadi şəkildə cənubdan şimala və əksinə 
köçürlər. Məsələn, Qafqazda və Orta Asiyada yuvalayan qırmızı 
sığırçın Hindistanda qışlayır, Moskva ətrafında yaşayan Palıd 
tənək quşu Sibir yolu ilə Hind-Çinə köçür və s.

Belə köçərilik virusların və başqa patogen mikrobların bir 
öl kədən digər ölkəyə, bir qitədən digərinə keçirilməsinə səbəb 
ola bilər. Yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin yayılmasına bila-
va sitə quş lar və onların xarici parazitləri (birə, gənə və s.) səbəb 
olur. Məsə lən, Finlandiyada nəsil artırmağa qayıdan köçəri quş-
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ların müayinəsi zamanı onların üstündə Asiyada və Avropanın 
cənub rayonlarında yayılmış gənələr tapılmışdır.

Bir çox təbii-ocaqlı xəstəliklərin epizootoloji və epidemioloji 
xüsusiyyətləri müxtəlif növ ektoparazitlərin sahibi olan quşlarla 
bağ lıdır. Bununla yanaşı, patogen mikroblarla yoluxmuş m ə mə lilər 
(gəmiricilər və s.) də burada müəyyən rol oynayır. Məlum olduğu 
kimi, birələr və gənələr bu canlı növlərin arasında bir növ əlaqə 
yaradır və xəstəlik törədicilərinin dövr etməsini təmin edirlər.

1953-cü ildə bir qrup tədqiqatçı Azərbaycan, Gürcüstan, 
Dağıs tan respublikalarında, Stavropol diyarında və Qroznı vila-
yə tində quş lardan 15 növə aid 2000 gənə toplayır. Müayinə gös-
tərir ki, bu növ lə rin 7-si insan xəstəliklərinin törədicilərini gəz-
dirən, 4-ü isə (Hyal.�Plumbeum,�Haem.�Otophilia,�cxodes�r�i�ci�nius)�
müxtəlif quş növləri üstündə qidalanmışlar.

Quşların üstündə nəinki onların sahibi olduğu ekzoparazitlər, 
bəzən təsadüfən böyük epidemioloji əhəmiyyəti olan birə və g ə-
nə lər az müddətə (bir neçə saat) qala bilirlər. Belə hal, adətən, 
elə quşlarda rast gəlir ki, onlar yaşadığı müddətdə gəmiricilərlə 
qidalanır və ya onların yuvalarından müvəqqəti də olsa istifadə 
edirlər. Belə quşlar uçaraq bəzən yoluxmuş xarici parazitləri də 
özləri ilə bir yerdən başqa yerə daşıyır.

Buna 1952-ci ildə Dağıstanda havada vurulmuş Qara qartal-
dan Neosilla setosa birələrinin yığılması və eləcə də 1955-ci ildə 
qartalın dimdiyindən alınmış qırmızıquyruq qum siçanlarından 
taun bakteri yaları ilə yoluxmuş birələrin toplanması misal ola 
bilər.

Sinantrop quşlar yaşayış məntəqələrində müxtəlif xəs tə lik lə-
rin törədiciləri ilə yoluxmuş ektoparazitlərin ocağının yaranma-
sına sə bəb ola bilirlər. İnsanların quşlardan yoluxması müxtəlif 
növ quşların istehsalı (toyuq, ördək, hind toyuğu) və dekorativ 
məqsədlə çox al dılması (tutuquşu, göyərçin, bülbül və s.), quş f ab -
riklərində öldü rül məsi və emalı və su quşlarının ovu zamanı baş 
verə bilər.

Vəhşi quşlar təsərrüfat şəraitində ev quşlarına yoluxucu xəs-
tə  liklərin törədicilərini yoluxdura və beləliklə xəstəliklərin a n tr o  -
purgik ocaqlarının yaranmasına səbəb ola bilərlər. Antropurgik 
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ocaqlarda insanlar çox vaxt quşlarla yayılan yoluxucu xəs tə lik-
lər lə yo luxurlar.

Müxtəlif yoluxucu xəstəliklərdə quşların epidemioloji və e pi -
zootoloji əhəmiyyəti eyni deyildir. Bu, quşların ayrı-ayrı xəs təlik 
törədicilərinə həssaslığından, yoluxma mexanizmindən və d i gər 
səbəb lərdən asılıdır. Məsələn, bəzən ornitozda, ağcaqanad ense-
faliti qrupuna aid olan xəstəliklərdə, aspargilyozda və digər hal-
larda quşlar təbii rezervuar rolunu oynayırlar. Başqa qrup xəs tə-
lik lərdə (tokso plaz moz, listerioz, gənə ensefaliti və s.) quşlar 
epidemik ocaqların saxlanmasında gəmiricilərlə birlikdə əlavə 
s a hib və infeksiya mənbəyi rolunu oynayırlar.

Antroponoz yoluxucu xəstəliklərdə (vərəm, qarın yatalağı, p a-
ratif) quşların əhəmiyyəti çox azdır. Onlar çox nadir halda törədi-
cilərin dövranına qoşulurlar.

Quşun orqanizmi ilə yoluxduğu patogen mikroblar arasında 
qarşılıqlı əlaqə vardır. Epidemioloji nöqteyi-nəzərdən bu, sxe-
matik və şərti olaraq aşağıdakı variantlarla nəticələnə bilər:

1. Müəyyən mikroblara qarşı yüksək həssaslığa malik quşla-
rın təbii şəraitdə yoluxması zamanı quşlar arasında ayrı-ayrı 
xəstələnmə halları və ya epizootiyalar baş verir. Bu zaman quş-
lar bilavasitə onlarla və ya yoluxdurduğu mühitlə təmasda olan-
lar üçün xəstəlik mənbəyi kimi təhlükəlidir. Belə quşlar yolux-
muş ektoparazitlərin daşıyıcılarına və törədicinin donoruna 
çev rilə bilər.

2. Yoluxmuş törədiciyə görə az həssas olan quşlarda təbii y o-
luxma zamanı klinik əlamətlər nəzərə çarpmır və törədici xa rici 
mühitə ifraz edilmədiyindən yoluxdurma baxımından bilavasitə 
təhlükə törətmir. Bununla yanaşı, virusemiya zamanı quşlar qan-
soran həşəratları yoluxduraraq təbiətdə törədicinin dövranını 
təmin edirlər. Eyni zamanda quşlar yoluxmuş qansoranları başqa 
yerə daşımaqla törədicini yaya bilərlər.

3. Yoluxucu xəstəliklərə həssas olmayan yırtıcı quşlar qara-
mal arasında qara yara və başqa xəstəliklərin epizootiyası z a-
manı onların cəmdəklərini yeyərək ifrazatları ilə törədiciləri ə t-
raf mühitə yaya bilərlər.
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Yoluxucu xəstəliklərin yaşlı quşlardan cavanlara keçməsi, 
adətən, yuvalarda tənəffüs yolu ilə baş verir. Bu qrupa aid olan 
xəs təliklərin (ornitoz, vərəm, aspargilyoz və s.) ocaqları əsasən 
dəs tə şəklində yaşayan quşlar (göyərçin, koloniya halında yaşa-
yan quşlar və s.) tərəfindən təbiətdə saxlanır.

Alimentar üsulla yayılan xəstəliklərin (salmonelyozlar və s.) 
ocaqları çox vaxt suda, sututarların kənarlarında yaşayan bır sıra 
sinantrop quşlarla (göyərçinlər və s.) əlaqədar olur.

Transmissiv virus xəstəliklərinin epizootiya şəklində inkişafı 
həmin xəstəliklərə qeyri-immun quşların həddindən artıq çoxal-
ması fonunda onlarda viremiya baş verdiyi halda ağcaqanad və 
gənələrin iştirakı ilə təmin edilir.

Bəzi ərazilərdə quşların epidemioloji əhəmiyyətinin azalıb-
ço xalması insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində quş növ lə ri-
nin tərkibində və sayında baş verən dəyişikliklə əlaqədar olur.

Azərbaycanda ev və vəhşi quşlar geniş yayılmışdır. Azər bay-
ca nın cənubunda yerləşən dünyada ən böyük Qızılağac qoru-
ğunda çoxlu müxtəlif yerli və köçəri quşlar qeydə alınır. Bunla-
rın bir hissəsi ancaq Azərbaycan ərazisində yaşayır, bəziləri isə 
k ö çə ridir, onlar şimal və isti ölkələrlə daima əlaqədə olaraq bəzi 
yoluxucu xəstəliklərin törədicilərini bir ölkədən başqa ölkəyə 
keçirə bilirlər.

Bununla yanaşı, Kür və Araz çayları hövzələri Sabirabad ra -
y onunun Sarı-Su gölündə, Ağcabədi rayonundakı Ağ göldə, 
Bakı arxipelaqında yerləşən Qum adası və bir neçə digər kiçik 
adalarda, respublikanın bir sıra gölləri və gölməçələrində, meşə 
və düzənliklərində müxtəlif növ vəhşi quşlar qışlayır, yuva salır 
və artırlar; insanın yaşayış məntəqələrində də müxtəlif növ 
sinantrop quşlar (göyərçin, sərçə və s.) geniş yayılmışdır.

Respublikanın bir sıra rayon və şəhərlərində (Bakı, Abşeron, 
Xaçmaz, Siyəzən, Cəlilabad və s.) satış məqsədilə quş fab rik lə-
rin  də külli miqdarda ev quşları artırılır. Respublika əhalisi iş və 
yaşayış şəraitində müxtəlif quşlarla təmasda olur. Onun bir 
qismində peşə ilə əlaqədar, digərində isə məişətlə əlaqədar spo-
radik və ya qrupşəkilli xəstələnmələr baş verir. Respublikada 
uzun illər ərzində aparılan tədqiqat işləri göstərir ki, müxtəlif 
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növ quşlar ayrı-ayrı xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi rolunu 
oynayır.

Müəyyən edilmişdir ki, ornitoz törədicilərin təbiətdə saxlan-
masında 23-dən artıq quş növü (vaqqıldayan quş, kiçik qarabat-
daq, böyük qarabatdaq, balıqçı quşu, sarı balıqçı quşu, boz 
balıqçı quşu, zağca quş, avdotka, ağacayı, cüllüt, göycə qarğa, 
sığırçın, gümüşü qağayı, çay qaranquşu, tutuquşu, boz göyərçin, 
toyuq, ördək, qaz, hind toyuğu), salmonelyozda 5 növ (ev t o-
yuğu, hind toyuğu, vaq qıldayan quş, gümüşü qağayı, ev ördəyi, 
ev qazı), Kü-qızdırmasında 11 növ (bataqlıq cüllütü, gümüşü 
qağayı, çay su qaranquşu, çöl ördəyi, cürə ördəyi, balaca, böyük 
sarı, balıqçı quşu, adi sığırçın), gənə ensefalitində 4 növ (boz 
göyərçin, gümüşü qağayı, çay su qaranquşu, qaranaz), Qərbi Nil 
qızdırmasında 12 növ (gəzəyən quş, gümüşü qağayı, çay su q a-
ranquşu, kiçik qarabatdaq, vaqqıldayan quş, ağ və sarı balaca 
vağ, qaranaz, göycəqarğa, adi sərçə, ala qarğa, adi sığırçın), 
sind bis qızdırmasında 5 növ (kiçik qarabatdaq, vaqqıl da yan quş, 
ağ və sarı balaca vağ, qaranaz), Asiya gənə rikket siozunda 2 növ 
(gümüşü qağayı, sarı vağ), leptospirozda 4 növ (gümüşü qağayı, 
ev ördəyi, ev qazı, sarı vağ), toksoplazmozda 11 növ (ev toyuğu, 
boz göyərçin, ev göyərçini, bataqlıq cüllütü, gümüşü qağayı, çöl 
belibağlısı, çalağan, qara keçəl kərkəs, adi bayquş, qarğa, qara 
qarğa) ev, sinantrop və ya vəhşi quşlar iştirak edirlər.
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Buğumayaqlılar və onların 
epidemioloji əhəmiyyəti

Buğumayaqlılar vasitəsilə yayılan xəstəliklər “transmissiv” 
xəstəliklər adlanır. Bunlar 2 qrupa bölünür: obliqat və fakültativ 
transmissiv xəstəliklər. Obliqat transmissiv xəstəliklərin (səpgili 
yatalaq, malyariya, sarı qızdırma və s.) törədiciləri ancaq h ə şə-
rat lar vasitəsilə, fakültativ transmissiv xəstəliklərin (Kü -qız dır-
ması, taun, tulyaremiya və s.) törədiciləri isə həm canlı k e çi ri ci-
lər, həm də ətraf mühit amilləri vasitəsilə yayılır. Həşəratlar 
v a si təsilə yayılan virus xəstəliklərinə “arboviruslar” deyilir 
( i n gilis sözü olub, “arthropood-borne�viruses – həşəratlarla y a-
yılan viruslar). 

 Epidemioloji və epizootoloji əhəmiyyətə malik olan b u ğum-
ayaq lıların biri də gənələrdir.

Gənələr (Acarina yarımdəstəsi, Arachnoidea sinfi, chelice-
rata yarımtipi, Arthropoda tipi) nisbətən kiçik (1,1-dən 10-25 
mm-dək) canlılar olub, ev və vəhşi heyvanlardan bir sıra qor-
xulu xəstəliklərin törədicilərini (bakteriya, virus, rikketsiya və 
s.) insanlara yoluxdururlar. Bu xəstəliklərin törədiciləri gənə lə-
rin orqanizmində artır və uzun müddət sağ qalırlar. Bunlar qan 
sormağa uyğunlaşdığı üçün baş hissəsi ona müvafiq mürəkkəb 
quruluşa malikdir, bədəni sürüşkən və monolitdir. Azad yaşayan 
gənələrin bədəni, adətən, seqmentlidir. Onlar metamorfoz üsulu 
ilə inkişaf edirlər. Belə ki, altıayaqlı sürfə dövrü ardıcıl d ə yi şə-
rək səkkizayaqlı nimfa, sonra isə yetkin inkişaf forması ilə əvəz 
olunur.

Gənələrin həyat tərzi olduqca müxtəlifdir. Onlar torpaqda, 
m üx təlif heyvanların yuvalarında, onurğalıların dərisinin içə ri-
sin də və üstündə, şirin suda və dəniz sularında yaşamağa uyğun-
laşmışlar. Gənələrin bəzi növləri sinantropdurlar (məsələn, taxıl 
və un ziyanverici gənələri). Bunlardan daha yüksək epidemioloji 
əhəmiyyətə malik olanları ilə tanış olaq.

Qırmızıbədən gənələr (trombicula) böyük epidemioloji əhə-
miy  yətə malikdirlər. Bu gənələrin sürfə mərhələsi qırmızı rəng-
dədir, nimfa və yetkin mərhələsi torpaq canlıları olub (bəlkə də, 
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yırtıcı), qan sormur. Sürfə dövründə onlar gəmiricilərin, quşların 
və reptililərin (suda-quruda yaşayan) ektoparazitləri rolunu o y-
nayırlar. Qırmızıbədən gənələr Susuqamuşi qızdırmasının törə-
di cilərini gəzdirirlər. Törədici transovarial yolla gənələrin bir 
nəs  lindən digərinə keçərək xəstəlik törədicisinin uzun müddət 
saxlanılmasını təmin edir. İnsanlar xəstə gənələrin dişləməsi n ə-
ti cəsində Susu qamuşi qızdırması ilə yoluxurlar. Susuqamuşi t ö-
rə dicilərinin əsas keçiriciləri Trombicula�akamushi,�T.�orientalis,�
T.�pavlovski və s. gənələrdir. Bu xəstəlik ən çox Asiya q i tə sinin 
tropik və subtropik ölkələrində, Avstraliyada Okeaniya a d a -
larında, həmçinin Uzaq Şərqdə təsadüf edilir. Azərbaycanda xəs-
tə liyə Lənkəran təbii ovalığında rast gəlinir.

İkisodid gənələri də yer üzərində geniş yayılmışdır, bunlara 
dünyanın bütün qitələrində təsadüf edilir. Onlar onurğalıların 
müvəqqəti qansorucu parazitləridir və əksərən məməlilər ü zə-
rində parazit həyat sürürlər. Nisbətən çox az hallarda quşlar və 
sürünənlər, tək-tək hallarda isə onurğasızlar, amfibiya və mol-
yuskalar onların sahibi rolunu oynayırlar.

Yoluxucu və parazit xəstəliklərin törədicilərini keçirmək x ü-
su  siy yətinə görə iksodid gənələri xeyli fərqlənirlər. İnsan patolo-
giyasında bu gənələrin böyük əhəmiyyəti vardır. Onların bir 
çoxu gənə ensefaliti, tulyaremiya, gənə rikketsiozu və başqa xəs-
təliklərin keçiriciləridir. Hazırda təbiətdə aşkar edilən 71 növ 
iksodid gənələrinin 58 növü arbovirus törədicilərini yoluxdura 
bilir.

İksodid gənələri pusquda duran otlaq qan sorucularına aiddir. 
MDB ölkələrində 70-dən çox iksodid növləri məlumdur və ö l kə-
nin müxtəlif landşaftlarında – Sibirin tikanyarpaq tayqasından 
tutmuş, Avropa qarışıq meşələri, meşə-düzənlikləri, dağ meşə-
lə ri, düzənliklər, yarımdüzənlik və səhra landşaftlarında qeyd 
edi lir. Şimaldan cənuba doğru getdikcə iksod gənələrin növ lə-
rinin sayı artır (22-yə çatır).

Ayrı-ayrı iksodid gənələrinə müəyyən landşaftlarda təsadüf 
edi lir. Belə ki, İ.�persilcatus�və�İ.�ricinus – çox vaxt tikanyarpaq 
və yarpaqlı meşələrdə, açıq kolluq düzənliklərdə; Dermacentor�
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pictus çəmənliklərdə; Derm.marginatus düzənlik lərdə; Hyal.�a�s�i�-
aticim yarımsəhra və səhra şəraitində yaşayır.

MDB ölkələri faunasına aid olan 70-dən çox iksod gənə-
lərinin ancaq bir neçə növü ev heyvanlarının parazitləridir. Q a-
lan ları isə kiçik məməlilərin (həşəratyeyənlər, əli qanadlılar, yır-
tıcılar, gəmiricilər və s.) və quşların parazitləri sırasına daxildir. 
İkso didlərin bəzi növləri insanı dişləyirlər. Onlardan İ.�persulca-
tus və İ.ricinus gənə ensefalitinin keçiriciləridir.

Bioloji inkişaf dövrü 4 mərhələdən ibarətdir – yumurta-
sürfə-nimfa-yetkin forma (imaqo dişi və erkək cinslərə malik-
dir). Əksər iksodid gənələrinin bioloji dövrləri müxtəlif inkişaf 
mərhələlərində qeyd edilən mövsümi diapauzaları əhatə edir.

Diapauzalar özünü ilin müəyyən dövründə gənələrin inkişa-
fının dayanması ilə göstərir. Bunun nəticəsində təbiətdə fəal sür-
fə lərin, nimfaların və yarımyetkin gənələrin qeyd edilməsi m ü-
əyyən mövsümlərlə sıx əlaqədardır; ayrı-ayrı növün bioloji 
dövrü müəyyən davamiyyətə malikdir. Belə ki, yay-payız fəsil-
lə rində D.�marginatus-un tox erkəklərinin diapuzası qeyd edilir. 
Dişi gənələr isə yazın axırında artıq yumurta qoyurlar (dişilər 
yazda qidalanıb doyur və ancaq bundan sonra yumurta qoyurlar, 
doyunca qida qəbul etmək yayda və payızda mümkün olarsa, 
onda gələn ilin yazında yumurta qoyurlar).

Səhrada yaşayan gənələrin yumurtadan imaqo dövrünə qədər 
inkişafı ilin bir isti fəslində başa çatır. Sürfələr yayın əvvəlində, 
nimfalar yayın ikinci yarısında, yetkin formalar isə payız və yaz-
da fəallaşır. Beləliklə, inkişafını başa çatdırmış gənələr insanlara 
yaz və payız fəsillərində keçib qanını sorurlar, ona gö rə də i n-
sanlarda bu gənələrlə yayılan xəstəliklər yaz-payız fəsillərində 
təsadüf edilir.

İ.persulcatus,�İ.ricinus gənələrində hər fəal inkişaf dövründə 
diapauza baş verdiyindən bioloji dövr 3 ilə başa çatır. Yetkin i k-
sodid gənələri daha çox böyük məməlilərə (dırnaqlılar, yırtıcı-
lar), ilk inkişaf mərhələlərində (sürfə, nimfa) isə gəmiricilər və 
hə şə rat yeyənlərə hücum edirlər.

Gənələr otlaqlarda özlərinin bioloji sahiblərinə hücum edir-
lər. Bunun üçün onlar ayaqları ilə bitkilərdən yapışaraq hücum 
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vəziyyəti alıb hərəkətsiz dayanır və bir neçə həftə ərzində sahi-
bini gözləyirlər. Heyvan yaxınlaşdıqda qabaq ayaqlarını ona tə -
rəf uzadıb tez onun üzərinə keçirlər. Pusqu yerini axtarmaq üçün 
gənələr on metrlərlə məsafədə yer dəyişirlər və çox vaxt h ey    van-
ların ov cığırları ətrafında özünə pusqu seçirlər. Onlar iy (qoxu) 
hiss edərək torpaqdan heyvanın üstünə keçirlər. Yetkin g ə nələr 
heyvanların başında, boynunda, döşündə, əmcəyində; sürfə, 
nimfa və imaqo formaları isə gözün dövrəsində, xayalarda və 
başqa yerlərdə məskunlaşırlar.

Onlar hər inkişaf mərhələsində bir dəfə qidalanıb başqa mər-
hələyə keçirlər. Sürfələr, nimfalar orta hesabla 3-6 gün, imaqo 
(dişilər) isə 7-12 gün ərzində qidalanır. Qidalanma tipinə görə 
gənələri üç, iki və birsahibli gənələrə ayırırlar.

Üçsahibli gənələr hər fəal fazada donora sərbəst hücum edir-
lər. Yumurtanın inkişafı və tox sürfələrin qabıq dəyişməsi sahib-
dən kənarda (otlaqlarda, torpağın kiçik yarığında, yuvada, döşə-
mədə və s.) baş verir. Bununla əlaqədar olaraq üçsahibli gənələr 
hər fəal mərhələdə xəstəlik törədicilərini donordan öz nəslinə tr an-
sovarial yolla keçirirlər.

Gənələrin yoluxması onların inkişafının bütün fəal fazala-
rında baş verə bilər. Birinci inkişaf mərhələsində aldığı törə-
dicini qalan mərhələlərdə yeni sahibə keçirə bilər. Beləliklə, ilk 
i n kişaf mərhələsində yoluxan gənələr ömrünün sonuna qədər 
yoluxmuş olur. Sonradan isə törədicini növbəti nəslə keçirir. İ k-
sod gənələrinin əksəriyyəti üçsahiblidir.

İkisahibli gənələrdə: birinci sahibdə sürfə və nimfalar (tox 
sürfənin qabıq dəyişməsi sahibin üzərində baş verir), ikinci s a-
hib də isə yetkin gənələr (imaqo) qidalanırlar. Birsahibli gənə-
lərin bütün inkişaf dövrü bir sahibin üzərində keçir (çox vaxt iri 
m ə məlilərdə). Ona görə də onlar törədicini donordan resipiyentə 
ancaq transovarial yolla nəsildən-nəsilə keçirə bilirlər. İksod 
gənələri 2 ilə qədər ac qala bilirlər.

MDB ölkələrində 60 növdən çox iksodid gənələri məlumdur. 
Onların yarısından çoxu xəstəliklərin təbii ocağında əsas keçirici 
kimi iştirak edirlər. Azərbaycan respublikası ərazisində 35-dən 
çox iksod gənə növləri məlumdur. Onlardan 13 növü müxtəlif 
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yoluxucu xəstəliklərin təbii ocaqlarında iştirak edirlər. Ən m ü-
hüm epidemioloji əhəmiyyəti olan bir neçə iksodid gənələri ilə 
tanış olaq.

J.ricinus. MDB ölkələri ərazisində Latviyada, Litvada, 
Es toniyada, Sankt-Peterburq və Smolensk vilayətlərində, Belo-
rusiyada, Ukraynada, Krımda, Qafqaz və Zaqafqaziyada, Kali-
nin, Moskva, Ka lininqrad, Qorki, Kuybışev, Saratov vilayətlə-
rində, Çuvaş, Mol daviya respublikasında, Volqaətrafı rayonlarda 
və başqa yerlərdə ya yılmışdır. Azərbaycanda bu növ gənə meşə 
və meşəətrafı ərazilərdə daha çox tapılır (Lənkəran, Zaqatala-
Quba və s. zonalar). Xarici ölkələrdə bu növ gənə Avropanın q a-
r ışıq meşələrində, Böyük Bri taniyada, Şimali Afrikada, Şimali 
Amerikada qeyd edilir. Onların ən səciyyəvi stasiyaları yarpaqlı 
və iynəyarpaqlı meşələr və kolluq, açıq sahələrdir.

Bu gənələrin əsas sahibləri müxtəlif ev və vəhşi heyvanlar-
dır: qaramal və davar, at, it, pişik, siçan, tülkü, porsuq, dovşan, 
müxtəlif siçanabənzərlər (meşə siçanı, çöl siçanı və s.), həşə rat-
ye yənlər (kirpi, yereşən və s.), sürünənlər (ilan, kərtənkələ və s.) 
yerdə yaşayan quşlar və s. Sürfə və nimfalar gəmiricilərə və baş-
qa kiçik məməlilərə hücum edirlər, quşlarda da aşkar edilir. İma-
qo böyük məməlilərin üzərində qidalanırlar. İnkişafı 3 s a hib li t i-
pində gedir. Şimalda əsasən iribuynuzlu heyvanlarda inkişaf 
dövrü 4-5 il çəkir. İlin bütün isti vaxtında fəal olurlar.

Jxodes�ricinus gənə ensefalitinin keçiriciləridir, bunlar xəs tə-
liyin törədiciləri olan virusları transovarial yolla nəsildən-nəsilə 
ötürürlər. Bununla yanaşı, arboviruslardan Şotlandiya ensefaliti, 
böyrək sindromlu hemorragik qızdırma, Kü-qızdırması, parok-
sizmal rikketsioz, tulyaremiya, listerioz, ornitoz, erizepeloidin 
təbiətdə keçiricisi rolunu oynayırlar. Azərbaycanda J.ricinus 
gənələri Kü-qızdırması və s. xəstəliklərinin təbii ocaqlarının y a-
ran  masında iştirak edirlər.

Dermacentor� marginatus. MDB ölkələrində Ukrayna çöl-
lərində (MDB-nin qərb sərhədlərindən başlayaraq), Don, Krım 
vilayətləri, Qafqaz və Zaqafqaziya, orta və aşağı Volqa ətrafında, 
Qazaxıstanda, Orta Asiya dağlarında (Şərqi Qazaxıstan, Ö z bə-
kistan, Qırğızıstan, Tacikistan dağları), Qərbi Sibirin şərq və c ə-
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nub hissəsində, Ob çayı və Teles gölü ətrafında yayılmışdır. Bu 
gənənin yayılma arealı cənubi Avropa (İtaliya, İspaniya, Balkan 
yarımadası) və Aralıq dənizi adalarını (Korsika, Sardiniya, R o-
dos) əhatə edir.

İnkişaf dövrünü başa çatdırmış gənələr üçün əsas sahib r o-
lu nu qaramal və davar, camış, qoyun, keçi, at, eşşək, donuz, də -
və, canavar, it, dovşan və kirpi oynayır. Sürfələr və nimfaların 
sahibi rolunda müxtəlif vəhşi həşəratyeyən gəmiricilər (12 növ-
dən çox müxtəlif siçanabənzərlər) və xırda yırtıcılar iştirak edir-
lər. Yetkin gənələr heyvanlara əsasən yazda hücum edirlər, onlar 
p a yızda da öz fəallığını saxlayırlar. İnsanlara da həvəslə hücum 
edirlər, yayda isə nə dişilər, nə də erkəklər fəal olmurlar. Sür fə-
lər iyun-iyul, nimfalar isə iyul-avqust aylarında fəallaşırlar.

Bu gənələr tulyaremiyanın keçiricisi hesab olunur. Bütün 
inkişaf dövrləri ərzində gənə törədicini özündə saxlayır və trans-
vorial yolla növbəti nəslə keçirir. Yetkin gənələr bütün ömrü 
boyu (2 ilə yaxın) törədiciləri öz orqanizmində saxlayaraq epi-
zootiyalararası dövrdə ocaqda infeksiyanın mövcud olmasını 
təmin edirlər. Bundan başqa, D.marginatus gənə ensefalitinin, 
Dxori, Bxanca virusu, hemorragik qızdırma, Asiya gənə səpgili 
yatalağı, Kü-qızdırması, ornitozun, taunun, bruselyozun, tulya-
remiyanın, listeriozun, erize peloidin təbiətdə keçiricisi və saxla-
yıcısı kimi məlumdur.

Azərbaycanda bu gənələr geniş yayılmışdır və onun arealı 
d ü zən liklərdən tutmuş dağlıq və yüksək dağlıq zonalarını əhatə 
edir. Respublikada tulyaremiya, listerioz, erizepeloid, gənə ense-
faliti, Bxanca qızdırması xəstəliklərinin təbii ocaqlarında bu 
gənələrin spontan yoluxması müəyyən edilmişdir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Batabat yaylaqlarında tulyaremiya epi-
zootiyasında əsas keçiricidir, heyvanlar bu yerlərdən arana 
köçəndə həmin gənələr tulyaremiya bakteriyalarını da özləri ilə 
həmin ərazilərə aparırlar.

Dermacentor� pictus (Çəmənlik gənəsi). Əsasən Avropada, 
Qazaxıstan və Qərbi Sibir meşə-düzənlik zonasında və onun 
yaxınlığında yerləşən yarpaqlı və iynəyarpaqlı meşələrdə yayıl-
mışdır. İnkişaf dövrü və sahiblərinin çoxluğu ilə D.�m�ar�gi�natus-
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dan fərqlənmir. İnsana hücum etmir. Təbiətdə gənə ensefaliti, 
D xo ri qız dırması, hemorragik qızdırma, böyrək sindromlu h e-
morragik qız dırma, Asiya gənə səpgili yatalağı, tulya remiya, 
bruselyoz, listerioz təbii ocaqlarında iştirak edir. Azərbaycanda 
əsasən dağlıq və yüksək dağlıq zonalarında çox yayılmışdır.

Rhipicephalus� Sanguinues (Mixəyi rəngli it gənəsi). Bütün 
qitə lərdə yayılmışdır. MDB-nin Avropa hissəsinin Qara dəniz 
sa hillərində, Krımda, qərbi və şərqi Zaqafqaziyada, Krasnodar 
diya rında və Türkmənistanda təsadüf edilir. Aralıq dənizi, c ə-
nubi Asiyada və Amerikada qeyd edilir. Əsas sahibi itlərdir, çox 
az hallarda qaramal və davarda rast gəlinir. İnsanlarda da müşa-
hi də edilmişdir. Bütün inkişaf dövrünü itlərin üzərində keçirir. 
İnkişafını bitirmiş gənələr may-iyun, nimfalar iyul-avqust ayla-
rında fəal olurlar.

Marsel qızdırmasının əsas keçiriciləridir, törədici bütün inkişaf 
dövrlərində saxlanılır və transovarial üsulla nəsildən-nəsilə keçir.

Bununla yanaşı, gənə ensefaliti, Krım hemorragik qızdır-
ması, böyrək sindromlu hemorragik qızdırma, Asiya gənə səpgili 
yatalağı, Kü-qızdırması və taunun təbii ocaqlarında iştirak edir-
lər. Bunlara Azərbaycanda, demək olar ki, bütün təbii-coğ rafi 
z o na larda təsadüf olunur və Marsel qızdırmasından başqa, Kü- 
qızdırması, tulyaremiya, taun, gənə ensefalitinin təbii ocaq la-
rında keçirici kimi iştirak edirlər.

Hyalomma� plumbeum� plumbeum MDB-də – Ukraynada, 
Krımda, Qafqazda, Qərbi Zaqafqaziyada, aşağı Volqa ətrafında 
(Həştərxan) yayılmışdır. Ölkəmizdən xaricdə cənubi Avropada, 
Şimali Afrikada və kiçik Asiya ölkələrində qeyd edilmişdir.

Yetkin gənələrin sahibi rolunu əsasən kənd təsərrüfatı hey-
vanları oynayırlar, bununla yanaşı, dovşan, vəhşi yırtıcı quşlar 
və boz kəkliklərin də üzərində qidalanırlar. Sürfələr və nimfalar 
boz kəklik, yırtıcı quşlar, sərçələr, cüllütlər, qaranquş və ev quş-
larının üzərində qidalanırlar. İki sahib dəyişirlər. İlin bütün isti 
vaxtında fəaldırlar, iyulda fəallığı zəifləyir. Sürfələri iyunun 
ikin ci yarısında heyvanların üzərində müşahidə edilir, iyunun 
3-cü  dekadasında çoxlu nimfalar qeyd olunur. İyulun ortasında 
nimfalar yetkin gənələrə çevrilir.
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Azərbaycanda aran və dağətəyi zonalarda bu gənələr geniş 
yayılmışdır və gənə ensefaliti, Krım hemorragik qızdırması, Kü- 
qızdırması və listeriozun təbiətdə keçiricisi kimi müəyyən edil-
mişdir. Başqa ərazilərdə, bununla yanaşı, qərbi Nil qızdırması, 
hemorragik qızdırma, tulyaremiya, bruselyozun epizo oti yasında 
iştirak edirlər.

Bu gənələrdən başqa, aşağıda epidemioloji əhəmiyyəti olan  
bəzi başqa gənələrin yoluxucu xəstəliklərin təbii ocaq la rın da  işti-
rakı və Azərbaycanda qeyd edilməsi haqqında məlumat verilir.

Qamazid yarımfəsiləsinə aid gənələr

Bu yarımfəsiləyə yer kürəsinin bütün qitələrində yayılmış 
çoxlu (20 fəsilədən çox) kiçik gənələr aiddir. Çoxları sərbəst y a-
şa yan növlərə aid (çox zaman yırtıcı) olub, torpaqda, meşədə, 
yarpaq örtüyü altında, həşəratların və onurğalıların yuvalarında 
yaşayırlar. Bəzi fəsilədə elə növlər var ki, həşəratlar, sürünənlər, 
quşlar və məməlilər (gəmirici həşəratyeyən, kiçik yırtıcı) üzə-
rində parazit həyat keçirirlər. Bəzi növlərinə arabir insan yaşa-
yan yerlərdə rast gəlinir. Sinantrop növlərin (siçovul gənə ləri və 
s.) kütləvi şəkildə insanlara hücumu məlumdur. Onların dişlədiyi 
yerdə dermatit əmələ gəlir. 

Qamazidlərin artma qabiliyyəti zəifdir. Adətən, dişilər bir və 
ya bir neçə yumurta qoyur. Onların aşağı artım qabiliyyəti bio-
loji inkişaf dövrünün tezliyi ilə bərpa olunur. Bunun nəticəsində 
əlverişli şəraitdə gənə populyasiyasının miqdarı tez artır.

Qamazidlərin epidemioloji əhəmiyyəti tam öyrənilməmişdir. 
Bir çox növləri müxtəlif törədicilərin təbii keçiriciləridir (gənə və 
yapon ensefaliti, San-Lui ensefaliti, at ensefaliti, infeksion nef-
rozo nefrit, ornitoz, çiçəyəbənzər rikketsioz, Kü-qızdırması, Asiya 
gənə səpgili yatalağı, tulyaremiya, taun və s.). Bu, bəzi xəs-
təliklərin təbii ocaqlarında onların iştirak etdiyini göstərir. Ən çox 
epidemioloji əhəmiyyətə malik olanlara siçovul gənəsi (Ornit-
honyssuc� bacoti), Şimali quş gənəsi (D.silvarum), toyuq gənəsi 
(Der�ma�nyssus� gallinae) və rikketsioz gənəsi (Allodermanyssus�
sanguineus) aiddir.

downloaded from KitabYurdu.org



200

Siçovul gənəsi dünyanın bütün ölkələrində aşkar edilir. S i-
nantrop gəmiricilərin parazitləridir. Siçovul və siçanların y u va -
larında, insanların iş və yaşayış yerlərində, xüsusilə isti yerlərdə 
yaşayır. İl boyu küllü miqdarda artaraq qeyd edilən yerlərdə 
sahiblərini güdür. İnsanlara hücum edərək kəskin dermatitə s ə-
bəb olur. Endemik siçovul rikketsiozunun, epidemik səpgili y a-
ta lağın və çiçəyəbənzər rikketsiozun keçiricisi kimi m ə lumdur. 
Gəmiricilər arasında taunun keçirilməsində rol oynayır. Rikket-
sioz gənəsi gəmiricilərin parazitidir (siçovul, siçan, çöl siçanı və 
s.). İnsanların yaşayış yerlərində qeyd edilir və onlara hücum 
edir, çiçəyəbənzər rikketsiozun keçiricisidir.

Azərbaycan ərazisində 150-dən çox növ qamazid gənələri 
aşkar edilmişdir və respublikanın bütün təbii zonalarında yayıl-
mışdır. Onların 62 növü gəmiricilər, quşlar, yarasalar və sürü-
nənlər üzərində parazit həyat sürürlər. Bu gənələrin erizepeloid, 
tulyaremiya və taunun təbii ocaqlarında spontan yoluxmaları 
müəyyən edilmişdir. Eksperimental şəraitdə Hl.glasgovi,�Hl.lon-
gipes,� E.stabularis,�Hg.nidi,� L.hilaries,�Hi.isabellinus gənə lə ri-
nin qara yara çöpləri, erizopeloid, tulyaremiya bakteriyaları ilə 
asanlıqla yoluxaraq bu törədiciləri özündə 10-14 gün saxladıq-
ları müəyyən edilmişdir. Çox güman ki, bu növ qamazid gənə lə-
rinin də respublikada erizepeloid, tulyaremiya və taun təbii o  c aq -
larında spontan yoluxması baş verir.

Arqazid gənələr (Argasidae)

Arqazidlər sığınacaq gənələrinə aiddirlər. Onlar məməlilər və 
quşların yuvalarında, insan yaşayan yerlərdə və yardımçı təsər rü-
fat binalarında yaşayırlar.

Bioloji sikli 6-8 inkişaf mərhələsindən ibarət olub 5-9 aydan 
2-5 ilə qədər davam edə bilər. 10-11 il ac qala bilirlər. İnsana və 
hey  vanlara gecə hücum edir və ağrı törətmədən 30 dəqiqə ər  zin də 
qan sorurlar. Qışda gec-gec qidalanırlar. Dişlədiyi yerdə xarakte-
rik hemorragik papula əmələ gəlir və bir neçə gündən bir neçə 
həftəyə qədər davam edən şiddətli qaşınma verir. Yoluxmuş 
gənələr törədicini ilk dəqiqələrdən resipientə keçirə bilərlər.
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Arqazidlər gənə qayıdan yatalağının (gənə rikketsiozları) 
törədicisinin spesifik keçiricisi və sabit gəzdiriciləridir. Xəstə li-
yin törədiciləri Bor.�sogdianum, Bor.�duttoni və bir çox başqaları 
gənə lərin simbiontudur, ömrü boyu onların orqanizmində artır, 
inkişafının bütün mərhələlərində transovarial üsulla nəsildən-n ə-
silə keçirlər. Bir çox növləri həvəslə insanlara hücum edirlər, 
diş ləmələri ağrısız olub çox çəkmir. Bunlar insanlara qayıdan 
yatalaq törədicilərini yoluxdururlar. Bu gənələrdən:

Ornithodoros�papillipes – arqazidlərin tipik nümayəndəsidir. 
Tünd boz rəngdə böyük gənədir (dişisi 8,5 mm-ə, erkəyi 5,9 mm 
qədərdir). MDB-nin Orta Asiya respublikalarında, İranda, 
Hindis tan da yayılmışdır. Atlara, inəklərə, keçilərə, donuzlara, 
çaq qallara, itlə rə, sünbülqıranlara, ərəb dovşanlarına, çöl siçan-
larına, ev siçanlarına və siçovullarına hücum edirlər. Quşlar üzə-
rində qidalanırlar, həvəslə insanlara hücum edir. İnsan yaşayan 
b i nalarda, heyvan saxlanılan həyətlərin palçıq divarlarında, töv-
lə lərdə yaşayır. Təbiətdə mağara larda, tirəndazlar, kirpilər, qum 
siçanları, siçovullar, yarasalar, siçanlar və başqa məmə li lərin və 
göycə qarğanın yuvalarında qeyd olunur. O, gənə qayıdan yata-
lağın keçiricisidir. Gənələr inkişafının bütün mərhə lələ rində oxlu 
kirpilər, qum siçanları, siçovullar və başqa h ey van larla qida la nar-
kən yoluxurlar. Törədici bütün inkişaf mərhələlərində saxlanılır 
və transovarial yolla nəsildən-nəsilə keçir.

Beləliklə, spiroxeta gənə orqanizmində onun iki və daha çox 
nəsli boyu qalır. Gənə hətta 13 il ac qalandan sonra yoluxdur-
maq imkanını itirmir. Qan sorduqdan sonra 30-40 dəqiqə ərzində 
doyur. Dişləmə zamanı tüpürcəyi vasitəsilə 1-1,5 dəqiqə müd də-
tində törədicini donora verir. Gənənin dişləməsi ağrısızdır, t ü-
pür cəyində keyləşdirici maddə var. Sərbəst yerdəyişməyə q a dir 
deyildir, sahib üzərində tam doyması (3-5 -dən 30-50 dəqi qəyə 
qədər) passiv miqrasiyaya kömək etmir, ona görə də gənə spiro-
xetozunun ocağı çox vaxt dəqiq əraziyə malikdir (otaq, sarayın 
bir hissəsi və s.). Bu gənələr Kü, Marsel, Qərbi Nil qızdırması, 
gənə səpgili yatalağı, çikunqun qızdırması, Kyazanur meşə xəs-
tə liyi törədicilərinin gəzdiriciləridir.

Azərbaycan Respublikasında tapılmış 17 növ arqazid gənələ-
rindən 9 növü müxtəlif təbii zonalarda aşkar edilmişdir. Onlardan 
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A.perricus və O.alactagalis-dən Kü-qızdırmasının, O.�ca�p�ensis-
dən Qərbi Nil, Bakı, Xəzər, O.verricosus və O��.�a��l�a��c�ta�ga�lis-dən 
gənə qa yıdan yatalağının, O.Alactagalis-dən taunun törədiciləri 
əldə edil mişdir. Təcrübələr göstərdi ki, gənələrin orqanizmi orni-
toz törədi ciləri üçün əlverişli şəraitdir və onlar 6 ay müddətində 
gənələrin orqanizmində sağ qalır.

Qırmızıbədən gənələr

Bu gənələrin müasir sistematikası sürfələrin quruluşuna əsas-
lanır. Trombicula� akamushi gənələri Susuqamuşi qızdırmasının 
keçiricisidir, başqa növ gənələrin sürfələrindən Kü- qız dır ma sı, 
siçovul yatalağı, hemorragik nefrozo-nefrit, xlamidiya törə di ci-
ləri alınmışdır, dişlədikdə dermatit törədir.

İnkişaf dövrləri: yumurta, sürfə, sürfə-pup, nimfa-pup, yetkin 
gənə. Yetkin gənələr və nimfalar sərbəst yaşayan parazitlərdir, 
torpaqda yaşayırlar. Sürfələr məməlilər, quşlar və sürünənlərin 
müvəqqəti parazitləridirlər. Bəzi növləri insan və heyvanlara h ü-
cum edərək iki günlüyə yapışıb qan sorurlar. MDB-də 6 növ qır-
mızıbədən gənələr Primorsk vilayətində Susuqamuşi xəstə li yi nin 
gəzdiricisi kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycanda bütün təbii 
zonalarda yayılmışdır. 

Birələr 

Birələr həşəratlar – İnsecta sinfinə, Aphaniptera və ya Suc-
toria dəstəsinə aiddir. Onlar təkamül prosesində hematofaqa 
çevrilmiş sərbəst parazit həşəratlar qrupunu təşkil edirlər. Birələr 
müxtəlif bakteriyalar, viruslar, helmintlər və ibtidailərin aralıq 
sahibləri olub, bir çox xəstəliklərin epidemiologiyasında mühüm 
rol oynayırlar. Hazırda dünyada mindən çox birə növü məlum-
dur, onlardan 500-ə qədəri MDB-də tapılmışdır. Ölkəmizin c ə-
nu   bunda birələrin çoxlu növü aşkar edilmişdir. Azərbaycanda 
80-dən çox birə növü məlumdur, onlar müxtəlif təbii şəraitdə 
müxtəlif növ məməlilər, quşlar və başqa heyvanların üzərində və 
yuvalarında yaşayırlar.
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Birələr tam metamorfozla inkişaf dövrü keçirirlər – yumurta, 
üç sürfə mərhələsi, pup, imaqo. Bu dövrlər xarici mühit şəra iti n-
dən asılı olaraq 2-3 həftədən bir ilə qədər, bəzən isə çox çəkir. 
Əksər birə növlərinin inkişafı üçün ən yüksək hərarət +27ºC-dir. 
Bundan yüksək hərarət aşağı rütubətdə birələrə öldürücü təsir 
göstərir. Sürfələr yetkin birələrin möhtəviyyatı və çürümüş üzvi 
maddələrlə qidalanırlar. Puplar qidalanmır. Yetkin birələr ancaq 
qan ilə qidalanır və o qədər sorurlar ki, bu zaman anusundan qan 
xaric olur. Qansormadan 18 ay sonra ac qala bilirlər. Öz sahibinə 
adaptasiyası nisbidir. Əlverişsiz şəraitdə, məsələn, gəmiricilərin 
kütləvi ölümü zamanı başqa növ heyvanlara keçirlər ki, bu da 
taunun təbii-çöl ocaqlarından yaşayış yerlərinə (kəndlərə) yayıl-
masına səbəb olur. Müxtəlif növ birə lə rin mövsümi inkişaf a r-
tı mı müxtəlifdir, o, yaz, yay və pa yız f ə sil  lərində qeyd edilir. B i-
rə lərin əksəriyyəti üçün payız inki şaf artımı səciyyəvidir.

Birələr sahibləri və stasiyalarına görə aşağıdakı qruplara 
bölünür: İnsan və heyvan birələri, it birələri, pişik birələri, s i-
nan trop gəmiricilərin birələri, vəhşi gəmiricilərin birələri. Bun-
dan əlavə, həşəratyeyənlər, yırtıcılar, yarasalar və quş birələri də 
m ə lumdur. Fəsillərdən asılı olaraq, birələrin fəallığı müxtəlif o l-
duğundan onlar qış və yay birələri adlanırlar.

Taunun gəmiricilər arasında epizootiyası zamanı və insanlara 
onun keçirilməsində birələrin böyük rolu vardır. Taun törə dici-
sinin yayılması ancaq yetkin birələr vasitəsilə həyata keçir. Bak-
teriyalar xəstə heyvanın qanı ilə birənin mədəönü hissəsinə daxil 
olur, orada inkişaf edərək tıxac əmələ gətirib mədənin yolunu 
bağlayır. Belə birələr növbəti qan sorarkən mikrob kütləsindən 
ibarət tıxacın bir hissəsini əridir, mədəyə yol olmadığından diş-
ləmə zamanı dəridə əmələ gələn yaraya qayıdır (qusma zamanı).

Taun keçiricisi kimi dağ siçanı, qum siçanı, siçovulların, 
qum siçanlarının üzərində və yuvalarında yaşayan birələrin (cer.�
tes�quorum,�cer.fasciatus,�Or.silantievi,�Len.cheopis,�Xen.confor-
mis və s.) əhəmiyyəti böyükdür.

Azərbaycanda 1953–1960 illərdəki taun epizootiyası Abşe-
ronu, şimali Abşeronun dənizkənarı sahəsini, Bozçöl, Qarabağ 
və  Cey ranbatan çöllərini əhatə etmişdi. Epizootiyada 7 növ birə 
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(X.conformis,�c.consimilis,�c.laeviceps,�M.apsheronica,�ct.secun-
dus və s.) iştirak etmişdi. Birələrin müayinəsi nəticəsində, onlar-
dan taun bakteriyalarının 303 ştamı əldə edilmişdir ki, onların 
55,1%-i daha çox qırmızıquyruq siçanlarda təsadüf edilən birə-
lər dən alınmışdır.

1962-ci ildə Naxçıvan MR-nın Şahbuz rayonunun Batabat 
yaylağında əsasən adi dağ siçanları arasında olmuş taun epizoo-
tiyası zamanı meşə süleysini, meşə siçanı, adi çöl siçanı, su siço-
vulu, Tr.elata� caucasica� və Ct.wladimiri birələrindən taun 
törədicisinin 52 ştamı alındı, 1963-cü ilin fevralında isə Naxçı-
van və Culfa rayonlarının dağətəyi ərazisində X.conformis,� X.
ira�nus,� Rh.cedestis,� St.insperata birələrindən 11 ştam əldə 
edil di. Birələr tulyaremiya törədicisinin əsas keçiricisi deyildir. 
Lakin bəzi növləri, məsələn: j.penicilliger 99 gün, ct.assmiles 
150 gün tulyaremiya bakteriya larını özündə saxlamaq qabiliy yə-
ti nə malikdir. Aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, St.insperata, 
Ct.wladimiri, Xen.conformis, Cer.consimilis birə ləri xəstə V i-
noq  radov qum siçanı və adi çöl siçanının qanını so rar kən tulya-
remiya bakteriyaları ilə yoluxurlar. Ct.wladimiri birəsi törədicini 
102 günə kimi özündə saxlayır.

Birələr siçovul səpgili yatalağının da epizootiyasında fəal i ş-
ti rak edirlər. Siçovul birəsi X.cheopis-in bədənində Muzer rik-
ketsiaları 52 gün virulent halda yaşayaraq artırlar. Taundan fərqli 
olaraq, bu zaman yoluxmuş birələr məhv olmur. Qeyd etdiyimiz 
xəstəliklərdən başqa, birələr psevdovərəm, bruselyoz, qarayara, 
cüzam, erizipeloid törədicilərini də keçirmək qabiliyyətinə m a-
likdir. Azərbaycanda müayinə olunan X.conformis, Ct.�wla�di�miri, 
Fr.elata caucasica və s. birələrin bir çox başqa növlərindən eri-
zepeloid bakteriyaları əldə edilmişdir. 
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Ağcaqanadlar 

Ağcaqanadlar həşəratlar (İnsecta) sinifinə, ikiqanadlılar 
( D ip  tera) dəstəsinə, uzunbuğlular (Nematocera) yarımdəstəsinə, 
A  ğ  caqanadlar (Cilcidae) fəsiləsinə, qansoranlar (Culicinae) y a-
rım fəsiləsinə aiddir.

Tundradan tutmuş səhralara qədər yayılmışdır. Bəzi yerlərdə 
xüsusilə çox yayıldığından kütləvi hücum edərək insanların nor-
mal iş fəaliyyətini pozurlar. Şimal rayonlarında ağcaqanadların 
Aedes cinsi, cənuba getdikcə culex və Anopheles cinsi yayılır.

Malyariyanın yayılmasında Anopheles cinsi ağcaqanadları 
işti rak edir. MDB ərazisində Anopheles cinsinə aid 19 növ müəy-
yən edil mişdir. Bunlardan An.maculipennis daha geniş yayılmış-
dır. Ölkəmiz də şimaldan cənuba qədər geniş ərazini əha tə edir. 
Bu ağcaqanadın müxtəlif coğrafi şəraitdə yayılmış 7 yarımnövü 
vardır. Şimalda MDB-nin orta ərazisində, Sibirdə, Volqa ətra fında 
yayılmışdır və aşağı temperatura davamlıdır. An.ma��cu�lipennis�
sacharowi cənub yarım növüdür. O, Orta Asiyada, Zaqafqaziyada 
yayılmışdır. Bundan başqa, həmin ərazidə və Qafqazda An.ma�-
cu�lipennis�mac. və mac.subalpinus yarım növləri də aşkar edilir.

Orta Asiya və Zaqafqaziyada yayın ikinci yarısında və p a-
yızda malyariyanın yayılmasında An.pulcherrimus başlıca rol 
oynayır. Di gər növlərin – An.hyrcanus, An.bifurcatus� və� An.
plumbeus – malya ri ya yoluxdurucuları kimi əhəmiyyəti azdır. 
Azərbaycanda Anopheles-in 9 növü məlumdur. Onlardan An.�
maculipennis və An.hyrcanus malyariyanın yayılmasında mü -
hüm rol oynayır. An.maculipennis respublikanın bütün zonala-
rında yayılmışdır. Onun sürfələri yaşayış yerlərində və ya ona 
y a xın yerlərdə kiçik su gölməçələrində inkişaf edir. An.�hyrcanus 
isə öz inkişafı üçün ot basmış daimi su mənbə lə rini seçir. Bun-
larla yanaşı, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində 5 növ Aedes, 4 
növ culiseta cinsinə, hərəsindən bir növ Livanotaenia�Mansonia 
və Orthopodomiya nəsillərinə aid ağcaqanadlar yayılmışdır.

Ağcaqanadların tulyaremiya ocaqlarında şiddətli epizootiya-
lar zamanı xəstəlik törədiciləri ilə yoluxması aşkar edilmişdir 
(A�e�des�cinereus,�A.caspius və s.). Ağcaqanadlar xəstə gəmiri ci-
lərdən tulya re miya bakteriyalarını alıb sağlam gəmiricilərə və 
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i n sanlara keçi rir lər. Təcrübədə ağcaqanadların bəzi növlərinin 
tul yaremiya bakte riyalarını 12 (A.caspius), 24 (culex� apicalis), 
43-50 (A.maculipennis) gün saxladığı müəyyən edilmişdir.

Müxtəlif növ ağcaqanadlar bir çox virus xəstəliklərinin (a r bo-
vi ruslar): Venesuela ensefalomieliti, Şərqi ensefalomielit, Qər bi 
ense falomielit, Mayoro, Onyonq, cindbis, Çukunquniya, Banzi, 
Ves selsbron, Denqe, sarı qızdırma, Qərbi Nil, Zika, İleus, Kun-
cin, Omsk hemorragik qızdırması, Spondveni, Mürrey dərə  si e n-
sefaliti, Sanlui ensefaliti, Yapon ensefaliti, Aney, Qua ma, Ka tu, 
Oronuş, Kemerov, Krım hemorragik qızdırması və s. (yüzdən ç ox)  
təbii ocaqlarında keçirici rolunu oynayırlar.

Ağcaqanadlardan Aedes togoi, Aedes�caspius, culex�tritaeni-
arhynchus, c.pipiens və başqaları yapon ensefalitinin keçi rici-
ləri dir. MDB ərazisində cənubi Primoriyada yapon ense fa  li tinin 
təbii ocaqları tapılmışdır. Bu ərazidə ağcaqanadlar ev hey van ları 
olmadıqda çox vaxt quşların qanını sorurlar.

Ağcaqanadlar Amerika və Afrika qitələrində geniş yayılmış 
sarı qızdırmanın keçiriciləridir. Cənubi Amerikada, Mərkəzi 
Ameri kada Haemagogus ağcaqanadları bu xəstəliyin təbii ocaq-
larında keçirici kimi iştirak edirlər. Mərkəzi Amerikanın tropik 
meşələrində meymunlar arasında sarı qızdırmanı A.africanus, 
insanlar arasında isə A.aegypti yayır. Amerika və Afrikanın tro-
pik zonasında yerləşən şəhərlərdə sarı qızdırmanın ikincili antro-
purgik ocaqları yarana bilər və bu zaman A.aegypti keçirici r o-
lu nu oynayır. Belə ocaqlarda yeganə infeksiya mənbəyi 
i   n    san  lardır. Ağcaqanadlar xəstə insan üzərində qidalanandan 12 
gün sonra törədicini keçirməyə qadir olur və onu ömrü boyu o r-
qa nizmində saxlayırlar. 

Azərbaycanda Qızılağac qoruğundakı An.hyrcanus ağcaqa-
nadlarından Takinya virusu və Sabirabad rayonunda yerləşən 
Sarısu gölündə A.vexanus-dan isə Qərbi Nil qızdırmasının v i-
rusu əldə edilmişdir. Aparılan müayinələr zamanı insanların qan 
zərdabında bu viruslara qarşı əkscisimlərin olması müəyyən 
edilmişdir. 

Ağcaqanadların ekoloji və bioloji morfologiyası. Ağcaqanad-
ların bədəni 3 hissədən ibarətdir: baş, döş və qarın. Başda gözlər, 
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bığlar və xortumcuq yerləşir. Xortumcuq ağız apa ra tı dır, dişi-
lər də o, sorucu-deşici tipdədir, erkəklərdə zəif inkişaf et miş dir. 
Ona görə də dişilər asanlıqla insan və heyvanların dərisini deşib 
qan sorur, erkəklər isə bitkilərin şirəsi ilə qidalanırlar. Bığlar 
qo xu hissiyyatı və hava axınını duymaq üçündür. Dişilərdə bığlar 
qısa, er kəklərdə isə uzun tükcüklərlə örtülüdür. Dişi anofelesin 
ləmsələrinin uzunluğu xortumuna bərabərdir. Başqa ağcaqanad-
larda onlar qısadır (2/3). Bu, vacib fərqləndirici əlamətdir. E r-
kəklərdə buynuzcuqların uzunluğu xortumuna bərabərdir və ucu 
genişlənmiş olur.

Döşünə 3 cüt ayaq və bir cüt uzunsov damarlı qanad birləş-
mişdir. Döşün arxa hissəsi qalxanla örtülmüşdür, onun quruluşu 
fərqləndirici əlamətdir. Anofeles ağcaqanadlarında qalxanvari 
örtük bütövdür, qalanlarında isə pərlərə ayrılıb. Dişinin qarnı 8 
seq mentə bölünmüşdür, qarnın qurtaracağında tənasül üzvləri 
yerləşir. Erkəyin axırıncı seqmenti hipapiqiydir. Onun quruluşu 
erkəkləri təyin etmək üçün fərqləndirici əlamətdir.

Erkəklərin ömrü 1-1,5 ay, dişilərin isə 2-2,5 aydır. Payız nəs-
linin həyatı 2 hissədən ibarətdir: 1. Qış diapauzası – bu vaxt 
onlar qışlamada olurlar (zirzəmidə, tərəvəz saxlanan yerdə, ağa-
ların oyuqlarında və s.); 2. Fəal uçuş diapauzası – o, hərarət 
15ºC-dən yuxarı qalxdıqda başlayır. Ağcaqanad qidalanmaq 
üçün sahib axtarır, qan sorur və suda yumurta qoyur, bu yumur-
tadan sürfə, sürfədən pup, pupdan isə qanadlı ağcaqanadlar əmə-
lə gəlir. Beləliklə, ağcaqanadlar inkişafının müəyyən dövrünü 
(yumurta, sürfə, pup) suda, digər dövrünü (qanadlı forması – 
imaqo) havada və quruda keçirirlər.

Ağcaqanad cinslərinin təyini zamanı onların səthlərdə otu-
ruş   larının vəziyyəti böyük rol oynayır. Adətən, Anofeles sət hə 
45ºC bucaq altında oturur. Digər ağcaqanadlar isə səthə paralel 
otururlar. Malyariya ağcaqanadlarının qanadlarında tünd və ya 
açıq ləkələr olur.

Malyariya ağcaqanadlarının inkişafı üçün bitkilərlə zəngin 
dur ğun və ya ləng axan gölməçələr əlverişlidir. Bitkilər sürfələri 
küləkdən qoruyur və onun qidalanması üçün lazım olan mikroor-
qanizmlərin inkişafına kömək edir. Sürfələrin inkişafı üçün çay-
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ların subasarları ən yaxşı mühitdir. Ağcaqanadlar bataqlıqlarda, 
göllərdə və müxtəlif süni su tutarlarında yaxşı çoxalırlar.

Mayalandıqdan sonra dişilər qidalanmaq üçün yaşayış mən-
tə   qələrinə uçur, insanların və heyvanların qanını sormaq üçün 
o n lara hücum edirlər. Ağcaqanadlar öz yerindən 3 km-ə qədər 
uzaq məsa fəyə uça bilirlər. Qansormadan sonra ağcaqanadlar 
yumurtalar yeti şənə qədər binalarda qalırlar. Yumurtaların yetiş-
məsi ətraf mühitin temperaturundan sıx asılıdır və bu proses 
qanın həzm olunması ilə eyni vaxtda gedir. Yumurtalar yeti şən-
dən sonra dişilər gölməçələrə uçub orada yumurta qoyurlar. Mal -
yariya ağcaqanadları xəstəliyin yoluxması baş verəcək fəsil ə r-
zində bir neçə dəfə (3-6) qan soraraq yumurta qoyurlar. 
Qansorma ilə yumurta qoyma arasındakı prosesə qonotrofik dövr 
deyilir.

Payızda mayalanmış dişi ağcaqanadlar qışlayırlar. Qışlama 
üçün zirzəmi, tavan, dam, qeyri-yaşayış binalarından istifadə 
edirlər. Belə ağcaqanadların yumurtalığı inkişaf etmir, piylənmə 
baş verir. İsti günlər başlayan kimi qan sormaq üçün yenidən 
axtarışa baş layırlar.

Yumurta qoyulduqdan 2-3 gün sonra onlardan əlverişli şəra-
itdə sürfələr çıxır. Bunlar suda ikinci, üçüncü və dördüncü yetiş-
kənlik dövrünü keçirirlər. Sürfələrin baş, döş və qarıncıq hissəsi 
müəyyən edilir: qarıncıq 9 seqmentdən ibarətdir. Anofeles sür fə-
ləri qarıncığın 8-ci seqmentindəki tənəffüs dəliyi ilə suyun sət-
hinə paralel yerləşir və nəfəs alırlar. Başqa ağcaqanadların sür-
fələri bucaq əmələ gətirərək suyun səthindən asılı vəziyyətdə 
qalırlar. Onlarda həmin seqmentdə tənəffüs dəliyi əvəzinə boru 
şəklində çıxıntısı – sifonu olur, onu su səthinə yaxınlaşdırıb 
tənəffüs edirlər. Bu əlamətlərə görə malyariya və qeyri-malya-
riya ağcaqanadlarını fərqləndirmək olur. Sürfələr atmosfer h a va sı 
ilə nəfəs alır, ona görə vaxtının çoxunu su üzərində keçi rirlər, toz 
zərrələri kimi kiçik, bitki və heyvan mənşəli qida mad  dələri ilə 
qidalanırlar.

Sürfənin dördüncü mərhələsində pupa çevrilirlər. Pup iki ş ö-
bə  dən ibarətdir: 9 seqmentdən ibarət olan ön baş-döş və arxa 
gövdə. Baş-döş hissənin belində iki tənəffüs borucuğu yerləşir. 
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Anofelesdə onlar qıf, başqa növlərdə isə silindrik formada olur. 
Puplar qidalanmır, onlardan qanadlı ağcaqanadlar çıxır.

Ağcaqanadların su üzərində inkişaf mərhələləri suyun tem-
pe  raturundan asılıdır. Bütün yay ərzində şimalda 1-2, orta əra-
zidə 3-5, cənubda isə 10-a qədər inkişaf metamorfozu olur.

Malyariya ilə yoluxmanın vaxtı və ona qarşı tədbirlərin təş-
ki li müxtəlif illərdə nəinki ayrı-ayrı təbii zonalarda, hətta ayrı-
ayrı ra yonlarda belə havanın temperaturundan, ağcaqanadların 
miqdarından və yaş səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlifdir.

Hünülər (mığmığalar) 

Hünülər qansoran həşəratlar olub, Phlebotomus cinsinə aid-
dir lər. Phlebotomus cinsi kəpənəklər (Psychodidae) fəsiləsinə, 
Phlebo tominae yarımfəsiləsinə, Orthorrhapha düztikişlilər y a-
rımdəstəsinə, Diptera ikiqanadlılar dəstəsinə aiddir. Bədəni sıx 
tükcüklərlə örtül müşdür. Döşünün yuxarı hissəsi qabarıqdır. 
Sürfələri bitkilərin çü rün tü məhsulları ilə qidalanır.

Phlebotomus-ların dişiləri qanla qidalanır, erkəkləri isə qan 
sor madığından epidemioloji təhlükə törətmir. Dişilər insan və 
hey vanların qanı ilə qidalanırlar. Dişləmələri ağrılıdır, yerində 
şiddətli dəri reaksiyası baş verir. Onların kütləvi hücumu xeyli 
narahatlıq törədir, bunlar pappataçi� qızdırması,� dəri� və� daxili�
üzvlərin�(visseral)�leyşmaniozu�xəstəliyinin�keçiricisi kimi böyük 
epidemioloji əhəmiy yətə malikdir. Hünülərin 300-dən çox növü 
məlumdur, onlar isti ölkələrdə yaşayırlar. Hünülər elə yerdə yayı-
lırlar ki, orada 50 gün müd dətində orta hərarət 20ºC-dən aşağı 
düşməsin (bir popul ya siyanın inkişaf dövrü). Şərq yarım kürə-
sində quraqlıq rayonlarda, qərbdə isə, əksinə, rütubətli, xüsusilə 
meşəlik, tropik və subtropik rayonlarda yayılmışdır. Təbii ş ə ra-
itdə həm yaşayış yerlərindən uzaqda, həm də yaşayış mən təqə lə-
rində yayılırlar. Təbiətdə onların inkişafını təmin edəcək sığına-
caq yerləri gəmiricilərin yuvası, mağaralar, ağacların oyuqları, 
yaşa yış məntəqələrində isə tövlələr, donuz, it saxlanılan yerlər, 
zibil yeşikləri, toyuq hini, zirzəmilər və s. ola bilər.

İndiyə qədər hünülərin 300-dən çox vəhşi heyvanların və 
quş ların yuvalarında və digər yaşayış yerlərində yaşaması m ə-
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lum dur. Vəhşi heyvanların – tülkü, canavar, çaqqal, tirəndaz, 
bö yük qum sişanı və s. yuvalarında bunlara daha çox təsadüf 
edilir. 

Hünülərin Phlebotomus,� Sergentomyia,� Lutzomyia,� Brumto-
myia cinsləri məlumdur. MDB-də əsasən iki cinsə aid (Phleboto-
mus,�Sergentomyia) 22 növ Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikis-
tan, Qırğı zıs tan və Qazaxstanın cənub rayonları, Zaqafqaziya 
respublikaları, Krım, Ukraynanın cənubu və Moldovada yayıl-
mışdır. Ölkəmizdə epidemioloji əhəmiyyətə malik olan tipik 
Phl.papatasii�S., Phl.�Sergenti P., Phl.caucasicus M. və Phl.chi-
nensis hünüləridir.

MDB faunasına aid olan hünülər həm şəhər və kənd tipli bö -
yük yaşayış məntəqələrində, həm də məskunlaşmayan təbi ətdə 
(vəhşi heyvanlarla əlaqədar) külli miqdarda artıb bir sıra xəs tə-
liklərin fəal keçiricisi rolunu oynaya bilərlər. Hünülər leyşmani-
ozun yeganə keçiriciləridir. MDB-də zoonoz tipli dəri leyşmani-
ozunda bu hünü növləri: Phl.sergenti,� Phl.alexandri,� Phl.
c�a�u�casicus,�Phl.pappatasii,�S.arpaklensis,�S.sumbarica,�S.clydei,�
Phl.kandelakii,�S.grekovi rol oynayır.

Xəstə qum siçanının yuvalarından tutulmuş hünülərin leyş-
ma niozla yoluxması aşkar edilmişdir. Bunların bir neçə növünün 
eks perimental şəraitdə dəri leyşmaniozunun törədicilərinə qarşı 
yüksək həssas olması və qansorma zamanı onları keçirmə qabi-
liy yətləri müəy yən edilmişdir.

Hünülərin orqanizmində leyşmaniyalar artmaqla bərabər, 
qam çı mərhələsinə keçir və ömrünün sonuna qədər orada qala 
bilir lər. Məlum olduğu kimi, MDB ərazisində Orta Asiya və Z a-
qafqaziya respub lika larında daxili (visseral) leyşmanioz qey də 
alınır. Orta Asiyada qeyd edilən visseral leyşmanioz törə di ci si-
nin keçiricisi qismində Phl.pappa�tasii və Phl.caucasicus, Zaqaf-
qaziya respub likalarında isə Phl.chinensis, Phl.Kandelakii, Phl.�
Tobbi və s. rol oynayır.

Hünülər insanlar arasında pappataçi� qızdırmasının keçiri-
ciləridir. Keçirici qismində Phl.pappatasii istisna edilməklə b ü-
tün hünülər iştirak edirlər. MDB-də bu xəstəliyə Orta Asiya, 
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Zaqafqaziya, Şimali Qafqaz və Krımda rast gəlinir. Son zaman-
lar xəstələnmənin səviyyəsi xeyli azalmışdır.

Morfoloji quruluşuna gəldikdə qeyd edilməlidir ki, onların 
b ə  dən uzunluğu 1,5 mm-dən 3,5 mm-ə qədərdir. Baş bədənə 
nisbətən o qədər də böyük deyil. Xortumcuğu itidir. Döşü uzun 
sarımtıl tüklərlə örtülmüşdür. Döşün orta hissəsinə lövhə yə bən-
zər, tükcüklərlə örtülmüş 2 qanad birləşmişdir. Qanadlarında 
m  ü  şa  hidə olunan damarlar nəslin fərqləndirici əlamətidir. Ayaq-
ları hər döş seqmentinə birləşmişdir. Onlar nazik və uzundur, a ğ-
ca qanadların ayaqlarından qısa və möhkəmdir. Ayağının birinci 
üzvcüyü çanaqdır, sonra burma, nəhayət, uzun bud gəlir. Bundan 
sonra diz yerləşir. Ayağı 5 üzvcükdən ibarət olub, bir cüt dırnaq-
larla qurtarır.

Qarın nahiyəsi 10 üzvcükdən ibarətdir, onların 7-si aydın nə -
zərə çarpır, qalanları çox dəyişilmişdir. Axırıncı 2 üzvcüyündə 
tənasül çıxıntısı yerləşir. Növlərin hamısında dişilərdə onlar eyni 
formada sadə quruluşdadır. Erkəklərin 9 və 10 üzvcüyü xarici t  ə -
n a sül çıxıntısını təşkil edir. Onların quruluşu mürəkkəbdir. Erkə-
yin tənasül aparatının xarici morfoloji quruluşundakı fərqə görə 
müxtəlif növ hünüləri bir-birindən fərqləndirirlər. Hü  nü lə rin 
təyinində bəzi daxili orqanların (ağız boşluğu, udlaq, dişinin y u-
murtalığı) quruluşu müəyyən əhəmiyyət daşıyır.

Ancaq dişiləri qan sorur, həyatının 36 saatından etibarən q i da-
lan mağa başlayırlar. Adətən, nəm və qaranlıq yerdə dişi uzun sov-
oval formada 30-60 kiçik yumurta qoyaraq məhv olur. H ü nülərin 
metamorfozu aşağıdakı fazalardan ibarətdir: y u  m ur ta-sürfə-pup-
imaqo. Yumurtanın inkişaf müddəti mühitin temperaturundan və 
rütubətindən asılıdır.

Yumurtalardan 26-30ºC-də 6-7 gündən sonra sürfə əmələ 
gə lir. Sürfə qabıqvermə ilə müşayiət olunan 4 mərhələ keçirir. 
Q  a  bıq  vermənin müddəti temperaturdan asılıdır, ondan sonra orta 
hesabla 7-10 gün keçir. 4-cü qabıqvermədən 25-28 gün keçdikdə 
sürfə pupa çevrilir, onlar qidalanmır, hərəkət etmirlər. Pup mər-
hə ləsi 11-16 gün, ümumiyyətlə, bütün metamorfoz 7-8 həftə, 
aşağı temperaturda 138-260 günə qədər davam edir. Çox vaxt 
h ü nü lər gəmiricilərin yuvalarında artırlar. Burada yetkin həşə-
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ratlar yuva sahibinin qanını sormaqla, sürfələr isə onun ifrazatı 
ilə qidalanırlar. Hünülər 1-1,5 km-ə qədər uzaq məsafəyə uçur-
lar.

Bitlər

Bitlər İnsecta həşəratlar sinfinə, Anoplura dəstəsinə, Sip-
hunculata yarımdəstəsinə aiddir. Siphenculata yarımdəstəsinə 
isə 200 növə qədər bit daxildir. Bitlərin bütün növləri qansoran-
dırlar. Hər növün spesifik (məməlilər sinfi) sahibi var. İnsanın 
paraziti qismində bitlərin 3 növü iştirak edir: baş biti – Pedicu-
lus humanus capitis, paltar biti – Pediculus humanus corporis 
s. vestimenti və qasıq biti – Phthirus pubis Leach .

Pediculus bitləri (capitis, corporis) rikketsiozlar (epidemik 
səpgili yatalaq, Volın qızdırması) və qayıdan yatalaq törə di ci lə ri-
nin keçiriciləridir.

R.prowazeki törədiciləri bitlərin epitel hüceyrələrində, R.��gu-
in  tana isə bilavasitə bağırsaqlarının daxilində çoxalırlar. Bitlər 
səpgili ya talaq törədicilərinin yeganə keçiricisidir. Paltar bitinin 
epidemioloji əhəmiyyəti daha yüksəkdir. Səpgili yatalaq törə di-
ci ləri ilə bitlər həm yetgin, həm də sürfə və nimfa dövründə 
yoluxurlar. Bitin bə dəninə daxil olmuş rikketsiyalar 4-5 gün a n-
caq epitel toxumalarında inkişaf edirlər, bu toxumalar sonradan 
dağılır və rikketsiyalar ba ğır saq boşluğuna düşərək nəcislə ifraz 
olunurlar. Bu dövrdə qaşıma nəticəsində dərinin epitel toxuması-
nın tamlığı pozulur və törədici orqanizmə daxil olaraq insanı 
yoluxdurur. Rikketsiozlar bitlərə ölümcül təsir göstərir. Yolux-
muş bitlər 40 gündən çox yaşamır.

Qayıdan səpgili yatalaq xəstədən sağlamlara ancaq bitlər v a-
si təsilə keçir. Xəstənin qanını sorarkən rekkurens spiroxetləri 
bitlərin mədəsinə daxil olur, 6-24 saatdan sonra mədədən törədici 
yox olur, 6-8 gündən sonra hemolimfaya keçib orada 5-12 gün 
ərzində artır. Bu vaxtdan etibarən bitlər spiroxetləri 5-8 gündən 
28 günə qədər keçirməyə qabildir. Qaşınma zamanı yoluxmuş 
bitin əzilməsi nəticəsində onun hemolimfası ilə birlikdə xaric 
olan spiroxetlər dərinin tamlığı pozulduğu yerdən (bitin dişlədiyi 
yer, qaşıma yeri və s.) insanın bədəninə daxil olur.
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Qasıq� bitləri xəstəlik keçiricisi olmadığından epidemioloji 
əhəmiyyətə malik deyildir, onların dişlədiyi yerdə ancaq derma-
tit əmələ gəlir. Qasıq biti qısa enli bədənə malikdir. Başı arxadan 
bir qədər da ra laraq döşündə yerləşir. Döşü ilə qarnı arasında 
ay dın sərhəd yox dur. Qarın arxadan daralaraq yanlarında bir 
n e çə cüt tükcüklü bar ma ğabənzər çıxıntısı vardır. Dişinin qarın 
qurtaracağı bölünmüşdür, er kəklərdə isə dairəvidir. Qarın ö r tü-
yün dən tünd xitin zolaqlar görü nür.

Baş və paltar bitləri bədənlərinin uzunsov və ensiz olması ilə 
fərqlənir. Baş orta hissəsində genişlənmişdir, bir cüt göz, bir cüt 
an tena və qabaqda deşici-sorucu tipli ağız aparatına malikdir. 
Baş döşdən nazik boyunla ayrılır. Döşü birləşmiş (seqmentsiz), 
trapesəbənzər formadadır. Qarnında 6 cüt festonlar var. Sonuncu 
cüt festonun arxasında qarının axırıncı seqmenti yerləşir. D i şi-
lərdə bunun qurtaracağı bölünmüş olur. Onların qarın ö r tü yün-
dən yumurtalar görünür. Erkəklərdə qarının qurtaracağı girdə və 
seliklə örtülü olur. Burada xitinləşmiş zolaqlar görünür, bəzən 
zolaqların birləşmiş ucu paz kimi xaricə çıxır.

Paltar�biti əksərən alt paltarın büküşlərində, baş�biti isə başın 
tüklü hissəsində yaşayır. Onlar insan bədəninin temperaturuna 
uyğunlaşaraq 25-37ºC-də daha çox hərəkətli olurlar. Temperatur 
5ºC-dən aşağı düşdükdə aktiv fəaliyyəti dayanır. Gün ərzində 2-3 
dəfə qan sorurlar. 10º-20ºC temperaturda 10 günə kimi ac qala 
bilirlər. Yüksək temperaturda ac qalma müddəti azalır.

Qasıq biti əksərən qasığın tüklü hissəsində yaşayır. Kulli 
miq darda olarsa, saqqalda və kirpiklərdə də qeyd olunur. İnsan 
dərisinə möhkəm yapışaraq bərk qaşınma törədir. Uzun müddət 
qan sorur. Sahibindən kənarda 1-2 gündən çox qala bilmir. Ömrü 
2-3 həftədən artıq deyildir.

Bitlərin inkişafı natamam-tam metamorfozla gedir: yumurta 
(sir kə), 3 sürfə mərhələsi və imaqo. Yetkin bitlər 40-50 günə q ə-
dər yaşa yır lar. Bu dövr ərzində dişilər 300-ə qədər yumurta (sir-
kə )  qoyur, on lar bitin yapışqan vəzilərinin ifrazatı ilə tüklərə və 
p al  tara yapışırlar.

Optimal temperaturda (+30ºC-dən 32ºC qədər) 7-ci gün y u-
murtalardan sürfələr çıxır, metamorfozun bütün mərhələləri isə 
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14-16 günə başa çatır. Bunun böyük əhəmiyyəti var, belə ki, ona 
əsasən xəstəlik ocağında təkrari dezinseksiya və dezinfeksiya və 
s .  tədbirlər aparılır. Həm sürfələr, həm də yetkin bitlər yalnız 
qan la qidalanır (sut kada 2-3 dəfə). Bitlər öz sahiblərinə uyğun-
laşmış daimi para zitlərdir (ektoparazitlərdir). İnsan biti ancaq i n-
sanın üzərində parazit həyat tərzi keçirir. Bir qayda olaraq, bitlər 
hərarətli xəstələri və meyidləri tərk edərək sağlam şəxsin üzə-
ri nə keçirlər: bunun böyük epidemioloji əhəmiyyəti var. Quraq-
lığa və dəyişkən temperatura qarşı davamsızdırlar.

Milçəklər 

Milçəklər (İnsecta) həşəratlar sinfinə, ikiqanadlılar (Diptera) 
dəstəsinə, girdətikişli (cyclorrapha) yarımdəstəsinə aiddir. Bu 
yarım dəstəyə 40-dan çox milçək fəsiləsi aiddir. Ən mühümləri 
aşağıdakılardır:

1. Əsl milçəklər Muscidae. Bura otaq milçəyi – Musca�
domestika, bazar milçəyi – Musca�sorbens, kiçik otaq milçəyi – 
Fan�nia� conicularis, ev milçəyi -Muscina� stabulane aiddir. Bu 
fəsiləyə Se-Se milçəyi – Glassina və payız milçəyi – Stamoxys 
calcitrans də daxildir.

2. Callipharidae. Bu fəsiləyə göy ət milçəyi - C.�ery�thro�cep-
hala, yaşıl leş milçəyi – Lucilia�caesar və s. aiddir.

3. Sareophagidae fəsiləsinə boz ət milçəyi – Sarcophaga�
car�naria aiddir.

Mozalan və bir çox başqa milçək fəsilələri də məlumdur. 
Mil  çəklərin yoluxucu xəstəliklərin yayılmasında əhəmiyyəti o n-
ların qidalanma xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu xüsusiy yət lə ri nə 
görə milçəklər aşağıdakı qruplara bölünür:

1. Afaqlar – yetkin halında qidalanmayan milçəklər (moza-
lanlar).

2. Nektarofaqlar – güllərin və bitkilərin şirəsi ilə qidalanan 
mil çəklər (Volfart milçəyi).

3. Obliqat koprofaqlar – müxtəlif heyvanların nəcisi ilə qida-
lananlar (adi dişayaqlı).

4. Fakültativ koprofaqlar – Əsasən insan və heyvan eks kre-
ment ləri ilə qidalanırlar. Bununla yanaşı, tullantı və ərzaq məh-
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sul larından qida kimi istifadə edə bilirlər. Bu qrupa ev milçəyi 
və kiçik otaq milçəyi aiddir.

5. Fakültativ hematofaqlar heyvanların yarasını yalamaqla 
qanla qidalanırlar (çöl milçəyi).

1. Obliqat hematofaqlar. Əsasən insan və istiqanlı heyvanla-
rın qanı ilə qidalanır (payız milçəyi).

 2. Polifaqlar ekskrementlər, selikli qişanın ifrazatı, insan 
qidası, tullantılar ilə qidalana bilərlər (otaq milçəyi, bazar mil-
çəyi və başqaları).

Yaşayış məntəqələrində insan və heyvanların paraziti sayılan 
milçəklərin bir çox növləri insanla bu və ya başqa formada 
əlaqədə olur. Bunlar sinantrop (yunan sözü olub “sin” – bir 
yerdə və “antropos” – insan) qrupunda birləşirlər. Milçəklər bir 
tərəfdən yoluxucu xəstəliklərin törədicilərini və parazit qurdların 
mexaniki keçiriciləri rolunu oynaya bilərlər, digər tərəfdən 
sürfələri insanın bədənində inkişaf edərək onun sağlamlığına 
ciddi zərər yetirə bilərlər. Belə parazitar xəstəliklər “miaz”lar 
adlanır, onlar boşluq, toxuma “miaz”larına bölünür. Bəzi növ 
milçəklər miazların təsadüfi törədicisi rolunu oynayır. Bu o vaxt 
olur ki, insan sürfələrlə çirklən miş qidanı qəbul edir və onlar bir 
müddət bağırsaqda yaşayaraq bağırsaq (boşluq) miazı törədirlər. 
Çürüyən heyvani məhsulda inkişaf edən milçəklər toxuma miaz-
larının fakültativ törədicisi rolunu oynayırlar. canlı heyvanlarda 
inkişaf edən sürfə isə miazların obliqat törədicisidir.

Milçəklər 60 növdən çox mikroorqanizmləri daşıya bilər. 
O n lardan dizenteriya, qarın yatalağı, vəba, poliomielit, difteriya, 
vərəm, qara yara, taun, sap və bir çox başqa xəstəliklərin törədi-
cilərini misal göstərmək olar. Bununla yanaşı, onlar helmint-
lərin, kiçik gənələrin və s. yumurtalarını da gəzdirirlər.

Müəyyən edilmişdir ki, milçəklərin 10 növü Fleksner bakte-
riyalarının gəzdiriciləridir. Milçəklər dizenteriya bakteriyalarını 
özündə 24 saatdan 8-10 günə kimi saxlayırlar. Ona görə də əks-
epidemik tədbirlər qismində milçəklərin məhv edildiyi ocaq-
larda dizenteriya ilə xəstələnmə səviyyəsinin azalması da nəzərə 
çarpır.
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Qeyd edildiyi kimi, milçəklər qarın yatalağının da yayıl ma-
sında iştirak edə bilərlər. Sübut olunmuşdur ki, xəstəlik törə di ci-
lə ri milçəyin bədənində 23 günə qədər yaşayırlar. Bu bakteriya-
lar nəinki milçəyin bədən səthində, hətta bağırsaq m  ö h  tə viyyatında 
və nəcisində olurlar.

Vəbanın yayılmasında da milçəklər böyük rol oynayırlar. 
V ə  ba vibrionları ilə çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə qidalanan 
mil çəklərin orqanizmində (nəcisində) xəstəlik törədiciləri tapıl-
mışdır. Vəba vibrionları milçəklərin xarici səthində tez tələf olur, 
bağırsaqlarında isə 30 saata qədər sağ qalır.

MDB-də otaq�milçəyinin 2 yarımnövü məlumdur. Biri müla-
yim iqlimdə, o birisi Zaqafqaziya və Orta Asiyada yayılmışdır. 
Milçəklər tam metamorfoz keçirirlər. Dişilər seçdiyi yerin 1-2 
sm dərinliyində yumurta qoyur ki, bu, yumurtaları xarici təsir-
lərdən qoruyur. Adətən, 150-200 ədəd yumurta dəstə şək lində 
bir-birinə birləşmiş olur. Onların inkişafı çürüyən tullantı məh-
sullarında baş verir və inkişafı üçün optimal temperatur, 60-80% 
rütubət lazımdır. 40ºC temperaturda yumurtalar məhv olur (aşağı 
həddi 8-10ºC-dir). Tam inkişafı 6-7 gündən 2 aya qə dər çəkir, 
yumurtadan çıxan sürfələrin uzunluğu 2 mm-dir, inkişafın s o-
nunda isə 12-13 mm-ə çatır. Sürfələr 3 mərhələ keçi rirlər. Əvvəl 
onlar hərəkətsiz olur, yumurta qoyulan yerdə yaşayırlar, heyvani 
və bitki mənşəli ərzaq məhsulları və onların qa lıq ları ilə qidala-
nırlar. 3-cü mərhələnin sonunda sürfələr qısa məsafədə hərəkət 
edərək pupönü dövrə keçir və nəhayət pup şəklini alırlar. Pupla-
rın inkişafı xarici mühit amillərindən asılıdır. Sürfələrin pupa 
çevrilməsi bir qədər dərinlikdə, aşağı rütu bətli şəraitdə baş verir 
və pupdan qanadlı milçək çıxır. Pupdan çıx mış cavan milçək 
yumşaq və şəffaf kutikulası, qısa qarın və bükülmüş qanadları 
ilə fərqlənir, 1,5 saatdan sonra uçmağa başlayır, 3-4 gündən son-
ra isə yumurta qoyur.

Milçəklər həm heyvani, həm də bitki mənşəli karbohidrat 
m ad dələrlə qidalanır, onların qidasında sulu karbon və zülal o l-
malıdır. Sulu karbon ümumi mübadiləni tənzim etmək, zülal isə 
yumurtalığın inkişafı üçün lazımdır. Onların piyə ehtiyacı yox-
dur. Onu zülal və karbohidratlardan hazırlayırlar. Otaq mil çək -

downloaded from KitabYurdu.org



217

ləri, adətən, insan qidasının qalıqları və müxtəlif tullantılarla q i-
dalanırlar. Bu məqsədlə insan və heyvan ekskremen tlə rin dən də 
istifadə edirlər.

Otaq�milçəklərinin ömrü 1-2 aydır. Onlar imaqo, sürfə və ya 
pup mərhələlərində qışlaya bilərlər. İsti binalarda milçəklər qış-
da da arta bilərlər.

Canlı keçiricilər vasitəsilə baş verən yoluxma mexanizmi

Törədicilərin canlı keçiricilər vasitəsilə yoluxması spesifik 
(bioloji) və qeyri-spesifik (mexaniki) ola bilər. Bu, törədici ilə 
ke çirici arasında təkamül prosesində yaranmış əlaqənin xüsusiy-
yə tindən asılıdır. Ən sadə əlaqə mexaniki üsulla keçirilmə 
zamanı müşahidə edilir. Belə əlaqə zamanı törədici keçiricinin 
orqanizmində artmır, yoluxma üçün onun iştirakı varıb deyildir. 
Belə ki, canlı keçirici ancaq törədicinin bir yerdən başqa yerə 
daşınmasını təmin edir. Bu yolla da yoluxma baş verir, belə 
yoluxma çox vaxt fakültativ – transmissiv xəstəliklərdə (qara 
yara, tulyaremiya və s.) qeyd edilir.

Digər halda törədici ilə keçirici arasında sıx bioloji əlaqə 
yara nır. Törədici öz inkişafının müəyyən mərhələsini insanın, 
digərini isə keçiricinin bədənində başa vurur. Bununla əlaqədar 
olaraq, keçiricinin özünün yoluxmasından sonra törədicini k e-
çirməyə qabil olması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. Belə y o-
luxma bir sıra obliqat-transmissiv xəstəliklərdə (malyariya, y a pon 
ensefaliti, epidemik səpgili yatalaq, qayıdan yatalaq, fil yaridozlar 
və s.) nəzərə çarpır.

Canlı keçiricilər vasitəsilə törədicilərin mexaniki və spesifik 
yolla yayılması bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənən 2 m e xa-
nizmlə baş verir: inokulyasiya və kontaminasiya. İnokulyasiya 
mexaniz mində törədicinin daşınması keçiricinin ağız aparatı ilə 
qan sorması zamanı, eləcə də onun tüpürcəyinin or qa nizmə y e ri-
dilməsi zamanı baş verir. Kontaminasiya m e xaniz mində k e çi rici 
dəri örtüyünü və selikli qişanı içərisində törədici olan ekskre-
ment və başqa ifrazatla çirkləndirir. Qarışıq formalı keçirilmə də 
müşahidə edilir.
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Sinantrop milçəklərin xortumcuqda və ətraf üzvləri üzərində 
bağırsaq infeksiyaları törədicilərinin, patogen ibtidailərin və hel-
mint yumurtaların daşınmasını mexaniki kontaminasiyaya misal 
göstər mək olar. Qansoran ikiqanadlı həşəratlar vasitəsilə tulyare-
miya və qara yara törədicilərinin yoluxması isə mexaniki inokul-
yasiyaya aid edilir.

Epidemik səpgili yatalaq törədicisinin bitlər vasitəsilə keçi-
ril məsi spesifik kontaminasiya tipində olur. Bu zaman rikketsi-
yalar bitlərin bağırsaqlarının epitelində artır, defekasiya zamanı 
eks kre mentlə ifraz olunaraq insanın dərisi üzərinə düşürlər. Bu 
yolla Volın qızdırması və siçovul səpgili yatalağın törədicisi y o-
luxdurulur.

Qayıdan səpgili yatalağın törədiciləri bitlərin hemolimfasında 
artır, ona görə onların xaricə sərbəst çıxmaq imkanı yoxdur. 
Yo lux ma kontaminasiya yolu ilə ancaq bitin əzilməsi n ə ticəsində 
spiroxeta ilə dolu hemolimfanın dəriyə yayılması n ə ticəsində baş 
verir.

Spesifik inokulyasiya zamanı törədicinin keçirici vasitəsilə 
yoluxdurulması, xüsusən törədici tüpürcəklə ifraz edilərsə, daha 
təkmilləşmiş mexanizmlə həyata keçir. Bu zaman bağırsaqlara 
düşmüş törədici hemolimfaya keçir orada artır və tüpürcək vəzi-
lə  rində toplanır, sahibinin qanını soran zaman törədici tüpür-
cəklə sa hi bin bədəninə daxil olur. İnsanın transmissiv xəs tə lik lə-
ri nin törə di ci lə ri (yapon ensefaliti, hünü qızdırması, gənə e n se faliti, 
Omsk və Krım hemorragik qızdırması, malyariya və s.) əsasən bu 
yolla yayılır.

Bir sıra xəstəliklərin törədicilərinin keçiricinin orqanizmində 
inkişaf etməsi və yerdəyişməsi başqa tərzdə olur. Məs.: Bankroft 
lifli mikrofilya riyaları ağcaqanadların döş əzələlərinə daxil olur, 
orada müəyyən inkişaf dövrünü keçirəndən sonra aşağı dodaqda 
toplanır və qansorma zamanı onun zirvəsindəki xitini dağıdaraq 
qana daxil olur. Bəzi hallarda isə törədicilər keçiricinin bədən 
boşluğuna heç daxil olmur, ancaq yemək borusunun orta şöbə lə-
rin də artır və ön şöbələrindən qansorma zamanı sahibin (taun 
törədicisi – birələrin; leyşmaniozun törədicisi – hünülərin və s.) 
qanına daxil olur.
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Yuxu xəstəliyinin törədicisi tripanosomlar daha mürəkkəb 
inkişaf dövrü keçirirlər. Onlar əvvəl Se-Se milçəklərinin bağır-
saqlarının orta və arxa şöbələrində inkişaf edir, sonra xortumcuq 
boyunca hərəkət edib onun zirvəsinə qədər yer dəyişirlər, oradan 
tüpürcək yoluna və tüpürcək vəzilərinə daxil olurlar. 

Müxtəlif dəstələrə aid olan gənələr vasitəsilə yayılan xəstəlik 
törədiciləri gənələrin bir inkişaf mərhələsindən digərinə keçmək 
qabiliyyətinə malikdirlər (transfazal üsulla keçirilmə). Çox hal-
larda törədicilər dişi keçiricinin bədən boşluğundan onun cinsiy-
yət vəzilərinə daxil olur, orada inkişaf edən yumurtaya keçərək, 
onlardan çıxan cavan gənələrin bir hissəsini yoluxdururlar. Bu, 
transovarial keçiricilik adlanır. Belə yoluxma ən çox gənə ense-
faliti, rikketsiozlar, hemorragik qızdırmalar və s. xəstəliklərin 
tö rə dicilərinin keçiricisi olan iksodid� gənələrində; Susuqamuşi 
törədicisinin keçiricisi olan qırmızıbədən�gənələrdə; gənə qayı-
dan yatalağının keçiricisi olan Ornithodoros� gənələrində; hünü 
qızdırmasının keçiricisi olan hünülərdə qeyd edilir.

Bəzi transmissiv xəstəliklərin təbii ojaqlarında keçiricilərin 
infeksiya mənbəyi kimi əhəmiyyəti də müxtəlifdir. Əksər trans-
missiv təbii-ocaqlı yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri heyvanların 
qanında yüksək konsentrasiyada az müddətdə – bir neçə gün dən 
1-2 həftəyə qədər dövr edirlər. Bu dövrdə keçiricilər q an  sorma 
zamanı törədiciləri qanla qəbul edərək yoluxurlar.

Transfazal və transovarial yoluxma yolu vasitəsilə törədicilər 
keçiricilərin bədənində illərlə sağ qala bilər. Belə ki, gənə ense-
faliti və gənə rikketsiozunun törədiciləri iksod gənələrinin 3-cü 
nəslinə qədər keçirlər. Təcrübə göstərir ki, Ornithodoros papilli-
pes gənələri spiroxetləri öz bədənlərində 26 ilə qədər saxlayırlar. 
Eksperimentdə patogen spiroxetlərin bu gənələrin 8 nəs lində 9 il 
saxlanması qeyd edilmişdir. Təbiətdə gənələrin uzun müd dət ac 
qalmaq qabiliyyəti buna kömək edir. Həşə rat lar da tran sovarial 
üsulla törədicilərin ötürülməsinə az təsadüf o lu nur. Beləliklə, 
canlı keçiricilərin bir neçə nəslində törə di ci lə rin  saxlanması təbii 
ocaqların uzun müddət mövcud olmasını təmin edir.
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Mübarizə tədbirləri

Yoluxucu xəstəliklərin canlı keçiricilərinə qarşı mübarizədə 
dezinseksiyadan istifadə edilir. Dezinseksiya mexaniki, fiziki, 
k im yəvi və bioloji üsullarla aparılır. Bu məqsədlə müxtəlif v a-
sitələr tətbiq edilir. Paltarda, yataq əşyalarında olan həşəratlar 
de zinseksiya zamanı kameralarda quru və rütubətli isti hava ilə 
məhv edilir. Bit və onların sürfələrini öldürmək üçün qaynatma 
və ütüləmədən istifadə edilir. Qanadlı milçəklər yapışqanlı kağız 
və milçəktutanlarla məhv edilir. Onların sürfələri zibillə birlikdə 
kənarlaşdırılır. Sürfə mərhələləri inkişafını suda keçirən həşə-
ratlara qarşı mübarizədə bataqlıq və gölməçələr qurudulur. H ə-
şə ratları kimyəvi üsulla məhv etmək üçün insektisidlər işlə dilir. 
Su mənbə lərində sürfə mərhələsinə qarşı delarvasiya tətbiq olu-
nur, qam bu ziya balığından, baktokulisid və s. bakterial pre pa rat-
lar dan isti fadə edilir. Həşəratların hücumundan qorunmaq üçün 
fərdi və kollektiv mexaniki müdafiə vasitələrindən – xüsusi pal-
tarlardan, qapı və pəncərələrə tor çəkilməsindən istifadə edilir. 
Həşəratları hürküdən maddələr də fərdi müdafiə vasitələrinə aid-
dir. Bu məqsədlə repellentlərdən – dimetilftalat (DMF), dietilto-
luolamid (DETA), benzimin, küzol, həmçinin müxtəlif preparat-
lardan (“Tayqa”, “Zaşita”, “Anqara”, “Qeoloq”, “Lesnaya” və.s.)  
istifa də edilir.
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Yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasının və onlarla 
mübarizənin əsasları əksepidemik tədbirlər

 
Əksepidemik tədbirlər – əhali arasında yoluxucu xəstəliklə rin 

yayılmasının qarşısını alan, əhalinin xəstələnməsini azaldan və 
ayrı-ayrı infeksiyaların ləğvinə gətirib çıxaran metod və vasi-
tələrin sistemidir. Əksepidemik tədbirlərin optimal variantı epide-
mik prosesin hər üç halqasına eyni zamanda təsir edilməsinə 
əsas lanmışdır. Maliyyə çətinlikləri üzündən iqtisadi səviyyəsi 
aşağı olan ölkələrdə (hansı ki, burada infeksion xəstələnmə də 
həm çinin yüksəkdir) çox vaxt tədbirlər iki və ya bir, əsasən daha 
həssas halqaya yönəldilmişdir, yəni selektiv yanaşma tətbiq edilir.

Əksepidemik və profilaktik tədbirlər sxemi

Təsirin istiqaməti Tədbirlər

İnfeksiya mənbəyi Klinik-diaqnostik, təcrid, müalicə və rejim-məh dud-
laşdırıcı; sanitar-baytarlıq və deratizasiya

Yoluxma mexa niz mi Sanitar-gigiyenik, dezinfeksiya və dezinseksiya

Həssas orqanizm
İmmun statusun öyrənilməsi, təcili və planlı immun-
profilaktika, kimyəvi profilaktika, immunkorreksiya, 
sanitar-maarifi işi

Ayrı-ayrı infeksiyalar ocağında aparılan əksepidemik təd-
birlər kompleksi müvafiq təlimatlar əsasında həyata keçirilir.

Əksepidemik tədbirlərin birinci qrupunu infeksiya mən bə yi nə 
yönəldilmiş tədbirlər təşkil edir: a) infeksiya mənbəyinin er kən 
aşkar edilməsi, diaqnozun vaxtında qoyulması; b) məlu mat   -
landırma və qeydiyyat; c) təcrid və rejim-məhdudlaşdırıcı t əd -
birlər; ç) müalicə tədbirləri; d) sanitar-baytarlıq tədbirləri (ev və 
kənd təsərrüfatı heyvanlarının təcrid və müalicə edilməsi, bəzən 
onların məhv edilməsi – məsələn, “inəklərin quduzluğu” xəs tə li-
yində xəstə inəklərin öldürülməsi; ev, kənd təsərrüfatı və vəhşi 
heyvanlar arasında immunprofilaktika), deratizasiya təd birləri.
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İkinci qrupa yoluxma mexanizminə yönəldilmiş tədbirlər d a-
xil  dir: a) ətraf mühit elementlərinin – potensial yoluxma amil lə-
ri nin müəyyən edilməsi, həqiqi yoluxma amillərinin aşkar edil-
məsi; b) de zinfeksiya və dezinseksiya; c) sanitar-gigiyenik 
t ə d    birlər (su təchizatı, kanalizasiya sistemi üzərində nəzarət, y a-
şayış məntə qə lə rinin bərk tullantılardan təmizlənməsi, şəxsi g i-
gi yena qaydalarının gözlənilməsi, şübhəli qida məhsularının isti-
fa dədən götü rül məsi və s.).

Üçüncü qrupa infeksiya mənbəyi ilə təmasda olan şəxslərə 
münasibətdə aparılan tədbirlər daxildir: a) onların erkən və tam 
a ş  kar lanması və qeydiyyata alınması; b) onlar üzərində tibbi m ü  -
ş  a   hidənin qoyulması; c) təmasda olanların klinik-laborator m ü a -
yinələrə cəlb edilməsi; ç) onların immunoloji statusunun tə yin 
edilməsi; d) planlı və təcili spesifik profilaktika (zərdablar, qam-
maqlo  bulin və immunqlobulinlər); e) lazım gəldikdə tə  mas  da 
ola nların təcrid edilməsi; ə) sanitar-maarifi işi.

Əksepidemik işin effektivliyi bəzi göstəricilərə: yoluxucu 
xəs təliklərin epidemioloji, sosial və iqtisadi əhəmiyyətinə əsasən 
öyrənilir. Epidemioloji əhəmiyyətin qiymət göstəricisi bunlardır: 
a) orta illik xəstələnmə göstəriciləri, b) proqnozlaşdırılan x ə s tə-
lən  mə göstəriciləri və ya c) epidemik meyil göstəriciləri. X əs tə-
lik lərin sosial əhəmiyyəti insanların ictimai və fərdi sağlamlı-
ğına vurduğu zərərlə (xəstələnmə tezliyi, ağırlığı və d a vam   etmə 
müddəti nəzərə alınmaqla) qiymətləndirilir. İqtisadi əhəmiyyəti 
yoluxucu xəstəliyin məhsuldar qüvvələri azaldaraq iqtisadiyyata 
vurduğu zərərlə ölçülür. Bu zaman aşağıdakılar hesab lanır: a) 
birbaşa vurulan zərər, yəni xəstələrin müayinəsinə və müa li cə-
sinə edilən məsrəflər, müvəqqəti əmək qabi liy  yətini itir mə və 
ə li l liyə, təqaüdlərin və müavinətlərin ödənilməsinə çəkilən xərc; 
buraya əksepidemik tədbirlərin aparılmasına, infeksiyalarla mü -
ba  rizədə yeni metod və vasitələrin işlənməsinə sərf olunan xərc-
lər də aiddir; b) dolayı zərər – xəstəlik, ölüm, əlillik, xəs tə lə rə 
qulluq səbəbindən əmək qabiliyyətini itirmə nəticəsində cə  miy-
yət tərəfindən əldə olunmayan məhsulun dəyəri ilə m ü əy yən edi-
lir.
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Deməli, epidemioloji effektivlik aparılmış əksepidemik təd-
bir lər nəticəsində xəstələnmənin enməsini əks etdirən kə miy yət 
göstəriciləri ilə qiymətləndirilir. Sosial effektivlik əks epi demik 
vasitə və tədbirlərin işlədilməsi nəticəsində xəstəliyin so sial əhə-
miy yətinin azalma səviyyəsi ilə hesablanır.

Yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilmiş tədbirlər 
epidemiya əleyhinə (əksepidemik) tədbirlər adlanır. Başqa sözlə 
desək, epidemiya əleyhinə tədbirlər bu mərhələdə elmin inkişa-
fına əsaslanaraq əhalinin ayrı-ayrı qrupları arasında yoluxucu 
xəstəliklərin qarşısının alınması və ümumiyyətlə, əhalinin bu 
xəs təliklərlə xəstələnməsinin aşağı salınması və ayrı-ayrı xəstə-
liklərin ləğv edilməsini təmin edən tədbirlərin cəmidir (V.D .Bel-
yakov, 1989).

Məlum olduğu kimi, epidemik prosesin baş verməsi üçün 
m üt  ləq əsas 3 amil olmalıdır: yoluxucu xəstəliyin mənbəyi (y o-
luxmuş insan və ya heyvan), bu xəstəliyə (törədiciyə) xas olan 
yoluxma mexanizmi (yoluxma yolları) və həssas əhali (kollek-
tiv). Bu üç əsas amillərdən birinin aradan qaldırılması başlanan 
epi demik prosesin dayanmasına, sönməsinə və əgər hələ başlan-
mayıbsa inkişafının qarşısının alınmasına gətirib çıxarır.

Ona görə də profilaktik tədbirlər qeyd edilən üç amillərin hər 
han sı birinə qarşı yönəldilməlidir ki, epidemik prosesin fasiləsiz 
inkişafı qırılsın. Bu tədbirlər göstərilən amillərə təsir edərək y a-
ranmış ocağın fəaliyyətinin dayandırılmasını və ləğv edilməsini 
təmin etmək qabiliyyətinə malikdir.

Fövqəladə hallar zamanı ocaqda aparılan  
əksepidemik təd birlər

Yeni əsrin başlanğıcı qlobal miqyasda yeni problemlə əla qə-
dardır – bioterrorizm. Bioterrorizm ilə bağlı fövqəladə halların 
inkişafı XXI əsrin reallığıdır. Bioloji silahın terrorizm məqsədilə 
tətbiq olunması imkanı texnologiyaların sadəliyi və onun isteh-
salının iqtisadi cəhətdən sərfəli olması ilə bağlıdır. Bioterrorizm 
zamanı geniş istifadə olunan bir sıra münasib tətbiq yollarından: 
ilk növbədə əhalinin toplaşdığı yerlərdə aerozolun, su təchizatı 
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mənbələrinin, qida məhsullarının, məişət əşyalarının, poçt gön-
də rişlərinin yoluxdu rul ması tətbiq edilə bilər. Bioloji agent lərin 
çatdırılması qanadlı və ballistik raketlərin vasitəsilə də hə yata 
keçirilir. Bundan başqa, bioloji vasitənin komponentləri kimi 
təbii bioloji zəhərlərin (əsas etibarilə zülal strukturlu) isti fadəsi 
də mümkündür.

İnfeksiya mənbəyinə qarşı görülən tədbirlər

Qeyd edildiyi kimi, ocaqda epidemiya əleyhinə tədbirlər üç 
i s tiqamətdə aparılır: xəstəyə (infeksiya mənbəyi), ətraf mühitə 
(yoluxma amilləri) və xəstə ilə təmasda olanlara (həssas şəxs-
lərə) qarşı. İnfeksiya mənbəyinə qarşı yönəldilmiş tədbirlər i n-
feksiya mənbəyinin növünə əsasən müəyyən edilir.

İnfeksiya mənbəyi kimi insanlar (antroponozlar) iştirak et -
dikdə aşağıdakı tədbirlər nəzərdə tutulur: xəstələrin erkən aşkar 
edilməsi, təcrid edilməsi və xəstəxanaya yerləşdirilməsi (hos pi-
tal  laşdırılması). Xəstələrin aşkar edilməsi passiv (xəstənin özü 
bilava sitə tibbi yardım üçün müraciət etdikdə) və fəal yolla (pro-
filaktik müayinələr zamanı, müəssisələrdə dispanserizasiya z a-
manı, həyətbə həyət yoxlamalarla) aparılır. Klinik diaqnoz həkim 
və ya feldşer tərəfindən qoyulur. Onu təsdiq etmək üçün epide-
mioloji məlumat lardan, müasir laborator müayinələrdən istifadə 
olunur. Xəstənin hospitalizasiyası və təcrid edilməsi bir çox xəs-
tə liklərdə, xüsusilə yüksək kontagiozlu yoluxucu xəstəliklər 
zamanı (vəba, taun, qara yara, səpgili yatalaq və s.) olduqca v a-
cibdir.

Bəzən xəstənin təcrid edilməsi evdə, uşaq bağçalarında, i n-
ter   natda aparıla bilər. Belə hallarda xəstəxanaya hospitalizasiya 
edənə qədər xəstəni xüsusi təcrid otaqlarında yerləşdirirlər. 
Xəstə evdə saxlanılarsa törədicinin ətraf mühitə yayılmasının və 
xəs təlik törədicilərinin ocaqdan kənara çıxarılmasının qarşının 
alınması üzrə tədbirlər görülür. Bu məqsədlə xəstə ayrı otaqda 
təcrid olunur, fərdi qab-qacaq və başqa lazımi əşyalarla təmin 
edilir. Ailə üzvləri xəstəyə qulluq üsulları ilə tanış edilir. Xəstəyə 
daimi nəzarət Səhiyyə idarələri və GEM-lər tərəfindən həyata 
keçirilir.
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Xəstəyə diaqnoz qoyduqdan sonra onu müasir effektiv üsul-
larla müalicə edirlər. Müalicənin tez başlanması xəstənin tez 
sağalmasına və xəstəliyin xroniki formaya keçməsinin qarşısının 
alınmasına səbəb olur.

Yoluxucu xəstələrin sağlam törədicigəzdirənliyinin böyük 
epi demioloji əhəmiyyəti vardır. Bəzi xəstəliklərdə (məs., qarın y a-
t a lağı) sağlam törədicigəzdirənlər törədicini bütün ömrü boyu ifraz 
edirlər. Onların aşkar edilməsi və müalicə olunmasının epidemi-
oloji əhəmiyyəti böyükdür. Belə törədicigəzdirənlərə qida, su t əc -
hizatı ilə əlaqədar idarələrdə işləmək qadağan edilir.

Yoluxma mexanizminə (yollarına) qarşı görülən tədbirlər

Yoluxucu xəstəliyin yoluxma mexanizminin qarşısının alın-
ması epidemik prosesin inkişafına mane olur. Bu, mürəkkəb 
tədbirlər kompleksini nəzərdə tutur və adətən, ona nail olmaq o 
qədər də asan deyildir.

Məlum olduğu kimi, yoluxucu xəstəliklərin yoluxma mexa-
nizmi üç mərhələdən ibarətdir: törədicinin yoluxmuş orqa nizm-
dən (xəstə və ya törədicigəzdirən) xaric edilməsi, onun ətraf 
mü hit də qalması (yaşama müddəti ərzində) və nəhayət, sağlam 
şəxsin orqanizminə daxil olması (hər bir törədiciyə xas olan giriş 
qapısı ilə). Bu zaman törədicinin mütləq inkişaf edə biləcəyi 
or qana düşməsi vacibdir. Törədicinin ötürülməsində ətraf mühi-
tin müxtəlif amilləri iştirak edə bilər. Əsas məsələ ondadır ki, 
epi demik prosesin istənilən mərhələsində törədicinin yayılması-
nın qarşısı alınsın. Bunun nəticəsində epidemik prosesin inkişafı 
dayandırılır. Beləliklə, yoluxucu xəstəliklərin hər bir qrupunun 
yoluxma mexanizmi aydınlaşdırıldıqdan sonra onlara qarşı pro-
filaktik və mübarizə tədbirlərini tətbiq etməklə xəstəliyin inkişa-
fının qarşısını almaq olar.

Yoluxma mexanizminin aydınlaşdırılması və yoluxucu xəs tə-
li yin yayılma yollarının müəyyən edilməsi və onlara qarşı yönəl-
dil miş tədbirlərin aparılması nəticəsində törədicinin ötürülməsi 
d a y an dırılır. Bu tədbirlər məcmuyunda ocağın zərərsiz ləş di ril-
mə si böyük yer tutur. Dezinfeksiya və dezinseksiya yoluxucu 
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xəstəliyin yayılmasında iştirak edən ətraf mühit amillərinin z ə-
rər  sizləş diril məsində həyata keçirilən əsas tədbirlərdəndir.

Dezinfeksiya (dezinseksiya) ocaqlı və profilaktik şəkildə apa -
rılır. Ocaqlı dezinfeksiya öz növbəsində cari və son (yekun) 
de zinfeksiyaya bölünür. Cari dezinfeksiya xəstənin yatağı y a nın-
 da bir neçə dəfə aparılır (xəstəxanada, evdə), son dezinfeksiya isə 
ocaqda xəstə (törədicigəzdirən) təcrid olunduqdan (hospitallaşdır-
dıqdan, öldükdən) və ya sağaldıqdan sonra aparılır. Son dezinfek-
siya bir dəfə aparılır.

Profilaktik dezinfeksiyanın (dezinseksiya) aparılması infek-
siya mənbəyinin olub-olmasından asılı deyildir, onu törədicinin 
ifraz edildiyi və ətrafa yayılması ehtimalı olan yerlərdə (vağzal-
lar, po liklinika, aeroport, kinoteatrlar, yeməkxanalar, kazarmalar 
və s.) və in sanların sıx toplaşdığı yerlərdə həyata keçirirlər. Son 
dezin  feksiyanı məcburi qaydada qarın yatalağı, paratiflər, dizen-
teriya, vəba, hepatit, poliomielit, difteriya, skarlatina, vərəm, 
cüzam, təbii çiçək, səpgili və qayıdan yatalaqlar, göbələk xəs tə-
lik ləri, dabaq, man qo, qara yara və taun xəstəliklərində aparırlar. 
Yoluxucu xəs tənin bütün əşyaları, məişət əşyaları, alt paltarı, y a-
taq ləvazimatı və digər əşyaları dezinfeksiya edilir. Ocaqda ilk 
növ bədə ən çox yo luxmuş obyektlər (xəstənin ifrazatı, paltar, 
qab-qacaq) zərər sizləşdirilir və kamera üsulu ilə dezinfeksiya 
ediləcək əşyalar (yataq ləvazimatı – matras, adyal və s., üst g e-
yi mi, kitab, sə nədlər) toplanır. Bunlar dezinfeksiyaedici məh-
lul la islanmış torbalara yığılır və dezinfeksiya kameralarına gön-
dərilir. Xəstənin yatdığı otaq dezinfeksiya edilir. Bağırsaq qrupu 
y o luxucu xəstəliklərinə qarşı ocaqda dezinfeksiya apararkən h ə-
yət ayaqyolularını, zibil yeşiklərini və s. dezinfeksiya etmək l a-
zımdır. Yoluxucu xəstə evdə saxlanılarsa (diaqnoz qoyulana q ə-
dər), ocaqda cari dezinfeksiya aparılır. Onu xəstəyə qulluq edən 
şəxslər yerinə yetirir. cari dezinfeksiya üzərində nəzarət GEM-lər 
tərəfindən aparılır.

downloaded from KitabYurdu.org



227

Həssas orqanizmə qarşı yönəldilmiş tədbirlər

Bu və ya digər yoluxucu xəstəliyə qarşı həssaslığı yaratmaq 
və ya artırmaq məqsədilə vaksinlərdən (öldürülmüş, diri və kim-
yə vi), immun zərdablardan (immunoqlobulin) və bakteriofaqlar-
dan istifadə edilir.

Süni immunizasiya epidemiya əleyhinə tədbir olmaqla h ə-
mi şə spesifikdir və ancaq nəzərdə tutulan müəyyən yoluxucu 
xəs təliyə qarşı immunitet yaradır.

Yoluxucu xəstəliklərə qarşı profilaktika və mübarizədə fəal 
immunizasiyaya böyük yer verilir. Son onillikdə əksər yoluxucu 
xəstəliklərə qarşı peyvəndlərin aparılması nəticəsində böyük 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Vaksinin müxtəlif yollarla orqa-
niz mə yeridilməsi üsulları (aerozol, burundaxili, dəriüstü və s.) 
i şlənib təcrübəyə tətbiq edilmişdir. Müxtəlif sayda kompleks 
v ak sinlər hazırlanıb və diri vaksinlərdən geniş istifadə edilir. 
Epidemiya əley hinə tədbirlər zamanı müxtəlif təsir mexanizmli 
bioloji preparatların işlədilməsinə üstünlük verilır.

Son zamanlar vaksini orqanizmə yeritmək üçün iynəsiz in -
yek  torlar geniş tətbiq edilir. Bunun nəticəsində peyvən d lə mə nin 
sürəti dəfələrlə artır. Həmçinin peyvəndləmə nəticəsində baş 
verən ağırlaşmaların qarşısı alınır və əhalinin böyük qrupunun 
eyni vaxtda immunizasiyası üçün şərait yaranır. Hazırda qara 
yara, bruselyoz, tulyaremiya, taun, qarın yatalağına və s. qarşı 
ef   fektiv vaksinlər hazırlanmışdır. Onlar yüksək immunoloji və 
e pi demioloji əhəmiyyətə malikdirlər.

Müasir dövrdə peyvəndin planlı (profilaktik) şəkildə aparıl-
ması üçün peyvənd təqvimi tərtib edilmişdir. Epidemik gös tə riş-
lə rə görə peyvəndlər müəyyən xəstəliklərin yayılma təhlükəsi 
olduğu zaman aparılır.

Beləliklə, peyvənd vasitəsilə yoluxucu xəstəliklərə qarşı həs-
sas lığın azaldılması və ya immunitetin artırılmasının yoluxucu 
xəstəliklərlə mübarizədə mühüm epidemioloji əhəmiyyəti vardır. 
Bəzi xəstəliklərə qarşı aparılan immunizasiya əhali arasında d a-
vam lı immunitet yaradaraq törədicinin ləğvinə gətirib çıxara 
bilər. Təbii çiçəyə qarşı dünya miqyasında aparılan vaksinasiya 
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n ə ticəsində xəstəliyin ləğv edilməsini buna misal göstərmək 
olar.

Yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə, xüsusilə “uşaq inf ek-
siya larına” qarşı aparılan tədbirlər arasında seroprofilaktikanın 
b ö yük rolu vardır. Bu məqsədlə qızılca, skarlatina, epidemik 
parotit və s. yoluxmuş xəstələrlə təmasda olanların xəs tə lən mə si-
nin qarşısının alınmasında immunoqlobulindən istifadə e di lir.

Həssas kollektivlərin spesifik profilaktikası ilə yanaşı, onla-
rın yoluxucu xəstəliklərə qarşı ümumi müqavimətini artırmaq 
la zım dır. Bu məqsədlə fiziki məşğələlərdən, vitaminli qida və s. 
i s tifadə edilir.

Hər hansı yoluxucu xəstəliklə mübarizə mürəkkəb işdir və 
g  e   niş kompleks tədbirlərdən istifadə edərək epidemik prosesin 
tər  kib element lərinə (infeksiya mənbəyi, yoluxma mexanizmi, 
əha li nin həssas təbəqəsi) təsir etməklə ocaqda xəstəliyin tezliklə 
d a yan  dırılmasını və ləğvini təmin etmək olar. Müasir dövrdə yal-
nız yoluxucu xəstəliyə qarşı kompleks epidemiya əleyhinə təd -
bir lərin həyata keçirilməsi ilə mübarizə aparmaq mümkündür.

Epidemiya əleyhinə tədbirlərin effektivliyi

Effektivlik görünən tədbirlərin nəticəsi ilə ölçülür. Belə ki, 
epidemiya əleyhinə vasitələr və tədbirlər yoluxucu xəstəliklərin 
səviyyəsinə, tərkibinə və dinamikasına və əhalinin sağlamlığının 
digər göstəricilərinə (ölüm, əlillik və əmək fəaliyyətinin müvəq-
qə ti itirilməsi) təsir edərək onların yayılmasının qarşısını alır və 
bununla əhaliyə dəyən mənəvi və iqtisadi zərəri aradan qaldırır. 
Bunlara əsasən yoluxucu xəstəliyə göstərilən təsirin epidemio-
loji, sosial və iqtisadi əhəmiyyətə malik olduğu aydınlaşır.

Epidemioloji effektivlik epidemiya əleyhinə tədbirlərdən isti-
fadə edərək xəstəliyin azaldılmasının kəmiyyət göstəriciləri ilə 
qiy mətləndirilir.

Sosial effektivlik epidemiya əleyhinə tədbirlərin tətbiq edil-
məsi nəticəsində xəstəliyin enməsi səviyyəsi ilə hesablanır. Epi-
demiya əleyhinə vəsaitlərin alınması, onların istifadə edil məsi 
və epidemiya əleyhinə tədbirlərin aparılması iqtisadi məs rəfl ə 
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bağ lıdır. Epidemiya əleyhinə vəsaitlər və tədbirlərin iqtisadi-so-
sial effektivliyinin hesablanması o vaxt aparılır ki, on ların tət bi-
qinə xərclənən dəyərin vacibliyi əsaslandırılsın (xü su silə baha 
başa gələn epidemiya əleyhinə vəsait və təd birlər). Təcrübi işdə 
m ü təxəssirlər çox vaxt epidemioloji təsir m əf humundan istifadə 
edirlər.

İdarə� olunmayan� yoluxucu� xəstəliklər. Bu yoluxucu xəs tə-
liklər qrupuna qarşı effektiv mübarizə tədbirləri mövcud deyildir.

İdarə� olunan� yoluxucu� xəstəliklər. Bu yoluxucu xəstəliklər 
qrupuna qarşı elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsirli tədbirlər 
hazırlanmışdır və onların effektivliyi təcrübədə təsdiq olunmuş-
dur. İdarə olunan yoluxucu xəstəliklər iki əsas qrupa bölünür: 1) 
immunoprofilaktika vəsaitləri ilə idarə olunan yoluxucu xəs tə-
lik lər və 2) sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan yoluxucu 
x əs  təliklər. Streptokokk infeksiyasında, bununla yanaşı, müalicə 
tədbirləri və pensillin sırasına aid dərmanlarla müvəffəqiyyətlə 
mübarizə aparıla bilər. İnsanların ev heyvanları zoonozlariyla 
xəs  tələnməsinin profilaktikası sanitar-baytarlıq tədbirləri və pey-
vən dlərlə, təbii-ocaqlı yoluxucu xəstəliklərdə isə məh dud laş dı-
rıcı və peyvəndləmə tədbirləri ilə aparılır.

İmmunprofilaktika vəsaitləri ilə idarə olunan yoluxucu xəs tə-
lik lərə aerozol antroponozlar aid edilir (vaksini olanlar).

Sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan yoluxucu xəs tə lik-
lə rə fekal-oral yoluxma mexanizminə malik olan antroponozlar 
da aid edilir. Bununla belə, çox fəal fekal-oral yoluxma mexa-
nizmi ilə yayılan yoluxucu xəstəliklərdə (poliomielit, A viruslu 
hepatit, Zonne dizenteriyası) sanitar-gigiyenik tədbirlərin effek-
tivliyi az olmuşdur. Poliomielitin idarə edilməsi ancaq vaksinin 
tətbiqi nəticəsində mümkün olmuşdur.

Məhdudlaşdırıcı tədbirlərin məzmunu və təşkili

Hər hansı bir yoluxucu xəstəlik ocağının ləğv edilməsinin əsas 
istiqamətləri aşağıdakılarla müəyyən olunur:

a) infeksiya mənbəyinin zərərsizləşdirilməsi üzrə tədbirlər;
b) törədicinin yoluxma mexanizminin qırılması üzrə təd bir lər;
c) əhalinin spesifik immunitetinin yaradılması üzrə təd birlər:
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Tədbirlərin
 istiqamətləri Tədbirlər

İnfeksiya 
mənbəyi

1.  İzolyasiya, müalicə-diaqnostik, rejim-məh-
dud  laş dı rı cı t əd birlər.

2. Sanitar-baytarlıq tədbirləri. Deratizasiya.

Yoluxma 
mexanizmi

3.  Əksepidemik istiqamətli, sanitar-gigiyenik 
təd bir lər.

4. Dezinfeksiya, dezinseksiya. 
Orqanizmin
həssaslığı

5. İmmunprofilaktika.
6. Təcili profilaktika.

Ümumi tədbirlər 7. Laborator tədqiqatlar.
8. Sanitariya maarifi işi.

Əvvəlcə infeksiya mənbəyinə qarşı aparılan tədbirləri araş dı raq.
İnfeksiya mənbəyinin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər 

infeksiya mənbəyinin (antroponoz, zoonoz, zooantroponoz xəs tə -
liklər) xarakterindən asılıdır.

Antroponozlar zamanı aparılması vacib olan tədbirlər bunlardır:
1. kollektivi xəstə insan və ya törədicigəzdirəndən qoru maq;
2. infeksiya mənbəyini törədicidən azad etmək;
3. canlı keçiricilərin infeksiya mənbəyinə yaxınlaşmasının 

qarşısını almaq (transmissiv antroponozlarda).
Bu məqsədlə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: izolyasiya, 

müalicə-diaqnostik, rejim-məhdudlaşdırıcı tədbirlər.
İzolyasiya – ocaqda əksər infeksion xəstəliklərdə aparılan i l-

kin əksepidemik tədbirlərdən biridir. İzolyasiya xəstənin və ya 
xəstəliyə şübhəli şəxsin müvafiq müalicə-profilaktik müəs si sə-
lə rə (somatik xəstəxananın infeksion izolyatoru, yataqxana, g ə-
mi, qatarda və s. yoluxucu xəstələr üçün izolyator, infeksion şö -
bə nin və ya xəstəxa nanın boksu və ya palatası) yerləşdirilməsi 
ilə əldə edilir. Xüsusi təhlükəli infeksiyalarda xəstəni xüsusi hos-
pitallarda yerləşdirirlər. İzolyasiya xəstənin və ya törə di ci gəz-
dirənin tam sağalmasına qədər davam edir. Onun müddəti x ü susi 
təlimatlarda göstərilir.
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Bəzi infeksiyalarda xəstə və ya törədicigəzdirən evdə (əgər 
ş ə rait imkan verirsə, həkim-epidemioloq icazə verirsə) izolya-
siya olunur. Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərindən yalnız 
v ə rəm və cüzamda uzunmüddətli izolyasiya tətbiq olunur.

Məcburi hospitalizasiya – aşağıdakı yoluxucu xəstəliklərdə 
aparılır:

1. Antroponozlar: qarın yatalağı, A və B paratifləri, səpgili 
yatalaq, difteriya, vərəm (bakterial forması), poliomielit, təbii 
çi çək, vəba, viruslu hepatitlər, cüzam, sifilis.

2. Zooantroponozlar: taun, qarayara və s.
Xəstənin məcburi hospitalizasiyadan boyun qaçırması q a-

nun la cəzalandırılır. Xəstələrin hospitalizasiyası müalicə-profi-
laktik idarələrin köməyi ilə xüsusi nəqliyyatla aparılır ki, sonra-
dan o, mütləq dezinfeksiyaya məruz qalmalıdır.

Xəstələrin və törədicigəzdirənlərin hospitalizasiyasının epi-
demioloji əhəmiyyəti effektiv etiotrop terapiyanın aparılması və 
ya infeksiya mənbəyi tərəfindən xaric edilən törədicinin dövr 
etməsinin qarşısını alan digər tədbirlərin həyata keçirilməsi 
zamanı daha çox artır.

Xüsusi təhlükəli infeksiyalarda (XTİ) həm xəstələr, həm də 
onunla təmasda olanlar izolyasiya edilir. XTİ halları (taun, təbii 
çiçək, vəba) baş verən yaşayış məntəqə lə rində rejim-məh dud laş-
dı rıcı tədbirlər həyata keçirilir. Burada məq səd – xəstələrlə t ə-
mas   da olanların arasından potensial infeksiya mənbələrinin 
yerdəyişməsini azaltmaq və bununla infeksiyanın ocaqdan k ə na-
 ra çıxmasının qarşısını almaqdır.

Məhdudlaşdırıcı tədbirlər sırasına aşağıdakılar aiddir: tibbi 
müşahidə, observasiya, karantin.

Tibbi müşahidə – infeksion xəstələrin fəal aşkar edilməsinə 
yönəldilərək termometriya, müayinə, laborator tədqiqatlar, izol-
yasiya və hospitalizasiya tədbirləri aparmaqla yekunlaşır. Xəs-
tələr infeksiya mənbəyi olmadıqda (əksər zoonozlarda) tibbi m ü-
şa hidə ilə kifayətlənirlər. Xüsusi təhlükəli infeksiyalarda isə 
o   b   ser vasiya qoyulur.

Observasiya – xüsusi təhlükəli infeksion xəstəliklərin yayıl-
ması təhlükəsinin qarşısını almağa yönəldilmiş izolyasiya-məh-
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dud laşdırıcı və müalicə-profilaktik tədbirlərin yerinə y e ti ril mə-
sini nəzərdə tutan tədbirlər sistemidir. Observasiya dedikdə tibbi 
müşahidə başa düşülür. Praktikada observasiya rejimi güclü tib bi 
müşahidə ilə yanaşı, əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirləri də (hərə-
kətin hissəvi məhdudlaşdırılmasını) nəzərdə tutur. Təmasda o l an  -
lar adi həyat tərzi keçirirlər, lakin onlar müəyyən vaxtlarda tibbi 
müayinə üçün müraciət etməli və həkimin təyin etdiyi mü hüm 
təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməlidir.

Karantin – hərfi mənada 40 gün deməkdir (quarantena – ital-
yanca “40” deməkdir). Bu termin orta əsrlərdə dəniz gəmi lə-
rin də taunla yoluxma ehtimalı olduqda, reyd zamanı onların 40 
gün ərzində saxlandıqları üçün işlədilmişdir.

karantin – ocağın tam izolyasiyası və xəstəliyin tam ləğv 
edil məsinə yönəldilmiş əksepidemik tədbirlər sistemində nə -
zər də tutulan rejim-məhdudlaşdırıcı tədbirlərdir. Karantin a n caq 
infek si  yanın geniş yayılması təhlükəsi olduqda həyata keçirilir.

Karantində observasiya tədbirlərinə əlavə olaraq ocağın sər-
həd lərinin silahlı qüvvə ilə qorunması (zəncirvari) tətbiq edilir, 
əvvəlcədən müşahidə və müayinə olunmadan ocaqdan çıxış q a-
dağan edilir.

Təhlükəli hallarda Respublika Səhiyyə Nazir liyinin qərarı ilə 
Karantin həyata keçirilir. Observasiya və karantin şəraitinə düş-
məyən bir çox xəstəliklərdə infeksiya mənbəyinin izolyasiyasın-
dan və ocağın dezinfeksiyaedici preparatlarla işlən mə sin dən s on -
ra ocaqda tibbi müşahidə qoyulur. Digər hallarda yoluxucu 
x əs     təlik keçirmiş rekonvalessentləri dispanser müşahidəyə (dis-
panserizasiya) alırlar.

Dispanserizasiya – bu kateqoriyalı (qarın yatalağı, viruslu 
hepatitlər, dizenteriya, bruselyoz, vərəm keçirmiş) şəxslərin m ü-
şa   hidəyə alınması, onların sağlamlıq vəziyyəti üzərində dinamik 
müşahidənin aparılması, residivlərin və ağırlaşmaların erkən a ş-
kar edilməsi, törədicigəzdirənlərin ambulatoriya və ya stasionar-
larda sanasiyası məqsədini güdür. Dispanserizasiya müalicə-
profilak tika şəbəkəsi işçiləri tərəfindən GEM-in nəzarəti altında 
aparılır.

Zooantroponozlarda infeksiya mənbəyinə qarşı seçici təd bir-
lər həyata keçirilir. Belə ki, zooantroponozlarda ev heyvan la rı 
məhv edilir, onların cəmdəyi isə sonradan utilizasiyaya məruz 
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qalır. Məsələn, bruselyoz, vərəm və s. xəstəliklərdə xəstə hey v an    -
ları sanitar-qəssabxanalarda öldürür və heyvan xammalı y e ni  dən 
emal edilir; qarayarada xəstələrin meyidi və ölən heyvanların 
cəsədi utilizasiya edilmədən yandırılır. Çoxqiymətli heyvanlar-
dan (mal-qara, bahalı xəz məmulatı olan gəmiricilər və s.) söh bət 
getdikdə isə xəstə heyvanların saxlanılması və sanasiyası üçün 
xüsusi təsərrüfatlar yaradılır.

Bəzi hallarda infeksiya mənbəyi ilə təmasda olanların, həm-
çinin ümumi yoluxma mexanizminin (su, qida məhsulu, keçi-
ricinin fəaliyyət zonası) təsir radiusunda olanların aşkar edilməsi 
və hospitalizasiyası ilə yanaşı, təcili profilaktika və ya profilak-
tik müalicə metodu tətbiq edilir. Məsəsən: vəbada – antibio tik-
op  ro filaktika, qızılcada – qlobulinprofilaktika, qarın yatalağı, d i-
zenteriyada və s. zamanı faqoprofilaktika və digər tədbirlər 
apa  rılır ki, burada məqsəd inkubasiya dövründəcə infeksion xəs-
tə liyin qarşısını almaqdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç də həmişə hərtərəfli tibbi 
müşahidə ilə törədicigəzdirənin aşkar edilməsinə nail olunmur. 
Bununla əlaqədar törədicigəzdirənliklə müşayiət olu nan infek-
son xəstəliklərdə (məs., dizenteriya, amöbiaz, menin qokokk 
infeksiyası, poliomielit, difteriya və s.) bakterioloji (parazitoloji) 
t  əd  qiqatların aparılması zərurəti yaranır. Ocaqda olan və y o lux-
 ma təhlükəsinə məruz qalan şəxslər bu müayinələrə ilk n öv bədə 
cəlb olunurlar. Bağırsaq infeksiyalarında, adətən, bu törə dici gəz-
dirənlər yeganə su təchizatı sistemi (qurğu), ayaqyolu ilə bağlı 
olan, yoluxmuş eyni məhsuldan istifadə edən və s. şəxs lərdir.

İnfeksiya mənbəyinin aşkar edilməsində əhalinin özünün ş ü-
urlu, fəal iştirakının əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür. Bu, əhali ara-
sında sanitar maarifi işini gücləndirməklə, müxtəlif disputlar, 
söhbətlər və müsahibələr keçirməklə, digər təşviqat vasi tə lə rin-
dən – broşura, plakat, vərəqələr və s. istifadə etməklə əldə olunur.
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Xəstəxanadaxili yoluxmaların profilaktikası

İnfeksion xəstəliklərin profilaktikasında müalicə profilaktik 
müəssisələrdə (MPM) sanitar əksepidemik rejimin düzgün təşkil 
olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Burada əsas MPM-ə ida-
rə lərə gələn digər şəxlərin xəstələrlə təmasda olmaq imkanını 
aradan qaldırmaqdır.

Xəstəxanadaxili yoluxmaların profilaktikası ilk növbədə ida rə-
nin (binanın) düzgün planlaşıdırlması, bu müəssisədə əks epide-
mik rejimin yerinə yetirilməsi, həmçinin xəstələrin evdə saxlan-
ması zamanı, xüsusən epidemik şəraitin qeyri-qənaətbəxş o l  duğu 
vaxtda tam tibbi xidmətlə təmin olunması ilə əldə edil m ə  lidir.

Uşaqlar “filtr”dən və ya qəbul bokslarından keçdikdən sonra 
daxil olurlar. Girişdə yerləşdirilmiş “filtr”də tibb bacısı hər bir 
u şa ğı müayinə edir. “Filtr”də izolyator olmalıdır. Yoluxucu xəs-
təlik əlaməti olmayan uşaqlar ümumi otağa keçirlər.

Poliklinikadan çıxış digər qapıdan olur. Uşaqda yoluxucu 
xəstəlik əlamətləri olduqda onu müayinə edən şəxslə birgə izol-
yatora keçirirlər. Burada xəstəni həkim müayinə edir və ona qar-
şı lazımi müalicə tədbirlərini həyata keçirir. Əgər uşaqda hos pi-
ta lizə olunacaq xəstəlik aşkar edilibsə, onu izolyatordan b ir  başa 
yoluxucu xəstəxanaya göndərirlər. İzolyator sonradan d e zin fek-
siya edilməlidir.

Sahə terapevti və pediatrının işi

İnfeksion xəstəliklərlə mübarizə xüsusi sanitar-əksepidemik 
i darələr tərəfindən, habelə GEM-in iştirakı ilə həyata keçirilir. 
L a kin bu işdə həmçinin bilavasitə müalicə şəbəkəsinin polikli-
nika, ambulatoriya, feldşer məntəqələri, uşaq müəssisələri və s. 
i şçiləri də iştirak edirlər.

Tibb işçilərinin əsas vəzifəsi xəstələri yüksək keyfiyyətli tibb 
xidməti ilə təmin etmək, həmçinin onlara xidmət edən heyət ara-
sında profilaktik işi həyata keçirməkdir. Buna görə də, bütün 
əksepidemik işin effektivliyi ümumilikdə bilavasitə müalicə h ə-
kim lərinin vəzifələrinə aid olan əksepidemik və profilaktik işin 
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aparılmasının tamlığından, keyfiyyətindən və vaxtında aparılma-
sın dan sıx asılıdır.

Sahə həkiminin vəzifələrindən biri yoluxucu xəstələrin erkən 
diaqnostikası və xidmət olunan ərazidə epidemik ocağın vax-
tında ləğv edilməsidir. Bu ilk növbədə müalicə profilaktika i ş-
çilərinin – sahə həkimləri və uşaq müəssisələrinin həkimlərinin 
fəaliyyətlə rindən birbaşa asılıdır. Belə ki, infeksion xəstəliyi a ş-
kar etmədən epidocağın olması haqqında sanitar-əksepidemik 
xi d mət heç bir məlumat ala bilməz.

Sahə həkimləri yalnız infeksion xəstəliklərin diaqnostikası 
məsələlərini deyil, həmçinin onların epidemiologiyasını da bil-
mə lidirlər. Belə ki, keyfiyyətli yığılmış epidemioloji anamnez 
həkimə xəstəliyi daha erkən vaxtlarda aşkar etməyə imkan verir.

Heç bir xəstə, xüsusən yüksək hərarətli xəstə, diaqnozu d ə-
qiq təyin olunmadıqda evdə 3 gündən artıq saxlana bilməz. B e  lə 
xəstələri yeni xəstələnmə hallarının qarşısını almaq məq sə di ilə, 
həmçinin stasionarda daha keyfiyyətli diaqnostika aparmaq üçün 
imkan daxilində hospitalizasiya etmək lazımdır.

Diaqnoz qoyulduqdan sonra müalicə həkimi mütləq sahədə 
infeksion xəstəlik ocağının olması haqqında məlumat verməlidir.

Xəstənin hospitalizasiyasından sonra ocaqda yekun dezin-
feksiya aparılır. İnfeksion xəstəliyə şübhə olduqda təcili bildiriş 
vərəqəsi doldurulur. Bundan başqa, hər bir xəstələnmə halı yolu-
xucu xəstəliklərin qeydiyyatı jurnalında (f.60) qeydə alınır ki, bu 
da müalicə-profilaktik və uşaq müəssisələrində mütləq dolduru-
lur. jurnalda ilkin diaqnoz, əgər sonradan dəyişiklik olarsa, “D i-
aqnozun dəyişilməsi” qrafasında son diaqnoz haqqında l a zı  mi 
m ə lumat yazılır.

Xəstəlik ocağında müalicə həkiminin vəzifəsi xəstə ilə tə ma s-
 da olan bütün şəxsləri müəyyən etmək və onlar üzərində müşa-
hidə aparmaqdır. Tibbi müşahidə xəstənin hospitalizasiyası g ü-
nün dən və ocağın işlənməsindən başlayaraq, maksimal i n k ub asiya 
müddəti ərzində qoyulur. Əgər onların arasında su təc hizatı sis-
temi, uşaq müəssisələrinin işçiləri və bilavasitə müalicə müəs-
sisələrində çalışan şəxslər, həmçinin uşaq müəssisələrinə ge dən 
uşaqlar varsa, onda belə hallarda onlar müvəqqəti işdən kənar 
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edi lir, uşaqlar isə uşaq müəssisələrinə buraxılmır. Təc rid olun ma-
nın müddəti müxtəlifdir. O, hər bir infeksiyada fərdi g ö tü rü lür 
və əsasən xəstəliyin inkubasiya dövrü ilə müəyyən edilir.

Poliklinikanın əksepidemik işi 

Tədqiqat baş həkim (və onun köməkçisi), baş tibb bacısı, 
hə kim-immunoloq və s., yəni bilavasitə əksepidemik və profi l ak  -
ti ki işə cavabdeh olanların iştirakı ilə aparılır. Epidemioloji müa-
yinənin nəticələri akt şəklində tərtib edilir. Epidemioloq müa yi nə-
nin əvvəlində həmin müəssisə haqqında GEM-də olan s ə   n ə d   lərlə 
tanış olur.

Uşaq�poliklinikasının�müayinə�planı.
Epidemioloji əhəmiyyəti olan ümumi məsələlər:
1. Bina (tipləşdirilmiş, uyğunlaşdırılmış), sanitar-kommunal 

vəziyyət (su təchizatı, isti su ilə təmin olunma, kanalizasiya, 
ven tilyasiya, qızdırıcı şəbəkə), xəstə uşaqların qəbulu üçün filtr 
və boksların varlığı və yerləşdirilməsi, əməliyyat kabineti, pey-
vənd kabineti, kartoteka, sterilizasiya otağı, biokimyəvi, kliniki 
laboratoriyaların yerləşdirilməsi.

2. Xidmət göstərilən əhalinin, o cümlədən 1 yaşa qədər uşaq-
ların, mütəşəkkil və evdə tərbiyə alan uşaqların sayı.

3. Poliklinikaların xidmət göstərdiyi həkim sahələrinin, uşaq 
mək təbəqədər müəssisələrin, məktəb, məktəb-internatların, uşaq 
evləri və s. idarələrin sayı.

4. Poliklinikanın ştatı, həkimlərlə, orta və kiçik tibb heyəti ilə 
təc hizatı. Ştatda ixtisas həkimlərinin (dezinfektor, immunoloq) o l-
ması. 

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər kompleksinə aiddir:
1. Ayrı-ayrı nozoloji formalar (infeksiyalar qrupu) üzrə profi-

laktik və əksepidemik tədbirlər planının olması, tamlığı, vax-
tında aparılması və bu tədbirlərin kompleksliyi.

2. Ayrı-ayrı nozoloji formalar zamanı axırıncı 3-4 il ərzində 
və cari ilin keçən ayları (3-6-9) üzrə dinamikada 1000 uşağa 
g ö  rə infeksion xəstəliyin səviyyəsi. 
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3. Xəstəliyə şübhəli şəxslərin və xəstə uşaqların qəbulunun 
ar dı  cıl lığı, onların laborator müayinəsi.

4. Poliklinikanın sanitar vəziyyəti, boksların, qurğuların tə -
miz   lənməsi və zərərsizləşdirilməsi, bunun üçün təlimat ların ol -
ması və o n ların yerinə yetirilməsi.

5. Diaqnostik vəziyyəti: onun vaxtında qoyulması, diaq nos ti-
kanın gecikməsinin səbəbləri. Bağırsaq pozğunluğu olan xəs tə-
lə rin, həmçinin evdə müalicə alanların bakterioloji müayinəsinin 
tamlığı və vaxtında aparılması.

Poliklinikada� yoluxucu� xəstəliklərin,� həmçinin� onun� xroniki�
formalarının�qeydiyyatının�vəziyyəti.

Yoluxucu xəstəliklərin qeydiyyatı jurnalının doldurulmasının 
düzgün aparılmasının, qeydiyyatın tamlığının gözlənilməsi.

Hospitalizasiyanın� vəziyyəti� (tamlığı,� vaxtında� aparılması,�
ev�də�müalicə�olunmanın�tezliyi).

Cari�və�yekun�dezinfeksiyanın�vəziyyəti�(tamlığı,�zərər�siz�ləş�di-
rilmənin�keyfiyyəti,�dezinfeksiyanın�aparılması�tezliyi,�səbəb�ləri).

Tibb alətlərinin mexaniki təmizlənməsinin və sterilizasi ya-
sının keyfiyyəti (mərkəzləşdirilmiş sterilizasiyanın olması, onun 
iş rejimi, alətlərin komplektasiyası. Benzidin sınaqlarının qoyul-
masının ardıcıllığı və tezliyi). Müayinə vaxtı benzidin sınağının 
qoyulmasının nəticələri.

Təmasda�olanlara�qarşı�görülən�tədbirlər:
Təmasda olanların qeydiyyatı jurnalı, təmasda olanlar üzə rin-

 də müşahidə vərəqələrinin doldurulmasının, o cümlədən bakte ri  o-
loji, biokimyəvi və s. müayinələrin aparılmasının tamlığı.

6. Xəstəlik keçirənlərin və xronik formalı xəstələrin dispan-
serizasiyasının vəziyyəti. 

7. İnfeksion xəstəliklərin təhlili və poliklinikada dispan se ri za-
siyanın keyfiyyəti və tamlığı. Hesabat formalarının (f.1, 2) təh lili.

8. Profilaktik peyvəndlər xüsusi planla yoxlanılır. 
9. Sanitariya maarif işi.
10. Kadrlarla iş.
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Böyüklər üçün poliklinikada sahələr üzrə aparılan bütün əks-
epidemik iş yoluxucu xəstəliklər kabinetinin rəhbərliyi ilə birgə 
təşkil edilir. Bu poliklinikaların profilaktik və əksepidemik işinə 
epi  demioloq İXK-nin həkiminin bilavasitə iştirakı ilə birgə n ə-
zarət edir. 

Göstərişlərlə yanaşı, xəstəni və onu əhatə edənlərin məişət 
şəraiti öyrənilir, onları tam izolyasiya etmək, lazımi effektiv m üa-
licəni həyata keçirmək və xəstələrə qulluğu təmin etmək imkanı 
da nəzərə alınır. Bu sahədə aparılan daha böyük iş həmin mən-
təqələrdə planlı surətdə və epidemioloji göstərişlərə əsasən yolu-
xucu xəstəliklərin spesifik profilaktikası üzrə görülən i ş lər dir.

 Bütün profilaktiki işə, peyvənd profilaktikası da daxil o l-
maqla, GEM-in epidemiya əleyhinə şöbəsi və poliklinikalarda 
x ü susi yaradılmış peyvənd kabinetləri tərəfindən rəhbərlik edilir. 

 Uşaq poliklinikalarının əsas vəzifəsi (həmçinin həkim mən-
təqələri və feldşer-mama məntəqələrində tibb işçilərinin) 14-16 
yaşa qədər uşaqların sağlamlığı, habelə onların fiziki inkişafı 
üzərində müşahidə aparmaqdan ibarətdir. 

 Uşaqlara xidmət göstərən tibb işçilərində həmin ərazidə olan 
uşaqların sayı və yaş tərkibi haqqında dəqiq məlumatlar olmalı-
dır. Uşaq kontingentinin dəqiqləşdirilməsi doğum evləri, ev ida-
rələri və nikah idarələri ilə sıx əlaqə əsasında əldə edilir. Əra ziyə 
yeni gələn hər bir uşağın vaxtında və dəqiq qeydə alınması üçün 
uşağın inkişaf tarixi tərtib edilir və peyvəndlərin qeydiyyatı kar-
tası doldurulur. Ərazidən gedən uşaqlar qeydiyyatdan ç ı xa-
rılmalıdır. 

 Gündəlik qeydiyyatdan əlavə, ildə 2 dəfə ərazidə olan uşaq-
lar haqqında məlumatlar tibb işçiləri tərəfindən evlərə patronaj-
lar edilməklə yoxlanılmalıdır. 

 Bu cür aparılan qeydiyyat uşaqların tam profilaktik pey-
vənd  lərlə təmin olunması üçün vacibdir. Uşaq poliklini kala rının, 
həmçinin həkim məntəqələrinin həkimləri əhali arasında və m ü-
tə şəkkil uşaq kollektivlərində – uşaq bağçaları, yaslı, uşaq e v-
ləri, məktəb, internatlarda böyük profilaktik iş aparırlar. Onlar 
bu işi GEM-in rəhbərliyi altında yerinə yetirirlər.
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Dezinfeksiya

Dezinfeksiya və dezinseksiya əksepidemik işin tərkib hissəsi 
olub, törədicinin yoluxma yolları və amillərinin, deratizasiya isə 
in feksiya mənbəyinin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir.

Dezinfeksiya xüsusi şəhər dezinfeksiya mərkəzinin və Gigi-
yena və Epidemiologiya mərkəzlərinin işçiləri tərəfindən həyata 
keçirilir. Onların tərkibində profilaktik, ocaqlı və kamera i ş lə-
mə si şöbəsi vardır. İşi həkim-dezinfeksionistlər, deztəli matçılar 
və dezinfektorlar təşkil edir.

Profilaktik dezinfeksiya şöbəsinin funksional vəzifələrinə 
m ü əs sisələr və idarələr arasında bağlanmış müqavilələr əsasında 
dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiyanın aparılması aiddir.

Ocaqlı dezinfeksiya şöbəsi ev ocaqlarında, məktəbəqədər uşaq 
müəssisələrində, məktəb-internatlarda, yataqxanalarda, sta si o nar-
larda və s. zərərəsizləşdirmə aparırlar.

Kamera dezinfeksiyası şöbəsinin sanitar buraxıcısı vardır və 
vərəm, səpgili yatalaq, viruslu hepatitlər, kəskin bağırsaq infeksi-
yaları, digər xəstəliklər ocağından götürülmüş əşyaların, həm-
çinin stasionarlarda yataq ləvazimatlarının dezinfeksiya və ya d e -
zi n seksiyası üçün dezinfeksiya kameraları ilə təchiz olunmuşdur.

Dezinfeksiya – xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq 
məqsədilə yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin (bakteriyaların, 
virusların, ibtidailərin və s.) məhv edilməsidir. Dezinfeksiya 
geniş mənada – ətraf mühit obyektlərində yoluxucu xəstəlik t ö-
rədicilərinin – bir çox xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi və ya k e -
çi   rici sayılan həşəratların və məişət parazitlərinin (dezinsek siya), 
həmçinin gəmi ricilərin (deratizasiya) məhv edilməsinə y ö nəl  -
dilmiş xüsusi tədbirlər kompleksidir. Dezinfeksiyanın profilak-
tik, cari və yekun növləri vardır.

Profilaktik�dezinfeksiya yoluxucu xəstəliklərin olub-olma ma-
sından asılı olmayaraq daima aparılır və onların yaranmasının və 
yayılmasının qarşısının alınmasına yönəldilmişdir. Belə ki, i ç mə-
 li suyun, çirkab sularının, ümumi istifadə yerlərinin və s. z ə rə r   siz-
ləş dirilməsi müntəzəm şəkildə aparılır.

Cari�dezinfeksiya bilavasitə xəstənin və ya törədicigəz dirənin 
ətrafında həyata keçirilir və yoluxucu xəstəliklərin törədici lə ri-
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nin ətraf mühitdə yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə a pa-
rılır.

Yekun�dezinfeksiya – xəstənin təmasda olduğu obyektlər v a-
si təsilə yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin yayılmasının qarşı-
sını almaq məqsədilə aparılır və bir dəfə – xəstənin təcrid edil-
mə sindən sonra yerinə yetirilir.

Dezinfeksiyanın aparılması üçün dezinfeksiya� vasitələri – 
kim yəvi və bioloji preparatlar, fiziki qurğular və aparatlar i ş lə-
dilir ki, bunlar insan və heyvanların müxtəlif xəstəliklərinin t ö-
rə dicilərinin məhv edilməsi (dezinfeksiya və sterilizasiyaedici 
vasitələr), xəstəlik lərin törədicilərinin keçiriciləri və təbii rezer-
vuarları – buğu ma yaqlılar (insekto-, akarisid və repellent vasi tə-
lər) və gəmiricilər (rodentisidlər) ilə mübarizə üçün n ə zər də t u-
tulmuşdur.

Dezinfeksiyada 3 əsas metod işlədilir: fiziki, kimyəvi və bioloji.
Bioloji�metod təmizləyici qurğularda və bioloji oksidləşdirici 

nohurlarda çirkab sularının zərərsizləşdirilməsi üçün tətbiq edi-
lir. Buğumayaqlılarla mübarizədə bioloji metodlar da tətbiq edi-
lir. Bu hallarda törədicinin populyasiyasını azaltmaq məqs ədilə 
parazitlər, yırtıcılar, xəstəliklərin törədiciləri (viruslar, gö bə lək-
lər, bakteriyalar, mikrosporidiyalar), bioloji aktiv mad də lər (hor-
monlar, feromonlar, sterilyantlar) işlədilir. Dezinseksiyanın bio-
loji metodu buğuma yaqlıların bakteriyalar, viruslar, göbə ləklər 
və s., həmçinin yırtıcılar- entomofaqlardan istifadə et mək lə bio-
loji vasitələrlə məhv edilməsinə yönəldilmişdir.

Fiziki vasitələrin və üsulların istifadəsinin məqsədi fiziki 
amil lərin onlara təsir etməsi yolu ilə potensial təhlükəli mikroor-
qanizm lərin ətraf mühit obyektlərində məhv edilməsi və kənar-
laş  dırılmasıdır. Bunlara aiddir: mexaniki (yuma, çırpma, süpürmə, 
nəm yığışdırma, tozsoranla təmizləmə), havaya vermə, ventil ya-
siya, ultrabənövşəyi şüalar, ultrasəs, rütubətli isti (qaynatma və 
1 000C-də su buxarı), yandırma, pasterizasiya (mayenin 30  də qiqə 
ərzində 70-800C temperaturda qızdırılması), günəş işığı, radioaktiv 
şüalanma.

Dezinfeksiyanın mexaniki üsulu daha sadə və əlçatandır, l a-
kin onlar yalnız mikrobların miqdarını azaltmağa imkan verir.
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Qaynatma qaynar suda korlanmayan əşyaların zərər siz ləş di-
ril  məsinin sadə, əlçatan və etibarlı üsuludur. Qaynatma qabların, 
tüpürcək qablarının, ləyənlərin, ağların, dəsmalların, xələtlərin, 
qi da qalıqlarının zərərsizləşdirilməsi üçün tətbiq olunur. Bakteri-
yaların əksəriyyəti qaynar suda ya ani, ya da 2-5 dəqiqə ərzində 
məhv olur. Lakin bəzi viruslar, məsələn, B və C viruslu hepatit, 
qarayaranın sporları yalnız 60 dəqiqədən sonra, tetanus sporları 
– 3 saatdan sonra, botulizm törədicisinin sporları isə 6 saatdan 
sonra məhv olurlar. Qaynayan suyun dezinfeksiya təsiri çay so da-
sının 2%-li məhlulu və sabun əlavə edildikdə daha da güc lənir.

Yüksək temperatura qədər qızdırılma bütün mikroor qaniz m-
lərin, o cümlədən spor formalarının ölümünə səbəb olur və m e tal 
əşyaların sürətli dezinfeksiyasında qaz alovu, spirtdə isladılmış 
yanar taponun üzərində közərtməklə işlədilir. Ləyənlər, tibbi t ə  yi -
natlı metal əşyalar (qayçılar, tutqaclar və s.) belə zərər siz ləş di rilir.

Azqiymətli çirklənmiş əşyaları, məsələn, makulatura, zibil, 
cır-cındır, bint və s. yandırmaqla zərərsizləşdirilir.

Ultrabənövşəyi şüalar yüksək bakterisid xüsusiyyətə malik-
dir, ona görə ultrabənövşəyi lampalar xəstəxana tikili lərinin, ilk 
n öv bədə cərrahiyyə, sarğı, əməliyyat kabinetlərinin dezinfeksi-
yası üçün geniş işlədilir.

Günəş şüaları da həmçinin yaxşı dezinfeksiya təsirinə malik-
dir, bu effekt əsas etibarilə onun ultrabənövşəyi spektri hesabı-
nadır. Ona görə günəşli havada ağları sərmək daha məq sə də uy-
ğun dur.

Dezinfeksiyanın kimyəvi�vasitələri sulu məhlullar, emulsi ya-
lar, suspenziyalar, aerozol, tozlar, polimer örtüklər, bakterisid 
x a s  səli parçalar şəklində işlədilir. Müalicə-profilaktika müəssisə-
lərində böyük miqdarda kimyəvi dezinfektantlar tətbiq edilir, 
onların hər birinin özünün antimikrob təsir spektri və əlavə ef -
fekti vardır.

Bakteriyalar, vərəm mikobakteriyaları, spor, kif göbələk ləri, 
maya göbələkləri, viruslara qarşı dezinfeksiya effekti mikrobio-
loji aktiv komponentlərdən asılıdır. Sonuncular qismində haloid-
tər kibli, oksigentərkibli, səthi-aktiv maddələr, quanidinlər, a l de-
hid lər, spirtlər və s. işlədilir.
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Haloidtərkibli birləşmələrə xlorlu birləşmələr aiddir: hipox-
lo  ridlər, xloraminlər, izosianur turşusunun duzları, elektro kim-
yəvi aktivləşdirilmiş məhlullar.

Xlortərkibli� dezinfektantlar geniş spektrli mikrobəleyhinə 
a k tivliyi, tez təsir etməsi ilə fərqlənirlər, onlar nisbətən ucuz-
durlar. Lakin korroziya təsiri ilə bağlı olaraq, onlar metaldan 
hazırlanmış məmulatların dezinfeksiyasında işlədilə bilmir, 
həm  çinin bu preparatların qıcıqlandırıcı təsiri, özünəməxsus iyi 
vardır. Tərkibində aktiv komponent kimi hidrogen peroksid olan 
və oksigentərkibli birləşmələrə aid edilən preparatlar yüksək 
dezinfeksiya effektinə malikdir. Onlar müxtəlif səthlərin, mebe-
lin, əşyaların, ağların, qabların, xəstələrə qulluq əşyalarının, 
rezindən, plastmasdan, şüşədən hazırlanmış tibbi təyinatlı alət-
lərin dezinfeksiyasında, habelə sterilizasiya məqsədilə istifadə 
olunur.

Səthi-aktiv� dezinfektantlar qrupuna təkribində aktiv maddə 
kimi dördlü ammonium birləşmələri olan aktiv komponentlər 
daxildir.

Dördlü�ammonium�birləşmələri�antimikrob spektrinin geniş-
liyinə görə xlortərkibli və fenol birləşmələrindən geri qalır, lakin 
onlar suda yaxşı həll olur, iyi və korroziyaedici xüsusiyyəti yox-
dur, insan üçün az toksikidir. Bu xassələri sayəsində onlar effek-
tiv dezinfeksiya vasitələri sayılırlar. Preparatlar bakterisid (və-
rəm mikobakteriyaları istisna edilməklə), funqisid və KRVİ 
müna sibətdə virulisid təsirə malikdir. Onlar əsas etibarilə mebel, 
döşəmə, divarların gündəlik zərərsizləşdirilməsində tətbiq edilir, 
yuyucu xassələrinin olması isə yuma, təmizləmə və dezinfeksiya 
prosesini bir anda yerinə yetirməyə imkan verir.

Quanidinlər�qrupu dar spektrli antimikrob, yəni yalnız bak-
te risid təsirə malikdir. Onlar mikrobakteriyalar, viruslar, göbə-
ləklər, sporlara qarşı aktiv deyildirlər. Spirtlərlə birgə işlə dil-
dik də aktivliyi xeyli yüksəlir.

Aldehidlər, xüsusilə qlütar aldehidi alətlərin zərərsiz ləş di ril-
mə sində dezinfeksiya vasitəsi kimi geniş işlədilir, lakin əv vəl -
cədən alətlərin təmizlənməsi lazımdır, belə ki, preparatlar zülal 
çirklənməsini fiksə edirlər.
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Spirtlər, xüsusilə də etil və izopropil spirti sərbəst və ya 
m üx   təlif kimyəvi birləşmələr şəklində dəri antiseptikləri və d e-
zin   feksiya vasitəsi kimi işlədilir. Onlar stomatologiyada alət lərin 
zərərsiz ləş diril məsi, həmçinin müxtəlif avadanlıqların sət hinin 
zərərsizləşdirilməsi məqsədilə tətbiq edilir.

Hazırda çoxlu sayda xarici dezinfeksiya vasitələri vardır. 
Kim yəvi dezinfeksiya vasitələri bu və ya digər dərəcədə toksik 
preparatlar olmaqla insanlara, heyvanlara, bitkilərə zərərli təsir 
göstərdiyi üçün qanunla hər bir dezinfeksiya vasitəsinin dövlət 
qeydiyyatından mütləq keçməsi lazımdır. Bu, məcburidir və o n-
la rın tətbiqi və sertifikasiyası üçün labüddür.

Sertifikasiyadan keçmiş dezinfeksiya vasitələri arasında ala-
minol, kalsium hipoxlorit, xloramin B, xlorlu əhəng (tərkibində 
28-35% aktiv xlor olan kalsium duzlarının qarışığı), natrium 
hipox lorit, blanizol, virkon, kalsium xloridin iki-üç əsaslı duzu, 
dezam, dixlor-1, javelion, klorsept, presept, lizoformin 3000, 
xlorsin, sterillium, erigid forte, dekoneks 50 plyus, septodor-forte.

Dezinfeksiya məqsədilə yuyucu və təmizləyici vasitələr 
işlədilir: “Dezxlor”, “Universal”, “Uralski”, “Vita”, “Sana”, 
“Belka”; yemək və mətbəx qabları üç ün – “Posudomoy”; sani-
tar-texniki və təsərrüfat avadanlığı üçün – “Blesk”, “Kama”, 
“Sanitarnı”, “Sanita”.

Perhidrol, etil spirti, fenol, formaldehil, formalin, xlorheksi-
din biqlükonat geniş işlədilir.

Perhidrol (hidrogen peroksid) yaraların yuyulması, qarqara, 
qabların zərərsizləşdirilməsi üçün tətbiq edilir. Etil spirti çox 
vaxt 70% qatılıqda inyeksiyalar zamanı dərinin zərərsiz ləş di-
rilməsi, pinset və digər alətlərin sterilizasiyası üçün işlədilir. 
Fe no lun 3-5%-li sulu məhlulu yaxşı bakterisid, funqisid və viru-
lisid təsirə malik olub, bağırsaq infeksiyaları, tənəffüs yolu 
( v ə rəmdən başqa) infeksiyaları ocaqlarında və bəzi zoonozlarda 
işlədilə bilər. Onun məhlulu ilə pəncərələr, qapılar, mebellər (c i-
lalanmış və laklanmış mebeldən başqa), ağlar işlənir.

İnsan üçün fenol toksikidir, dərini və selikli qişaları qıcıqlan-
dırır, hətta xoralar əmələ gəlir.

Formaldehid (qarışqa turşusunun aldehidi) yüksək bakte ri sid, 
virulisid, funqisid və sporosid xassələrə malikdir; formalde hidin 
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40%-li sulu məhlulu formalin adlanır. Onun 2-3%-li məhlulu y a-
şayış yerlərində müxtəlif əşyaların, 25%-li məhlulu göbələk 
xəstəliklərində ayaqqabıların zərərsizləşdirilməsi zamanı istifadə 
edilir. Su buxarı ilə birlikdə formalin buxar-formalin dezinfeksiya 
kameralarında paltar və yataq ləvazimatlarının işlənməsi üçün tət-
biq edilir.

Formalin – buxar-formalin kameralarında buxar şəklində i ş-
lə dilir. O, tibbi təyinatlı alətlərin zərərsizləşdirilməsi üçün “üç lü 
məhlulun” (formalin, fenol və sodalı sulu məhlul) tərki binə d a-
xildir. Formalin 20%-li məhlul şəklində sintetik par ça la rın z ə rər-
siz ləşdirilməsi üçün tətbiq olunur.

Xlorheksidin biqlükonat (hibitan) 0,5%-li sulu və spirtli 
məh  lul şəklində cari və yekun dezinfeksiyada istifadə edilir. Onu 
cərrahlar əllərin işlənməsi üçün işlədirlər.

Dezinfeksiya vasitəsi işlədilməzdən əvvəl gözlə görünən 
üzvi çirklənmələrin (qan, selik) su ilə dolu qablarda tənzif sal-
fetlər, pambıq tamponlar vasitəsilə kənar edilməsi vacibdir. Boş-
luq və kanalların yuyulması mütləq lazımdır. Dezinfeksiya başa 
çat dırıldıqdan sonra dezinfektantın növündən asılı olmayaraq, 
bü tün məmulatlar axar su altında və ya su ilə dolu qablara salın-
maqla yuyulur. Dezinfektantların kənar edilməsi üçün məmu-
latların kanal və boşluqları şpris və ya su nasosunun köməyi ilə 
s əy  lə yuyulur.

Dezinfeksiya vasitələri profilaktiki, cari və yekun dezinfek-
siyada işlədilir.

Profilaktik dezinfeksiya yoluxucu xəstəliklərin törədici ləri-
nin yayılmasının qarşısını almaq üçün çox vaxt uşaq müəssisə-
lərində, ictimai iaşə, tibb müəssisələrində həyata keçirilir. Suyun 
xlorlaşdırılmasını geniş miqyasda və effektiv aparılan profilaktik 
dezinfeksiyaya misal göstərmək olar.

Cari dezinfeksiya infeksiya ocaqlarında, evlərdə, xəstənin 
hos pitallaşdırılmasına qədər mənzillərdə, xəstə evdə müalicə e d-
il  dikdə aparılır. O, yoluxucu, vərəməleyhinə, doğuşayardımçı 
m  ü  əs  sisələrdə və poliklinikalarda xəstəxanadaxili infeksiyaların 
y a ran  masının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilir. Bu 
t  əd  bir ləri müalicə müəssisələrində xüsusi öyrədilmiş tibb heyəti 
və ev şəraitində xəstəyə qulluq edən şəxslər yerinə yetirirlər.
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Yekun dezinfeksiya epidemik ocağın törədicidən tam azad 
edilməsi məqsədini güdür, ona görə də infeksiya ocaqlarında 
yoluxucu xəstənin sağalmasından, izolyasiyasından, hospitallaş-
dırıl masından və ya ölümündən sonra, stasionarda – palatada 
xəstələrin eyni vaxtda evə yazılması və ya xəstə boksdan çıxarıl-
dıq dan sonra, cari təmirdən əvvəl, palatanın profili dəyiş di ril-
dikdə aparılır. Kimyəvi vasitələr arasında yekun dezinfeksiyanın 
apa rıl ması üçün xlortərkibli, fenol, dördlü ammonium, peroksid 
birləşmələri, çox vaxt sulu məhlullar və suspenziyalar şəklində 
işlədilir.

Sterilizasiya dezinfeksiyanın mühüm komponentlərindən 
biri sayılır. Sterilizasiya zamanı maddələrin və əşyaların mikro-
orqanizmlərdən tam azad olması, yəni patogen və qeyri-patogen 
törədicilərin vegetativ və spor formaları məhv edilir. Adətən, s te -
ri  lizasiyadan əvvəl sterilizasiyaönü işləmə aparılır ki, onu m  e  xa   -
nikləşdirilmiş və ya əl üsulu ilə həyata keçirirlər. Mexa nik ləş di-
rilmiş yuma iynə, şpris, müxtəlif alətlər üçün nəzərdə tutlan 
x ü susi təyinatlı yuyucu maşınlarda, əl üsulu ilə yuma yuyucu 
vasitələrdən istifadə etməklə aparılır. Bu zaman əvvəlcə alət 0,5 
dəqiqə axar su altında yuyulur, sonra yuyucu məhlulda 15 d ə-
qi qə 500C-də isladılır (yuyucu məhlullar hidrogen peroksidlə 
bir likdə), pambıq-tənzif tamponla və ya şotka vasitəsilə yuyulur, 
axar su və distillə olunmuş suda yaxalayır, quruducu steriliza tor-
larda isti hava ilə 80-850C-də rütubət tam itənə qədər qurudurlar. 
Sterilizasiyaönü işləmənin keyfiyyətini qiymətləndirmək məqsə-
di lə 1%-ə qədər məmulatlar qalıq qan (benzidin, ortolidin, amii-
dopirin sınağı) və yuyucu vasitələrin qalığına (fenoftalein sı  na -
ğı ) görə yoxlanılır.

Sterilizasiyanın növü zərərsizləşdirilən obyektin keyfiyyə-
tindən asılı olub, buxar, isti quru hava, kimyəvi maddələrin məh-
lulları, qazlar və ionlaşdırıcı şüalar vasitəsilə aparılır. Ağla rın, 
sar ğı materiallarının, cərrahi alətlərin, korroziyaya davamlı m e-
tal və xəlitələrdən hazırlanmış alət və cihazların hissələrinin, 
ü  zə   rin də 2000C yazılmış şprislərin, şüşə qabların, rezin məmu-
lat ların (kateter, zond, borucuq, əlcəklər) işlənməsi üçün buxar 
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sterilizatorlarından istifadə edilir. Sterilizasiyadan əvvəl cərrahi 
ağlar və alətlər, sarğı materialı bikslərdə sərbəst şəkildə yığılır.

Cərrahi və ginekoloji alətlərin, cihaz və aparatların hissə və 
detallarının, o cümlədən korroziyaya davamsız materiallardan 
hazırlanmış, üzərində 2200C yazılmış şprislərin, kəsici alətlərin 
zərərsizləşdirilməsi üçün hava sterilizatorlarından istifadə edilir.

Korroziyaya davamlı materiallardan hazırlanmış alətlər, r e-
zin məmulatlar kimyəvi maddələrin məhlulları ilə zərərəsiz-
ləşdirilir. Bunun üçün işlənən material ağzı kip bağlanan və 
emal, şüşə və ya plastmas qablara yerləşdirilir, məhlulun içə ri-
sində (6%-li hidrogen peroksid məhlulu – 180C 6 saat ərzində, 
500C-də – 3 saat ərzində və ya digər məhlulardan 1%-li dezok-
son – 1 məhlulunda – 180C-də 45 dəqiqə ərzində) saxlanılır. Ste-
rilizasiya başa çatdırıldıqdan sonra məmulatlar aralarında 5 dəq. 
interval olmaqla iki dəfə steril suya salınır, bundan sonra məmu-
latlar steril kornsaq vasitəsilə içərisi steril ağla döşənmiş steril 
bik sə keçirilir. Kimyəvi vasitələrlə işlənmiş alətlər həmin gün 
işlədilir.

Şüşədən və metaldan hazırlanmış alətlər “üçlü məhlulda” 
(2% formalin, 0,3% fenol, 1,5% natrium bikarbonat) 30 dəqiqə 
ər zində işlənir.

Kəsici, deşici cərrahi alətlər, güzgülü səthə malik, optiki 
ci hazlar, birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan əşyalar və isti yə-
davamlı sintetik plastmas məmulatların zərərsizləşdirilməsi ste-
rilizasiyanın qaz üsulu ilə aparılır. Bu zaman etilen oksidi, onun 
metilbromid və formaldehidlə qarışığı işlədilir və proses qaz ste-
rilizatorlarında ağzı kip qapalı halda həyata keçirilir. Steriliza-
siya başa çatdırıldıqdan sonra məmulatlar bir neçə sutka ərzində 
havaya verilir.

Dezinseksiya – yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin canlı 
keçiriciləri sayılan həşəratlarla mübarizəyə yönəldilmiş tədbir-
lərdir. Buraya profilaktik və qırıcılıq tədbirləri aiddir. Profilaktik 
tədbirlər keçiricilərin çoxalmasına və sağ qalmasına mane olan 
şəraitlərin formalaşmasına yönəldilmişdir. Bu tədbirlərə bədənin 
müntəzəm yuyulması və gigiyenası, mənzilin təmizliyinə riayət 
edil məsi, qida məhsullarının və tullantıların düzgün saxlanması, 
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pəncərələrin və qapıların torla tutulması, ərazinin zibildən t ə-
miz  lənməsi daxildir. Qırıcılıq tədbirlərinə keçiricilərin bütün i n-
kişaf mərhələlərində məhv edilməsi daxildir. Bu məqsədlə m e-
xaniki, fiziki, bioloji və kimyəvi üsullardan istifadə edilir. Mexa-
niki üsula qoruyucu kostyumlar, milçəktutanlar, yapışqan kağız, 
keçirici lərin tutulması aiddir. Fiziki vasitələrə quru isti hava, su 
buxarı, ağların qaynadılması daxildir. Bioloji metod əsas eti ba-
rilə kənd təsərrüfatı zərərvericilərinin məhv edilməsi üçün işlə-
dilir. Bioloji agentlərə buğumayaqlıların xəstəliklərinin spesifik 
törədiciləri – bakteriyalar, viruslar, göbələklər, ibtidailər, hel-
mint lər, yırtıcılar – entomofaqlar, həmçinin yuvenil hormonlar, 
g e netik metodlar və s. aiddir.

Dezinseksiyanın kimyəvi metodu müxtəlif kimyəvi vasitə-
lərin – insektisidlərin işlədilməsinə əsaslanmışdır. Həşəratların 
orqanizminə daxil olma yolundan asılı olaraq, bağırsaq, tənəffüs 
yolu (fumiqantlar) və təmas (bədən örtükləri vasitəsilə) insek-
tisidləri ayırd edilir. Bağırsaq zəhərləri tarakanların, milçəklərin, 
qarışqaların öldürülməsi üçün istifadə edilir. Çox vaxt bağırsaq 
zəhərləri qismində natrium flüor, bor turşusu, bura, butadion işl ə -
dilir.

Fumiqantlar içərisində (qazşəkilli maddələr və ya asanlıqla 
b u xar lanan mayelər) etilen oksidi, xlorlu metil, dixloretan tətbiq 
olunur. Preparatlar insan üçün toksikidir, ona görə də onlarla 
işlədikdə təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməli və zərərsizləş di-
ri lən obyektlərdə hermetik şərait yaradılmalıdır. Dezinseksi-
yanın qaz üsulu əsas etibarilə anbarlarda, dəmiryolu və su n ə q-
liy yatında vaqon və gəmilərin zərərəsizləşdirilməsi məqsə di lə 
işlədilir.

Təmas zəhərləri fosfor-üzvi birləşmələr, xlorlu karbohidrat-
larla təmsil edilir. Fosfor-üzvi birləşmələr arasında dixlofos, kar-
bofos, bayteks, metilasetofos və dibrom geniş tətbiq olunur. Bu 
preparatlar təmas, bağırsaq zəhərləri və fumiqant sayılırlar.

Xlorlu karbohidratlar geniş insektisid təsirə malikdirlər, isti-
qanlı heyvanların, insanların toxumalarında, bitki mənşəli məh-
sul  larda toplanır və saxlanırlar. Bununla əlaqədar olaraq, onlar 
nadir hallarda epidemik göstərişə əsasən tətbiq edilir. Əvvəllər 
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DDT (dixlordifeniltrixloretan), heksaxlorheksan, heksaxloran, 
lin dan dust, pasta, emulsiya, sabun şəklində kənd təsərrüfatı z ə-
rər vericiləri, törədicilərin keçiriciləri və məişət parazitləri ilə 
mübarizədə geniş işlədilirdi. Hazırda ekoloji təhlükə ilə əlaqədar 
xlorlu karbohidratlar istehsaldan çıxarılmış və tətbiqi qadağan 
olunmuşdur.

Bitki insektisidləri müxtəlif həşəratlarla mübarizədə işlədi lir. 
Onların arasında piretrum (milçək, ağcaqanadlar, tarakanlar, tax-
tabiti, birələrə toksik təsir göstərir), flisid (uçan və sürünən həşə-
ratların öldürülməsində işlədilir), piretroidlər (sintetik prepa rat-
lar, piretrinlərin təbii analoqları) geniş yayılmışdır.

Yuxarıda sadalananlardan başqa, dezinsekiyada kerosin 
(do y muş karbohidratların qarışığı) insektisidlərin həlledicisi 
ki mi, skipidar (şam ağacının qatranlı şirəsinin emalının məh-
su lu) sabun və kerosin qarışığı ilə birlikdə taxtabiti, birə və bit-
lərin ölüdürülməsi üçün tətbiq edilir.

Dezinfeksiya kameraları

 Dezinfeksiyanın və dezinseksiya nın kamera üsulu yoluxucu 
xəstələrin paltarlarının (xəz və dəri əşyalar da daxil edilməklə) 
və yataq ləvazimatlarının işlənməsi üçün istifadə olunur. Rayon 
dezinfeksiya stansiyalarının kamera dezinfeksiya şöbəsi, yolu-
xucu xəstəxanalar, həmçinin çoxprofilli xəstəxanalar və doğum 
evləri zavod üsulu ilə hazırlanmış dezinfeksiya kameraları ilə 
təchiz edilmişdir. Ocaqların yekun dezinfeksiyasında yoluxucu 
xəs tələrin əşyaları, bütün stasionar larda evə yazılan xəstələrin 
hamı sının yataq ləvazimatları kame ra işlənməsinə məruz qalır.

Buxar�kameralarında�zərərsizləşdirmə 0,5 atm. təzyiqə qədər 
təzyiq altında verilən axar buxarla aparılır ki, bu zaman havanı 
sıxışdırıb çıxarmaq üçün buxar yuxarıdan verilir. Buxar kamera-
sının iş rejimi törədicilərin davamlılığından və zərərsizləşdirilən 
əşyaların keyfiyyətindən asılıdır: azqiymətli əşyalar, yataq ləva-
zimatları, xammal təzyiq altında buxarla, paltarlar axar buxarla 
işlə nə bilər, belə ki, yüksək təzyiqli buxarla işlədikdə məmu lat-
la rın davamlılığı pozulur.
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Buxar-formalin�kameralarında�zərərsizləşdirmə�su buxarı və 
formalin buxarları ilə aparılır. Su buxarı kameraya aşağıdan 
ve ri lir, nəticədə buxar-hava qarışığı əmələ gəlir, formalin isə 
yuxarıdan püskürdülür. Dezinfeksiya başa çatdırıldıqdan sonra 
formalin naşatır spirti ilə neytrallaşdırılır. Buxar-formalin üsulu 
yun, xəz, dəri məmulatların, xalçaların, rezin ayaqqabıların və 
sintetik materialların işlənməsi üçün tətbiq edilir.

İsti-hava� kameraları (isti hava 80-1100C temperaturda, dəri 
və xəz paltarlar üçün – 800C-dən aşağı olmaqla verilir) yanğın 
təhlükəsi olduğundan əşyaların dezinseksiyasında məhdud şə  kil-
 də tətbiq edilir.

Deratizasiya (ing. rattus – “siçovul”) müxtəlif gəmiricilərlə, 
əsasən siçan və siçovullarla mübarizədə aparılan tədbirlər komp-
leksidir. Deratizasiya tədbirlərinə daxildir: obyektdə gəmiri ci-
lərin sayına nəzarət; gəmiricilərin miqrasiya yollarının öyrənil-
məsi; xüsusi təhlükəli infeksiyaların aşkar edilməsinə görə 
m üa yi nələrin aparılması üçün gəmiricilərin tutulması; qırıcılıq 
tədbirləri. Deratizasiyanın kimyəvi metodu geniş tətbiq olunur, 
bu zaman zəhərlərdən – rodentisidlərdən istifadə edilir. Onlar 
müxtəlif məhsullarla birgə qida zəhərləri şəklində gəmiricilərin 
yuvalarına və cığırlarına, suya püskürtməklə və yuvaların, v a-
qonların və gəmilərin qaz üsulu ilə işlənməsi üçün tətbiq edilir. 
Rodentisidlər bağırsaq zəhərləri və fumiqantlar kimi təsir 
göstərir. Bağırsaq zəhərləri arasında zookumarin istifadə olunur, 
onunla buğdanı işləyir, yuvalara, cığırlara, suyun səthinə püs kür-
dürlər, sink�fosfidi cəlbedici yemlər şəklində müxtəlif qida məh-
sul larının tərkibində (tərkibinə 3-5% preparat qatılmış ət və 
balıq farşı, kartof püresi, buğda çörəyi) və ya onunla su və gəmi-
ri cilərin yuvalarının girişi işlənir, difenasin cəlbedici yem şək-
lində tərkibində çörək qırıntıları, yarma, un, müxtəlif qida məh-
sul larına qatılmaqla işlədilir.

Fumiqantlar arasında kükürd anhidridi (metal balonlarda b u-
raxılır və gəmiricilərin yuvalarının və tikililərin qaz üsulu ilə 
işlən məsində tətbiq olunur), xlorpikrin (preparat gəmiricilərin 
yuvalarına tamponlarda, qumla, taxta kəpəyinin vasitəsilə daxil 
edi lir və yuvanın ağzı bağlanır), metilbromid (gəmilərin və təy-
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ya rələrin qaz üsulu ilə işlənməsində tətbiq olunur) geniş işlədilir. 
Fumiqantlar arasında sinil turşusunun preparatları siklon B və D 
ən güclü preparatlardır, lakin insan üçün olduqca toksikidir, ona 
görə də gözyaşardıcı siqnalizatorlarla qarışdıraraq buraxılır.

Gəmiricilərlə mübarizədə bioloji�metod, məsələn, qida cəl be-
dici yemlərdə salmonellaların bakterial kulturalarının tətbiqi 
na dir hallarda işlədilir.
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Yoluxucu xəstəliklərin immunprofilaktikası

İmmunprofilaktika – yoluxucu xəstəliklərdən süni immuni te-
tin yaradılması və ya gücləndirilməsi yolu ilə əhalinin fərdi və 
kütləvi müdafiə metodur. Bütün dünyada vaksinasiya olunmuş 
uşaqların xüsusi çəkisi artır: 6 əsas uşaq infeksiyasına qarşı im -
mun laşdırma ilə əhatə 1974-cü ildə 5%-dən 1995-ci ildə 80%-ə 
çatmışdır.

 Hər bir dövlətdə yoluxucu xəstəliklərin immunpro filak tikası 
sahəsində dövlət siyasətinin əsasları işlənib hazırlanmışdır ki, o, 
əha linin sağlamlığının və sanitar-epidemioloji salamatlı ğının 
m  ü  ha   fizəsi məqsədilə həyata keçirilir. İmmunprofilaktika sahə-
sində dövlət siyasəti dövlət və icra hakimiyyəti orqanları tərə fin-
dən yerinə yetirilir.

İmmunprofilaktika məqsədilə profilaktik peyvəndlər aparılır, 
yəni yoluxucu xəstəliklərə qarşı spesifik rezistenlik yaratmaq 
üçün insan orqanizminə tibbi immunbioloji preparatlar yeridilir. 
Tibbi immunbioloji preparatlara vaksinlər, anatok sinlər, immun-
qlobulinlər və digər dərman vasitələri aiddir ki, bunlar yoluxucu 
xəstəliklərə qarşı spesifik qeyri-həssaslığın yaradılması üçün 
nə zərdə tutulmuşdur. 

İmmunprofilaktika profilaktik peyvəndlərin Milli təqviminə 
əsasən həyata keçirilir. Bu, normativ hüquqi sənəd olub, vətən-
daşlara proflaktik peyvəndlərin yeridilməsi müddətini və ardıcıl-
lığını təyin edir. Hazırda profilaktik peyvəndlərin serti fikatı – 
yəni vətəndaşa edilən profilaktik peyvəndlərin qeyd olunduğu 
sə nəd tərtib olunmuşdur. 

İmmunprofilaktikanın aşağıdakı növləri vardır:
1. spesifik – konkret törədiciyə qarşı 
a) aktiv – vaksinlərin yeridilməsi ilə immunitetin yaradılması;
b) passiv – zərdab preparatlarının, qamma-qlobulinlərin yeri-

dil  məsi yolu ilə immunitetin yaradılması.
2. qeyri-spesifik – ümumilikdə immun sistemin aktiv ləş di ril-

mə si.
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Aktiv immunlaşdırma

Vaksinlər. Onların tərkibində antigenlər vardır və süni i m-
mu nitet yaradırlar. Antigenin alınmasından asılı olaraq vaksinlər 
bir neçə tipə bölünür:

 1. diri – təbiətdə mövcud olan attenuasiya edimiş (zəiflədil-
miş) ştamlardan alınır. Bunlara təbii çiçək, poliomielit, tul ya-
remiya vaksinləri aiddir. Vaksinlər seleksiya yolu ilə alına bilər 
(BÇJ, qrip). Onlar orqanizmdə çoxalmaqla vaksinal proses 
törədə bilir və bununla da qeyri-həssaslıq formalaşır. Belə ştam-
larda virulentliyin itməsi genetik kodlaşdırılmışdır, lakin i m-
mun defisiti olan şəxslərdə ciddi problemlər yarana bilər.

2. öldürülmüş�– yüksəkvirulent ştamlardan hazırlanır, onları 
fiziki (temperatur, radiasiya, ultrabənövşəyi işıq) və ya kimyəvi 
(spirt, formaldehid) metodlarla öldürürlər. Belə vaksinlər reak-
togendirlər, az tətbiq olunurlar (göyöskürək, quduzluq, herpes, 
qrip, leptospiroz, vəba, A hepatitinə qarşı). 

3. kimyəvi – bakteriyaların kimyəvi yolla ayırd edilmiş anti-
gen lərindən hazırlanır (qarın yatalağı, vəba, meninqokok).

4. anatoksinlər� – bakteriyaların ekzotoksinlərindən ibarət 
olub, bir ay ərzində termostatda 0,3-0,4% formalinlə zərərsiz-
ləşdirilir. Belə işlənmə nəticəsində toksik xüsusiyyətlər itir, i m-
mu nogen xassələr qalır.

5. assosiasiya�olunmuş – bir neçə komponentdən ibarət vak-
sin lərdir (AGDT).

6. sintetik – mikroorqanizmlərin süni yaradılmış antigen 
de terminantlarıdır.

7. vektor (rekombinant) – gen mühəndisliyi nəticəsində əldə 
olunmuşdur. Onun mahiyyəti: protektiv antigenlərə cavabdeh 
olan virulent mikrooraqnizmin genləri hər hansı zərərsiz mikro-
orqanizmin genomuna yeridilir ki, o, yetişdirmə zamanı müvafiq 
antigenləri hasil edir və toplayır (B hepatiti).

Vaksinlərin hazırlanması zamanı əsas tələblər bunlardır: onlar 
kəskin immun cavab induksiya etməlidirlər, təhlükəsiz olmalıdır-
lar; areaktogen – əlavə effektlər verməməlidir; sabit – öz xüsu-
siy yətlərini saxlamalıdır; standart olmalı – mikro or qa nizm  lərin, 
zülalların sayına və s. görə; assosiasiya edilmək i m ka nı olmalı-
dır.
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Vaksinlərin tətbiq olunduğu xəstəliklər

Xəstəliklər
Vərəm Qrip Sarı qızdırma

Difteriya Pnevmokok 
infeksiyası Rotavirus infeksiyası

Tetanus Məxmərək Herpes

Poliomielit Qızılca Laym xəstəliyi (gənə 
borreliozu)

Göyöskürək Epidemik parotit Yapon ensefaliti

Hemofil infeksiya Meninqokokk 
infeksiyası Təbii çiçək

B viruslu hepatit Gənə ensefaliti Vəba
A viruslu hepatit Su çiçəyi, herpes Taun
Qarın yatalağı Qara yara Tulyaremiya

Vaksinlərin yeridilməsindən sonra yaranan immunitet pos tvak -
sinal immunitet adlanır. Onun inkişafına bir sıra amillər təsir gös-
tərir. Onlar aşağıdakılardan asılıdır: vaksinin özündən (pre paratın 
təmizliyindən, antigenlərin yaşama müddətindən, d o zasından, 
protektiv antigenlərin olmasından; yeridilmənin tək rar lığından), 
makroorqanizmdən (fərdi immun reaktivliyinin v ə ziy   yəti; yaş; 
immundefisitin olması, ümumilikdə orqanizmin v ə z i yyəti), ətraf 
mühitdən (qidalanma; məişət və əmək şəraiti; i q   lim, mühitin 
fiziki-kimyəvi amilləri). 

Vaksinoprofilaktika planlı və epidemik göstərişlərə əsasən a  p-
a     rılır. Müasir dövrdə bir çox geniş yayılmış yoluxucu xəs tə lik-
lərə qarşı profilaktik vaksinlər yaradılmışdır, lakin onların heç də 
hamısı planlı peyvəndlər siyahısına daxil deyildir. 

Vaksinprofilaktikanın növləri:
1. Planlı peyvəndlər – təsdiq edilmiş peyvənd təqviminə 

əsasən aparılır (cədvəl ).
2.Epidemik göstərişlərə əsasən aparılan peyvəndlər.
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Planlı peyvəndlərin təqvimi

Yaş Peyvənd

Doğuşdan sonra 12 saat 
ərzində Hepatit B

Doğuşdan sonra 4-7 gün 
ərzində

BCG (vərəmə qarşı), OPV 
(poliomielitə qarşı)

2 aylıq
AGDT (göyöskürək, difteriya, 
tetanusa qarşı) , OPV, Hepatit B, 
Hib (haemophilus imfluenzae)

3 aylıq AGDT, OPV, Hepatit B, Hib

4 aylıq AGDT, OPV, Hepatit B, Hib

12 aylıq QPM (Qızılca, epidemik parotit, 
məxmərək), vitamin A

18 aylıq AGDT, OPV, vitamin A

6 yaş ADT, QPM (Qızılca, epidemik 
parotit, məxmərək), vitamin A

Vaksinoprofilaktika peyvənd kabineti olan uşaq poliklini ka-
larında həyata keçirilir. Həkim-immunoloq peyvəndləri təşkil 
edir və immunizasiyaya dair məsləhətlər verir. Vaksinasiya mək-
təbəqədər uşaq müəssislərində və məktəblərdə bu müəssisələrin 
tibb heyəti tərəfindən yerinə yetirilir. Kənd yerlərində pey vənd-
lər müalicə-profilaktika idarələrinin işçiləri və ya müvəqqəti pey-
vənd məntə qəsində yaradılmış xüsusi briqada tərəfindən yerinə 
yetirilir.

Böyüklərə peyvəndlər ümumi tibb şəbəkəsi və müəssisələrin 
tibbi xidməti tərəfindən aparılır. Son illərdə böyüklərə edilən 
v ak siansiyanın səviyyəsinin yüksəldilməsinə daha çox diqqət v e-
rilir.

Tetanusa qarşı təcili profilaktika və quduzluq əleyhinə pey-
vənd lər travmatoloji məntəqələrdə aparılır.
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Ölkədə istehsal edilən bütün peyvəndlər mütləq nəzarətdən 
keçir. Revaksinasiya başa çatdırılmış vaksinasiyadan müəyyən 
müddət keçdikdən sonra vaksinin yeridilməsidir ki, o da öz növ-
bə  sin də birinci immunizasiya ilə məhdudlaşa və ya buster i m-
mu  nizasiya ilə tamamlana bilər.

Vaksinasiya da keçirilmiş yoluxucu xəstəlikdə olduğu kimi, 
protektiv immunitetin formalaşmasını müəyyən edir.

Vaksinlərin yeridilməsi, adətən, postvaksinal immuniteti mü -
şa  yiət edən ümumi və yerli reaksiyaların yaranmasına səbəb olur. 
Reaksiyaların ifadə dərəcəsi preparatdan və orqanizmin fər di 
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Vaksinə qarşı reaksiya 1-2 sutkadan 
sonra baş verir, 2-8 sutka qalır, adsorbsiya olunmuş ana toksinlər 
yeridildikdə isə inyeksiya yerində şişkinlik 15-30 sutka saxlanır.

Vaksinə qarşı ümumi reaksiyalar temperaturun 37,5-38,50C 
həddində yüksəlməsi, halsızlıq, bayılma, qusma, konyunktivit, 
bu run-udlaqda kataral dəyişikliklər şəklində təzahür edir. Vak-
si nə qarşı reaksiya, adətən, 10-12 saat sonra əmələ gəlir və 1,5-2 
sutka ərzində saxlanır.

Vaksinlərin əksəriyyəti üçün ümumi reaksiyaların tezliyi 
7%-dən yüksək olmamılıdr, ümumi güclü reaksiyalar qızılca 
vaksinində 4%-dən, AGDT – 1%-dən yüksək olduqda işlə dil mə-
sinə icazə verilir.

Vaksinə qarşı qeyri-adi güclü reaksiyaların yaranması da 
m üm kündür. Onlar xüsusi müalicə tələb edir və peyvənd almış 
şəxslər göstərişə əsasən hospitalizasiya edilirlər. Milli peyvənd 
təqviminə daxil edilmiş profilaktik peyvəndlər və epidemik gös-
tə rişə görə aparılan peyvəndərlə əlaqədar baş verən postvak sinal 
ağırlaşmalar profilaktik peyvəndlər nəticəsində əhalinin sağlam-
lıq vəziyyətinin ağır və davamlı pozulmasına səbəb olur.

Əlavə reaksiyalardan fərqli olaraq, vaksinasiyanın ağırlaş-
masına çox nadir hallarda rast gəlinir. Qızılca vaksininə qarşı 
yara nan ağır fəsadlaşma – ensefalit 5-10 milyon peyvənddən 
birində, yayılmış BÇJ-infeksiya (BÇJ vaksinin düzgün yeridil-
mə məsi nəticəsində əmələ gələn) 1 mln peyvənddən birində, vak-
si nasso siasiyalı poliomielit – 1, 1,5 milyon yeridilmiş dozadan 
birində təsadüf edir.
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Yerli ağırlaşmalara diametri 3 sm-dən böyük olan və oynaq-
dan kənara çıxan şişkinlik; inyeksiya yerində irinli (vaksi nasiya 
qaydaları pozulduqda) və “steril” (BÇJ-nin düzgün yeridil mə-
məsi) iltihab aiddir.

Ümumi ağırlaşmalar qrupunu təşkil edir:
• temperaturun 400C-dən çox artması və intoksikasiya ilə 

müşayiət olunan son dərəcə güclü ümumi reaksiyalar; MSS-nin 
zədələnməsi ilə gedən ağırlaşmalar (davamlı, kəskin uşaq ağla-
ması, qıcolmalar, ensefalopatiyalar, postvaksinal seroz meningit);

• vaksin mikroorqanizmi nəticəsində yayılmış infeksiya;
• müxtəlif orqanların (böyrəklərin, oynaqların, ürəyin, mədə-

bağırsaq yolunun və s.) zədələnməsi;
•  yerli (Kvinke ödemi) və ümumi xarakterli (allergik səpgilər, 

boğaz ağrısı, təngnəfəslik, müvəqqəti yüksək qanaxma, toksik-
allergik vəziyyət, ürəkgetmə, anafilaktik şok).

Anafilaktik şok son dərəcə nadir ağırlaşma sayılsa da, onu 
istənilən vaksin törədə bilər. Ağırlaşmalar, adətən, peyvənddən 
son ra ilk 30 dəqiqə müddətində inkişaf edir və reanimasiya təd-
bir ləri tələb edir. Uşaqlarda anafilaksiyanın analoqu kollaps 
sa yı  lır. Bədən temperaturu artmadan baş verən qıcolmalar A GDT 
vaksinasiyası zamanı rast gəlinir. Febril qıcolmalardan fərqli ola-
raq, onlar beynin müəyyən sahələrinin və beyin qişalarının vak-
sin antigenləri ilə qıcıqlanması və ya onlara qarşı reaksiyanın 
yaran ması ilə bağlıdır.

Seroz meningit – 10 min peyvənddən birində rast gəlinir, q ı-
zıl ca və epidemik parotitə qarşı vaksinasiya zamanı inkişaf edir. 
Vaksin virusları ilə beyin qişalarının qıcıqlanması nəti cə sin də 
baş verir. Baş ağrıları, digər nevroloji simptomlarla təza hür edir, 
ağırlaşmalar vermədən keçib-gedir.

Ağır fəsadların olması vaksinasiyalara qarşı əks-göstəriş lərin 
işlənib hazırlanmasına ehtiyac yaratdı. Əks-göstərişlər bölünür:
•�həqiqi� – vaksinlərə dair təlimatlarda sadalanan əks-göstə-

rişlərdir, onlar, adətən, vaksinin müəyyən komponenti tərə findən 
törədilir (AGDT vaksinində göyöskürək komponenti);
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•�yalançı�– həqiqətdə onlar yoxdurlar, ancaq həkimlər və pasi-
yentlər tərəfindən yaranmış və müəyyən mülahizələr əsa sın da 
vaksinasiyadan yayınmaq üçün verilmişdir – məsələn, peri natal 
ensefalopatiya;
•� � mütləq� –�mütləq qüvvəyə malik əks-göstərişlər, bu zaman 

həmin peyvənd heç bir şəraitdə yeridilmir;
•� � nisbi� –� həqiqi əks-göstərişlər olub, onun yeridilməsi haq-

qında son qərar bir sıra amillərin – epidemiyaların yaxınlaşması, 
infek siya mənbəyi ilə təmas ehtimalının dərəcəsi əsasında həkim 
tərəfindən verilir;
•� �müvəqqəti�–�əks-göstərişlər həmin anda var, lakin müəyyən 

müddət keçdikdən sonra o, götürülə bilər (məsələn, KRVİ za -
ma nı peyvənd edilmir, ancaq sağaldıqdan sonra peyvəndlərə 
icazə verilir);
•�daimi� – bu zaman hətta müəyyən müddət keçidikdən sonra 

belə əks-göstərişlər götürülmür (məsələn, birincili immun defisit 
zamanı);
•� � ümumi� –� bütün peyvəndlər üçün ümumi sayılır: məsələn, 

temperaturun yüksəlməsi ilə müşayiət edilən kəskin infek si ya-
ların olması, xronik xəstəliyin ağırlaşması və ya kəskin xəs tə-
lənmə;
•�xüsusi� –�yalnız həmin peyvəndə və ya konkret vaksinə aid 

olan, lakin digərlərinə aid olmayan əks-göstərişlər (hamiləlik – 
diri vaksinlərlə, məsələn, məxmərək, sarı qızdırma üçün əks-
gös tərişdir, ancaq inaktivasiya olunmuş preparatlarla – qrip, B 
hepa titinə qarşı vaksinasiya edilə bilər). 

Profilaktik vaksinlərin yaradılması idarə olunan infeksiya ların 
ləğv edilməsi məsələsini real etmişdir. İdarə olunan infek siyalar – 
kütləvi tətbiq olunan, uzunmüddətli və davamlı immunitet yara-
dan, vaksinlərlə xəstələnmə səviyyəsi azaldılan x əs tə liklərdir. La -
kin immunprofilaktika vasitəsilə xəstəliklərin ləğv edilməsi yal  nız 
o infeksiyalarda mümkündür ki, törədicisi ancaq insandan insana 
ötürülür, yəni antroponozdur və ətraf mühitdə rezervuarı yoxdur. 
İnfeksiyanın ləğv edilməsinin ikinci mühüm cəhəti – törədicinin 
mutasiya qabiliyyətinə malik olmamasıdır, həmçinin vaksinasiya 
olunmuş şəxslərdə xəstəliyin silinmiş formalarının və simptom-

downloaded from KitabYurdu.org



258

suz törədicigəzdirənliyin olmaması da mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.

Xəstəliyin ləğv edilməsi qlobal xarakter daşıdığı üçün işlə-
dilən vaksin immunlaşdırma proqramını maliyyələşdirən və ya 
i n kişaf etməkdə olan ölkələr üçün münasib və deməli, ucuz 
ol malıdır.

1980-ci ildə ləğv edilmiş təbii çiçəkdən və likvidasiyası artıq 
başa çatdırılmaq üzrə olan poliomielitdən başqa, hazırda qızılca, 
məxmərək, epidemik parotit, B hepatiti, sarı qızdırma və B tip 
hemofil infeksiyanın ləğvi məsələsi gündəmdədir.

“Likvidasiya” termini yenidoğulmuşların tetanusuna münasi-
bət də işlədilir ki, bu da mamalıq xidməti aşağı səviyyəyə malik 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hamilə qadınların immun laş dı rıl-
ması ilə həyata keçirilir, lakin bu zaman törədicinin ləğv edil mə-
sin dən söhbət getmir.

Qızılcanın ləğv edilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər ölkələrin 
əksəriyyəti üçün ləğvetmə proqramının yüksək dəyəri, həmçinin 
xəstələnmənin heçə endirilməsi üçün əlavə xərclərin edilməsi 
zərurəti ilə şərtlənmişdir.

2010-cu ildən sonra növbədə məxmərək və epidemik paroti-
tin ləğv edilməsi məsələsi durur ki, onlara qarşı vaksinasiya q ı-
zıl ca vaksini ilə birgə trivaksinin vasitəsilə aparılır.

İmmunlaşdırma proqramlarının əksəriyyətində əsas diqqət ob -
yekti uşaqlar olmasına baxmayaraq, hazırda yüksək risk qrupuna 
daxil olan yeniyetmələrə və cavan şəxslərə böyük fikir ve rilir. 
Ahıl şəxslər üçün mövcud vaksinlər içərisində daha faydalısı qrip 
və pnevmokok vaksini sayılır, onların tətbiq edilməsi ağırlaşma 
riski və ölüm göstəricisini azaldır.
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Passiv immunlaşdırma

Vaksinlərlə aparılan aktiv immun laşdırma ilə yanaşı, passiv 
im muni zasiyanı təmin edən immun zərdablar və immun qlo bu-
lin lər işlədilir. Onların nəticəsində yaranmış immunitet bir neçə 
gündən 4-6 həftəyə qədər saxlanır.

Hazırlanma üsulundan asılı olaraq homoloji (insan zərda bın-
dan alınır) və heteroloji (hiperimmunlaşdırılmış heyvanların q a-
nın dan) preparatlar ayırd edilir. Birincilər tam dozada birdə fəyə, 
ikincilər – Bezredko metodu üzrə yeridilir.

Təsir istiqamətinə görə antitoksik, antivirus və antibakterial 
preparatlar ayırd edilir.

Heteroloji antitoksik preparatlara aiddir:
• Tetanus əleyhinə antitoksik zərdab;
• Qazlı qanqrena əleyhinə polivalent zərdab;
• Botulizm əleyhinə monovalent (A, B, C, E, F) zərdablar;
• Difteriya əleyhinə zərdablar.
•�Heteroloji�virusəleyhinə preparatlara aiddir:
• Quduzluqəleyhinə immunqlobulin;
• Gənə ensefalitinə qarşı immunqlobulin.
•�Homoloji preparatlar donor venoz, cift qanından, düşüklər 

(abort) zamanı alınmış ciftin ekstraktlarından və qandan hazırla-
nır. Buraya aiddir:

• Normal insan immunqlobulini (tərkibində 10% zülal olub, 
1000 nəfərdən çox insanın qanından alınır). Preparat qızılca, A 
hepatiti, göyöskürək, hipo- və aqam maqlobuli nemiya zamanı 
işlədilir. 

• Qripəleyhinə immunqlobulin. Həm profilaktiki, həm də 
müalicə məqsədilə işlədilir. Müalicə üçün preparat əzələdaxili 
xəstəliyin erkən mərhələlərində yeridilir;

•  Stafilokokkəleyhinə immunqlobulin stafilokokk infeksi ya sı-
nın müxtəlif formaları ilə xəstələrdə tətbiq edilir;

•  Tetanusəlyehinə insan immunqlobulini peyvənd edilmə miş 
uşaqlarda tetanusun passiv təcili profilaktikası və böyüklərdə 
müa  licəsi məqsədilə işlədilir;

• Gənə ensefalitinə qarşı insan immunqlobulini xəstəliyin t ə-
ci li profilaktikası və müalicəsində tətbiq olunur.
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Spesifik təsirlə yanaşı, immunqlobulinlər qeyri-spesifik x ü-
su    siyyətə də malikdir. İmmunqlobulinlərin müalicəvi effekti a l-
lergik aktivliklə təzahür edir, belə ki, onlar hüceyrələrin və toxu-
maların allergenlərlə sensibilizasiyasına mane olurlar.

Seroprofilaktika, yəni zərdabların və immunqlobulinlərin y e-
ri  dilməsi qısa müddət ərzində passiv immunitet yaradır. Zər dab-
ların venadaxili yeridilməsi zamanı immunitet inyeksiyadan 
dərhal sonra yaranır, əzələdaxili və dərialtı yeridilmə zamanı 
anticisimlərin maksimal miqdarı 12-24 saat sonra əmələ gəlir. 
Seroprofilaktikanın çatışmayan cəhəti – immunitetin qısamüd-
dətli olmasıdır. Heteroloji zərdabın yeridilməsindən sonra i m-
mu nitet 1-2 həftə, homoloji – 4-6 həftə saxlanılır. 

Bakteriofaqlar

 Bakteriofaqlar mikrobların hüceyrədaxili para zitləri sayılır 
və bir sıra infeksiyaların müalicə və profilak tikasında əlavə v a-
sitə kimi tətbiq edilir. Onlar insan orqaniz mində bir neçə gün 
ərzində saxlanaraq patogen mikrobları dağıdırlar. Bakteriofaqlar 
orqanizm tərəfindən reaksiyalar törətmir, ona görə tətbiqinə dair 
əks-göstərişlər yoxdur. Daxilə qəbul olunmuş bakteriofaq 3-5 
gün ərzində təsirini saxlayır.

Bağırsaq infeksiyaları qrupu bakteriofaqlarına qarın yatalağı, 
salmonelyoz, koli-protey bakteriofaqları aiddir. Qarın yatalağı 
bakteriofaqlarına müxtəlif faqotiplərə münasibətdə aktiv olan 
faqların qarışığı aiddir – o, bu xəstəliklərin ocağında profilaktika 
za manı tətbiq edilir. Salmonelyoz bakteriofaqı salmonellaların 
bir neçə serovarlarının faqolizatlarının qarşığıdır, xəstələrin m ü a-
licəsi, törə dicigəzdirənlərin sanasiyası məqsədilə və ocaqda e pi -
demik göstərişə əsasən istifadə olunur. Koli-protey bakteriofaq 
enteropatogen bağırsaq çöpləri və protey qrupuna müna sibətdə 
aktiv olan faqların qarışığıdır, kəskin bağırsaq infeksiyaları və 
disbakteriozlarla xəstələrin müalicəsində işlədilir.

Yara bakteriofaqları qrupuna stafilokokk, streptokokk, koli, 
protey bakteriofaqları daxildir. Yara bakteriofaqları duru şəkildə 
tətbiq edilir. Stafilokokk bakteriofaqı müxtəlif mənşəli stafilo-
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kokklara münasibətdə aktivdir; stafilokokk infeksiyasının profi-
laktikası və müalicəsində işlədilir. Streptokokk bakteriofaqı bu 
infeksiyaların müalicəsində, o cümlədən angina, skarlatina z a ma-
 nı tətbiq edilir. Protey bakteriofaqı geniş yayılmış protey növ-
lərinə qarşı aktivdir və onların profilaktika və müalicəsində işlə-
dilir. 

Peyvənd işinin təşkili

 Spesifik peyvəndlər profilaktik və əksepidemik tədbirlər 
kom p leksində mühüm rola malik olub, müxtəlif infeksiyalarla 
mü barizədə eyni əhəmiyyət daşımır. Hava-damcı yoluxma m e-
xa   nizmi ilə yayılan infeksiyalarda (difteriya, qızılca, göy ös kürək, 
vərəm və s.) profilaktik peyvəndlər həlledici rol oynadığı hal da, 
bağırsaq infeksiyalarında (qarın yatalağı, dizenteriya və s.) yar-
dımçı əhəmiyyət kəsb edir.

 Respublikada əhalinin profilaktik peyvəndlənməsinə rəhbər-
lik və nəzarət Səhiyyə Nazirliyinin sanitar-epidemioloji sektoru 
tərəfindən həyata keçirilir. Profilaktik peyvəndlərin icrası S ə-
hiy yə Nazirliyinin müvafiq əmr və təlimatları ilə tənzimlənir. 
Peyvəndlərin aparılmasının təşkili və ona cavabdehlik yerli s  ə-
hiy yə təşkilatlarının üzərinə düşür.

 Bütün profilaktik peyvəndlər yalnız müalicə-profilaktika m ü-
əs  sisələrində yerinə yetirilməlidir. Peyvəndlərin evdə aparıl ması 
qəti qadağandır. Tibb işçiləri olmayan kiçik yaşayış mən tə qə-
lərində peyvəndlər, adətən, həkim və orta tibb işçilərindən ibarət 
briqada tərəfindən yerinə yetirilir. Bu halda peyvəndlər m ü-
vəqqəti təşkil edilmiş peyvənd məntəqələrində icra olunur.

 Peyvənd otağı təmiz olmalı, aseptika, antiseptika qayda la-
rı na ciddi riayət olunmalıdır. Alətlər üçün nəzərdə tutulan stol, 
həmçinin döşəmə sabunlu isti su ilə yuyulmalı və ya dezinfeksi-
yaedici məhlulla (0,2% xloramin və ya 2% lizol) silinməlidir. 
Stolun üzərinə steril örtük çəkilməlidir.

 Əhali peyvənd ediləcək gün və yer barədə əvvəlcədən x ə-
bər   darlıq edilməlidir. Şəhər əhalisinə profilaktik peyvəndlər p ey-
vəndin növündən və əhali qrupundan asılı olaraq, ümumi və ya 
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xüsusi tibb şəbəkəsinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Polik-
linikalarda peyvəndlərin təşkili və icrası infeksion xəstəliklər 
kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Tibbi sanitar hissələrə malik 
müəssisələrdə peyvəndləmə Gigiyena və Epidemiologiya Mər-
kə  zinin (GEM) göstərişi və nəzarəti altında tibb işçiləri tərə fin-
dən icra edilir.

 Şəhərdə uşaqların profilaktik peyvəndlənməsi müstəqil və 
ya uşaq poliklinikalarının tərkibində olan peyvənd otaqlarında 
yerinə yetirilir. Uşaq və məktəbəqədər müəssisələr, internatlara 
gedən uşaq lar həmin müəssisələrin tibb işçiləri tərəfindən pey-
vənd olunurlar. Profilaktik peyvəndləmənin günü barədə vali-
deynlər əvvəlcədən xəbərdar edilirlər. Orta ixtisas, ali və digər 
təhsil müəssisələrində tələbələrin peyvəndlənməsi həmin müəs-
sisələrin tibb heyətinin funksional vəzifələridir. Kənd yerlərində 
immuni zasiya feldşer məntəqələri və kənd həkim sahələrində 
icra olunur. 

 Peyvəndləmənin tamlaşdırılması üçün hər ilin yanvarında 
Res publika Səhiyyə Nazirliyi Sanitar-epidemioloji sektoru tərə fin-
dən səhiyyə təşkilatlarına növbəti il üçün peyvəndləmənin plan-
laş dırıl masını müəyyənləşdirən sənəd göndərilir. Əvvəlki il lərdə 
profilaktik peyvəndləmənin təhlili əsasında peyvənd edi lə cək 
kontingent, pey vəndləmə müddəti və təkrarlığı müəy yən olunur, 
həmçinin əhalinin yoluxucu xəstəliklərdən qorunmasında isti-
fa də ediləcək preparatlar göstərilir.

 Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi əsasında növbəti il üçün profi-
laktik peyvəndlər planı tərtib edilir. Şəhərlərdə uşaqlara profi lak-
tik peyvəndlər şəhər uşaq poliklinikaları tərəfindən planlaşdırılır. 
Hər bir sahə pediatrı profilaktik peyvəndləmənin qeydiyyatı kar-
tı əsasında və patronaj aparmaqla tibb bacısının hər il topladığı 
uşaq əhalisinin hesabatı siyahılarından istifadə edərək konkret 
peyvəndləmə planını tərtib edir. Uşaq əhalisinin immunizasiya 
planında məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələrinə, in ter nat-
lara gedən uşaqlar nəzərə alınmalıdır. Daimi tibbi əks-göstərişi 
olan uşaqlar plana daxil edilmə məli dir.

 Kənd yerində uşaqların peyvəndləmə planı xidmət rayo-
nunda yaşayan uşaqların qeydiyyatı əsasında aparılır. Yenidoğul-
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muş, təzə gəlmiş və “itirilmiş” uşaqların qeydiyyatı kənd icra h a-
kimiyyəti nümayəndəliklərində dəqiqləşdirilir. Planlaş dır manın 
gedişində əvvəllər aparılmış peyvəndlər nəzərə alınmalıdır.

 Peyvəndləmə planları şəhərlərdə yaşlı əhali qrupuna həmin 
k on tingentə xidmət göstərən poliklinikalarda, kənd yerlərində 
isə rayon və sahə xəstəxanalarında tərtib edilir.

 Peyvəndləmənin planlaşdırılmasında Gigiyena və Epide mi o  -
lo giya Mərkəzləri (GEM) fəal iştirak edir. Onlar uşaq və ümu mi 
poliklinikalar, məsləhətxanalar, həkim sahələri, təhsil müəs si-
sələri və digər təşkilatlar tərəfindən tərtib olunmuş peyvənd plan-
larını yoxlamalıdırlar. Planların tərtibində yenidoğulmuş uşaq lar 
barədə məlumat, əvvəllər aparılmış peyvəndləmə, yaş t ər kibi, 
xəstələnmə və s. kimi göstəricilər nəzərə alınmalıdır.

 Ümumi qəbul olunmuş qaydaya görə peyvənd planları y er-
lərdə müvafiq müəssisələr tərəfindən təsdiq olunduqdan son ra 
ərazi GEM-nə göndərilməli, onlar isə cəm şəklində S ə hiy  yə 
Nazirliyinə təqdim edilməlidir.

Peyvəndlərin aparılması qaydası

Peyvənd olunacaq bütün uşaqlar həkim tərəfindən ciddi ş ə-
kildə müayinə olunmalı, anamnestik məlumatlar hesaba alınma-
lıdır. Əvvəllər aparılmış immunizasiyaya qarşı reaksiya, ya na şı 
gedən xəstəliklər, dərman preparatları və qida məhsul larına qarşı 
allergiyanın olması və s. nəzərə alınmalıdır.

Kənd yerlərində yaşayan və xroniki xəstəlikləri, allergik v ə-
ziy  yətləri olan uşaqlar peyvənddən əvvəl mütləq şəkildə həkim 
tərəfindən müayinə olunmalıdır. Peyvənd günü hər bir uşaq viz-
u al yoxlanılmaqla yanaşı termometriyadan keçməlidir. Qeyri-nor-
mal reaksiyaların qarşısını almaq üçün şərti (nisbi) əks göstərişi 
olanlar müvafiq mütəxəssislərin tərtib etdiyi sxemə uyğun fərdi 
qaydada peyvənd olunmalıdır.

Kəskin xəstəlik keçirmiş şəxslər tam kliniki sağalmadan 1 ay 
sonra, meninqokokk infeksiyası keçirmiş şəxslər isə uyğun ola-
raq 6 və 12 aydan tez olmayaraq peyvənd edilə bilərlər. Bir i n-
fek   siyaya qarşı peyvənd olunmuş şəxs digər infeksiyaya qarşı 
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yalnız 2 ay keçdikdən sonra peyvənd edilə bilər. Mənfi immuno-
loji sınağa (Mantu) malik uşaqlar yalnız sınaq qoyulduqdan son-
ra peyvəndə cəlb edilə bilər. Sınağın nəticələri müsbət o l duq da 
onlar müvafiq mütəxəssisin məsləhətinə göndərilir. Pey vənd lə-
mə nin gedişində və alətlərin hazırlıq mərhələsində aseptika qay-
daları ciddi gözlənilməlidir. Hər bir peyvənd ediləcək şəxs üçün 
ayrıca şpris və ucluq istifadə edilməlidir. Hər şprisə yalnız bir 
pey vənd dozası yığılmalıdır.

Peyvənd otağında təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərmək 
üçün lazımi dərmanlar olmalı, bioloji preparatların saxlanılması 
üçün şərait yaradılmalıdır.

Preparat yeridilməzdən əvvəl tibb işçisi preparata dair təli-
matla yaxından tanış olmalı, ampulanı açmazdan əvvəl üzə rin-
dəki etiketin təyinata uyğunluğunu yoxlamalıdır. Preparat y e ri-
dildikdən sonra uşağın adı, soyadı, təvəllüdü, preparatın adı, 
seriyası, nəzarət nömrəsi, peyvəndin edilmə vaxtı göstərilməklə 
qeydiyyat aparılmalıdır.

Peyvəndlərin yerinə yetirilməsinə ancaq praktik sağlam və 
müvafiq hazırlıq keçmiş tibb işçiləri buraxıla bilər. Kəskin respi-
rator xəstəlik, qrip, anginalı şəxslər, əlində yüngül travma və ya 
cızıq olan, dəri və selikli qişalarda lokalizasiyasından asılı olma-
yaraq irinli zədələnmələr olan şəxslər peyvəndin yerinə y e-
tirilməsində iştirak edə bilməzlər. Peyvənd etməzdən əvvəl tibbi 
heyət əlini sabunla yumalı, barmaqlarının uclarını spirtlə silməli 
və yodla işləməlidirlər.

Bakterial və virus preparatları təlimatda göstərilən şəraitə 
uyğun saxlanılmalıdır. Diri vaksinlərin saxlanılmasına xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. Gigiyena və Epidemiologiya Mər kəz lə rin-
 də direktorun əmri ilə peyvənd preparatlarının saxlanılmasına, 
daşınmasına cavabdeh tibb işçisi (epidemioloq və ya həkim k ö-
məkçisi) ayrılır. Peyvənd materialının daxil olması xüsusi jur-
nallarda qeydə alınır.
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Profilaktik peyvəndlərin qeydiyyatı
 

Uşaqlarda profilaktik peyvəndlərin qeydiyyat olunduğu əsas 
sənəd uşağın inkişaf tarixi və profilaktik peyvənd kartı sayılır. 
Şəhər uşaq poliklinikalarının peyvənd kabinetlərinin xidmət əra-
zisində yaşayan bütün uşaqlar üçün, o cümlədən 14 yaş da daxil 
olmaqla, peyvənd kartotekası yaradılır. Peyvəndlərin qeydiyyatı 
kar tası hər bir həkim sahəsi prinsipinə uyğun, sahə daxilində isə 
növbəti peyvəndləmə növbəsinə müvafiq düzülür.

Kartotekaya baxan tibb bacısı aparılmış peyvəndlər barədə 
məlumatı uşağın inkişaf tarixinə və peyvənd kartasına köçürür. 
Bura da dəri sınaqlarının nəticələri də qeyd olunur.

Uşaq müəssisələrində aparılmış peyvəndlərin nəticələri m ü-
va  fiq qeydiyyat jurnalında qeydə alınır. Həmin jurnallar ayda bir 
dəfə peyvənd kabinetlərinə təhvil verilir. 
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XÜSUSİ EPİDEMİOLOGİYA

Tənəffüs yolları infeksiyalarının ümumi xarakteristikası

Tənəffüs yolları infeksiyaları – tənəffüs orqanlarının selikli 
qişasının zədələnməsi və hava-damcı (aspirasion) yoluxma m e-
xa nizmi ilə xarakterizə olunurlar.

Bu infeksiyalara həmçinin aerogen, aspirasion, aerozol, 
damcı infeksiyası adları da verilmişdir. Lakin onların heç biri 
müvəffəqiyyətli deyildir. Belə ki, “aerogen” termini ona görə 
yararsızdır ki, hava bu qrup infeksiyaları generasiya etmir, yal-
nız törədicilərin ötürülməsi üçün mühitdir. “Aspirasion” termini 
də düzgün deyildir, çünki aspiarsiya, yəni nəfəsalma yoluxma 
mexa nizminin 3-cü fazası sayılır. Bundan başqa, digər infeksiya-
larda da törədicilərin, həmçinin kimyəvi və fiziki agentlərin 
aspirasiyası da mümkündür ki, çox vaxt onların infeksion amilə 
heç aidiyyəti olmur. “Aerozol” termini isə ona görə işlədilə bil-
məz ki, tək tənəffüs infeksiyaları deyil, digər qrup infeksiyaların 
da törədici ləri bu üsulla yayıla bilər. Məsələn, 1942–1943-cü 
illərdə baş verən tulyaremiyanın epidemiyası törədicilərlə çirk-
lənmiş bərkfazalı aerozolun udulması ilə şərtlənmişdir. “Damcı” 
termini də sinonimdir, lakin damcı təkcə havada əmələ gəlmir, 
ona görə də “hava-damcı” termini daha məqsə də uy ğun dur. Belə-
liklə, hava-damcı yoluxma mexanizmi – tənəffüs sis te min də 
lo ka lizasiya edən törədicilərin əsas mexanizmidir.

Bu qrup xəstəliklər aerozol antroponozlar da adlanır, çünki 
yal nız insanlarda müşahidə edilir. Bu qrupa aid olan bütün xəs-
təliklərdə infeksiya mənbəyi insan (xəstə və törədici gəz dirən) 
hesab olunur. Buna görə də bu qrupa daxil olan xəs tə liklərə aero-
zol antroponozlar da deyilir. İnsanın yoluxucu xəs tə lik lə ri nin 
20%-dən çoxu bu qrupa aiddir. Tənəffüs yolları xəs təlikləri sı ra-
sına qrip, qızılca, göyöskürək, difteriya, skarlatina və s. d a xil  dir.

Aerozol antroponozlarda epidemik prosesin inkişaf qanuna-
uy ğunluqları parazitar sistemdə sahib və parazit popul yasiya la rı-
nın infeksion – immunoloji qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunur. 
Bir sıra nozoloji formalarda göstərilmişdir ki, törədicinin sirkul-
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yasiyasının təsiri nəticəsində kollektivin dəyişən immunoloji 
strukturu törədicinin virulentliyinə təsir göstərir. Həssas adamla-
rın olduğu zaman xəstələnmə artır, törədicinin virulentliyi yük-
səlir. İmmun şəxslərin artması yoluxanlarda xəstələnmə riskini 
azaldır, orqanizimdə virulentliyi zəifləmiş törədicilər toplanır və 
törədicinin epidemiyaarası dövrdə saxlanılmasına imkan yaranır. 
Əlavə həssas kontingentlərin meydana gəlməsi onları törə di-
cilərin sirkulyasiyasına qoşur. Bu zaman törədicilərin virulent-
liyi artır və xəstələnmə səviyyəsi yüksəlir.

Aerozol antroponozlar tənəffüs yollarının selikli qişasının 
zədələnməsi və hava-damcı mexanizmi ilə səciyyələnir. Yolu x-
 ma mexanizmi 3 mərhələdən ibarətdir. 1-ci mərhələ – törə di ci-
lərin yoluxmuş orqanizmdən ifraz olunması nəfəsvermə, 
danış ma, öskürmə, asqırma zamanı həyata keçirilir. Törədicilər 
yoluxmuş orqanizmdən selik və ağız suyunun damcıları ilə h a-
vaya düşür və orada mikrob aerozolu əmələ gəlir. 2-ci mərhələ – 
aerozolun damcı, hava-nüvəcik və toz fazaları ilə rea lizə olunur. 
3-cü mərhələdə törədicilərin insan orqanizminə daxil olması 
nəfəs aldıqda baş verir. 

Tənəffüs yollarının yuxarı şöbələrində yerləşmiş törədicilər 
nəfəsvermə, asqırma, danışıq zamanı ifraz olunur. Öskürmə 
za manı isə tənəffüs yolunun aşağı hissələrində yerləşmiş törə di-
ci lər ifraz edilir.

Öskürmə, asqırma, danışıq zamanı havada əmələ gələn his s ə   -
cik lərin ölçüsündən asılı olaraq, mikrob aerozolu 2 fazaya b ö-
lünür: 1) xırda damcılı (hissəciklərin ölçüləri 100 mkm -ə q ə dər); 
2) iri damcılı (hissəciklərin ölçüsü 100 mkm-dən böyükdür).

 Damcılar infeksiya mənbəyi ətrafında 1-2 m (nadir hallarda 
daha çox) məsafədə yayılır. Damcılar ifraz olunduqdan sonra y a-
xın 20 dəqiqə ərzində quruyur, bəzən isə havanın temperaturun-
dan və rütubətdən asılı olaraq 2 saat ərzində havada saxlanır 
(qızılca, göyöskürək). Quruma nəticəsində xəstəliklərin törə di ci-
ləri aerozolun damcı fazasından damcı-nüvəcik fazasına keçir. 
Bu zaman törədicilərin kütləvi şəkildə məhv olması baş verir. 
Xarici mühit amillərinin təsirinə qarşı az davamlı törədicilər 
tezliklə məhv olur, daha davamlılar isə hissəvi saxlanırlar. B ö-
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yük ölçülü damcılar yerə çökür və quruyur, nəticədə toza çev ri-
lir lər. 

Ölçüsü 100 mkm-ə qədər olan “nüvəciklər” havada saatlarla 
asıl mış vəziyyətdə qalır və hava axını ilə otaqda dövr edir, onun 
h ü dudlarından kənarda ventilyasiya yollarından dəhlizə keçə 
bilir. Onlar yavaş-yavaş aşağı çökürlər. Məsələn, qızılı stafilo-
kokklar 72 saat, difteriya çöpləri bir neçə saatdan 2 sutkaya 
qədər, qrip virusu 4 saat ərzində havada həyat qabiliyyətini sax-
layırlar. 

Otaqlar yığışdırıldıqda, insanların hərəkəti və digər amillərin 
təsiri altında hava axınının hərəkəti nəticəsində aerozolun ikin-
cili toz fazası yaranır. Ölçüsü 100 mkm-ə qədər olan toz his sə-
cikləri havada uzun müddət asılı vəziyyətdə qalır. İnfeksion 
ae ro zolun toz fazasının formalaşmasında daha vacib mənbə 
bəlğəm (vərəm zamanı), həmçinin törədicilərin orqa nizmdə əla-
və lokalizasiyası zamanı patoloji möhtəviyyat: məsələn, dəri z ə-
də lənmələrində qartmaqlar hesab olunur. Sonuncu halda infeksi-
yalaşmış tozun formalaşmasında alt paltarlarının əhəmiyyəti 
xüsusilə böyükdür.

Tənəffüs yolları infeksiyaları qrupuna aid olan bütün xəs tə-
lik lər insanın� yoluxma� mexanizminin� xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq 4 qrupa bölünür:

 I qrup – bura qızılca, məxmərək, epidemik parotit, su çiçəyi, 
göyöskürək, qrip aiddir. Bu xəstəliklərin yoluxmasında damcı, 
hissəvi olaraq infeksion aerozolun nüvəcik fazası həlledici əhə-
miy yət kəsb edir, digər yollar rol oynamır.

 II qrupa – stafilokokk, streptokokk, meninqokokk, difteriya 
bakteriyalarını və adenoviruslarla törədilən xəstəlikləri aid e t mək 
olar. Törədiciləri xarici mühitdə nisbətən davamlı olduqlarına 
görə bu xəstəliklərin törədicilərinin yoluxmasında hava-nüvəcik 
f a za sının əhəmiyyəti yüksəlir. Bu qrup xəstəliklərin y  a  yıl  ma-
sında təmas-məişət, qida yolları da rol oynaya bilər.

 III qrupa vərəm və təbii çiçək aiddir. Bu xəstəliklərin t ö-
rədiciləri xarici mühitdə olduqca davamlıdırlar. Xəstəliklərin t ö-
rə  diciləri virulentliyini və həyat qabiliyyətini aerozolun toz f a za-
sında belə saxlayırlar. 
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 IV qrupa – skleroma aiddir. Bu xəstəlikdə məişət (əllər vasi-
tə silə), alimentar yoluxma yolları aerozol yoluxma m e xa niz min-
dən daha əhəmiyyətlidir. 

Etioloji amili əsas götürürək aerozol antroponozları bir neçə 
qrupa bölürlər. Onlar yuxarı tənəffüs yollarının müxtəlif his sə lə-
ri nin zədələnməsi ilə xarakterizə olunurlar. 

I qrupu KRVİ (kəskin respirator virus infeksiyaları) təşkil 
edir. Bu qrup xəstəliklərin törədiciləri müxtəlif cinslərə və ailə-
lərə daxil olan viruslardır. Onların hamısı RNT tərkibli viruslar-
dır (adenoviruslar istisna olunmaqla – tərkibində DNT zənciri 
vardır). KRVİ-nin əsas törədiciləri miksoviruslardır. Buraya B, 
A, C qrip virusları və paraqrip virusları, RS (respirator-sinsitial) 
viruslar daxildir. Bundan başqa, pikornoviruslar (pico – xırda 
öl çülü, rna – RNT), enteroviruslar�və rinoviruslar,�koronovirus-
lar,�reoviruslar,�adenoviruslar�da iştirak edirlər. Enteroviruslara 
Kok saki A və B, ESNO (enteric cytopathogenetic human orp-
hans – insanın sitopatogenetik yetim virusları) aiddir. KRX bəzi 
bakteriyalar və mikoplazmalarla (pnevmoniya) da törədilə bilər. 
Onların törətdikləri xəstəliklərdə klinik sindromlar virus mənşəli 
KRX-də müşahidə edilən sindromlarla oxşardır. Müxtəlif törə di-
ci lərlə törədilən xəstəliklərin kliniki diferensiasiyasının çətinliyi ilə 
əlaqədar olaraq, hazırda KRX ümumiləşdirilmiş diaqnozunun q o-
yul ması istifadə olunur. KRX nəinki infeksion, həmçinin ümumi 
xəstələnmənin strukturunda ən geniş yayılmış xəs tə lik lər dir.

 II qrup – qızılca, III – epidemik parotit, IV – herpes viruslu 
infeksiyalar (su çiçəyi, kəmərvari dəmrov), V – məxmərək, VI – 
bak terial xəstəliklərdən (streptokokk infeksiyası – streptokokoz: 
skarlatina, angina), VII – difteriya (corinobac te rium diphteriae), 
VIII – göyöskürək (Bordetella pertusis), IX – meningit (Neisse-
ria meningitidis), X – vərəm (Mycobacterium tuberculosis), XI 
– cüzam (Mycobacterium leprae) ibarətdir.

Ümumlikdə qəbul olunmuşdur ki, aerozol antroponozlarda 
epidemik prosesin inkişaf qanunauyğunluqları parazitar sis tem-
 də sahib və parazit populyasiyalarının infeksion –� immunoloji 
qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən olunur. Bir sıra nozoloji formalarda 
göstərilmişdir ki, törədicilərin sirkulyasiyasının təsiri n  ə   ti  cə-
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sin də kollektivin dəyişən immun strukturu öz növbəsində törə di-
ci nin virulentliyinə də təsir edir. Kollektivdə həssas şəxslər o l-
duq da xəstələnmə səviyyəsi artır, müvafiq olaraq törədici 
p   o   pul   yasi yasının virulentliyi də yüksəlir.

 İmmun şəxslərin miqdarının artması yoluxmuş şəxslərdə 
xəs tələnmə riskini azaldır. Bu zaman orqanizmdə virulentliyi 
zəifləmiş törədicilər toplanır və onların epidemiyaarası dövrdə 
sirkulyasiyasına imkan yaranır.

 Əlavə olaraq həssas qrupların əmələ gəlməsi onları törədi-
cilərin sirkulyasiyasına cəlb edir. Bu zaman törədicilərin viru-
lent  liyi və xəstələnmənin səviyyəsi də yüksəlir. Hava-damcı m e-
xa  nizmlə yoluxma asanlıqla həyata keçir. Bununla əlaqədar 
o la  raq, tənəffüs yollarının infeksiyaları (qrip, qızılca, vərəm) dün-
yanın hər yerində ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir.

 Yoluxmanın asanlıqla həyata keçməsi ona gətirib çıxarır ki, 
insanlar onlara əsasən uşaq yaşlarında yoluxurlar və nəticədə 
xəstəliklərə qarşı davamlı immunitet əmələ gəlir. Bu isə yaşlı-
larda həmin infeksiyalarla xəstələnmənin azalmasına səbəb olur. 

Tənəffüs yolları infeksiyalarının əksəriyyəti “uşaq infeksiya-
ları” adlandırılır. Bu qrupa daxil olan xəstəliklərin çoxu immun-
profilaktika vasitələri ilə idarə olunur.

 Hava-damcı infeksiyalarına qarşı əldə olunan böyük müvəf-
fə qiyyətlər (məsələn, təbii çiçəyin ləğv edilməsi) peyvənd pre-
pa ratlarının istifadəsi ilə bağlıdır. Buna görə də hava-damcı 
infeksiyaları problemi immunoloji problem sayılır. 

Aerozol antroponozlarda epidemik prosesin inkişafına sosial 
amillər mühüm təsir göstərir. Onlara əhalinin sıxlığı, miqrasiya, 
doğuş, mütəşəkkil kollektivlərin formalaşması, pey vənd işinin 
təşkili aiddir. Həmçinin təbii amillər təsir edir. Məsələn, ilin 
soyuq aylarında hava-damcı mexanizmi daha çox realizə olunur. 
Bu mexanizmin aktivləşməsi insanların sıx ünsiyyə tindən, onla-
rın uzun müddət qapalı şəraitdə qalmasından asılıdır. 
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Qızılca

Qızılca (Morbilli) – virus etiologiyalı kəskin yoluxucu xəs-
tə likdir, hava-damcı yolu ilə yayılır və ümumi intoksikasiya, 
tənəffüs yollarının iltihabı, iri papulyoz səpgi və tənəffüs yolları-
nın fəsadlaşmaları ilə səciyyələnir. Kütləvi xəstələnmə və epide-
mik alovlanmalar şəklində qeyd edilir.

Qısa tarixi məlumat. Qızılca ayrıca nozoloji forma kimi 
XVIII əsrin ikinci yarısında müəyyən edilməsinə baxmayaraq, 
xəstəlik insanlara qədim zamanlardan məlumdur. XVIII əsrə 
kimi qızılcanı səpgi ilə özünü göstərən başqa xəstəliklərdən 
fərqləndirmirdilər. İngilis həkimi Saydenham XVIII əsrdə qızıl-
canın kliniki əlamətlərini ətraflı şərh edərək onu skarlatinadan 
fərqləndirmişdir. 1911-ci ildə Anderson və Qoldberq xəstədən 
g ö türülmüş materialla meymunları yoluxduraraq bu xəstəliyin 
virus mənşəli olduğunu müəyyən etmişlər. 1920-ci ildə alman 
alimi Deqkviç qızılcanın seroprofilaktikasını işləyib hazırlayır. 
1954-cü ildə Enders və Pibls qızılca viruslarının hüceyrə kultu-
rasında artmasının mümkün olduğunu göstərdilər. Bundan sonra 
qızılcaya qarşı diri vaksin hazırlandı.

Yayılması. Qızılca qədim zamanlardan məlumdur. XVII əsr-
də ingilis həkimi Saydenhem xəstəliyin ətraflı klinikasını ver-
mişdir. XVIII əsirdə qızılca sərbəst nozoloji forma kimi tanın-
mışdır. 1920-ci ildə Deqkviç qızılcanın seroprofilaktika üsulunu 
işlə yib hazırlamışdır.

Qızılca bütün dünyada geniş yayılmış virus xəstəliyidir. Vak-
sina istifadə edilməmişdən əvvəlki dövrdə, demək olar ki, bütün 
əhali qızılcaya tutulurdu. Xəstəlik dünyada ildə 50-60 mln insa-
nın xəstələnməsinə səbəb olurdu. Müasir dövrdə geniş immuni-
zasiya aparılması nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə 
şəhərlərdə xəstələnmə dəfələrlə azalmış və hətta ləğv edilmişdir. 
İnkişaf etmiş Avropa və Şimali Amerika ölkələrində qızılcadan 
ölüm hər 100000 əhaliyə 0,2-0,4 nəfərdir.

Qızılca – yer kürəsində geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. 
Hər yerdə rast gəlinir. Xəstələnmənin dövri yüksəlişlərini (hər 
2-4 ildən bir) qızılcaya həssas şəxslərin kifayət miqdarda toplan-
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ması ilə izah edilir. Qızılca ilə xəstələnmə bütün il boyu müşa-
hidə olunur, lakin xəstələnmənin maksimal yüksəlişi payız-qış 
və yaz fəslinə təsadüf edir. Qızılca – son dərəcə kontagiozdur, 
bu da ona qarşı kütləvi həssaslıqla bağlıdır. Kontagiozluq əmsalı 
95-96% təşkil edir. Qızılca istənilən yaşda müşahidə edilir, lakin 
1 yaşdan 4-5 yaşa qədər uşaqlar arasında daha çox rast gəlinir, 6 
aya qədər uşaqlar qızılca ilə nadir hallarda xəstələnirlər, 3 aya 
qə dər uşaqlar, bir qayda olaraq, xəstələnmirlər ki, bu da anadan 
ötürülən passiv immunitetin sayəsindədir. 3 ayından sonra pas-
siv immunitetin gərginliyi kəskin azalır, 9 aydan sonra isə o, 
u şaq  ların hamısında itir. Əgər ana qızılca ilə xəstələnməmişsə, 
onda uşaq anadan olduğu ilk günlərdə qızılca ilə yoluxa bilər. 
Əgər ana hamiləlik dövründə qızılca ilə xəstələnmişsə, onda 
a na  dangəlmə qızılca halları müşahidə oluna bilər.

Etiologiyası. Qızılcanın törədicisi miksoviruslar qrupuna, 
Paramyxoviridae� family,�Morbiliviruslara aiddir, ətraf mühitdə 
davamsızdır; insan orqanizmindən kənarda tezliklə məhv olur. 
Toxuma kulturalarında becərilir.

Qızılcanın virus təbiətli olması 1922-ci ildə Anderson və 
Qoldberq tərəfindən meymunlar üzərində təcrübə qoymaqla s ü-
but edilmişdir. 1938-ci ildə Plots qızılca virusunu təmiz halda 
almışdır. Qızılca virusu xırda makroviruslara aiddir. Virus, i n-
sandan başqa, bir neçə növ heyvanlar üçün də patogendir. L abo-
rator şəraitdə bunlar insan, meymun, it, hind donuzu b öy rək 
epitelindən hazırlanmış hüceyrə kulturasında insan diploid h ü-
cey rələrində və bildirçin embrionunda yaxşı inkişaf edir lər. Hey-
vanların bədənində insan üçün patogenliyini tez itirir, inkişaf və 
əkscisimlər yaratma qabiliyyətini saxlayırlar. Buna ə sas lanaraq 
v i rusun vaksin ştamı 1954-cü ildə xaricdə Enders, keçmiş 
SSRİ-də isə A.A.Smorodinsev və M.P.Çumakov tərə fin dən alın-
mışdır. Xarici mühitdə quru şərait, günəş şüası, yüksək hərarət 
təsirindən viruslar tez məhv olurlar. Virus burun, boğaz yu yuntu 
suyunda, otaq şəraitində 24 saat yaşayır, 0ºC hərarətdə bir neçə 
gün, liofil qurudulduqda +4ºC hərarətdə 7-10 ay, -70ºC-də isə 1 
ildən çox saxlanılır, mənzillərin havasında, öskürək damcıla-
rında yarım saatdan sonra məhv olurlar.
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Xəstəliyin klinikası. Orqanizmə viruslar burun-boğaz və y u-
xarı tənəffüs yollarının selikli qişasından daxil olur, orada inki-
şaf edərək inkubasiya dövrünün (7-17 gün) ikinci yarısında qana 
daxil olur. Virusemiya prodromal dövrdə və səpgilərin birin ci 
günündə ən intensiv olur. Xəstənin ümumi müqavimət qüvvəsi 
çox zəiflədiyindən ikincili infeksiya və fəsadlar da baş verə bilər.

Qızılcanın inkubasiya� dövrü orta hesabla 10-11 gün (7-14 
gün) çəkir, qamma-qlobulin yeridildikdə isə 21 gün təşkil edir.

Qızılcanın klinik�mənzərəsində�3 dövr ayırd edilir: kataral və 
ya başlanğıc (prodromal), səpgilər və və piqmentasiya.

Xəstəliyin başlanğıc dövrü bədən temperaturunun 38,5-39°C-
yə qədər artması, yuxarı tənəffüs yollarının və konyunktivanın 
zədələnməsi ilə səciyyələnir. Kataral əlamətlər durmadan inkişaf 
edir. Burundan bol, əvvəlcə selikli, sonra selikli-irinli ifrazat, 
güclü və ya xırıltılı səs, uşağı narahat edən quru və anlaşılmaz 
öskürək qeyd olunur. Bəzən xəstəliyin başlanğıcında inağ (krup) 
sindromu inkişaf edir.

Xəstəlik 3-4 gün davam edən prodromal (kataral) dövrlə baş-
lanır. Bu dövrdə xəstədə hərarətin yüksəlməsi, ümumi vəziy-
yətin ağırlaşması, asqırma, gözlərin qızarması, öskürək və s. 
k i mi əlamətlər qeyd edilir. Bundan sonra zəif və ya seyrək səp-
gi lər əmələ gəlir.

İşıqdan qorxma, konyunktivanın hiperemiyası, göz qapaqları-
nın şişkinliyi, selikli qişa damarlarının inyeksiyası müşahidə edi-
lir, sonra irinli ifrazat əmələ gəlir. Uşağın ümumi vəziyyəti xeyli 
pisləşir. Əzginlik, ağlağanlıq, narahatlıq, iştahanın və y  u xu  nun 
pozulması qeyd olunur. Çox vaxt qusma, duru nəcis, qarında 
ağrılar meydana çıxır. Daha ağır hallarda xəstəliyin ilk gün lə rin-
dən ümumi intoksikasiya simptomları kəskin nəzərə çar pır, q ı-
col malar və huşun tutulması ola bilər.

Xəstəliyin başlanğıcında ağızda yanaqların iç səthində selikli 
qişada xüsusi ləkələrin (Belski-Filatov-Koplik ləkələri) əmələ 
gəl məsi səciyyəvidir. Həmin ləkələr xəstələrin 95%-də səpgi 
əmələ gəlməmişdən əvvəl 1-4-cü günlərdə meydana çıxır. Ləkə-
ləri, adətən ağız boşluğunda hər iki yanağın iç səthinin selikli 

downloaded from KitabYurdu.org



274

qi şa sında görmək olur. Onların mərkəzi ağımtıl göy rəngdə, 
ət rafı qızarmış olur.

Qızılcanın kataral dövrü 3-4 gün davam edir, bəzən isə 5-7 
günə qədər uzanır. Bu dövr üçün ağızın selikli qişasında olan 
özü nəməxsus dəyişiklər patoqnomikdir. Bu dəyişikliklər ağız 
boşluğunda yanaqların və ya dodaqların selikli qişasında və diş 
ətində dişlər səviyyəsində buğda dənəsi ölçüsündə qırmızı h a-
şi yə ilə əhatə olunmuş bozumtul-ağ papulanın əmələ gəlməsi ilə 
səciyyələnir.

Bir sıra hallarda kataral dövrdə dəridə xırda-dənəli skar la ti-
na yabənzər səpgi əmələ gəlir ki, bəzən o, ləkəli, urtikar olur. 
Pro dromal səpgi, adətən, sıx deyildir və zəif nəzərə çarpır.

Səpgi dövrü xəstəliyin 4-5-ci günündən başlanır və ləkəli-
papulyoz səpgi ilə səciyyələnir. İlk səpgi elementləri qulaqarxası, 
bu run darlarında xırda rozeolyoz ləkələr şəklində meydana çıxır 
ki, onların da ölçüləri sürətlə böyüyür, bəzən birləşir, qeyri-düz-
gün forma alırlar. Bir sutka ərzində səpgi tezliklə üzdə, boyunda 
yayılır, ayrı-ayrı elementlər şəklində döşdə və kürəyin yuxarı 
his səsində əmələ gəlir. 2-ci sutkada səpgi tamamilə onu örtür .

Xəstələrin dərisində səpgilər onun alnından başlayıb qulaqla-
rının ardına doğru yayılır, sonra üzdə, boyunda, bədəndə və ə t-
raflarda baş verir. Səpgilər makula (papula-makula) element lə-
rindən ibarət olub, barmaqla basdıqda itirlər. 1-2-ci günlər onlar 
sürətlə inkişaf edir. Sonradan xəstənin hərarəti düşməyə, səp-
gilər isə tədricən yox olmağa başlayır. Qızılca xəstəliyində çox 
zaman ağırlaşmalar baş verir (orta qulağın iltihabı, pnevmoniya 
və s.). Əgər xəstə, xəstəliyə qədər qamma-qlobulin alıbsa, xəs-
təliyin bütün əlamətləri sönük keçir, onun gedişi yüngül olur.

Atipik�qızılcada xəstəliyin əsas simptomları silinmişdir, bəzi-
ləri isə ümumiyyətlə üzə çıxmır. Həmçinin qızılcanın ayrı-ayrı 
d övr lərinin müddəti dəyişə bilər (səpgi dövrünün qısalması, k a-
ta ral dövrün olmaması, səpginin ardıcıllığının pozulması).

Mitiqrə olunmuş (zəif) qızılca forması inkubasiya dövründə 
qamma-qlobulin alan uşaqlarda müşahidə edilir. O, adətən, nor-
mal və ya cüzi artmış temperatur zamanı çox yüngül keçir, bə -
zən bu halda Belski-Filatov-Koplik ləkələri olmur. Səpgi solğun, 
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xırda, cüzidir (bəzən cəmi bir neçə element), səpginin ardıcıllığı 
pozulur. Kataral əlamətlər çox zəif ifadə olur və ya tama milə itir. 
Mitiqrə olunmuş qızılca zamanı ağırlaşmalar müşahidə edilmir.

Səpgi bol, birləşmiş və ya əksinə, çox az (ayrı-ayrı element-
lər şəklində) ola bilər. Səpgi dövründə xəstənin sifəti tipik şəkil 
alır: üz şişkin, göz qapaqları qalınlaşmış, burun və yuxarı dodaq 
şişkin, gözlər qızarmış, irin axır, burundan bol ifrazat gəlir, ağız 
boşluğunun selikli qişası maserasiya olunmuşdur.

Temperatur səpginin 1-ci günü daha yüksək olur, nəinki k a-
ta ral dövrdə. Bəzən səpgidən 1-2 gün əvvəl temperatur bir qədər 
enir və səpginin yaranmasının 1-ci günü onun yenidən yük səl-
məsi temperutur əyrisinə ikidalğalı xarakter verir. Temperatur 
bütün səpgi dövründə yüksəkdir. Ağırlaşmamış gedişdə o, səp gi-
nin yaranmasından 3-4 gün sonra normallaşır. Səpgi döv rün də 
ümumi vəziyyət ağırdır, narahatlıq, sayıqlama, yuxuculluq m ü-
şahidə olunur. Çox vaxt burun qanaxmaları baş verir. Adətən, 
leykopeniya nəzərə çarpır.

Qızılcanın çox yüngül� forması 6 aylıq uşaqlarda qeyd edilir 
(bəzən anadan keçmiş passiv immunitetin fonunda xəstəliyin i n-
ki şaf etməsi sayəsində).

Atipik�formalara həmçinin aqqraviasiya simptomlarına malik 
(hipertoksik, hemorragik, bədxassəli) qızılcanı aid edirlər. Ona 
çox nadir hallarda rast gəlinir.

Diri qızılca vaksini ilə peyvənd olunmuş şəxslərdə (hansı ki 
qanlarında əkscisimlər yoxdur) xəstəlik tipik gedir və ona məx-
sus bütün klinik əlamətlərini qoruyub saxlayır.

Əgər qızılca qan zərdabında az miqdarda əkscisimlərin olması 
fonunda inkişaf edirsə, onda xəstəlik silinmiş şəkildə k e  çə bilər.

Klinik əlamətlərin, vegetativ sinir sisteminin pozulmasının 
(kataral əlamətlər, səpgilər, leykopeniya, AT-nin səviyyəsinin 
azalması, damarların keçiriciliyinin artması və s.) xarakterinə 
g ö  rə qızılca infeksion-allergik xəstəliklərə xas olan bir çox ümu-
mi cəhətlərə malikdir. Bu baxımdan onu zərdab xəstəliyi ilə m ü-
qa   yisə edirlər. Patomorfoloji müayinələr də həmçinin qızılcanın 
allergik xarakterini təsdiq edir. Dəridə səpgilərin əmələ gəlmə s i -
n i  bəzi müəlliflər allergik reaksiya kimi qiymətləndirirlər. M a k  -
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si  mal virusemiya ilə bir vaxtda yaranan səpgilər virus antigeni-
nin həmin dövrdə əmələ gələn əkscisimlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin 
nəticəsi saymaq olar.

Qızılca virusu Mərkəzi sinir sisteminin yuxarı tənəffüs yolla-
rına və həzm traktına qarşı tropizmə malikdir. MSS-nin zədə lən-
mə si səpginin 1-ci günü xüsusilə nəzərə çarpır. Qızılca vi rusu ilə 
respirator yolun zədələnməsi xəstəliyin ilk gün lə rin dən meydana 
çı xır və burun, qırtlaq, traxeyanın selikli qişasının iltihabı şək-
lin də özünü göstərir. Diffuz erkən bronxitlər, bron xio litlər və 
pnev moniyalar da həmçinin virusun təsiri ilə bağlıdır. Qızılca 
zamanı çox vaxt ağız boşluğunun (stomatitlər) və yo ğun bağır-
sağın selikli qişası (kolitlər) zədələnir.

Qızılca zamanı ağırlaşmalar xəstəliyin istənilən dövründə 
baş verə bilər. Onlar əsas etibarilə ikincili infeksiyanın qoşul-
ması ilə bağlıdır. Ağırlaşmalar� qızılcanın letallığının yeganə 
səbəbidir, ağır laşmamış qızılcadan uşaqlar ölmürlər. Tənəffüs 
or qan ları tərəfindən ağırlaşmalara (laringitlər, larinqo-traxeo-
bronxitlər, pnevmoniyalar) daha tez-tez rast gəlinir. 2 yaşa qədər 
uşaqlarda pnevmoniyalar tez-tez baş verir və daha ağır keçir. 
Qızılca pnevmoniyasından baş verən letal nəticələrin, demək 
olar ki, hamısı 2 yaşa qədər uşaqların payına düşür. Qızılca z a-
manı otitlərə çox rast gəlir. Son illər, adətən, yalnız kataral 
otitlər müşahidə olunur, irinli otitlərə nadir hallarda rast gəlinir. 
Stomatitlər qızılca zamanı çox vaxt kataral və aftoz olurlar. Nek-
rotik və xoralı stomatitlər yalnız qidalnması pozulmuş və avit-
minozlu zəif uşaqlarda inkişaf edir. Qanqrenoz stomatitlər son 
illər rast gəlinmir. Qızılca zamanı əmələ gələn kolitlər və ente ro-
k olitlər, adətən ikincili mikroflora ilə törədilir (şigellalar, E.coli, 
stafilokoklar və s.)

Qızılcanın patogenezində qızılca virusunun anergiya vəziy-
yə tini yaratmaq qabiliyyəti böyük rol oynayır. Orqanizmin m ü-
da  fiə qüvvələri zəiflədikdə difteriyaya qarşı antitoksik immunitet 
zəifləyir (mənfi Şik reaksiyası müsbət olur), müsbət Mantu s ı-
nağı itir, qanın komplementar qabiliyyəti azalır və s.

Qızılca keçirdikdən sonra ömürlük immunitet yaranır. Tək ra-
 ri yoluxma 0,5-1% təsadüfdə qeyd edilir. Anadan olan uşaq h ə-
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ya tının birinci 3 ayı müddətində qızılcaya qeyri-həssas olur, xəs-
tə liyə tutulmur.

İnfeksiya mənbəyi. Xəstəlikdə yeganə infeksiya mənbəyi 
q ı zıl ca ilə xəstə şəxsdir. O, xəstəliyin prodromal dövründə və 
on da səpgilər əmələ gələndən 3-5 gün sonra ətrafdakılar üçün 
yoluxucudur. Bu dövr ümumiyyətlə, 8-10 gün çəkir. Xəstəlikdən 
sağalmış və rekovalesentlər ətrafdakılar üçün təhlükəsizdir.

Ən yüksək yoluxuculuq kataral dövrdə və səpgilərin yaran-
masının 1-ci günü qeyd edilir. Səpginin 3-cü günündən kontagi-
ozluq kəskin azalır, 4-cü günü isə xəstə yoluxucu sayılmır. 
Mitiqrə olunmuş qızılca ilə xəstələr də həmçinin yoluxdurucu 
hesab edilirlər.

Yoluxma mexanizmi. Qızılca ilə yoluxma hava-damcı m e-
xanizmi ilə baş verir. Uşaqlar qızılca ilə bir otaqda olduqda y o-
luxurlar. Bununla belə, xəstə ilə təmasın müddətindən asılı ola-
raq müxtəlif xəstələnmə faizi qeyd edilir. Müəyyən edilmişdir 
ki, xəstə ilə bir gün ərzində təmasda olan uşaqların 40%-i, 2 gün 
təmasda olanların 60%-i, 4 gün ərzində təmasda olanların isə 
hamısı yoluxurlar. Viruslar xarici mühitə davamsız olduğundan 
məişət əşyaları rol oynamır.

İnfeksiyanın� ötürülməsi hava-damcı yolu ilə baş verir ö s-
kürmə, asqırma zamanı qızılca virusu yuxarı tənəffüs yollarının 
selik hissəcikləri vasitəsilə ətraf mühitə ifraz olunur və hava 
axını ilə böyük məsafələrə – qonşu otaqlara və dəhliz və pillə-
kən lərarası sahələr boyunca digər mənzillərə yayıla bilər. Q ı-
zıl ca virusunun aşağı mərtəbələrdən ventilyasiya sisiemi vasi tə-
silə yuxarı mərtəbələrə daşınması mümkündür.

Patogenez� və� patoloji� anatomiyası. Qızılca virusunun orqa-
niz mə daxil olma qapıları yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişa-
sıdır. K.Rarrın (1954–1957) məlumatlarına əsasən, qızılca viru-
sunun giriş qapıları kimi gözün selikli qişası da iştirak edə bilər.

Virus burun-udlağın selikli qişasından orqanizmə daxil ola-
raq qana keçir ki, orada onu inkubasiyanın ilk günlərindən aşkar 
etmək olar. Virusun qanda maksimal sirkulyasiyası kataral döv-
rün sonunda və səpginin yaranmasının 1-ci günü müşahidə edi-
lir, bu günlərdə virus yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasının 
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ifrazatında böyük miqdarda aşkar edilir. Səpginin 3-cü günün-
dən virusun ifrazı kəskin azalır, 5-ci günü isə virus qanda tapıl-
mır. Bu andan etibarən qanda virus neytrallaşdıran əkscisimlər 
aş kar edilir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Qızılca əhali arasında həddin-
dən artıq tez yayılması ilə fərqlənir. Bu, yoluxmanın hava-damcı 
mexanizmi və insanların xəstəliyə tam həssaslığı ilə izah edilir. 
Qızılcanın yayılmasına əhali arasında immunitetin olması ilə 
yanaşı, uşaqların biri-birilə təmaslarının səviyyəsi də böyük təsir 
göstərir. Qızılca ilə əsasən uşaqlar xəstələnirlər və xəstəliyin 
çoxu 5 yaşına qədər uşaqlar arasında qeyd edilir. Ancaq bu yaş 
qru punun içində bir yaşa qədər uşaqlar az xəstələnirlər. Yuxarı 
yaşlarda xəstəliyin az təsadüf edilməsi uşaq yaşlarında xəstəliyin 
keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş immunitetlə əlaqədardır.

Qızılca üçün fəsillilik səciyyəvidir. Xəstəlik ilin soyuq ayla-
rında, insanlar arasında təmasın çoxaldığı dövrdə daha çox qeyd 
edilir. Qızılca xəstəliyi hər 3-4 ildən bir dövrü olaraq artır. Bu 
dövr ərzində əhali arasında qızılcaya həssas olanların miqdarı 
təzə anadan olanların hesa bına artmış olur. Növbəti dövrü yük-
səliş zamanı xəstəliyə həssas şəxslər qızılca ilə yoluxub ömürlük 
i m munitet qazanırlar. Uşaq kollektivlərində qızılca baş verdikdə 
az vaxt içərisində çoxlu uşağın yoluxması baş verir. Uşaq müəs-
sisəsinin şəraitindən və epidemiya əleyhinə aparılan tədbirlərin 
keyfiyyətindən asılı olaraq həssas uşaqların 56-65% və bir qədər 
də çox faizi qızılca ilə yoluxurlar. Qızılca epidemiyaları üçün 
dalğavari yoluxma səciyyəvidir. Diri vaksinlə 90% peyvənd 
edil miş uşaq kollektivində qızılcalı xəstə ilə təmasda olanlar ara-
sında xəstələnmə 1-2%-dən çox olmur.

Qızılca diaqnozunun qoyulmasında qızılca antigeni ilə he -
maq  qlü tinasiyanın ləngimə (HALR) reaksiyası vasitəsilə aparı-
lan seroloji müayinələr böyük köməklik göstərir. Qızılca anti-
genlərinin xəstədən 5-7 gün intervalla götürülmüş güt zərdabda 
tit r lərinin 4 dəfə və daha çox artması spesifik diaqnostik test s a-
yı  lır və qızılca diaqnozunu tam təsdiq edir.

Qızılca ilə xəstələri, adətən, evdə müalicə edirlər. Xəstəliyin 
ağır gedişində, ağırlaşmalar olduqda, həmçinin evdəki şərait uşa-
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ğa lazımi qulluğu yerinə yetirməyə imkan vermədikdə belə uşaq-
lar hospi tallaşdırılmalıdırlar.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Qapalı uşaq müəssisə-
lərindən olan uşaqlar məcburi hospitalizasiya olunurlar. Qızılca-
nın profilaktikası kompleks tədbirlərin aparılmasından ibarətdir. 
Uşaq müəssisələrində qızılcanın yayılmasının qarşısının alınma-
sında mühüm tədbir erkən diaqnostika və xəstənin vaxtında 
təcrid olunmasıdır. Xəstə şəxsləri səpginin başlan ğıcından 4 
gün dən, ağırlaşmış pnevmoniya zamanı isə 10 gündən az olma-
yaraq təcrid edirlər. Xəstə haqqında GEM-ə vaxtında xəbər v e-
ril məsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Qızılca xəstəsi ilə təmasda olan 
uşaqlar uşaq müəsissələrinə (yasli, uşaq bağçaları və 2-ci sinif 
məktəbliləri) təmasdan etibarən 17 gün ərzində buraxıl mırlar.

Qızılca xəstəliyinin səviyyəsinin azalmasına kömək edən ü mu-
mi sanitar tədbirlərdən ən əhəmiyyətlisi uşaq müəssisə lə rin də 
əksepidemik rejimə ciddi riayət etməkdir (uşaqların düzgün q ə-
bu lu, dəstələrin təcridi və b.). Bu tədbirlərin əhəmiyyəti uşaqların 
sayı çoxaldıqda daha da yüksəlir.

Qızılcanın vaxtında, xüsusilə xəstəliyin ilk günlərində, diaq-
nozunun qoyulmasının böyük epidemioloji əhəmiyyəti vardır, 
ona görə də bu dövrdə diqqəti Belski-Filatov-Koplik ləkələrinin 
axtarılmasına yönəltmək lazımdır. Qızılca ilə xəstə və ya xəstə-
liyə şübhəli uşaqlar diaqnozu müəyyən edilənə qədər ya uşaq 
m ü əs sisəsinin təcrid otağında, ya da evdə təcrid edilməlidirlər.

Qapalı uşaq müəssisələrində xəstəlik baş verdikdə sanitar 
məişət vəziyyəti pis olan otaqda yaşayan ailələrdə 2 yaşa qədər 
xəstə uşaqlar xəstəxanaya təcrid edilirlər. Təcrid müddəti səp gi-
lər başlanan andan etibarən 4 gün müəyyən edilir (ağırlaşma baş 
verdikdə bu müddət 10 günə qədər uzadılır).

Qızılca xəstəliyini keçirənlər və xəstəlik baş verdikdən 2 həftə 
əvvəl qızılcaya qarşı peyvənd olunmuşlar qızılcalı xəstə ilə tə mas-
 da olarsa, onların arasında epidemiya əleyhinə tədbir görməyə ehti-
yac yoxdur.

Xəstə ilə təmasda olan ancaq qızılca keçirməmiş və qızılcaya 
qarşı peyvənd edilməmiş uşaqlar təmasdan sonra 8-17-ci günə 
qədər (əgər immun-qlobulin vurulubsa 21-ci günə qədər) uşaq 
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müəssisə lərinə buraxılmır. Bu uşaqlar üzərində tibbi nəzarət 
qoyulur (hərarətin ölçülməsi, dəri və selikli qişaların vizual müa -
yinəsi).

Bu uşaqlar qızılcaya qarşı aktiv peyvənd edilirlər. Aktiv im -
mun izasiya əksgöstərişi olan uşaqlara (3 aydan 1 ilə qədər və bir 
yaşdan yuxarı) 1,5-3 ml dozada immun-qlobulin vurulur (yaşın-
dan, səhhətinin vəziyyətindən, təmasdan keçən vaxtdan asılı ola-
raq).

Profilaktik məqsədlə qamma-qlobulin alan uşaqlar üçün 
təcrid müddəti 21 günə qədər uzadılır. Təmasın başlanğıcının ilk 
7 günü ərzində xəstə uşaq müəssisələrinə gedə bilər, çünki 
qızılca zamanı inkubasiya dövrü 7 gündən qısa deyildir. Passiv 
profilaktika məqsə dilə insan qanından hazırlanmış qamma-qlo-
bulin tətbiq edilir. Xəstə ilə təmasda olan, 3 aydan 4 yaşa qədər, 
qızılca ilə xəstələnməmiş və əksgöstərişləri olduğu üçün pey-
vənd almamış uşaqlar qamma-qlobulinlə profilaktikaya məruz 
qalır lar. Qızılca ilə xəstələnməmiş 4 yaşdan yuxarı uşaqlara 
xəstə ilə təmas zamanı qamma-qlobulin yalnız tibbi göstərişlərə 
əsasən yeridilir.

Bir yaşına qədər bütün uşaqlara 3 ml, sağlam uşaqlara 1 yaş-
dan yuxarı – 1,5 ml, zəifləmiş və xəstə uşaqlara 3 ml immun-
qlobulin vurulur. Tibbi və epidemioloji göstəriş olduqda böyük-
lərə də 3 ml dozada immun-qlobulin vurulur. İmmun-qlobulin 
imkubasiya dövrünün 3-4 günündə vurulduqda nəticə yaxşı olur. 
İnkubasiyanın 7-ci günündə immun-qlobulin vurulursa, bu h ə-
min şəxsi yoluxmadan qorumur, hətta xəstəliyin gedişini də yün-
gül ləşdirmir. Buna baxmayaraq, bu yaşlarda da immun-qlobulin 
vurulmalıdır (uşaqlar eyni vaxtda yoluxmadığından, onların 
hamısı üçün təmasın 8-ci günü hesab edilir).

Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində qızılca baş verdikdə, 
xəs təlik baş verən qrupa bütün karantin dövründə (17-21 gün) 
yeni uşaq qəbul olunmur. Karantin qoyulmuş qrupdan uşaqları 
başqa qrupa köçürməyə icazə verilmir, onlar üzərində tibbi m ü-
şa hidə aparılır; onların içərisində keçmişdə qızılca ilə xəstə-
lənmiş və peyvənd almamış uşaqlar arasında qızılcaya qarşı pey-
vənd aparılır.
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Əgər uşaq müəssisələrində qrupların təcridi pozulubsa, qeyd 
edilən tədbirlərlə müəssisədə olan bütün uşaqlar əhatə edil mə lidir.

Aktiv immunizasiya. Diri qızılca vaksini ilə vaksinasiya 
qızılca nın aktiv profilaktikasının ən perspetiv metodu sayılır. 
Həssas uşaqlara bu vaksinin yeridilməsi cavab immunoloji reak-
siya ilə müşayiət olunur ki, bu da 95-98% peyvənd olunmuş-
larda qızılcaya qarşı spesifik əkscisimlərin yaranması ilə təzahür 
edir. Əkscisimlərin toplanması vaksin yeridildikdən 7-15 gün 
sonra başlanır. Əkscisim lərin ən yüksək səviyyəsi 1-2 aydan 
sonra müşahidə olunur. 4-6 aydan sonra əkscisimlərin titri azal-
mağa başlayır, ancaq əkscisimlərin qoruyucu titri 8-10 il və daha 
çox qalır. Lakin aktiv immunizasiya nəticəsində yaranmış 
immunitetin müddəti tam müəyyən olunmamışdır. Diri qızılca 
vaksinin yeridilməsinə cavab olaraq 6-cı gündən 18-ci günə 
qədər vaksinal prosesin klinik əlamətləri baş verə bilər ki, bu da 
temperaturun artması, konyunktivit, kataral əlamətlərin, bəzən 
isə səpginin əmələ gəlməsi şəklində özünü göstərir. Vaksinal 
reaksiya, adətən, 2-3 gündən artıq çəkmir. Vaksinal reaksiyaları 
olan uşaqlar ətrafdakılar üçün epidemioloji təhlükə təşkil 
etmirlər. Qızılcaya qarşı diri vaksinlə peyvəndlər 12 aylığında 
aparılır. Vaksin bir dəfə 0,5 ml dozada dəri altına yeridilir.

Diri vaksin ilə peyvənd qızılca ilə xəstələnmiş 15-dən 18 
aylığa qədər uşaqlara epidemik parotit və məxmərəyə qarşı pey-
vənd lə bir vaxtda aparılır. Qızılcaya qarşı vaksinasiya nəticə-
sində uzunmüddətli (5 ildən az olmayaraq) immunitet y ara nır, 
komplementi birləşdirən və virusu neytrallaşdıran əks cisimlər 
peyvənddən 12-17 gün sonra görünür, 1-2 aydan sonra ən yük-
sək səviyyəyə çatır. Həssas uşaqların 90%-ni peyvənd et dikdə 
epidemik prosesin inkişafı tamamilə dayandırılır. Yüksək epide-
mioloji effekt immun uşaqların (xəstəliyi keçirmiş və peyvənd 
olunmuş) xüsusi çəkisi 90-95%-ə çatdıqda mümkündür. Qızılca 
xəs təsi ilə təmas qızılca vaksininin yeridilməsinə əksgöstəriş 
deyildir.

Qızılcaya qarşı aktiv immunizasiyasının hər yerdə (kütləvi) 
aparılması bu infeksiya ilə xəstələnmənin əhali arasında, xüsu-
silə də məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar arasında kəskin 
azal masına səbəb olmuşdur.
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Virusun ətraf mühitdə davamsızlığını nəzərə alıb qızılca oca-
ğında dezinfeksiya aparılmır, ancaq xəstə yaşayan otağın havası 
dəyişdirilir.

Qrip

Qrip (Influenza) – kəskin virus xəstəliyi olub, yüksək intoksi-
kasiya, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi simptomları və ikin-
cili bakterial flora ilə şərtlənən ağırlaşamalara meyilliliyi ilə səciy-
yələnir.

Qrip insanın virus etiologiyalı kəskin yoluxucu xəstəliyidir. 
Hava-damcı yolu ilə yayılaraq tez-tez epidemik və bəzən də 
pan  demik şəkildə yayılır. Kliniki gedişi ümumi daxili intoksika-
siya və yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi ilə təzahür edir.

Qrip xəstəliyinin törədicisi� RNT tərkibli virus, Orthmyxo-
viride ailəsindən, İnfluenzavirus cinsindən olan virusdur. O, ilk 
dəfə 1933-cü ildə aşkar edilmişdir. Belə ki, 1933-cü ildə Smit, 
Leydou, Endrüs qrip virusunu insandan ayırd etmişlər. Sonralar 
bu virus A tipinə aid olunmuşdur. 1940-cı ildə Frensis, Medcil 
qrip virusunun B tipini, 1949-cu ildə isə Teylor qrip virusunun C 
tipini aşkar etmişdir. Etioloji nöqteyi-nəzərdən A və B qrip v i-
rus ları daha geniş yayılmışdır və onların yeni antigen variantları 
müəyyən edilmişdir.

Qeyd edildiyi kimi, virusun 3 tipi ayırd olunur: A, B və C. 
Onlar öz aralarında bir-birinə oxşayırlar, lakin antigen tərkibinə 
görə fərqlənirlər. Virusun 3 tipindən A tipi daha dəyişkəndir, o, 
fasiləsiz, bəzən isə çox kəskin olaraq öz antigen tərkibini dəyişir. 
Qrip virusunun dəyişkənliyi səthi antigenlərin – hemaqqlütinin 
(H) və neyraminidazanın (N) əvəz olunması ilə təzahür edir. 
Hemaqqlütinin və neyraminidaza bir-birindən asılı olmayaraq d ə-
yi  şir lər, daha çox isə hemaqqlütinin dəyişir. 

ÜST-nin (1980-ci il) təsnifatına görə insan və heyvanların A 
tip li virusları hemaqqlütininə görə 13 antigen (H1-H13) yarım tip-
lərə, neyraminidazaya görə 10 (N1-N10) yarımqruplara bölünür.

Hər iki antigenin eynianlı dəyişilməsi zamanı A tipinin yeni 
yarımtipi yaranır ki, o da pandemiya törədir. B və C tipi virusla-
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rının ştamlarının antigen tərkibində də bəzi dəyişikliklər gedir, 
lakin bu, yarımtiplərin əmələ gəlməsi üçün kifayət deyildir. Epi-
demioloji baxımdan A qripi virusunun təkcə insandan deyil, həm 
də atlardan, donuzlardan, bir çox vəhşi və ev quşlarından ifraz edil-
məsi vacibdir. B və C qrip virusları yalnız insandan ifraz o lu nur. 

A qripinin iri epidemiyaları 2-3 il intervalla, pandemiyalar 
isə təqribən 10-15 il intervalla baş verir. B qripinin epidemiya-
ları isə 3-4 il intervalla baş verir. C tipi virusu ilə törədilən qrip 
sporadik və ya qapalı kollektivlərdə kiçik alovlanmalar şəklində 
təzahür edir.

XX əsrdə qripin 6 pandemiyası qeyd olunmuşdur: 1918–1 928  
illər – A (H1 N1) – ispanka, 1929-1946 illər – A (H1N1), 1947–
1956 illər – A (H1N1), 1957–1967 illər – A (H2N2) Sinqapur, 
1968–1977 illər – A (H3 N2) Qonkonq, 1977-ci ildən indiyə 
qədər A (H1N1). 

Qrip zamanı infeksiya�mənbəyi – xəstə, xüsusilə yüngül, s i-
lin miş və simptomsuz formalarda olan şəxslərdir, belə ki, xəs tə-
lər kollektivdən təcrid edilmirlər. Xəstə xəstəliyin şid dət lən mə 
dövründə xüsusilə yoluxdurucudur, yoluxdurucu dövr 4-7 gün 
təşkil edir. 

İnfeksiya hava-damcı�yolu ilə ötürülür. Qripə qarşı həssaslıq 
yüksəkdir. insanlar istənilən yaşda xəstələnirlər. Uşaqlar həya-
tının ilk aylarında qriplə bir qədər az xəstələnirlər, çünki onların 
bir qismi anadan transplasentar yolla alınmış immunitetin sayə-
sində qeyri-həssas olurlar. 6 ayından başlayaraq, passiv immuni-
tet praktik olaraq hamıda itir və bu yaşdan etibarən uşaqlar qripə 
qarşı xüsusilə həssas olurlar. Beləliklə, qripə qarşı ümumi həs-
sas lıq davamsızdır, immunitet tipospesifikdir, qısa inkubasiya 
döv rünə malikdir (1-2 gün), hava-damcı yoluxma yolu bu kəskin 
virus xəstəliyinin kütləvi yayılması üçün əlverişli şərait yaradır. 
Qrip virusu epitelotrop və toksikdir. O, nəfəsalma zamanı hava 
ilə orqanizmə düşərək tənəffüs yollarının selikli qişasının epitel 
h ü cey rələrində reproduksiya edir. Zədələnmiş hüceyrələr dege-
nera siyaya məruz qalır və dəf olunur; silindrik eptelinin me  tap -
lzasiyası baş verir ki, nəticədə onun müdafiə funksiyası z əifl əyir. 
Prosesə həmçinin selikaltı toxumalar və damar şəbə kə si də 
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qoşulur. Qrip virusunun epiteliotrop təsiri klinik olaraq yuxarı 
tənəffüs yollarının katarı şəklində təzahür edir. Qripin pato ge ne-
zində toksemiya böyük rol oynayır. 

Qrip virusunun toksik təsiri sinir və damar sisteminə yönəl-
dilmişdir. Damarların toksik zədələnməsi ilə şərtlənən sirkulyator 
pozğunluqlar mərkəzi və vegetativ sinir sisteminin funksiyasının 
pozulmasında, həmçinin ağciyər pozğunluqlarının i n ki şa  fın da 
mühüm rol oynayır. Damar sisteminin keçiriciliyinin pozulması 
və sirkulyator pozğunluqlar, hansı ki doluqanlılıq, damar staz-
ları, xırda qansızmalarla müşayiət olunur, beynin ödemi, onun 
doluqanlılığının səbəbinə çevrilir ki, bu da klinik olaraq menin-
qoensefalitik sindromla təzahür edir. 

Ağciyərlərdə qan dövranının pozulması seqmentar ödemlə 
müşayiət olunur. Ağır hallarda ödem hemorragik xarakter alır ki, 
bu da kəskin sirkulyator pozğunluqların və kapillyarların toksik 
zədələnməsinin nəticəsindədir. Qrip virusunun toksik təsiri hipo-
fizar-böyrəküstü tənzimlənmənin pozğunluqlarına gətirib çıxarır. 

Qripin patogenezində virusemiyanın rolu sübut olunmuş dur. 
Qrip virusunun alveollara birbaşa təsiri deskvamativ pnev mo ni-
yaya səbəb olur.

İnkubasiya�dövrü bir neçə saatdan 1-2 sutkaya qədərdir. D i-
gər KRVİ ilə müqayisədə qrip kəskin intoksikasiya ilə səciy-
yələnir; yuxarı tənəffüs yolları tərəfindən kataral əlamətlər cüzi-
dir və bir vaxtda əmələ gəlmir. 

Qripin klinik� əlamətləri silinmiş formadan hipertoksik for-
maya qədər dəyişə bilər. Xəstəlik kəskin başlayır, temperatur 
38-39°C və yuxarı qalxır. Titrətmə, qusma ola bilər. İntoksika si-
ya nın dərəcəsi, həmçinin temperaturun həddi xəstəliyin ağırlı-
ğından asılıdır. 

Böyük yaşlı uşaqlar baş ağrısı, göz almalarında, qarında ağrı-
lar, yuxunun pozulmasından şikayətlənirlər, bəzilərində kataral 
konyunktivit və sklera damarlarının inyeksiyası müşahidə edilir. 
Erkən yaşlı uşaqlarda (1 yaşdan 3 yaşa qədər) kəskin meninqo-
ensefalitik sindrom (təkrar qusma, huşun itməsi, qıcolmalar, m e-
nin gial simptomlar və s.) meydana çıxır. 
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Qrip virusunun vegetativ sinir və damar sisteminə toksik t ə-
si ri klinik olaraq uşağın rənginin kəskin solğun, dəri örtük lərinin 
mərmər rənginə çalması ilə təzahür edir. Burun-dodaq üçbucağı-
nın sianozu, akrosianoz, hemorragik sindrom (burun dan q a-
nax ma, dəridə və selikli qişalarda nöqtəvari hemorra giyalar) 
m ü şahidə edilir, çox ağır hallarda kollaps baş verə bilər.

Kataral əlamətlər əvvəlcə burunun tutulması, sonra az miq-
darda ifrazatın gəlməsi ilə səciyyələnir. Burun-udlaqda yayılmış 
hiperemiya, badamcıqların cüzi şişkinliyi, yumşaq və bərk d a-
mağın selikli qişasında nöqtəvari qansızmlar müşahidə olunur. 

Ağırlıq dərəcəsinə görə qripin yüngül, orta və ağır (toksik), 
hipertoksik və silinmiş formaları ayırd edilir. 

Tənəffüs orqanları tərəfindən iltihabi dəyişikliklər – irinli-
nekrotik və ya fibrinoz larinqotraxeit, bronxit, pnevmoniya (seq-
mentar və ya ocaqlı), plevrit, angina mikrofloranın aktivasiyası 
ilə bağlıdır və virus-bakterial etiologiyalıdır. Qrip zamanı, xüsu-
silə erkən yaşlı uşaqlarda daha tez-tez baş verən ağırlaşmalar 
bun lardır. 

Qısa tarixi məlumat və yayılması. Kütləvi xəstəlik kimi 
qrip hələ qədim vaxtlardan təsvir edilmişdir. Bizim eranın VI–X 
yüzilliyində o, “İtaliya qızdırması” adı ilə məşhur idi. XIV əsrdə 
italiyalı Daminiko Buoni Senyan 3 böyük epidemiyanı (1323, 
1328, 1387) “İnfluen zadifreddo” adı altında təsvir etmişdir. 
Ancaq hesab edilir ki, ilk dəfə qripi Fransız alimi Etyen Paske 
1403-cü ildə Avropada baş vermiş epidemiya zamanı dəqiq 
təsvir etmişdir. Birinci pandemiya 1580-ci ildə baş vermişdir: 
XVIII yüzillikdə qripin 4, XX yüzillikdə 2-4 il fasilə ilə bir neçə 
epidemiyaları və məlum 2 pandemiyası olmuşdur.

 Birinci pandemiya 1918-1920-ci illərdə alovlandı, 4 dalğalı 
oldu və tarixdə “İspanka” kimi qaldı (xəstəlik haqqında ilk məlu-
mat 1918-ci ildə İspaniya mətbuatında çap edildiyinə görə). Bu 
pande miya zamanı dünyada 500 mln insan xəstələndi və 20 
mln-a qədər şəxs məhv oldu.

 İkinci pandemiya 1957–1958-ci illərdə başlandı və “Asiya 
qripi” adını aldı. Tam olmayan məlumata görə bu pandemiyada 2 
mlrd. insan xəstələnmişdi. Pandemiyaların hər ikisi cənub-Şərqi 
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Asiyada başlandı, sonra Avropaya, Amerikaya, Afrikaya və A vst -
rali yaya yayıldı. Ən çox xəstələnmə bu pandemiyalarda 2-ci 
dalğa zamanı (birincidən təxminən 7-10 dəfə çox) baş verdi. 
Hesab edilir ki, XVI əsrdən başlayaraq bu günə qədər dünyada 
20 pandemiya və ondan daha çox epidemiya baş vermişdir. 
Xəstəlik hazırkı adını 1743-cü ildə almışdır. O zaman Souvaqe 
Broussais onu adlandırmaq üçün “La qrippe” (fransız dili “qrip-
per” felindən və ya “aqripper” – “tutmaq” və ya “əhatə etmək”) 
terminindən istifadə etmişlər. Qrip indi də qlobal problem olaraq 
qalır. Qeyd etdiyimiz kimi, qrip tez-tez Asiya ölkələrində başla-
yır və sonra bütün dünyaya yayılır. XX əsrin əvvəlində qripin 
törədicisi bir neçə il ərzində dəniz, dəmiryol nəqliyyatı vasitəsilə 
bütün yer kürəsinə yayıldı. “İspanka” virusu isə 3 il ərzində bü -
tün dünya ölkələrini əhatə etdi. İkinci Dünya müharibə sin dən 
sonrakı ilk illərdə qrip pandemiyası cəmi 1 ildə dünya öl kə lə-
rinin çoxunda yayıldı. Hazırkı dövrdə törədici bütün qitələrə çox 
sürətlə - bir neçə ay ərzində yayılır.

 Etiologiyası. Qripin törədicisini ilk dəfə 1931-ci ildə ingilis 
baytar həkimi Shope donuz influenziyası olan xəstələrdən almış-
dır, indi ona Myxovirus influenzae adı verilmişdir. 1933-cü ildə 
Smith, Andrews, Zaidlaw ağ safsarı qripli xəstələrin burun-udlaq 
yuyuntusu ilə burundaxili yoluxduraraq yuxarıdakı faktı təsdiq-
lə dilər, əldə etdikləri virusu qripin törədicisi kimi təsvir etdilər. 
1936-cı ildə bu virusu Sankt- Peterburqda A.A.Smorodinsev və 
Mos k vada L.A.Zilber əldə etdilər.

 Müasir təsnifata görə qrip virusu Ortomyxoviridae ailəsinə 
daxildir, çünki o, yoluxmuş hüceyrənin mukoproteidlərinə bən-
zəyir, oradan da virusun bütün dəstəsinin adı miksoviruslar (l a-
tıncadan “Myxomatosis” – selikli) adlandırıldı. 1940-cı ildə F  ran  -
sis və ondan asılı olmayaraq Maqill yuxarıda qeyd edilən qrip 
viruslarından antigen və bioloji xüsusiyyətlərinə görə fərqli 
virus aldılar. İlk əldə edilən qrip virusu A, sonradan alınan virus 
isə B qrip virusu adlandırıldı. 1947-ci ildə Teylor A və B virusla-
rından fərqlənən yeni virus əldə etdi və onu C qrip virusu adlan-
dırdı (latın əlifbasının növbəti hərfinə görə).

Qrip virusunun genetik əsası birzəncirli RNT-dir, virusun 
genomu RNT-nin 8 hissəsindən (fraqmentdən) ibarətdir. Hər fraq-
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ment gendir, müəyyən zülalların – hemaqlütinin, neyraminidaza, 
ribonukleoproteid, membran zülalı və s. sintezini kodlaşdırır. 
Qrip virusunun genomunun fraqmentlərdən ibarət olması onun 
yük sək səviyyədə dəyişkənliyinə kömək edir. Virusun xarici 
örtüyünə hemaqlütinin (toyuq, hind donuzu və 20-yə yaxın hey-
vanların eritrositlərini aqqlütinasiya edən zülal) və neyramini-
daza (sahibin hüceyrələrinə virusun daxil olmasına kömək edən 
zülal fermenti) daxildir. RHT ilə zülal birləşərək S antigen adla-
nır (“Soluble” – həll olunan), o, sabitdir və virusun 3 serovarını 
– A, B, C müəyyən edir. Əksinə, hemaqlütinin (H) və neyrami-
nidaza (N) bir serovar daxilində dəyişmir, eləcə də asanlıqla 
eyniadlı antigenlə – donuz (SW), quş (av) və at (ed) rekombina-
siya edir və insanın qrip virusunun müxtəlif variantlarını təyin 
edir. Ən çox antigen dəyişkənliyi A qripi virusunda baş verir, az 
miqyasda 3 serovarda qeyd edilir, C serovarı isə sabitdir. H e-
maqlütinin və neyraminidaza eyni deyil. İnsan qripi virusunun 4 
hemaqlütinin yarımnövləri – HO, H1, H2, H3 və neyraminidaza-
nın 2 yarımnövləri – N1 və N2 məlumdur. İmmuni te tin əmələ 
gəlməsi bu zülallarla bağlıdır. Müxtəlif epidemiyalar zamanı 
əldə edilən eyni serovarlı qrip virusları hemaqlütinin və ney ra-
mi ni dazaya görə fərqlənirlər. Onları qısa təsvir edirlər. Məsələn, 
1918-1920-ci illərdə baş verən pandemiya A virusu tərəfindən 
yuxarıda adları çəkilən zülallarla birlikdə törədilib, onun formu-
lası: 1929–1947-ci illərdə HON1, 1947-1957-ci illərdə H1N1, 
1957–1968-ci illərdə H2N2, 1968–1976-cı illərdə H3N2, 1976–
1981-ci illərdə H1N1 və s. Bununla yanaşı, virusların ştamlarını 
təsvir etmək də məqsədəuyğundur: A (Swine) 30, A (Sinqapur) 
57, A (Honhonq) 68, A (Nyu-Cersi) 76, A (SSRİ) 76, A (Texas) 
77, A (Braziliya) 78, A (Banqkok) 79, A (İngiltərə) 80 və s. 1967-
ci ildə ABŞ-da xəstəliyin az hissəsi A(Hsw1N1), 1977-ci ildə 
A1(H1N1) virusları tərəfindən törədilmişdir. Anti gen lərin tez-tez 
dəyişməsi və qrip viruslarının yeni variantlarının (ştamlarının) 
əmələ gəlməsi genlərin hibridizasiyası ilə izah edilir. İnsanın A 
qrip virusunun 2 müxtəlif növü ilə yoluxması z a ma nı RNT-nin 
ayrı-ayrı seqmentləri başqa virusun genomuna daxil olaraq viru-
sun yeni variantını yaradır – yeni nəslin əvvəlki nəslə çox oxşar 
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olmasına baxmayaraq, ondan fərqlənir. Güman edirlər ki, qrip 
virusu indiyə kimi məlum olmayan heyvanların orqanizminə 
daxil olaraq oradan insanlara ötürülür.

A virusu, bir qayda olaraq, qripin pandemiyasını törədir. B 
qrip virusu ikinci dalğa kimi A qripinin törətdiyi xəstəliyin aşağı 
e n diyi dövrdə ona qoşularaq xəstələnməni artırır. 1980–1981-ci 
illərdə qışda baş verən qrip epidemiyası bu cəhətdən istisnalıq 
təşkil edir və etioloji cəhətdən B virusu ilə bağlıdır, sonradan ona 
A2 qrip virusu qoşulmuşdu.

C qrip virusu əsasən sporadik xəstələnmə və kiçik epidemi-
yalar törədir.

A virusu insan embrionunun və meymunların böyrək hücey-
rələrində inkişaf edərək sitopatik təsir göstərir. Bununla yanaşı, 
toyuq embrionunun fibroblast hüceyrələrində də inkişaf edir.

Müəyyən edilmişdir ki, qrip virusları bir çox heyvan növ-
lərini yoluxdurur. İribuynuzlu heyvanların danalarında və donuz 
balaların da qrip xəstəliyi ağır keçir, nisbətən tez-tez ölümlə n ə ti-
cə lənir. Bir çox quşlarda qrip virusu inapparant bağırsaq xəs tə li-
yi ni törədir və virus bağırsaq möhtəviyyatı vasitəsilə xaric edilir. 
Qrip virusuna ağ siçanlar və safsarlar da həssasdır (burun yolla-
rına yeridəndə).

Qrip virusları obliqat hüceyrədaxili parazitlərdir. Onlar əsa sən 
hüceyrənin sitoplazmasında inkişaf edir, bəzən nüvədə artırlar. 
Xarici şəraitə dözümsüzdürlər və bir neçə saat ərzində otaq tem -
peraturunda parçalanırlar, 56-600C temperaturda bir ne çə dəqiqə 
ərzində yoluxuculuğunu itirirlər. Dezinfeksiyaedici m ad  dələrin 
(formalin, süleymani, spirt, turşu, qələvi) təsirindən o də qiqə məhv 
olurlar. Hemaqqlütinasiya etmək xassəsinə ma lik dir (1941-ci ildə 
Hirst təyin edib), ondan virusun artmasını təyin etmək və anti-
geni aşkar etmək üçün (hemaqqlütinasiya) istifadə olu nur. Virus-
lar toksiki xassələrə malikdir. 

Laborator diaqnostikası. Qrip virusunu əsnək və burun s  eli-
yində, həmçinin xəstəliyin ilk günlərində qanda aşkar etmək olar. 
Lakin onların aşkarlanma faizi yüksək deyildir. 

Seroloji reaksiyalardan – neytrallaşdırma reaksiyası və KBR 
istifadə edilir. Qan seroloji reaksiyalar üçün 2 dəfə götürülür – 
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xəstəliyin əvvəlində və rekonvalessensiya dövründə (2-ci həf tə-
nin sonunda). Əkscisimlərin titrinin 4 dəfə və daha çox artması 
diaq  nostik sayılır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 1 yaşında 
olan uşaqlarda əkscisimlərin titri aşağıdır və onlar daha gec m üd-
dətdə artırlar. 

Qripin və digər KRVİ-nin diaqnostikasının ekspress-metodu 
immunoflüoressensiya metodu sayılır.

Profilaktikası. Ümumi sanitar-profilaktik tədbirlər (uşaq 
müəs sisələrinin sanitar-gigiyenik vəziyyətdə saxlanması, düzgün 
rejim, otaqların civə-kvars lampaları ilə şüalandırılması) həyata 
k e çirilir. Uşaqların bədənlərinin möhkəmləndirilməsi təd bir lə-
ri nə böyük diqqət verilir.

Epidemik ocaqda uşaqların hamısına hər burun yoluna 2 dam -
cı olmaqla gündə 4 dəfə bütün alovlanma dövründə inter fe ron 
d amızdırılması məsləhət görülür. Südəmər uşaqlara, xüsu si  lə zəif-
ləmiş və yanaşı xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə profilak ti ka m əq-
sədilə qripəleyhinə immunoqlobulin (0,15 ml/kq) təyin edir lər. 

Qripin spesifik profilaktikası üçün bir sıra diri və öldürü müş 
vaksinlər təklif olunmuşdur. A.A.Smorodensev tərəfindən hazır-
lanmış ilk vaksin – diri vaksin intranazal təyin olunur. Prakti-
kada həmçinin müxtəlif öldürülmüş vaksinlər işlədilir. Bununla 
yanaşı, qeyri-spesifik profilaktika tədbirlərinə üstünlük verilir. 
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Qripin qeyri-spesifik profilaktikası üçün tövsiyə olunan 
preparatların siyahısı

Preparatın adı Yerinə yetirilmə sxemi

“Algirem”
“Remantadin”in polimer forması. Şəkər li şər-
bət 1 yaşdan böyük uşaqlar üçün.

“Amiksin”
Yalnız böyüklər üçün: həftədə 1 həb olmaqla 
4-6 həftə müddətində təyin olunur. Virus əley-
hinə təsir.

“Aflubin”

 “Homeopatik” preparat. 1-12 yaşlı uşaqlar üçün 
gündə 2 dəfə 3-5 damcı olmaqla bir xörək 
qaşığı su və ya südlə qəbul olunur. 12 yaşdan 
yuxarı uşaqlar və böyüklərə təmiz şəkildə və ya 
su ilə 5-10 damcı təyin olunur. Müalicə kursu – 
20 gündür.

Vitaminlər (kompleks
ş əkil də)

Yaş dozalarında gündə 2-3 dəfə, həmçinin 
itburnu, qarağat, moruq dəmləməsi (və ya şər-
bəti). 

Qripferon (buruna 
damcı şəklində)

1 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün. 
Əks-göstərişlər və əlavə effektləri yoxdur.

Dibazol

Kurs təyin olunur: sentyabr, noyabr, yanvarda 
hər ayın 10 günü ərzində 1 dəfə: 6 yaşa qədər 
uşaqlara 0,004; 7-14 yaşlı uşaqlara 0,01; 15 
yaşlı uşaqlara və böyüklərə 0,02 q təyin olu-
nur.

Leykositar insan 
interferonu

Uşaqlara və böyüklərə 20-25 gün ərzin də hər 
burun dəliyinə 0,25 ml təyin olun ur. 

 “Oksolin” məlhəmi
Uşaqlara 0,25% məlhəmdən gündə 2 dəfə 
15-25 gün, böyüklərə gündə 2 dəfə 15-25 gün.

“Remantadin”
Böyüklərə 1 həb olmaqla 5 gün (ocaqlı profilak-
tika), 1 həb olmaqla 15-20 gün (planlı profilak-
tika). 
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“Ribomunil”

 Xroniki xəstəliyi olan uşaqlar üçün KRVİ ilə 
tez-tez və uzun müddət xəs tələnən uşaqlar 
üçün preparat birdəfəlik dozada (3 həb və ya 
1 paket) sutkada 1 dəfə oktyabrdan marta 
qədər aşağıdakı sxem üzrə təyin edilir: oktyabr 
– 3 həftə ərzində hər həftənin ilk günü, sonrakı 
5  ay (noyabr-mart) hər ayın ilk 4 günü.

“Sandra”

 Homeopatik həb şəklində dilaltına qoyulan 
preparat. 1-6 yaşlı uşaqlar üçün hər dəfə 1 həb 
(0,25) olmaqla gündə 4 dəfə. Müalicə kursu 
5-6 gündür. 

Fitopreparatlar: “Ele-
ukterokokk”

cövhər uşağın hər yaşına 1-2 damcı olmaqla 
gün də 2 dəfə, böyüklərə isə 25-40 damcı gün-
də 2 dəfə 14 gün müddətində təyin edilir. 

“Exinaseya”
cövhər hər dəfə 10-20 damcı olmaqla gün də 
2  dəfə 14 gün müddətində təyin edilir. 

Əksepidemik tədbirlərin istiqaməti və məzmunu.
Xəstənin erkən izolyasiyası – kollektivdə qripin yayıl ma sının 

qarşısının alınmasına yönəldilmiş mühüm tədbirlərdən biri dir. 
Yüngül formalarda xəstələr evdə izolyasiya olunur. Ağır və orta-
ağır formalarda isə hospitallaşdırılır. Yüksək xəstələn mə qeyd 
olunduqda müalicə müəssisələrinə karantin qoyulur. Epide mik 
ocaqda yaş üsul la yığışdırma ilə yanaşı, xəstənin şəxsi əşya ları, 
yataq ləva zimatı və s. xlorlu preparatlarla zərərsiz ləşdirilir. 

A qripi. A qripi tənəffüs yollarının kəskin yoluxucu xəs tə lik-
ləri (TJKYX) içərisində geniş öyrənilən xəstəlikdir. A qripi 
epidemi yalar və vaxtaşırı pandemiyalar törətməsi ilə səciy yə vi-
dir. Kliniki cəhətdən daxili intoksikasiya və tənəffüs yollarının 
z ə də lənməsi ilə özünü göstərir. Gizli dövr 1-2 gündür. A qri pi 
virusunun popul ya siyası antigen quruluşu, virulentlik və b aş   qa 
əlamətlərinə görə eyni deyildir. Virusun serovarlara bölün məsi 
onun iki səthi antigenlərinin (hemaqlü tinin, neyraminidaza) x ü su -
siy yətlərinə əsasən aparılır. Törədicinin 4 hemaqlütinin serovarı 
(H0; H1, H2, H3) və iki neyra minidaza serovarı (N1N2) məlum-
dur. Onların kombinasiyalarından asılı olaraq qrip virusunun 

downloaded from KitabYurdu.org



292

a xı rın cı 5 pandemiyalarda iştirak edən müxtəlif sero varı aşkar 
olunmuşdur. Hemaqlütinin hər 10 ildən bir dəyişir, neyra mini-
daza isə hər 25 il ərzində 1 dəfə dəyişir. Bir serovar daxilində də 
bəzi əlamətlərinə görə heterogen və dəyişkən A qripi virusu p opul-
yasiyası aşkar edilir.

 Xəstəliyə həssaslıq, immunitet yaratmaq qabiliyyətinə görə 
insan populyasiyası müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Virusların ayrı-
ayrı serovarlarına qarşı yaranmış tipospesifik immunitet davamlı 
və uzunmüddətlidir. Sekretor və humoral əkscisimlər xüsusi 
müqavimət amilləridir, 6-12 aydan sonra onların titri aşağı 
düşür. Xəstəlikdən sonra yaranmış immunitetin müddətini h  ü-
cey  rə amilləri təmin edir (T və B limfositlər). Anadan uşaqlara 
keçmiş qripə qarşı əkscisimlər 8-11 aya qədər, süni qidalanan 
uşaq larda isə 2-3 aya qədər saxlanılır.

A qripi virusu yuxarı və aşağı tənəffüs yolunun selikli qişası-
nın silindirik epitelində yerləşir və havaya tüpürcək və selikli 
qişa damcıları ilə ifraz olunurlar. Bəzi hallarda virus o r qa nizm-
dən gizli dövrdə xaric olur. Virusun ən fəal ifrazı xəstəliyin b i-
rinci günlərində baş verir. Epidemik ocaqlarda sağlam insanlar-
dan da A qripi virusu əldə edilir, onların bir hissəsində virusa 
qarşı əkscisimlər tapılır. Bütün rekonvalessentlərin orqanizminin 
törədicidən tamamilə azad olması fikri təsdiq olunmamışdır.

Virusun xəstəlikdən 20-40 və bəzən 150-180 gün sonra xəs-
təlik keçirənin orqanizmdə aşkar edilməsi təsvir olunmuşdur. 
M üəy yən edilmişdir ki, virus immun birləşmələrdə əkscisimlərlə 
birlikdə saxlanılır, bu, persistensiyanın bir təzahürüdür. Yolu-
xucu xəstəliyin müxtəlif dövr lə rində əldə edilmiş virusun key-
fiy yət xassələri eyni deyildir. Dəyişilmiş və müxtəlif tərkibli 
virus populyasiyasının qarşılıqlı əlaqəsi A qripinin müxtəlif gedi-
şini təyin edir. TCKYX viruslarına qarşı insanların həs s as   lığının 
müxtəlifliyi tez-tez və az xəstələnmə əlamətinə görə əhalinin 
struk turuna təsir edir. Qrip xəstəliyinin gedişinin ağırlığı virus 
populyasiyasının dəyişkənliyi və tərkibinin müxtəlifliyi ilə əla mət -
dardır.

Tez-tez xəstələnən adamlarda xəstəlik əlamətləri aşkar edilir. 
Əlamətsiz keçən xəstəliyin kiçik yaşlı uşaqlarda 2,5-3 dəfə, 
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yeniyet mələrdə 5-6 dəfə orta göstəricilərdən aşağıdır. Bu, tez-tez 
xəstələnənlərin yüksək epidemioloji təhlükəli olduğunu göstərir.

Xəstəliyin kəskinliyinin törədicinin keyfiyyətindən asılı 
olması epidemik prosesin müxtəlif dövrlərində uşaqların xəstə-
lən  məsi üzərində aparılan nəzarətlə sübut edilmişdir. Uşaqlarda 
immunitetin olmaması imkan vermişdir ki, bu xüsusiyyətin törə-
dicinin virulentliyi hesabına yarandığını təsdiq etsin. Hazırda A 
qrip virusunun pandemik variantının antroponoz təbiətli olması 
fikri qəbul edilmişdir. Bu fikir ümumi epidemioloji qanunauy-
ğunluğa törədicinin populyasiyasının və sahibin qarsılıqlı təsir 
nəticəsində dəyişkənliyi ilə baş verməsi əsaslandırılır.

Növbəti pandemiya çox vaxt cənub-Şərqi Asiyanın tropik r a-
yonlarında başlanmışdır. Belə təsəvvür yaranmışdır ki, oradan 
xəstəlik bütün dünya ölkələrinə yayılır. Ancaq yeni antigen vari-
antından asılı olmayan A qripi ocaqlarının yaranması da inkar 
edilmir. Təcrübə göstərir ki, şəhərlərdə yeni virusa qarşı əks ci-
sim lərin titrinin artması xəstəliyin başlanmasına bir neçə həftə 
qalmış qeyd edilir.

Törədicinin pandemik variantı əvvəl dövr edən varianta qarşı 
kollektiv immunitetin olması şəraitində yaranır. O, antigen quru-
lu şu nun dəyişməsi (antigen dəyişkənliyi), epidemik fəallıq təza-
hür olu nan kontagiozluq və yüksək virulentliklə özünü b ü ruzə 
verir. Tipo spe sifik immunitet olmadığından virus əhalinin bütün 
yaş qruplarını yoluxdurur. Epidemiyanın inkişafı döv rün də 
əhalinin yoluxmasının 30%-ə qədər çatması nəticəsində im mun 
təbəqə əmələ gəlir ki, o da tö rə dicinin bioloji xü su siy yət lərinin 
dəyişkənliyinə şərait yaradır, bə zi insanların orqa niz mində isə 
v i rus saxlanma vəziyyətinə keçir. Qri pin görə epidemiyalararası 
dövrü başlanır, ancaq viruslar tam yox ol mur. Onlar zəif 
dövretmə nəticəsində persistent vəziyyətdə qa lırlar. Deyi lən  lər 
seroloji üsullarla sübut edilir. Bu dövrdə virusun bioloji xas sələri 
dəyişdiyindən onu laborator üsullarla əldə etmək çətin lik törədir.

 Bir-iki ildən sonra yeni pandemiyanın hazırlanması başlanır. 
Epidemiyaqabağı vəziyyət törədici populyasiyanın bioloji xas sə-
lə   rinin daxili dəyişkənliyi və antigenin qismən dəyişikliyi (anti-
gen dreyfi) ilə səciyyələnir.
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Növbəti pandemiyalarda əhalinin immunoloji quruluşunun 
xüsu siy yətlərindən asılı olaraq uşaqların əksəriyyətinin xəstələn-
mə si qeyd edilir. A (H3 N2) virusu tərəfindən törədilən pande-
miya zamanı uşaqların xəstələnməsi böyüklərə nisbətən əhəmiy-
yət li dərəcədə yük səlmişdi. Bu dövrə qədər 15 yaşdan yuxarı 
əha lidə virusun müxtəlif variantları (H3N2) ilə təmasda olduqla-
rına görə onlarda immunitet əmələ gəlmişdi. Tipospesifik ümu-
mi immunitetin səviyyəsinin artması ilə törədicinin növbəti pan-
demik variantının yaranmasına şərait yaranır.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. A qripi xəstəliyinə qar-
şı spesifik profilaktika məqsədi ilə son illərdə hazırlanmış vak-
sinlərdən geniş istifadə edirlər. Hazırda diri, öldürülmüş, elə cə 
də kimyəvi (detergentlər vasitəsi ilə reaktogenliyə səbəb olan 
lipid lərin kənar edilməsi) vaksinlər vardır. Son zamanlar qeyd 
edilən vaksinlər sırasından 3 yaşından yuxarı uşaqlar üçün də 
vaksinlər hazırlanır. Müxtəlif növ vaksinlər nəzarət olunan epi-
demioloji sınaqlardan keçirilmişdir. Onların keyfiyyət indeksi 
əksər hallarda 1,0-3,0 arasında dəyişmişdir.

Müasir dövrdə peyvəndin strategiyası dövr edən törədicinin 
növü və virusun proqnozlaşdırılmış variantı əsasında qurulur. G ə-

lə cəkdə qrip virusu populyasiyanın genofonunda olan bütün anti-
gen variantlarına qarşı müdafiə tədbirləri həyata keçiril məli dir.

 Təcili� profilaktika. Qripə qarşı təcili profilaktika vasitələri 
digər kəskin yuxarı tənəffüs yollarının virus xəstəliklərində də t ə-
sir lidir. İnsanın leykositar interferonunun qrip zamanı profilaktik 
əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edildi ki, 
onun effektivlik indeksi böyüklərdə 1,5-1,9,7 yaşa qə dər uşaq-
larda 1,6-7,0-dir. Ocaqlarda təcili profilaktika zamanı diri vaksin-
lərlə endogen interferonun induksiyası perspektiv v a si  tədir.

Əldə olunmuş məlumatlara əsasən, oksalinin təsiri nəticə-
sində epidemik ocaqda xəstələnmə müdafiə vasitələrinin istifadə 
edilmədiyi ocaqlara nisbətən 1,5-1,8 dəfə aşağı düşmüşdür.

Əvvəlcədən qripə qarşı peyvənd olunmuş donorların qanın-
dan hazırlanmış immunoqlobulində yüksək titrdə əkscisimlər 
vardır və o, qripə qarşı daha təsirlidir. Böyüklərin orqanizmində 
immunoqlobulin zülallarının yarımparçalanma vaxtı 14 gündür, 
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uşaqlarda isə 22 gündür. Beləliklə, immunoqlobulinin qeyd edi-
lən intervalla iki dəfə yeridilməsi qrip epidemiyasından qorun-
maq üçün kifayətdir. İmmu noqlobulinin 3 yaşa qədər uşaqlara 
istifadəsi daha əhəmiy yət lidir, çünki bu yaşda uşaqlar peyvənd 
edilmirlər, onlara bütün epidemiya dövründə gündə 2 dəfə inter-
feron verilməsi məsləhət görülür. Re man tadin ver mək lə təcili 
profilaktikanın effektivliyi planlı verildikdə 1,0-dən 2,0-yə qədər 
və ocaqda tətbiq edilməsi nəticəsində 3,0-dən 10,3-ə qədər artır.

Epidemioloji nəzarət. Epidemioloji nəzarətdə əsas məqsəd 
qrip xəstəliyində epidemik prosesin inkişaf qanunauyğunluqla-
rını öyrənmək, əhali arasında ayrı-ayrı sosial-yaş qruplarında A 
qripi ilə xəstələnmə göstəricilərinin səviyyəsinin aşağı salınması 
və aparılan tədbirlərin effektivliyini öyrənməkdir. Buna nail 
olmaq üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır:

- peyvəndin təşkil edilməsi, etiotrop müalicə və laborator 
m ü ayinənin təşkili;

- törədicinin epidemik variantının yayılması gözlənilən kol-
lek tivlərdə (ilk növbədə məktəbəqədər müəssisələrdə və mək-
təb lərdə) epidemiyadan əvvəl peyvəndin aparılması;

- işləyən əhalinin, yaşlı şəxslərin və xronik xəstələrin müda-
fiəsi üçün qripə qarşı peyvəndləmənin aparılması;

- xəstələrin birinci müraciət etdiyi ərazidə erkən və etiotrop 
müalicənin təşkili və ocaqlarda təcili profilaktikanın aparılması;

- ocaq yaranmışsa, rejim-məhdudlaşdırıcı, sanitar-gigiyenik və 
dezin feksiya tədbirlərinin, xəstəlik yüksək olan sahələrdə m üa licə 
və hospitallaşdırma tədbirlərinin yerinə yetirilməsi;

- mütəşəkkil kollektivlərdə kəskin respirator xəstəliklərlə tez-
tez xəstələnən şəxslərin aşkar edilməsi və immunmodulyatorlar-
dan istifadə etməklə onların müdafiəsi;

- xəstəliyin etioloji diaqnostikasını təşkil etmək üçün ocaq-
larda laborator müayinələrin aparılması;

- laborator müayinənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və 
xəstələnmənin strukturunun təyin edilməsi;

- ayrı-ayrı epidemiyaəleyhinə tədbirlərin effektivliyinin m ü-
əy  yən edilməsi.

Laborator diaqnostika. Laborator diaqnostika törədicinin 
əldə edilməsinə, spesifik əkscisimlərin aşkar edilməsinə və sito-
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loji üsullara əsaslanır. Daha çox virusun 10-11 günlük toyuq 
embrion larının burun-udlaq yuyuntusu ilə yoluxdurulması vasi-
təsi ilə alınmasından istifadə edilir. Toyuq embrionları yolux du-
rul duqdan sonra 33-350C temperaturda termostatda y er ləş  dirilir.

Virusu (əsasən B variantı) toyuq və insan embrionunun baş-
lanğıc hüceyrələrinin burun-udlaq yuyuntusu ilə yoluxdurmaqla 
əldə etmək olar. Virus əvvəl hemadsorbsiya və ya hemaqlütina-
siya ilə təyin edilir, sonra HART neytratizasiya və ya immun-
flüo ressensiya üsulları ilə virusların növləri müəyyən edilir.

Seroloji üsullardan ən çox HART sınaqdan və KBR-dan isti-
fadə edilir. Hər iki halda əkscisimlərin 4 dəfə artması diaqnostik 
əhə miyyət daşıyır, bu məqsədlə 2 həftə intervalla cüt zərdablar 
götü rülür və eyni vaxtda müayinə edilir.

Ekspress diaqnostika qrip virusunun spesifik antigeninin i m-
munflüoressensiya üsulu ilə aşkar edilməsinə əsaslanır. Epide-
miya dövründə laborator müayinə vasitəsilə törədicinin aşkar-
lanması, tədqiqi aparılır və immunitetin gərginliyi öyrənilir.

B qripi. B qripi sərbəst xəstəlik olaraq özünəməxsus epidemi-
oloji və kliniki xüsusiyyətlərə malikdir. B qripi virusu A qripi 
virusuna nisbətən sabitdir. Lakin burada da hemaqlütinin fərqi a ş-
kar edilmişdir və o, nisbətən daimidir. Neyraminidazanın d əyiş -
kənliyi daha az təzahür edir. Bununla yanaşı, virusun müx tə lif 
antigen variantının dövr etməsi aşkar edilmişdir.

B qripinin inkubasiya dövrü A qripinə nisbətən bir qədər 
u zundur - 2-3 gündür. Belə hesab edirlər ki, B qripi virusuna 
qarşı immunitet 3-5 il davam edir, bunu epidemiyalararası inter-
vallarla hesablayırlar. Epidemiyanın dövrülüyü, ola bilsin ki, 
törə dicinin dəyişkənliyi ilə əlaqədardır.

 
C qripi. C qripi az öyrənilmiş yoluxucu xəstəlikdir. Hesab 

edi lir ki, uşaq yaşlarında xəstələnmə nəticəsində C qripi viru-
suna qarşı immunitet yaranır.
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Paraqrip

Paraqrip tənəffüs yollarının kəskin xəstəliyidir, əsasən tənəffüs 
yollarının selikli qişasını zədələyir (qırtlaq iltihabı daha çox qeyd 
edilir).

Qısa tarixi məlumat və yayılması. 1956-cı ildə chanosk 
la rinqo-bronxitli 2 uşaqdan əldə etdiyi CA (croup associated) 
virusunu, 1958-ci ildə respirator xəstəliyi ilə xəstə uşaqdan 
hemadsorbsiya üsulu ilə meymun böyrəyi hüceyrələrində əldə 
etdiyi 2 virusu təsvir etmişdir. Bu virusların qrip virusundan 
fərqlənməsi tədqiqatlarla təsdiq olunmuşdu. Buna əsasən And-
rews, Bang, Chanock, В.М.Жданов və b. 1959-cu ildə bu viru-
sun paraqrip adlandırılmasını təklif etdilər. Sonra ÜST-ün 
viruslu tənəffüs yoluxucu xəstəlikləri Komitəsinin ekspertlər 
qrupunun qərarına əsasən bu xəstəlik paraqrip adlandırıldı. 
Paraqrip geniş yayılmış xəstəliklərə aid olaraq dünyanın bir çox 
ölkələrində – ABŞ, Kanada, İngiltərə, Fransa, İtaliya, Dani-
marka və s. aşkar edilmişdir. MDB ölkələrində paraqrip xəstəliyi 
x ü susilə uşaqlar arasında tək-tək və yerli epidemik alovlanma 
şəklində geniş yayılmışdır. Onun rəsmi qeydiyyatı aparılmır. 
Çox vaxt bu xəstəlik “qrip”, “kəskin zökəm”, “sətəlcəm” və s. 
diaqnozlar altında qeydə alınır. MDB ölkələrində uşaqlar ara-
sında kəskin tənəffüs yollarının yoluxucu xəstəliklərinin orta 
hesabla 12-16%-ni paraqrip təşkil edir.

Etiologiyası. İnsanların paraqrip xəstəliyini paraqrip 1 – 
PQ-1 (NA-2 virus və ya yeni anadan olanların sətəlcəmi), paraq-
rip 2 – PQ-2 (SA virus, yalançı qrip, kəskin larinqo-traxeo-bron-
xit virusu), paraqrip 3 - PQ-3 (hemadsorbsiya edən virus NA-İ), 
paraqrip 4 – PQ-4 (hemoadsorbsiya edən virus M-25) virusları 
törədir. Onlar RNT tərkibli paramiksoviruslar (Paramyxovirus) 
ailəsinə aiddir. Viruslar girdə və ya yumurtayabənzər, bəzən qan-
teləbənzər şəkildə, orta ölçüsü 150–200 nm-dir. Lakin 600 nm 
ölçüsündə pleomorf virionlara da rast gəlinir. Virion nukleopro-
teid, S və O antigenlər, örtük, virusun enzim və hemaqlütinin 
fəallığını təmin edən (V-antigen) fəal hissəsindən ibarətdir. Mey-
mun və insan embrionlarının böyrək hüceyrəsində yaxşı inkişaf 
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edirlər. PQ-1 və PQ-4 virusları ancaq başlanğıc hüceyrələrdə 
bitirlər, PQ-2 və PQ-3 – başlanğıc və təkrari hüceyrələrdə 
(am niotik hüceyrə, KV, Ner-2, SOTS) inkişaf edərək hüceyrələrin 
məhvinə (sitopatik təsir) səbəb olur. İnsandan alınmış viruslar 
laborator heyvanlar üçün patogen deyildir. Onlara qismən siço-
vullar həssasdır. Bu viruslar cavan qvineya donuzları və siriya 
dağ siçanlarında simptomsuz xəstəlik törədir.

Paraqrip virusları xarici mühitə az davamlıdır, temperatur və 
işıq təsirindən tez məhv olurlar. 560С-də 15 dəqiqə ərzində yolu-
xuculuq qabiliyyətini itirirlər, otaq temperaturunda 5 gün yaşa-
yırlar. PQ-1, PQ-2, PQ-3 virusları mənfi 600С-də bir neçə il sax-
lanılır. Bu viruslar turş və qələvi mühitdə tez məhv olurlar, turş 
mühitdə yoluxuculuq qabiliyyətini tez itirirlər. Formalin, efir, 
ul tra bənövşəyi şüalar virusları bir neçə saat ərzində məhv edir lər.

Həssaslıq. Paraqrip virusları əksərən kiçik yaşlı uşaqlarda 
xəstəlik törədir. Bəzən bu viruslar ana bətnində yoluxma nəti-
cəsində yenido ğulmuşlar arasında qeyd edilir. Yenidoğulmuşla-
rın qanında anadan alınan spesifik əkscismilər aşkar edilir, onlar 
uşağın 5–10 aylığına qədər yox olurlar. Bir yaşdan yuxarı uşaq-
ların böyük qismində PQ–3 viruslarına qarşı əkscisimlər yaranır, 
3-5 ildən sonra isə uşaqların çoxunda bütün viruslara qarşı 
əkscisimlər qeyd edilir. Böyüklərin ancaq 6%-də paraqrip virus-
larına qarşı əskcisimlər aşkarlanmır. Bütün yaş qruplarında PQ-3 
virusuna qarşı əkscisimlər digərlərinə nisbətən daha çox əmələ 
gə lir.

Xəstəlik keçirəndən sonra immunitet əmələ gəlir, əhalinin 
çox hissəsində o, 5-6 yaşa qədər yaranır. Xəstəliyi keçirənlərdə 
virusu neytrallaşdıran, komplementi birləşdirən və hemaq lü ti-
nin lərə qarşı əkscisimlər əmələ gəlir. Onların müdafiə müddəti 
4-6 aydan 1-2 ilə qədərdir. İmmunitet tipospesifikdir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. İnfeksiya mənbəyi xəstə insan-
dır. Xəstələr inkubasiya dövründən başlayaraq rekonvalessensiya 
dövrünə qədər törədiciləri ifraz edirlər. Heyvanların, x ü su silə g ə-
mi  ricilərin və iribuynuzlu heyvanların paraqrip t ö     rə       di  cilərinin 
k e çirilməsində rolu tam aydın deyildir.

İnəklərdə PQ-3-ə bənzər viruslar tapılmışdır, ancaq onların 
insan patalogiyasında əhəmiyyəti qeyd olunmamışdır. İnsan və 
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heyvanların bir-birlərini yoluxdurmaq imkanı müəyyən edilmə-
mişdir.

3 yaşdan yuxarı uşaqlarda və böyüklərdə paraqrip bəzən noz o-
faringit şəklində atipik keçir. Belə şəxslər kollektivdə qalarsa, 
virusların aktiv keçiricilərinə çevrilirlər. Simptomsuz virusgəz-
dirənlər 0,2-0,7% halda aşkar edilir.

Paraqrip damcı şəklində yayılan xəstəlikdir. Törədici xarici 
m ü hitə öskürək, asqırma zamanı seliklə ifraz olunur. Virus ən 
çox burun-udlaq seliyi ilə xəstəliyin kəskin dövründə (ilk 2-3 
gündə) xaric olur. Rekonvalessensiya dövrü uzandıqda, kataral 
əlamətlər olduqda virus 12-ci günə qədər aşkar edilir. Bəzən 
törə dici məişət əşyaları (qab-qacaq, üz və burun dəsmalı) ilə k e-
çi rilə bilər. Paraqrip xəstəliyi bütün il boyu tək-tək və məhəlli 
alovlanma şəklində qeyd edilir. Xəstələrin sayı yay fəslində aza-
lır, yaz və payız-qış aylarında isə çoxalır. Oktyabr-dekabr ayla-
rında paraqrip bütün KcTX-nin 40%-ni təşkil edir. Bəzən yay 
aylarında da paraqripin epidemik alovlanmaları qeyd edilir.

Patogenez və klinikası. Paraqripin patogenezi kifayət d ə rə-
cədə öyrənilməmişdir. Viruslar tənəffüs yollarının selikli qi şasını 
zədələyir; epitel hüceyrələrində inkişaf edir, onun dağılmasına 
səbəb olur. Burun yollarını və qırtlağı örtən epitel daha çox 
zədələnir. Selikli qişa zəif qızarır, şişir, selik ifraz edir. Qırtlağın 
selikli qişasının zədələnməsi paraqrip üçün səciyyəvidir. Uşaq-
larda yalançı inağ əmələ gələ bilər. Xəstəlik inkişaf etdikdə tra-
xeyanın (kəskin laringotraxeit) selikli qişası zədələnir, bronxit, 
bronxiolit və ağciyərin sətəlcəmi də baş verə bilər. Çox vaxt 
viruslu paraqrip bakteriyalar tərəfindən törədilən iltihabla bir-
likdə qeyd edilir. İnkubasiya dövrü PQ-3 zamanı 2-5 gün, PQ-1 
5-7 gündür. Orta hesab la inkubasiya dövrü 2-6 gündür. Paraqri-
pin klinik gedişi müxtəlifdir – yüngül əlamətsiz gedişdən ağır 
xəs  təlik halına qədər. Yüngül, inapparant forma, bir qayda ola-
raq böyüklərdə, ağır hallar isə kiçik yaşlı uşaqlarda (2-3 yaşa 
qədər) müşahidə edilir. Paraqripin proqnozu yaxşıdır, amma ağır 
klinik gedişdə (yalançı inağ, ağırlaşmış ağciyər sətəlcəmi, MSS-
nin zədələnməsi) ölümlə nəticələnə bilər. Təkrar xəstələnmə z a-
manı bir çox hallarda xəstəlik hərarətsiz keçir.
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Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Spesifik profilaktika 
işlənməkdədir. 1-3 növ paraqrip viruslarından hazırlanan, forma-
linlə öldürülmüş və diri attenuasiya edilmiş vaksinlər sınaqdan 
keçirilir.

Ocaqda ümumi tədbirlər xəstələrin erkən aşkarlanmasından 
və xəstələrin təcrid edilməsindən (izolyatorlarda, arakəsmələrlə), 
dezinfeksiyaedici maddələrlə otaqların nəm yığışdırılmasından, 
xəstənin şəxsi gigiyenasından (fərdi qab-qacaq, burun dəs mal-
larının təmizlərlə əvəzlənməsi və s.) ibarətdir. Ümumi gigiyenik 
təd birlərə (havanın dəyişilməsi, nəm təmizləmə, uşaq müəs si-
sələrində və isteh sa latda sıxlığın aradan qaldırılması) böyük əhə-
miy yət verilməlidir.

Laborator diaqnostikası. Paraqripin laborator diaqnostikası 
virusların əldə edilməsi və qan zərdabında onlara qarşı əksci-
simlərin aşkar edilməsinə əsaslanır. Virus burun-udlaqdan götü-
rülmüş möhtəviy yatın müxtəlif hüceyrə kulturalarını (meymun 
və insan embrionu, böyrək, Nep-2, Hela, KB, SOS və B hücey-
rələri) yoluxdurmaqla aşkar edilir. Alınmış virus ştamlarının 
stan  dart viruslarla eyniliyini təyin etmək üçün neytrallaşdırma, 
kom plementin birləşmə və hemaqqlütinasiyanı ləngidən üsullar-
dan i s ti fadə olunur.

İmmunflüoressensiya üsulundan ekspress diaqnostikada isti-
fadə edilir ki, bu da yenidoğulmuşların, südəmər və kiçik yaş lı 
uşaq ların diaqnostikasında böyük əhəmiyyəti kəsb edir.

Retrospektiv diaqnostika məqsədilə kəskin xəstəlik və rekon-
valessensiya dövründə götürülmüş iki qan zərdabında viruslara 
qarşı yaranmış əkscisimlərin titrini müəyyən etmək üçün komp-
le menti birləşdirən, hemaqqlütinasiyanı ləngidən dolayı hemaq-
qlütinasiya reaksiyalarından istifadə edilir. Hemaqlütininə qarşı 
əkscisimlər xəstəliyin 8-10-сu günündə, komplementi birləş di-
rən əkscisimlər isə 2-3-cü həftəsində aşkar edilir. 
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Rinovirus yoluxuсu xəstəliyi

Rinovirus yoluxucu xəstəliyi və ya yoluxucu zökəm (Сom-
mon сold) əsasən burunun selikli qişasını zədələyən yuxarı 
tənəffüs yollarının kəskin virus xəstəliyidir. Başlıca əlaməti z ö-
kəmdir.

Qısa tarixi məlumat. Zökəmin əsas növlərinin yoluxucu 
olması 60 ildən çoxdur məlumdur. Ancaq bu xəstəlik 1960-cı 
ildə Turell və əməkdaşları tərəfindən törədicini – virusu əldə 
etdikdən sonra öyrənilməyə başlandı.

Yayılması. Xəstəlik hər yerdə yayılmışdır. İsti ölkələrdə s o-
yuq və mülayim iqlimi olan ölkələrə nisbətən az qeyd edilir. R i-
noviruslar bütün kəskin yuxarı tənəffüs yolları yoluxucu virus 
xəstəliklərinin 32%-ni təşkil edir.

Etiologiyası. Xəstəliyin etioloji amili rinoviruslardır, bu v i-
ruslar pikornoviruslar ailəsində ayrı nəsil təşkil edir. Buraya 90 
növ antigen quruluşlu müxtəlif viruslar daxildir. Onlar RNT – 
tərkibli virusdurlar. Ölçüsü 18-30 nm-dir. Bir qisim rinoviruslar 
insan embrionunun kiprikvari hüceyrələrində, digərləri insan və 
meymun böyrək hüceyrələrində inkişaf edirlər. Viruslar labora-
tor heyvanlar üçün patogen deyillər. Təcrübədə rinovirus yolu-
xucu xəstəliyini şimpanze meymunlarında öyrənmişlər.

Rinoviruslar xarici mühitə davamlıdır, aşağı hərarətdə yaxşı 
qalırlar (-700C temperaturda bir neçə il), 500C temperaturda 30 
dəqiqə yaşayır. Donma və əriməyə dözümlüdür, liofil qurumaya 
davamlıdır, zəif turş mühitdə tez məhv olurlar. Rinoviruslara qar-
şı həssaslıq yüksəkdir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Rinovirus törədicilərinin mən-
bə yi xəstə və törədicigəzdirən insandır. Damcı yolu, həmçinin 
məişət əşyaları (burun dəsmalları) ilə yayıla bilər. İnkubasiya 
dövrünün sonunda (klinik əlamətlərin aşkar olunmasından bir 
gün əvvəl) yoluxmuş insan ətrafda kılar üçün daha təhlükəlidir.

Yoluxdurucu dövr 5-7 gündür. Virus ən çox zökəm zamanı 
b u ru nun selikli qişasının ifrazatında aşkar edilir. Yoluxucu z ö-
kəmlə ən çox böyüklər xəstələnirlər. Törədicinin serovarlarının 
sayının çox olması nəticəsində bir xəstə 3-4 dəfə yoluxucu 
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zökəmlə xəstələnə bilər. Uşaqlarda rinoviruslar bronxit və bron-
xopnevmoniya törədə bilərlər.

Xəstəlik ilin bütün fəsillərində qeyd edilir, ancaq payız-qış 
ay larında, havanın temperaturu və rütubət kəskin dəyişdikdə o r-
qa nizmə təsiri nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Patogenez və klinikası. İnkubasiya dövrü 2-3 gündür. Xəs-
tə  liyin spesifik əlaməti zökəmdır. Xəstəliyin 1-2-ci günündə b u-
run ifrazatı suyabənzər və ya serozludur, 3-cü gündə epitelin 
desk va misiyası başlanır və ifrazat selikli-irinli olur. Xəstələrin 
təxminən 1/3-də boğazda ağrılar və quru öskürək qeyd edilir.

Xəstəlik keçirdikdən sonra spesifik əkscisimlər bir neçə il 
saxlanılır, onların səviyyəsi get-gedə azalır.

 Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Rinovirus yoluxucu 
xəstəliyinə qarşı spesifik profilaktika işlənməmişdir. Ümumi 
profilaktikası paraqrip yoluxucu xəstəliyində olduğu kimidir.

Laborator diaqnostikası. Xəstəliyin diaqnozu burun selikli 
qişasının möhtəviyyatı ilə insan diploid hüceyrələrini yolux-
durma vasitəsi ilə əldə edilən və neytrallaşdırma üsulu ilə aşkar 
edilən virusa əsasən qoyulur. Diaqnozu spesifik əkscisimlərin 
titrinin yüksəlməsini təyin edən KBR və neytrallaşdırma reaksi-
yası ilə də qoymaq olar. Ekspress diaqnostika üçün immunflüo-
ressensiya üsulundan istifadə edilə bilər.

 
Yuxarı tənəffüs yollarının sinsitial

 yoluxucu xəstəliyi 

Bu xəstəlik tənəffüs yollarının kəskin xəstəliyidir və əsasən 
tənəffüs yollarının aşağı şöbələrini zədələyir. Əsasən 1 yaşlı u şaq-
lar arasında baş verir.

Qısa tarixi məlumat. 1956-cı ildə Morris və b. (ABŞ) şim-
panze meymunlarından virus əldə etdilər (Chimpanzee coryza 
agent – şimpanze zökəminin törədicisi). Sonra Chanock və Fin-
berg 1957-ci ildə aşağı tənəffüs yollarının kataral iltihabı zamanı 
2 uşaqdan bu virusu əldə etdilər. Ondan sonra bu xəstəliyin ö y-
rə nilməsinə başlandı.
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Yayılması. Yuxarı tənəffüs yollarının sinsitial yoluxucu xəs-
tə liyi (YTSYX) bütün dünyada yayılmışdır və hesab edilir ki, 
insanda aşağı tənəffüs yollarının patologiyasında aparıcı amildir.

Etiologiyası. Etioloji amili RNT tərkibli YTY sinsitial viru-
sudur. Bu viruslar Pneumovirus cinsinə Paramixsoviruslar ailə-
sinə aiddir. Görünüşünə görə girdə, sapabənzər və pleomorfdur, 
diametri 50-500 nm-dir. Törədicinin tərkibində ümumi komple-
mentləri birləşdirən antigen var. Antigen quruluşuna görə sabit-
dir və bir serovarianta aiddir. Nep-2, Hela, insan və meymun 
böyrəklərinin ilkin hüceyrə kulturasında inkişaf edirlər. İnsan 
embrionunun ağciyər fibroblast hüceyrələrində artması on ların 
sitopatiyasına səbəb olur. Törədicinin bu xüsusiyyətinə görə ona 
yuxarı tənəffüs yolları sinsitial virusu adı verilmişdir. Bu virus-
lar laborator heyvanların əksər növü üçün patogen deyil. Lakin 
insan üçün patogendir (könüllülər üzərində təcrübə göstərir ki, 
xəstəlik yoluxmadan 5 gün sonra başlanır).

Virus fiziki-kimyəvi təsirlərə qarşı həssasdır. 560C- də bir 
neçə dəqiqəyə məhv olur. -700C-də uzun müddət saxlanılır, turş 
mühitdə (pH 3,0) məhv olurlar. Formalin və ultrabənövşəyi şüa-
lar virusun yoluxuculuğunu bir neçə dəqiqəyə aşağı salır.

Patogenez və klinikası. İnkubasiya dövrü 2-6 gündür. Virus 
tənəffüs yolu ilə burunun, boğaz selikli qişasının epitel hücey rə-
lə rinə daxil olaraq iltihab törədir. Kiçik yaşlı uşaqlarda tənəffüs 
yolunun aşağı şöbələri zədələnir, onlarda, eləcə də bronx-ağ ci yə-
rin parenximasının zədələnməsi ilə YTSYX-nin xroniki gedişi 
qeyd edilir. Buna törədicinin adenoviruslarla birgə təsiri səbəb 
olur. Yüngül zökəmdən bronxit və bronxopnevmoniyanın ağır 
hal ları ilə müxtəlif klinik əlamətlər qeyd edilir. Yaşlı əhalidə 
xəstəlik, adətən, yüngül keçir, yuxarı tənəffüs yollarının yüngül 
z ə dələnməsi baş verir.

Xəstəlikdən sonra yaranan immunitetin gərginliyi, müddəti 
yaxşı öyrənilməmişdir. Belə ehtimal edilir ki, YTYSY xəstəliyi 
A sinfinə aid olan immunoqlobulin və hüceyrə immuniteti amil-
ləri ilə bağlı sekretor virusneytrallaşdırıcı əkscisimlərlə əlaqə-
dardır. Xəstəliyi keçirəndən sonra uzunmüddətli immunutet y a-
ra nır. Böyüklər nadir hallarda xəstələnirlər. 
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Epidemioloji xüsusiyyətləri. YTYSYX infeksiya mənbəyi 
xəstəliyi manifest təzahür edən və ya silinmiş keçən xəstə və ya 
virusgəzdirəndir. Xəstə xəstəliyin inkubasiya dövründə, klinik 
əlamətlərin qeyd edildiyi, xəstəliyin təzahüründən 3-6 gün ə r-
zində yoluxdurucudur. Törədicilər hava-damcı yolu ilə yayılır.

Uşaqlar arasında xəstəlik epidemiya şəklində yayılır, epide-
miya 3-5 ay davam edir. Qapalı müəssisələrdə (uşaq bağçası və 
s.) uşaqların hamısı yoluxa bilər. Xəstəlik payız-qış-yaz ayla-
rında qeyd edilir. Tropik iqlimli ölkələrdə xəstəlik yay aylarında 
da baş verir. 

Əsasən 5 yaşına qədər uşaqlar xəstələnirlər. Passiv immuni-
tetin olmasına baxmayaraq, 6 aylığa qədər uşaqlar üçün bu xəs-
təlik daha təhlükəlidir. YTYS virusunu “uşaq virusu” da adlandı-
rırlar. ABŞ və İngiltərədə 1 yaşına qədər uşaqların 80-90%-də 
YTYS virusuna qarşı əkscisimlər aşkar edilmişdir. Yaşa dolduqca 
u şaqların bu virusa həssaslığı azalır, xəstəlik yüngül keçir. Yaşlı 
əhalidə virusu neytrallaşdıran əkscisimlərin yüksək olmasına 
baxmayaraq, xəstəlik reinfeksiya şəklində gedir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Spesifik profilaktikası 
işlənməmişdir. Ümumi profilaktika paraqriplərdə olduğu kimi 
aparılır. Bəzi hallarda spesifik qamma-qlobulindən profilaktik 
məqsədlə istifadə edilir (xüsusilə zəifləmiş uşaqlarda).  

Laborator diaqnostikası. Xəstəliyin diaqnozu YTYS viru-
sunun əldə edilməsi (hüceyrə kulturasında) ona qarşı əksci sim-
lərin artması, yuxarı tənəffüs yollarının epitel hüceyrələrində 
onun antigeninin immun flüoressensiya reaksiyası ilə aşkar edil-
məsinə əsaslanaraq qoyulur. Törədicini xəstəliyin birinci 4 gü -
nün də Hep-2, Hela, FE4 hüceyrələrini burun, boğaz möhtə viy-
yatı ilə yoluxdurmaq vasitəsilə əldə edirlər. Virusun artmasını 
birqatlı hüceyrələrdə sitopatik təsirlə müəyyən edirlər.
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Reovirus yoluxucu xəstəliyi

Reovirus yoluxucu xəstəliyi (RYX) yenidoğulmuşların və kiçik 
yaşlı uşaqların xəstəliyidir, limfa vəzilərini zədələyir və yayılmağa 
meyil edir.

Yayılması. Seroloji müayinələrin nəticələri göstərir ki, RYX 
törədiciləri hər yerdə dövr edir. Hətta ucqar, təcrid olunmuş 
ərazilərdə yaşayan şəxslərdə də (Alyaska, Sakit okean adala-
rında) əkscisimlər aşkar edilir. 

Etiologiyası. RYX törədiciləri RNT tərkibli viruslardır, Reo-
virus cinsinə və Reoviridac ailəsinə aiddir. Prototip ştamları 
Lanq (növ 1), D-5(növ 2) və Abney (növ 3). Adından göründüyü 
ki mi, Reo – “respiratoru enterik orphanviruses” – insanın tənə f-
füs, mədə-bağırsaq yollarını zədələmək qabiliyyətinə m a lik dir. 

Onlar ən kiçik viruslar (60-70 nm ölçüsündə), iksaedrə bənzər 
quruluşda, iki kapsomer qatından ibarət olan ümumi k  om    lementi 
birləş dirən antigenə malikdirlər. Reoviruslar h ü cey  rə kulturala-
rında yaxşı inkişaf edərək onlarda sitopatik dəyi şik lik törədir. 
Reovi ruslara ən həssas meymun böyrəklərinin b  aş   lanğıc hücey-
rə ləri, Detroyt-6 və insanın amnion hücey rə lə ridir. Viruslar bir 
neçə növ laborator heyvanları üçün patogendir. Heyvanların həs-
sas lığı yaşdan da asılıdır, belə ki, üçgünlük ağ siçan balalarında 
virus onların beyninə, dəri altına qarın boşluğuna və burun 
daxilinə yoluxdurduqda xəstəlik baş verir.  

Reoviruslar temperatura dözümlüdür: 560C temperaturda iki 
saat, 40C-də 2 ay və 240C-də 45 gün sağ qalır. 200C temperaturda 
10 aydan 2 ilə kimi saxlanılır. Yüksək dondurma və əritmə virusun 
yoluxuculuğuna təsir etmir. Reoviruslar ultrabənövşəyi şüalan-
maya, mühitin pH-nın dəyişməsinə davamlıdır. Bununla be lə, 700 

etil spirti və 3%-li xlodamin onları 30 dəqiqə ərzində məhv edir. 
Epidemioloji xüsusiyyətləri. Reoviruslar ev və vəhşi hey-

vanlar arasında geniş yayılmışdır, onları quş və həşəratlardan da 
əldə ediblər. İnfeksiya mənbəyi xəstəliyin başlanmasından 7-10 
gün ərzində xəstə və sağlam virusgəzdirənlərdir. Yuxarı tənəffüs 
yollarının etiologiyası təsdiqlənmiş kəskin yoluxucu xəstə lik lə ri-
nin 11,6%-i reoviruslar tərəfindən törədilir. 

downloaded from KitabYurdu.org



306

Xəstəlik əsasən payız-qış-yaz fəsillərində tək-tək xəstə lən-
mələr və alovlanmalar şəklində qeyd edilir. Uşaq müəs sisə lə-
rində törədici uzun müddət dövr edir. Bu da əvvəllər xəstə lən-
mə miş və yeni daxil olmuş uşaqların xəstələnməsinə səbəb olur. 
Virus əsasən damcı yolu ilə keçirilir, oral yol da istisna edilmir. 

 Reoviruslara bütün əhali həssasdır, ancaq kiçik yaşlı uşaqlar 
və yenidoğulmuşlar daha həssasdırlar. Yaş artdıqca bu xəstəliyə 
qarşı həssaslıq azalır, 25-30 yaşlı əhalidə virusların hər 3 növünə 
qarşı əkscisimlər aşkar edilir.

Patogenez və klinikası. Yoluxmanın ilk günlərində udlağın 
selikli qişasında viruslar artır, sonra limfatik vəzilərə daxil olur-
lar, oradan isə qana keçirlər. Xəstəlik respirator (rinit, faringit, 
kon yunktivit) və daxili intoksikasiya (aseptik meningit əlamət-
ləri, həra rət, bəzən herpangina və xırda ocaqlı ağciyər sətəlcəmi) 
əlamət ləri ilə təzahür edir. Yenido ğulmuşlar və kiçik yaşlı uşaq-
larda xəstəlik ağır keçir. Məktəb yaşlı uşaqlar və yaşlı əhali ara-
sında xəstəliyin inapparant forması qeyd edlir. 

İmmunitetin gərginliyi və müddəti öyrənilməmişdir. Törədi-
ciyə qarşı əkscisimlər klinik təzahür edən və əlamətsiz keçən xəs-
tə lik zamanı əmələ gəlir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Spesifik profilaktikası 
öyrənilməmişdir. Ümumi profilaktika paraqrip yoluxucu xəstə-
liyində olduğu kimidir.

Laborator diaqnostika. Labarator diaqnostika xəstəliyin ilk 
g ün  lərində meymun böyrəyi, insanın amnion hüceyrələrində tö  rə  -
dicinin əldə edilməsi və ona qarşı xəstəlik keçirmişlərdə əks ci-
simlərin müəyyən edilməsi vasitəsilə qoyulur.

Adenovirus yoluxucu xəstəliyi

Adenovirus yoluxucu xəstəliyi (AYX) kəskin temperaturla 
gedən virus etiologiyalı xəstəlikdir, selikli qişaların kataral ilti-
habı ilə təzahür edir (sinonimlər: kəskin temperaturlu faringit, 
faringo-konyunktival temperatur, kəskin follikulyar konyunkti-
vit, epidemik kerotokonyunktivit, qeyri-bakterial kəskin faringit, 
adenovirus ishalı).
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Qısa tarixi məlumat və yayılması. Adenovirus yoluxucu 
x əs  təliyin öyrənilməsinə 1953-cü ildən başlanmışdır. Bu ildə 
Ro we və əməkdaşları uşaqlardan götürülən badamcıq və onun 
p o lipləri ilə hüceyrə toxumasını yoluxduraraq ilk dəfə yeni virus 
əldə etdilər. O, virusu AD (adenoit degeneration) adlandırdı. 
S on ra oxşar viruslar kəskin faringit, konyunktivit, atipik ağciyər 
sətəlcəmi və başqa xəstəliklər zamanı, eləcə də sağlam insan-
larda aşkar edildi. Ona görə də xəstəliyə müxtəlif adlar verildi. 
1956-cı ildən Enders, Bell, Dingle, Francis tərəfindən adenovi-
rus termini təklif edildi, xəstəliyə isə adenovirus xəstəliyi adı 
verildi.

Adenovirus yoluxucu xəstəliyi bütün dünyada yayılmışdır. 
6-12 aylıq uşaqların 50%-i adenovirus serovarlarının biri ilə 
y olux muş olur. Özbəkistanda aparılan müayinələr nəticəsində 
yaş lı əhalinin 24-68%-də adenoviruslara qarşı əkscisimlər aşkar 
edilmişdir. Əkscisimləri olan şəxslərin miqdarı yaşa dolduqca 
artır və 3 yaşında yüksək rəqəmlərə çatır. ÜST-ün məlumatına 
əsa sən, adenovirus yoluxucu xəstəliyi Afrika ölkələrində, Şimali 
və cənubi Amerikada, Avropa, Avstraliya və Yaponiyada qeyd 
edilir.

Etiologiyası. Virusların taksonomiyasının Beynəlxalq Komi-
təsi adenovirusları Adenoviridae ailəsinə aid etmişdir. Bu ailəyə 
iki ailə: Mastadenovirus (məməlilərin adenovirus ları) və Avide-
noviruslar (quş ların adenovirusları) daxildir. Birincisinə insan, 
meymun, iribuy nuzlu qaramal, at, qoyun, it və siçan adenovirus-
ları aiddir. Adenovirusların ümumi komplementi birləşdirən və 
spesifik antigeni vardır. Onlar DNT- genomlu virus olaraq dia-
metri 73-87nm-ə qədər, iksaedrəbənzər, 162-252 kapsomerdən 
(70 nm) ibarətdir. Adenovi ruslar hüceyrələrin nüvəsində artır 
(2-6% viruslar qidalı mühitdə, 94-98% isə hüceyrələrdə). Ade-
novirusların 100 serovarı məlumdur. Ən çox yayılan 3, 4, 7a, 14, 
21 variantlarıdır – onlar yuxarı tənəffüs yollarının yoluxucu xəs-
təliklərinin etioloji amilləridir. 1, 2, 5, 6 serovarlar “latent” ade-
novirus xəstəliklərini törədir və sağlam şəxslərdə aşkar edilir. 8 
s e ro var epidemik keratokonyunktiviti törədir. Hər serovar ümu-
mi antigenlə yanaşı, spesifik antigenə də malikdir.
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Adenoviruslar fiziki-kimyəvi amillərə qarşı nisbətən davam-
lıdır. Onlar efir və xloroform təsirindən məhv olmurlar. -40C t em -
peraturda 2 ay, otaq temperaturunda 2 həftə qalırlar. 5%-li fenol, 
formalin (1:1000) məhlulu, ultrabənövşəyi şüalar, 560C tempera-
tur onları 30 dəqiqə ərzində məhv edir. 3-cü serovar su kəməri 
suyunda 80 gün, 4-cü və 7-ci serovar 110 gün yaşayır, onlar 
təcrübədə süni çirklənmiş su kəməri və göl suyunda da sağ qalır-
lar.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Adenovirus yoluxucu xəstəliyi 
tək-tək və epidemik alovlanma şəklində baş verir. Alovlanma, 
adətən, məhdud şəkildə qeyd edilir. Ədəbiyyatda 300-500-ə 
qədər şəxsin xəstələndiyi tək-tək böyük alovlanmalar da təsvir 
edilmişdir. Alovlanma zamanı əksərən adenovirus yoluxucu xəs-
tə liyi ilə ilk dəfə təmasda olan kiçik yaşlı uşaqlar xəs tələnirlər. 
Bu, onunla sübut edilir ki, AYX-nın alovlanması çox vaxt mək-
tə bəqədər uşaq müəssisələrində, məktəblərin ibtidai sinifl ərində 
və yataqxanalarda baş verir. Adenoviruslu xəstə liklərin ocaqlı-
lığı da aşkar edilmişdir. Ailələrdə 2-dən 5-ə qədər şəxs xəstələnə 
bilər. Xəstəliyin əsas epidemioloji xüsu siy yətlərindən biri uzun 
inkubasiya dövrü ilə əlaqədar olaraq alovlanmanın ləng inkişafı 
və uzun sürməsidir. Alovlanmanın müddəti 12-45 gün çəkir. 
Epidemik alovlanmalar əsasən 3, 4, 7 serovarları tərəfindən törə-
dilir. Bəzən alovlanma “partlayış” xarakterlidir və tədricən sö nür. 
Belə hallarda eyni zamanda çoxlu uşaq xəstələnir.

Kontagiozluq indeksi bu xəstəlikdə 14-dən 80%-ə qədərdir. 
Adenoviruslara qarşı əkscisimlər 1 yaşa qədər uşaqlarda 16-40%, 
2-3 yaşında isə 55,8-72,3% qeyd edilir. Yaşlı əhali arasında ade-
noviruslara qarşı əkscisimlər, demək olar ki, müayinə olunan 
şəxslərin hamısında aşkar edilir. Əksər şəxslərdə 4 və daha çox 
adenovirus serovarlarına qarşı əkscisimlər aşkar edilir. cinsin və 
peşənin bu xəstəliyin yayılmasında əhəmiyyəti yoxdur.

Xəstələnmənin əsas hissəsi payız-qış aylarında qeydiyyata 
alınır. Tək-tək xəstələnmə və ocaqlı alovlanma, xüsusilə uşaq 
müəssisələrində, yaz-yay aylarında baş verir.

Adenovirus xəstəlikləri xəstə (açıq, subklinik, gizli formalı) və 
virusgəz dirənlər vasitəsi ilə yayılır. Rekonvalessensiya dövründə 

downloaded from KitabYurdu.org



309

qısamüddətli adenovirus gəzdiriciliyi, immun orqa nizm də – tran-
zitor gəzdiriciliyi və badamcıqlardan uzun müd dətli gəzdiri ci lik 
aşkar edilmişdir. Gəz diricilik 9 aya qədər da vam edə bilər. Xəs-
təlik əlaməti olmadan uşaq və böyüklərin udlağından adenovi-
rusların ifrazı və sağlam törədicigəzdirmə qeydə alınır. Sağlam 
törədicigəzdirmə ən çox 1, 2, 5, sero varlarla əlaqədardır. Xroniki 
t on   zillitlə xəstə uşaqlar çox vaxt adenovirus gəzdirirlər. Bu z a-
man daha çox qarışıq qrip-ade novirus, paraqrip-adenovirus xəs tə-
liyi qeyd edilir.

Xəstələrdən adenoviruslar xəstəliyin 7-12-ci günündən 25-ci 
gününə qədər ayırd edilir. Adenoviruslar meymun, inək, donuz, 
it, siçan və quşlardan da əldə edilmişdir. Onların insan patologi-
yasında əhəmiyyəti az öyrənilmişdir.

Xəstəlik əsasən damcı yolu ilə yayılır, çünki törədicilər əsa-
sən udlağın selikli qişasında yerləşirlər. Lakin adenoviruslar f e-
kal-oral yolla da yayıla bilər. Bu viruslar bağırsağın selikli qişa-
sında yaxşı inkişaf edirlər və nəcislə ətraf mühitə ifraz olunurlar. 
Damcı ilə asanlıqla yayıldığına görə adenoviruslarla görüş ilk 
dəfə uşaq yaşlarında baş verir.

Su hövzələrində və kiçik gölməçələrdə çimdikdən sonra ade-
novirus konyunktiviti alovlanması qeyd edilir. Bu hallarda 
törədici konyunk tivaya su vasitəsi ilə daxil olur. Belə alovlan-
malara səbəb adenovirusların xarici mühitə davamlılığı və gözün 
selikli qişasının törədiciyə qarşı həssaslığıdır.

Xəstələrin nisbətən zəif kontakiozluğu adenovirusların təbi-
əti ilə bağlıdır. Yoluxmuş hüceyrədən virusun xaric edilməsi çə -
tin   dir, çünki virus hüceyrənin daxilində yerləşir. Bununla yanaşı, 
xüsusilə insanların sıx təması zamanı (yaslı, uşaq bağçaları, uşaq 
evləri, ailəvi yataqxanalar, kazarmalar) virusun uzun müd dətli 
if razı nəticəsində yerli alovlanmalar baş verir.

Patogenez və klinikası. İnkubasiya dövrü 1 gündən 14 günə 
qədər davam edir. Adenovirus yoluxucu xəstəliyi klinik əla mət-
lərin müx təlifliyi ilə səciyyəvidir. Bu xəstəliyin daimi əlaməti 
yuxarı tənəffüs yollarının gözə çarpan iltihabıdır (faringit). O, 
larinqo-konyunktival temperatur, onun 38-390C qədər yüksəl-
mə si, kataral və ya kataral-follikulyar konyunktivit əla mətləri ilə 
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özünü göstərir. Bəzi uşaqlarda badamcıqlar üzərində adacıqlı və 
ya qaysağabənzər təbəqə, göyöskü rəyə bənzər öskü rək qeyd edi-
lir. Bəzən onlarda adenovirus təbiətli mezodinit qeyd edilir. Belə 
hallarda xəstəlik qarında ağrılı tutmalar, bəzən bağırsaq keçmə-
məzliyi əlamətləri və mülayim kataral əlamətlərlə mü  şa yiət olu-
nur. Adenovirusların bəzi növləri kiçik yaşlı uşaqlarda bağırsaq 
sindromu (hərarət, qusma, ishal) törədir.

İmmunitet. Adenovirusa qarşı immunitet humoral və hüceyrə 
tiplidir. O, adenovirusların hüceyrəyə daxil olmasının qarşısını 
alır və hüceyrə daxilində onun çoxalmasını ləngidir. V i rus 
orqanizmə daxil olduqdan sonra ona qarşı komplementi birləş-
dirən və virusu neytrallaşdıran əkscisimlər əmələ gəlir. Sağalma 
dövründə əkscisimlərin titri 1:16-dan 1:256-ya çatır. Xəstəlikdən 
bir neçə ay sonra əkscisimlərin titri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı 
düşür. Xəstəlik keçirdikdən sonra əmələ gələn immunitet tipos-
pesifikdir və davamlıdır.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Adenovirusların spesifik 
profilaktikası hazırlanmaqdadır. Zəiflədilmiş vaksin ştamları 
alınmışdır. Polivalent vaksin 60-80% peyvənd olunanlarda ade-
novirusların 3, 4 və 7 serovarlarına qarşı əkscisimlərin səviy yə-
sini 4 dəfə artırır. Vaksin 2-3 dəfə 10-15 günlük fasilə ilə yeridi-
lir.

Profilaktikanın daha təsirli üsulu adenovirusların 3, 4, 7 növ-
ləri, qripin A2 və B, paraqripin 1, 2, 3 serovarlarından hazırlan-
mış polivaksinlə peyvənddir. Bu vaksin yüksək titrdə neytrallaş-
dırılan əkscisimlərin əmələ gəlməsi və rezistentliyin y  a  ran    ma sına 
səbəb olur.

Ümumi profilaktika. Adenovirusların yayılmasının qarşısını 
almaq üçün xəstələri vaxtında aşkar etmək və təcrid etmək, törə-
dicini xarici mühitdə məhv etmək və orqanizmin həssaslığını 
a zalt maq lazımdır. Bu məqsədlə uşaq müəssisələrində gündəlik 
qə bul zamanı valideynlərdən uşağın səhhəti haqqında məlumat 
almaq, temperaturunu ölçmək və əsnəyini yoxlamaq lazımdır.

Adenovirusların epidemioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
(fekal-oral yolla törədicinin keçirilmə imkanı, konyunktiva vasi-
təsi ilə su hövzələrində çimərkən yoluxma) uşaq müəs si sə lə rin də 
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müvafiq epidemiya əleyhinə tədbirlər aparmaq lazımdır. Uşaqla-
rın müqavimətini artırmaq üçün onları vitaminlərlə təmin etmək 
lazımdır.

Xəstə yatan otağın gün ərzində bir neçə dəfə havası dəyiş di-
ril  məlidir. Xəstə ayrı qab-qacaqla, şəxsi əl dəsmalı, yataq ləva zi-
matı və başqa əşyalarla təmin edilməlidir. Xəstəyə qulluq edən-
lər tənzif burun örtüyündən istifadə etməlidir. Xəstə yatan ota ğın 
döşəməsi hər gün sabunlu-sodalı məhlulla silinməlidir. Uşaq 
müəssisəsində xəstə aşkar edilən qrupda cari dezinfeksiya aparı-
lır.

Müalicə-profilaktik müəssisələrdə xəstələr bokslarda (yarım-
bokslarda) və ya ayrıca otaqlarda yerləşdirilir. Bu müəssisələrdə 
havanı zərərsizləşdirmək üçün bakterisid lampalarından (1m3 
otaqda 1 vatt güclü lampa, döşəmədən 2 m hündürlükdə) istifadə 
edi lir. Lampa 2 saat yandırıldıqdan sonra 15-30 dəqiqə fasilə v e-
rilməlidir.

Tibbi alətlərə termiki təsir göstərirlər – avtoklav və ya quru 
buxar şkafında zərərsizləşdirilir. Epidemioloqun göstərişinə görə 
üzgüçülük hovuzlarının, eləcə də quyuların suyu xlorlaşdırılır.

Epidemioloji nəzarət. İlk xəstələr aşkar ediləndə alovlanma-
nın səbəbini aydınlaşdırmaq üçün ekspress diaqnostikadan isti-
fadə edilir (ümumi flüoressensiya). Uşaq müəssisələrində axı-
rıncı xəstə təcrid ediləndən sonra 14 gün karantin qoyulur. Uşaq-
ların havada olma müddəti uzadılmalıdır. Xəstəlik haqqında 
GEM-ə təcili məlumat vermək lazımdır. Ağırlaşmalar olduqda 
uşaqları xəstəxanaya göndərirlər. Ev şəraitində xəstə uşaq ayrı 
otaqda, uşaq müəssisələri və internatlarda isə təcrid otaqlarında 
yerləşdirilir. Alovlanma müddətində uşaq müəssisələrində küt-
ləvi tədbirlərin aparılması və qrupların birləşdirilməsi qadağan 
edilir.

Laborator diaqnostikası. Virusu əldə etmək üçün və spesifik 
əkscisimləri aşkar etmək üçün udlağın selikli qişasından və k on-
yun k tivadan yaxma götürülür. Virusu identifikasiya etmək üçün 
komplementin birləşmə və neytrallaşma reaksiyasından is ti fadə 
edilir. KB reaksiyası vasitəsilə bu qrupa məxsus əkscisimlər m ü-
əy  yən edilir. Spesifik əkscisimləri hemaqqlütinasiyanı lən gidən 
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və neytrallaşdırma reaksiyası vasitəsilə aşkar edirlər. Bu  runda və 
əsnəkdə virus antigenini aşkar etmək üçün immun flüoressensiya 
üsulundan istifadə edlir. Adenovirus xəstəliyinin d  i  aq    nozunu 
təsdiq etmək üçün xəstəliyin əvvəlində və sağalma döv ründə g ö-
türülmüş cüt qan zərdablarının müayinəsindən isti fadə edilir. 
Əkscisimlərin 4 dəfə artması diaqnozu təsdiqləyir.

Azərbaycanda yuxarı tənəffüs yollarının kəskin yoluxucu v i-
rus xəstəlikləri B.F.Məcidov, Z.Hacıyeva, A.A.Kazımova, F .E .
Sa dı xo va, R.M.Novruzov tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. Res-
publika ərazisində, demək olar ki, bütün pandemiyalar və geniş 
yayılmış epidemiyalar qeyd edilmişdir.

1983-cü ildən 1987-ci ilə kimi respublikada qrip və KYTSX-
nin 3 dəfə epidemik kükrəyişi aşkar edilmişdir. Birinci 1984-cü 
ildə (törədici B qrip virusu), ikinci 1985-ci ildə və üçüncü 1986-
cı ildə aşkar edildi – törədici A qrip virusları A(H1N1) və 
A(H3N2) idi. Bu illərdə qripin ümumi respublika göstəricisi hər 
100000 nəfər əhaliyə 500 nəfərdən çox idi. 1988-ci il qripin epi-
demik yüksəliş ili sayılır. Belə ki, mart ayında müayinə olunanla-
rın 29%-də müsbət nəticə əldə edilmişdir. İmmun flüoressensiya 
üsulu ilə müayinənin nəticəsi göstərdi ki, bu il ümumi yolux-
manın A qripi 21,4%, B qripi 13,1%, paraqrip 21,4%, RS virus-
ları 13,1% və adenoviruslar 13,1%-ni təşkil edir. 1989-cu ildə 
əhalinin yoluxmasında A qripinin qeyri-aktual (dreyf edən) ştam-
ları iştirak edirdi.

R.M.Novruzovun (1989) məlumatına görə, A, B qrip virusla-
rına qarşı insanlarda populyasiya immuniteti laborator üsulla 
tədqiq edilmiş qripin səviyyəsi ilə uyğun gəlir, o da dreyf edən 
viru sun dövr etməsini göstərir. Ona görə də müəllif populyasiya 
immunitetini aydınlaşdırmaq üçün qrip viruslarının epidemik 
aktual ştamları ilə yanaşı, dreyf edən variantlarından da istifadə 
edilməsini təklif edir.
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Herpesviruslu yoluxucu xəstəliklər

Herpesvirusların ümumi xarakteristikası. Virus xəstəlikləri 
içərisində herpesvirus infeksiyaları (HVİ) aparıcı yerlərdən birini 
tutur. Bu, herpesvirusların (HV) geniş yayılması, xəstəliyin kli-
nik təzahürlərinin müxtəlifliyi, bir qayda olaraq, xronik gedişatı 
və törədicinin müxtəlif yoluxma yolları ilə şərtlənmişdir.

Herpesvirus yoluxucu xəstəlikləri – sərbəst yoluxucu xəs tə-
lik  lərdir. Bunların hamısının törədiciləri Herpesviridae ailə sinə 
aiddir. Herpesviridae ailəsinə (yunanca herpes – sürünən) 80 -dən 
artıq HV aiddir və daha tam təsnifatlaşdırılmışdır. Onlardan 8-i 
insanın xəstəliklərini törədir: sadə herpes virusunun 1-ci tipi 
(SHV 1), sadə herpes virusunun 2-ci tipi (SHV 2), su çiçəyi /
kəmər ləyici dəmrov virusu (SÇV), insanın sitomeqalovirusu 
(İSMV), insanın 4-cü tip herpes virusu (İHV 4) və ya Epşteyn-
Barr virusu (EBV), 6, 7 və 8-ci tip herpesviruslar (İHV 6, İHV 
7, İHV 8). HV-nin bütün 8 tipi oxşar, elektron mikroskopunda 
diferensiasiya olunmayan struktura malikdir. Bunlar iri DNT – 
genom viruslarıdır, onlara yüksək mutasiya etmə qabiliyyəti xas-
dır. Onların virionu kapsiddən ibarətdir və tərkibində lipidlər olan 
qişa ilə əhatə olunmuşdur. Ştamlar arasında antigen fərqləri m öv-
cuddur.

 
Sadə herpes xəstəliyi

Herpes xəstəliyi məfhumu nisbətən yeni anlayışdır. Bəzən 
“Her pes” anlayışına etioloji və epidemioloji cəhətdən fərqlənən 
xəs təliklər daxil edilir. Onlardan biri sadə və ya suluqlu herpes 
(herpes sipmlex), ikincisi isə kəmərvari herpesdir (dəmrov). 
Sadə herpes daha geniş yayılmışdır.

Virus xəstəlikləri içərisində herpes əsas yerlərdən birini tutur. 
Bu herpes virusunun geniş yayılması xəstəliyin müxtəlif klinik 
şəkillərdə getməsi, virusun müxtəlif yollarla keçirilməsi, xroniki 
hal alması ilə izah edilir. İlkin herpes, demək olar ki, 80% xəs-
tələrdə əlamətsiz keçir və kliniki sağalma ilə nəticələnir.

Herpes mərkəzi sinir sisteminin (ensefalit, mielit, ensefalo-
mie lit), gözün (keratit, keratokonyunktivit, uveit), qaraciyərin 
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(yenido ğul muşların, böyüklərin hepatiti), selikli qişaların (sto-
matit, ağızda aftoz yaralar, tənasül üzvlərinin zədələnməsi) və 
də ri örtüyünün (ekzema, vezikulyar səpgilər) zədələnməsi ilə t ə-
za hür edir.

ÜST-ün məlumatına əsasən, herpes virusu tərəfindən törə dilən 
xəstəliklər ölümə səbəb olmasına görə qripdən (35,8%) son ra 
ikinci yerdə (15,8%) durur. İkinci növ herpes virusları uşaqlıq 
boynu xərçəngində etioloji patogenetik əhəmiyyət kəsb edir.

Herpes xəstəliyi cinsi yolla keçən xəstəliklər içərisində ən çox 
yayılan xəstəliklər sırasına daxildir. İngiltərədə herpesə birincili 
sifilisdən 7 dəfə çox təsadüf edilir. ABŞ-da 6% qadınlarda və 
0,3% kişilərdə tənasül üzvləri herpesi qeyd olunur. Burada hər il 
20 mln müxtəlif növlü herpes xəstəliyi qeydiyyata alınır ki, 
onlardan 20 mini tənasül üzvlərinin herpesidir. Avropa ö l kə-
lərində cinsi əlaqə vasitəsi ilə keçən xəstəliklər içərisində herpes 
trixomoniazdan sonra ikinci yer tutur.

Bu xəstəliyin qadınlarda, xüsusilə hamilələrdə əlamətsiz keç-
məsi sonralar düşüklərə (abortlara), dölün və yenidoğulmuşun 
y o luxmasına səbəb olur ki, nəticədə uşağın eybəcərliyi, əqli inki-
şafdan geri qalması və ya ölümü müşahidə edilir.

Etiologiyası. 1912-ci ilə qədər sadə herpesin etiologiyası 
naməlum idi. Xəstəliyin viruslar tərəfindən törədilməsi 1912-ci 
ildə Qryuter və Levenşteyn tərəfindən sübut edildi. Müəlliflər 
xəstənin herpes suluq larının mayesindən dovşanların gözünün 
tamlığı pozulmuş buynuz qişasına damızdırmaqla herpetik kera-
tit törətdilər. Sonralar herpesin virus təbiəti Blank (1922), Leva-
diti (1926) və b. tərəfindən təsdiq edildi.

Herpes virusları 180 mm ölçüdə və mərkəzdə yerləşən nuk-
le io tiddir. Nukleotidlər ikisaplı DNT, zülal, 162 kapso mer dən 
ibarət kapsid və xarici qişadan ibarətdir. Antigen xüsusiy yət lə-
rinə görə tədqiqatçıların əksəriyyəti herpes virusunu iki əsas 
qrupa ayırırlar: I və II qrup. Belə hesab edirlər ki, II qrup, adə-
tən, qadınların cinsiyyət üzvlərində sağrı nahiyəsində, I qrup isə 
üz də herpetik səpgilər törədirlər. Sonralar bu, təsdiqlənmədi.

Virus spirt, xloroform və efirin təsirindən 18 saat ərzində 
məhv olur. 1%-li fenol 15 dəqiqə, formaldehid 1 saat, 1% mertiol-
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yat 24 saat ərzində virusu öldürür. Təzə doğulmuş ağ siçanlar 
herpes virusuna həssasdırlar. Dovşanlar, dəniz donuzları, dağ 
siçanı, pambıq siçovulu, cücələr, meymunlar müxtəlif dərəcədə 
bu virusa həssas dırlar. Toyuq embrionunda, dovşanların böyrək 
hüceyrə kulturası, insan amnionu hüceyrələrində, Hela hücey rə-
lə rində inkişaf edirlər.

Patogenez və klinikası. Uşağın qan zərdabında anadan k e-
çən əkscisimlər yox olduqda (adətən, 1-3 yaşda) və ya kəskin 
azaldıqda orqanizmin herpes virusuna həssaslığı yüksəlir. Çox 
vaxt (99%) uşağın birincili yoluxması naməlum qalır, ancaq 
onun izi qanda virusu neytrallaşdıran və komplementləri birləş-
dirən əkscisimlərin olması ilə aşkar edilir. Ancaq uşaqların 1%- 
d ə xəstəliyin təzahür etməsi – birincili herpes müşahidə edilir. 
Böyüklər uşaqlıqda xəstəliyi keçirdiklərinə görə herpes az hal-
larda qeyd edilir. Herpesi keçirəndən sonra xəstəlik latent 
vəziyyətinə keçir, vaxtaşırı müxtəlif amillərin təsirindən (soyuq-
dəymə, streslər və s.) fəallaşır. Birincili herpes uşaqlarda çox 
vaxt yaralı gingivit və stomatit şəklində təzahür edir. Vulvovagi-
nit, keratokonyunktivit, üzdə, bədəndə səpgilər və uretritə və 
ri nit nisbətən az təsadüf edilir. Birincili herpes udlaq, boğaz, 
qulaq, başın tüklü hissəsini zədələyir. İlkin herpes yenidoğul-
muşlarda ağır keçir, çox vaxt ölümlə nəticələnir. Xəstəlik, adətən 
doğuşdan 4-7 gün sonra təzahür edir, yüksək hərarət, xeyli sayda 
dəri səpgiləri nəzərə çarpır.

Bununla yanaşı, ağız, bağırsaq, göz, qaraciyər, böyrəküstü 
vəzi, bronxlar, ağciyərin selikli qişası və mərkəzi sinir sistemi 
zədələnir. Ana genital herpeslə xəstədirsə, yoluxma doğuş vaxtı 
və ya cift vasitəsi ilə ana bətnində baş verir.

Yenidoğulmuşlarda, nisbətən az 2-7 yaşlı uşaqlarda birincili 
herpes dəri və selikli qişanın pozulması ilə deyil, sepsisemiyaya 
bənzər şəkildə gedir. Bu hallarda müəyyən əlamətlərin üstün lü-
yü nə əsasən qaraciyər və ya ensefalit aşkar edilir. Qaraciyərin 
zədələnməsi ilə gedən xəstəlik zamanı sarılıq, ishal, hepatome-
qaliya, ensefalitə oxşar xəstəlikdə isə ön plana ensefalit əlamət-
lə ri çıxır. Belə xəstəliklər ölümlə nəticələnir.

Birincili herpesin özünəməxsus növlərindən biri herpetik 
Ka poşi ekzemasıdır. Adətən, uşaq yaşında herpetik səpgilər e k-
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ze ma ilə eyni vaxtda baş verir. Xəstəlik ancaq hərarət və limfoa-
denopatiya əlamətləri ilə müşayiət edən dəri zədələnməsi ilə t ə-
zahür edir. Bəzi hallarda isə xəstəlik ağız boşluğunun, tra xeyanın 
selikli qişanın zədələnməsi, böyrəküstü vəzinin nekrozu ilə ağır-
laşır. Belə hallarda ölüm 40%-ə çatır. Birincili herpesdən əlavə, 
təkrar baş verən (residiv), qeyri-adi şəkildə keçən herpesə də 
çox təsadüf edilir.

Yoluxma mexanizmi. Herpes virusunun tənəffüs yollarının 
selikli qişasında yerləşməsi onun hava-damcı yolu ilə ötürül-
məsinə imkan yaradır. cinsi əlaqə, eləcə də virusun cift vasitəsilə 
dölə keçirilməsi də mümkündür. Yoluxma törədici ilə çirklənmiş 
əşyalarla təmasda olduqda da baş verir.

Adətən, virusun mənbəyi təkrari herpeslə xəstələnmiş şəxs-
lərdir. Bəzən infeksiya mənbəyi virusgəzdirənlərdir. İnkubasiya 
dövrü 2-11 günə qədər, çox vaxt 6-7 gündür. Ailələrdə və uşaq 
müəssisələrində xəstəlik daha tez yayılır, orada yoluxanların 
56%-də klinik əlamətlərin aydın təzahürü qeyd edilir. Qidalan-
manın pozulması nəticəsində xəstəlik zəif şəxslərdə ağır k e çir, 
bəzən ölümlə nəticələnir. Dərinin hər hansı zədələnməsi v i ru sun 
daxil olması üçün yol açır. Herpes xəstəliyinin dəri xəs təlikləri 
staionarında baş verməsi təsvir edilmişdir. Yuxarı tənəf füs yolla-
rının xəstəliklərinin 2-12%-ə qədəri herpes virusu ilə əla qədardır.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Herpes virusuna həssaslıq d ə rə -
cəsinə görə insanlar müxtəlifdir, bu da adamların viruslara qarşı-
lıqlı təsirində öz əksini tapır. İmmunitet kifayət dərəcədə öyrə nil -
məmişdir. Təkrar xəstələnmələr törədicinin qan zərda bında 
m iq   darının artması ilə bir vaxta düşür. Virusun interferon və baş-
qa hüceyrə ingibitorlarının təsiri nəticəsində hüceyrə immunite-
tinin inkişafının dayandırılmasında müəyyən əhəmiy yəti var.

Uşaqların 1%-də birincili yoluxmadan sonra birincili herpes 
təzahür edir. O, yerli limfatik vəzilərin böyüməsi, hərarət, geniş 
sahəli yerli səpgilərin əmələ gəlməsi ilə üzə çıxır. Ödem və q ı-
zar tı yerlərində suluqlu səpgilər qeyd edilir. Səpgilər üzdə, b ə-
dəndə ola bilər, eləcə də xoralı gingivit, stomatit, vulvovaginit, 
keratokon yunktivit, uretrit, rinit kimi təzahür edə bilər. Si mp-
tomsuz birincili yoluxmadan və ya birincili herpesdən sağalan 
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şəxslərdə persistensiya edən yoluxucu xəstəlik baş verir. Latent 
dövrdə virusun lokaliza siyası məlum deyildir.

Latent herpetik yoluxucu xəstəliyi zamanı qan zərdabında 
əks cisimlərin xeyli miqdarda olması və təkrar herpes xəstə liyinin 
mütəmadi baş verməsi qeyd edilir. O, çox vaxt müxtəlif yolu-
xucu xəstəliklər və stress vəziyyətindən sonra baş verir. Lakin 
bunun səbəbi indiyə qədər məlum deyil. Təkrar yoluxma zamanı 
səpgilər dəri və selikli qişaların hər yerində təzahür edə bilər. 
Səp gilər ən çox üzdə (dodaqlar, burun, yanaqlar) və cinsiy yət 
üzvlərində nəzərə çarpır. Yerini dəyişən herpes də qeydə alınıb, 
bu herpesdə səpgilər hər dəfə yeni nahiyədə aşkar olunur. Təkrar 
herpes (suluqların əmələ gəlməsi, onun axıra qədər sorulması), 
adətən, 7-10 gün çəkir.

Bəzi hallarda adi təkrar herpes (hemorragik, hemorragik-nek-
rozlu, eritematoz, papulyoz, qaşınan) xəstəliyi baş verir. Ayrı-
ayrı xəstələrdə dəri üzərində herpetik səpginin təkrar görünməsi 
ilə yanaşı, xəstəlik daxili üzvlərin və sinir sisteminin zədə lən-
mə si ilə müşayiət olunur.

Epidemik prosesin inkişafında latent və manifest xəstələnmə 
bir-birini ardıcıl əvəz edir. Lakin virusun müxtəlif dövrlərdə 
key fiyyət dəyişiklikləri indiyə qədər öyrənilməmişdi. Herpes 
yoluxucu xəstəliyində epidemik proses əsasən xəstəliyin təkrar 
i nkişafı sayəsində saxlanır, ancaq bu növ xəstələnmə, bir qayda 
olaraq, qeydiyyata alınmır. Ona görə də xəstəliyin yayılması 
haqqında dəqiq məlumat yoxdur.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Herpesə qarşı məqsəd-
yönlü profilaktik tədbirlər aparılmır. Təkrar xəstələnmələr arası 
inter valı uzatmaq və kliniki gedişi yüngülləşdirmək məqsədilə 
levamizol (dekaris) verilməsi məsləhətdir. Müalicə üçün herpe-
tik vaksin təklif edilir.

Laborator diaqnostika. Herpesli xəstələrin laborator diaq-
nos tikasında müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Herpetik s u-
luq  lardan hazırlanmış yaxmalar Romanovski-Gimza üsulu ilə 
boya naraq mikro skopla, elektron mikroskopiya və ümumi flüo-
ressensiya reaksiyasının köməyi ilə müayinə olunur.

Herpes virusunu əldə etmək üçün toyuq embrionundan (xori-
on-allantois qatına yoluxdurma vasitəsilə), dovşanların b öy rək-
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lərindən, insan amnionu hüceyrələrindən istifadə edilir. Bununla 
yanaşı, virusu əldə etmək üçün təkrar inkişaf edən Hela və bir 
neçə xərçəng hüceyrələrindən, laborator heyvanlardan (ağ siçan, 
dovşan, dəniz donuzu, dağ siçanı, pambıq siçovulu, birgünlük 
cücə) istifadə edilir.

Seroloji diaqnostikada komplementin birləşmə, hemaqqlü ti-
na siya, hemadsorbsiya, virusu neytrallaşdırma, presipitasiya r e-
ak siya larından, həmçinin dəri allergik sınağından istifadə edilir.

Su çiçəyi

Su çiçəyi hava-damcı yolu ilə yayılan, əsasən uşaqları yolux-
duran geniş yayılmış xəstəlikdir (sinonimləri: varicella, chiken-
pox).

Sərbəst xəstəlik kimi su çiçəyi ilk dəfə italyan həkimi Vidus 
tərəfindən XXI əsrdə təsvir edilmişdir. XIX əsrin axırlarında su 
çiçəyi ilə kəmərləyici dəmrovun (Herpes zoster) eyni etiologi-
yalı olması haqqında mübahisələr gedirdi.

Hazırda tədqiqatçıların əksəriyyəti kəmərləyici dəmirovu su 
çiçəyinin ikinci dövrü hesab edirlər. Müəyyən edilmişdir ki, su 
çiçəyinin törədicisi xaricdən orqanizmə daxil olub xəstəlik 
törədir, kəmərləyici dəmrov isə endogen yoluxucu xəstəlikdir, su 
çiçəyi bir neçə illər, onillər sonra onurğa beyninin arxa qanqliya-
larında persistensiya ocaqlarından inkişaf edir.

Yayılması. Su çiçəyi dünyanın bütün ölkələrində yayılmışdır. 
Dünya miqyasında hazırda qrip və YTYX-dən sonra aparıcı yer 
tutur. Onun səviyyəsi şəhərlərdə hər 100.000 nəfər əhaliyə görə 
600-900 hadisə təşkil edir. Kənd yerlərində su çiçəyinə şəhərlərə 
nisbətən 3-4 dəfə az təsadüf edilir. MDB ölkələrində su çiçəyi ilə 
xəstələnmənin hər 100.000 nəfər əhaliyə göstəricisi 370-506 
hüdudundadır. Kəmər ləyici dəmrovla xəstələnmə çox deyil, tək-
tək hallarda qeydə alınır.

Etiologiyası. 1911-ci ildə Araqao su çiçəyi suluqlarından 
hazır lanmış yaxmada Paşen cisimciklərinə bənzər, hüceyrədən 
k ə narda yerləşən kiçik ibtidai cisimcikləri aşkar etdi. Belə ibti-
dai cisimciklər kəmərləyici dəmrovda da tapıldı. Təbii şəraitdə 
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heç bir heyvanda su çiçəyi virusu tərəfindən törədilən xəstəlik 
müşahidə edilməyib. Laborator heyvanları su çiçəyi ilə yolux-
dur  maq mümkün olmamışdır. Lakin ayrı-ayrı hallarda dovşan-
larda və qvineya donuz la rında keratit və orxit törətmək mümkün 
olmuşdur, bununla yanaşı, meymunlarda su çiçəyi və kəmər lə-
yi ci dəmrova bənzər xəstəlik müşahidə edilmişdir.

Su çiçəyi virusu 1952-ci ildə T.Willer tərəfindən insan fib-
roblastlarının hüceyrə kulturasında alınmışdır. MDB ölkələrində 
1960-cı ildə E.B.Qurviç, 1961-ci ildə N.B.Qalko və N. S.Kly-
açko su çiçəyi virusunu hüceyrə toxumasında əldə etmişlər.Viru-
sun inkişafı üçün insan fibroplastlarının təkrar inkişaf edən 
hü ceyrə kulturaları əlverişlidir. Yoluxmuş toxuma kulturasını 
d on dur duqda və mütəmadi passaj vasitəsilə laboratoriyada sax-
ladıqda virusun yoluxuculuq qabiliyyəti tez zəifləyir. Vezikulyar 
mayedə yerləşən viruslar -700C-də aylarla saxlanılır.

Su çiçəyi virusu DNT genomlu Herpesvirus cinsinə aiddir. 
Mor foloji cəhətdən sadə herpes virusundan fərqlənir. Viruslar bir 
və ya bir neçə örtüklə əhatə olunmuş nukleotidlərdən, iksa-
edrəbənzər virus DNT-ni örtən 162 kapsomerdən ibarətdir. V i-
rusların diametri 160-200 mm-dir. Xarici mühitə davamsızdır. 
Xəstə uşaq yerləşən otaq, o, kənar ediləndən 10-15 dəqiqə sonra 
başqa uşaqlar üçün təhlükəsizdir.

Patogenez və klinikası. Su çiçəyi prodromal dövr olmadan 
qəfl ətən başlayır. İnkubasiya dövrü 10-21 gün, orta hesabla 
13-17 gündür. Dəri üzərində ayrı-ayrı səpgilərin yaranması ilə 
bərabər, köhnə lərin yetişməsi başlanır, səpgilərin müxtəlifliyi 
ay dın görünür. Çoxlu səpgilərin əmələ gəlməsilə yanaşı, h ə ra-
rətin 38-390C-yə qalxması da müşahidə edilə bilər. Selikli qişa-
larda səpgilər xəstəliyin yüngül formasında 25-30%, orta ağır 
formasında 70% aşkar edilir. Ağızın selikli qişasının iltihabı 1-2 
gün ərzində sağalır. Əmələ gələn qartmaqlar xəstəliyin 12-22-ci 
günündə qopur, yerində, bir qayda olaraq, çapıq qalmır. Su 
çiçəyində ağırlaşmalara az təsadüf edilir, bəzi hallarda daxili 
üzv lərin zədələnməsi, eləcə də meningit və ensefalit baş verir. 
Su çiçəyi zəifləmiş südəmər uşaq lar, hamilə qadınlar və horman 
d ər  manları alan şəxslər üçün təhlü kəlidir. Kəmərləyici dəm rov 
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hərarət, fəqərəarası qanqliyaların iltihabı, zədələnmiş sinirlərin 
gedişi boyu eritematoz-vezikulyar səpgilərin olması ilə təzahür 
edir.

Dölün zədələnməsi (teratogen təsir) və hamiləlik dövründə 
su çiçəyi keçirən hamilə qadından doğulmuş uşaqlarda kəmər lə-
yici dəm rovun baş verməsi xəstəliyin vertikal ötürül məsi im ka-
nını göstərir. Bu təhlükəli halın əhəmiyyəti onunla izah edilir ki, 
əhalinin əksəriyyəti artıq uşaq yaşlarında su çiçəyini keçirirlər. 
Ona görə də, hamilə qadınların kəmərləyici dəmrovla xəstə lən-
məsinə çox az hallarda təsadüf edilir.

Su çiçəyinin gedişi əksər halda yüngül olur, immun çatış-
maz lığı olanlarda və böyüklərda ölüm halları da qeyd edilir. Su 
çiçə yindən ölümün sayı qızılca, məxmərək, polimielit və paro-
titlə müqa yi sədə xeyli çoxdur.

Yoluxma mexanizmi. İnsan su çiçəyi ilə hava-damcı yolu 
ilə yoluxur. Törədicinin intensiv keçirilmə imkanına baxmaya-
raq, ilk xəstə uşağın kollektivdə məhdud vaxtda qalması çox 
vaxt bütün həssas uşaqları yoluxdura bilmir. Su çiçəyinin epide-
mik alovlanması 2-3 aya qədər davam edir. Uşaq müəs sisə-
lərində epidemik prosesin gərginliyi uşaqların bir-biri ilə təmas-
larının müddəti, xəstələrin təcrid vaxtı, uşaqların yaşı, ilin fəsli, 
kütləvi tədbirlərin təşkili və immun təbəqənin səviyyəsindən ası-
lıdır.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. İnsanlar su çiçəyi virusuna çox 
həs sas  dırlar, uşaq müəssisələrundə alovlanma zamanı əvvəllər 
xəstələn məyən bütün uşaqlar yoluxurlar. Simptomsuz xəstə-
lən mə az hallarda qeyd edilir və bu, onu göstərir ki, ya yoluxan-
lar virusun az miqdarını qəbul etmişlər, ya da genotiplərinə görə 
xəstəliyə az həssasdırlar. Su çiçəyini keçirən xəstələrdə uzun 
m üd  dətli immunitet yaranır. Təkrar xəstələnmə nadir hallarda 
baş verir. 

İnfeksiya mənbəyi insandır. Çox vaxt o, xəstəliyin kəskin 
döv  ründə, bəziləri çoxlu səpgilərdən bir neçə saat sonra, d i gərləri 
isə səpgilərin əmələ gəlməsindən 20 saatdan tez olmayaraq yolu-
xucu olurlar. Xəstənin yoluxdurucu olması virusun y u xarı t ə-
nəffüs yollarının selikli qişasında əmələ gələn suluqlardan ifraz 
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edilməsi ilə bağlıdır. Xəstələrin çoxunda yoluxduruculuq müd-
dəti səpgilərdən sonra 3-4 gündən artıq deyildir. Kəmər ləyici 
dəmrovda xəstələrin yoluxduruculuq qabiliyyəti yüksək deyil 
(bu, virusun udlağın burun nahiyəsindən qısa müddətli ifraz 
edilməsi ilə əlaqədardır), lakin belə şəxslər törədicinin əlavə 
mənbəyinə çevrilə bilərlər.

İmmunoloji üsullarla aparılan geniş tədqiqat işləri göstərdi 
ki, kəmərləyici dəmrovu keçirən xəstələrdə su çiçəyi virusuna 
qarşı əkscisimlərin titrləri su çiçəyini keçirənlərdən yüksəkdir.

Əksər tədqiqatçıların fikrincə, kiçik yaşlarında su çiçəyi ilə 
xəstələnən uşaqlarda gərgin immunitet yaranır. Lakin dermatrop 
və neyrotrop viruslar fəqərəarası qanqliyalarda qalır. Onurğa 
beyni nin arxa nahiyəsində daxili intoksikasiya, xəstəlik, travma-
lar, soyuq və s. immuniteti zəiflədən amillər və bəzən virusun 
böyük miqdarda daxil olması xəstəliyin inkişaf etməsinə kömək 
edir. Bu hipotezanı qoca adamların kəmərləyici dəmrovla xəs-
tələnməsi təsdiq edir (50 yaşdan yuxarı şəxslərin hər 10 min 
nəfərinə 45-50 xəstələnmə).

Xəstəliyin çoxillik dinamikası xəstəlik səviyyəsinin dövri ola-
raq qalxması və enməsi ilə səciyyələnir. Dövri qalxmalar şə -
raitdən asılı olaraq 2,3,5,7 ildən (kiçik dövrlər), eləcə də 20-22 
ildən bir (böyük dövr) baş verir. Kəmərləyici dəmrovun çoxillik 
dinamikası hələ öyrə nilməmişdir. Xəstəliyin epidemik qalxması 
sentyabr ayında başlanır və dekabr-yanvar aylarında ən yüksək 
səviyyəyə çatır. Xəstələnmə yanvar ayında avqusta nisbətən 7-11 
dəfə yüksək olur. Kənd yerlə rində may-iyun ayında da xəstəliyin 
kiçik yüksəlişləri qeyd edilir. Bu xüsusiyyət insanların müxtəlif 
fəsillərdə, şəhər və kənddə müxtəlif təmas səviy yə sindən asılıdır. 
Kəmərləyici dəmrovda xəstəliyin aylıq dinamikası nəzərə çarp-
mır.

Uşaqlar 1 yaşına qədər nisbətən az xəstələnirlər (passiv im -
mu  nitet, təcrid sayəsində). Bir yaşdan sonra xəstəlik artır, 4 ya şa 
yaxın yüksək səviy yə yə çatır. Böyük şəhərlərdə 3-5 yaşlarında, 
xüsusilə 4 yaşında uşaq lar arasında xəstələnmə daha çox qeyd 
edilir. Kənd yerlərində, eləcə də cənub rayonlarında xəs tə li yə 
əsasən yuxarı yaş qrupları tutulurlar .
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Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Passiv immunizasiya 
gös tərir ki, seroprofilaktika xəstəliyin qarşısını almaqda az əhə-
miy yət lidir. Lakin xəstə ilə təmasda olan zəif uşaqlarda immun-
qlo bu li nin erkən istifadə edilməsi xəstəliyin gedişini yüngül ləş-
dirmək üçün təklif edilir. Son zamanlar diri vaksin ştamı 
a  lı n  mışdır. Su çiçəyi ocağında uşaqlara dərialtı peyvənd aparıl-
ması epidemioloji və immunoloji effekt verir. Lakin bu vaksin 
təcrübədə istifadə edilmir.

Epidemioloji nəzarət. Uşaq müəssisəsində ilk xəstələnmiş 
uşa ğın erkən təcrid edilməsi alovlanmanın qarşısını alır və ya xəs-
tələnənlərin sayını azaldır. Təcridi müalicə müəssisələrində daha 
erkən aparmaq lazımdır ki, xəstəxanadaxili yoluxma baş ver mə-
sin.

Su çiçəyi ilə xəstə uşaq müəssisəsində səpginin əmələ gəl-
mə  sindən 5 gün əvvəl kollektivdən təcrid edilir. Təmasda olan 7 
yaşa qədər uşaqları 21 gün müddətinə digərlərindən ayırırlar. 
Xəs tələn mənin dəqiq vaxtı aydın edildikdə uşaqları uşaq müəs-
sisələrinə inkubasiya dövrünün ilk 10 gününə qədər buraxmaq 
olar, təcrid inkubasiya dövrünün 11-ci günündən 21 gününə kimi 
aparılır.

İlk xəstə uşaq xəstəliyin başlanmasından 24 saat əvvəl uşaq 
müəs sisəsinə gəlməyibsə, onda müəssisədə karantin qoyulmur. 
Kəmərləyici dəmrovla xəstələri su çiçəyi ilə xəstələnmiş uşaq-
lardan ayırmaq lazımdır.

Laborator diaqnostikası. Su çiçəyinin təcili diaqnostikası 
mürək kəbdir və geniş təcrübədə tətbiq olunmur. Ona suluqlar-
dan hazırlanmış yaxmalarda virus antigeninin immunflüoressen-
siya üsulu ilə aşkar edil mə si aiddir. Törədicini təbii çiçək viru-
sundan fərqlən dirmək üçün elektron mikroskopiya üsulundan 
istifadə edilir. Son illərdə varisella-zoster viru suna qarşı əks ci si m-
ləri aşkar etmək məqsədilə bir neçə seroloji üsullar təklif olun-
muşdur: KBR, dolayı ümumi flüoressensiya reaksiyası, hüceyrə 
kulturasında virusu neytrallaşdıran, passiv hemaqqlütinasiya 
reak siyası, qeyri-düz he maq qlütinasiyanı ləngit mə reaksiyası. 
Bunların içərisində nisbətən asan passiv hemaqqlütinasiya və 
qeyri-düz hemaqqlütinasiyanı ləngitmə reaksiyasıdır, digər üsul-
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lar mürəkkəbdir və xüsusi şərait tələb edir. Lakin bütün təklif 
edilən üsullar yalnız rekenvalessentləri və immun şəxsləri aşkar 
etmək üçün yarayır, xəstəliyin ilkin diaqnozunu qoymaq üçün 
isə yararsızdır, çünki cüt qan zərdabının müayinəsi tələb olunur 
(əkscisimlər xəstəliyin 5-ci günü əmələ gəlir və xəstəliyin 2-3-
cü həftəsində yüksək səviyyəyə çatır. İmunitetin vəziyyətini 
öyrənmək üçün su çiçəyi virusu antigeni ilə dəri daxili sınaq da 
təklif edilmişdir.

Sitomeqaliya

Sitomeqaloviurs infeksiyası – həmçinin sitomeqaliya, t ü-
pür cək vəzilərinin virus xəstəliyi, inklüzion sitomeqaliya, əla və-
lərlə birgə xəstəlik, SMV “sivilizasiya xəstəliklərinə” aid edilir 
ki, onlar son onillikdə dünyada geniş yayılmışdır. Sitomeqaliya 
– kifayət qədər geniş yayılmış virus mənşəli infeksion xəstəlik 
olub, təzahürləri daxili orqanların və mərkəzi sinir sisteminin 
simptomsuz formalarından ağır zədələnmələrinə qədər dəyişə 
bilər.

Sitomeqaliya tüpürcək vəzilərinin və başqa üzvlərin zədə lən-
məsi, onların toxumalarında nəhəng hüceyrələr və nüvədaxili 
b  ö  yük törəmələrin olması ilə səciyyələnən virus xəstəliyidir.

Herpesviridae ailəsi virusları ilə törədilən xəstəliklər ara-
sında sitomeqalovirus infeksiyası (SMVİ) aparıcı yer lərdən b i-
rini tutur. Əksər hallarda SMVİ simptomsuz virusgəzdirmə kimi 
gedir və yalnız birincili və ya ikincili im mundefisit zamanı kli-
nik təzahür edən xəstəlik kimi mey dana çıxa bilir ki, bu da xəs-
tə liyin patogenezində yo lux muş şəxsin immun sisteminin funk-
siyasının zəifl ə mə sinin aparıcı rol oynadığını göstərir.

Sitomeqalovirus infeksiyası ilk dəfə XIX əsrin sonunda – 
1881-ci ildə Ribbert tərəfindən “öpüş xəstəliyi” adı altında təsvir 
edilmişdir, belə ki, güman olunurdu ki, yoluxma öpüş zamanı 
tüpürcək vasitəsilə baş verir. Sitomeqaliyanın həqiqi “səbəbkarı” 
olan sitomeqalovirus isə yalnız 1956-cı ildə aşkar edilmişdir. Elə 
o zaman sübut olun muşdur ki, sitomeqaliya təkcə tüpürcək vasi t-
ə silə deyil (halbuki virus, həqiqətən də, tüpürcək vəzilərində tez-
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tez aşkar edilir, ona görə də xəstəliyin adlarından biri – “tüpür-
cək vəzilərinin virus xəstəliyi” də buradan götürülmüşdür), həm 
də cinsi əlaqə, transplasentar – hamilə qadından dölə, həm çinin 
sıx məişət təmasları zamanı da ötürülür. Bundan başqa, qan-
köçürmə, orqan və toxumaların trans plan tasiyası z a ma nı s ito-
meqalovirusla yoluxma halları məlumdur. Sitomeqa lovirus i n-
fek siyası geniş yayılmışdır, lakin virusgəzdirənlərin əksəriy yəti 
bundan heç şübhələnmirlər.

Qısa tarixi məlumat. Sitomeqaloviruslar herpes virus ailə-
sinin xüsusi qrupudur, insanlar və məməlilərin bir çox növləri 
arasında geniş yayılmışdır. Onun köhvə adı “tüpürcək v ə zi lə-
rinin virusu”’ uşaqların və heyvanların tüpürcək vəzi lə rində çox 
hallarda nəhəng hüceyrələrin (sito meqalik h ücey rələr) tapılması 
ilə əlaqədardır. İnsanlarda xəstəlik törədən virusu “si to meqalik 
möhtəviyyatlı virus” adlandırırdılar ki, bu da yeni do ğul muşlarda 
çox vaxt ölümlə nəticələnən geniş yayılmış xəs tə liyin etioloji 
əlaqəsini göstərirdi.

Uzun müddət insan sitomeqaliyasının diaqnozu meyiddən 
götürül müş yaxmanın histoloji müayinəsinə əsaslanırdı. Canlı 
şəxs lərdə diaq nos tikanın aparılması uşaqların sidiyində sitome-
qaliya virusunu aşkar etməyə imkan verən üsul tətbiq edildikdən 
sonra mümkün oldu. Laboratoriya şəraitində sitomeqaliya viru-
sunun yetişdirilməsi xəstələrdə kəskin xəstəliyi aşkar etməklə 
diaqnosti kanın seroloji üsullarının tətbiqinə şərait yaratdı. Viru-
soloji və seroloji üsulların geniş tətbiq edilməsi onların ana-
dangəlmə və doğuşdan sonrakı sitomeqaliya xəstə liyinin diaq-
nostikasında əhəmiyyətini qiymətləndirməyə imkan verdi.

Yayılması. Sitomeqaliya virus xəstəliyi bir çox ölkələrdə y a-
yıl mışdır. MDB ölkələrində bu xəstəliyin diaqnostikasında i m-
munflüores sensiya üsulu işlədilir və hazırda bir çox mərkəz lər də 
də ondan istifadə olunur.

Etiologiyası. Morfoloji cəhətdən sitomeqaliya virusu insanın 
her pes xəstəliyi və su çiçəyi virusundan fərqlənir. Elektron mik-
roskopunda aparılan müayinənin nəticəsi göstərir ki, virion 162 
kapsomeri birləşdirən iksoedral kapsiddən (110 nm) ibarətdir. 
Bəzi virus hissəcikləri bir və ya ikiqat qişa ilə əhatə olunmuşdur. 
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Bu hissəciklərin ölçüsü 180-250 nm-dir. Elektron mikrosko-
punda virusun nüvəsində yerləşir. Virusun genomu DNT-dir. 
Herpes virusundan fərqli olaraq (68%), sitomeqaliya virusunun 
DNT-də quanin və sitozinin miqdarı xeyli azdır (58%). Virus 
hissə ciklərinin tərkibində lipidlər var. Sitomeqaloviruslar təkrar 
dondurma və əritmə nəticəsində dağılırlar və stabilizatorsuz 
-50°C-də saxlanmırlar.

Bu virusların təsirindən neytrallaşdırıcı və komplementi bir-
ləş  dirən əkscisimlər əmələ gəlir. Sitomeqaloviruslar müxtəlif 
serovarla rının olması məsələsi hələ həll edilməmişdir. İnsanın 
immun zərdabı meymun sitomeqalovirus antigeninə qarşı mən fi-
dir.

Sitomeqaloviruslar ancaq homoloji hüceyrə kulturalarında 
inki şaf edir. Virus insanın başlanğıc fibroblastlarında çoxalır. 
Bununla yanaşı, təkrar inkişaf edən insan hüceyrə kulturalarında 
da (embri onun dəri-əzələ, ağciyər, xaya, uşaqlıq əzələ qatı, 
Vi-38 diploid hüceyrələri) inkişaf edirlər. Virus başlanğıc və 
təkrari hüceyrə kulturasına sitopatik təsir göstərir.

Patogenez və klinikası. Sitomeqaliya xəstəliyinin gedişi yaş  -
dan asılı olaraq müxtəlifdir. Anadangəlmə sitomeqaliya d ö lün 
uşaq lıqda ölməsinə səbəb ola bilər və ya sitomeqaliyaya xas kli-
nik əlamətlər törədə bilər. Əlamətlər, adətən, uşaq anadan o l-
duqdan sonra aşkar edilir və inkişafdan qalma, sarılıqla gedən 
hepatospleno meqaliya, sətəlcəm və ən çox mərkəzi sinir sistemi-
nin zədələnməsi əlamətləri (mikrosefaliya, beyin mədəciklərinin 
ətrafında duz yığılması, xorioretinit, görmə sinirinin atrofiyası, 
hissi və hərəki reaksiyaların ləngiməsi). Əvvəllər belə hesab 
e dir  dilər ki, anadangəl mə sitomeqaliya mütləq uşağın ölümü ilə 
nəticələnir. Sonralar aydın oldu ki, uşaqlar birincili xəstəliyi 
keçirə və bundan sonra bir neçə il yaşaya bilərlər. Yüngül keçən 
xəstəlik hadisələrinə də rast gəlinir. Xəstəlikdən sonra sağ qal-
mış uşaqlarda, adətən, xırda beyin, hərəkət pozğunluqları və əqli 
inkişafın ləngiməsi qeyd edilir. Bu yaxınlarda aparılan təd qi-
qatlar göstərmişdir ki, ana bətnində sitomeqalo virus larla y o-
luxma kiçik beyinli və əqli inkişafdan geri qalmış uşaqların ə k-
sə  riyyətində belə vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 
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Klinik əlamətlər nəzərə çarpmadan anadangəlmə xəstəliyin inki-
şaf etməsi haqqında da məlumat vardır. Müəyyən edilmişdir ki, 
ana dan olmuş 507 uşaqdan 8-də virus sidikdə, yalnız birində 
beyin daxili duz yığılması aşkar edilmişdir, qalanları isə normal 
uşaqlardan fərqlən məmişdi.

Sitomeqaloviruslarla yoluxma anadan olduqdan sonra da 
m  üm     kü n  dür, ancaq bu zaman spesifik klinik əlamətlərə az təsa-
düf edilir. 3 yaşın dan sonra ölmüş uşaqların 8-32%-nin tüpürcək 
vəzilərində sitome qaliyaya xas olan morfoloji dəyişik lər tapılır 
ki, o da uşaqların doğul duqdan sonra yoluxmasını təs diq edir. 
Bəzi tədqiqatçılar virusun ana südü ilə keçməsinə dair məlu-
matlar verirlər.

Əhalinin seroloji müayinəsi zamanı müsbət nəticə yaş art-
dıqja çoxalır. Yenidoğulmuşların qan zərdabında 33-75%-də 
kompli menti birləşdirən əkscisimlər tapılır. Bir il ərzində bu r ə-
qəm 29%-ə enir, 35 yaşdan yuxarı şəxslərdə isə o, yüksələrək 
51-81%-ə çatır. Müəyyən edilmişdir ki, sitomeqaloviruslarla 
y olux muş uşaqlarda xroniki hepatit və interstisial pnevmoniya 
inkişaf edir. Xüsusilə bu, müxtəlif məqsədlərlə qanköçürmədən 
sonra (ürəkdə operativ müdaxilə zamanı və s.) daha çox müşa-
hidə edilir.

İnsanın infeksion patologiyasında SMVİ-yə əhəmiyyətli rol 
ayrılır, bu zaman klinik əlamətlərin müxtəlifliyi patoloji prosesin 
lokaliza siyasından və yayılmasından, xəstənin immun statusun-
dan asılıdır. Ağız boşluğunun selikli qişasının virus xəstəlikləri 
yayılma miqyasına görə əsas yerlərdən birini tutur. Ağız boşlu-
ğunun selikli qişasının, dodaqların qırmızı haşiyəsinin, dəri ö r-
tüklərinin, cinsiyyət üzvlərinin zədələnməsi ilə SMVİ arasında 
əlaqənin olduğu təsdiq edilmişdir.

SMVİ hər yerdə yayılmışdır. Müxtəlif coğrafi mövqedə və 
iqtisadi durumda olan şəxslər həyatının erkən dövrlərində yolu-
xur və xəstəlik çox vaxt klinik simptomsuz şəkildə olur. Sitome-
qalovirus infeksiyasının klinik əlamətləri, adətən, əsas sindrom-
lar şəklində təzahür edir: hamiləlik dövründə birincili SMVİ 
olan analarda yeni do ğulmuşların perinatal infeksiyası; infeksion 
mononukleoza oxşar kəskin qazanılmış SMVİ; immun komp ro-
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men tə olunmuş şəxslərdə (İİV-infeksiyalaşmış insanlar da daxil 
olmaqla) SMVİ-sindrom. SMVİ retinopatiyaların, müxtəlif qast-
rointestinal infeksiyaların, mər kəzi sinir sisteminin xəstəliklə-
rinin və çox güman ki, aterosklerozların bəzi tiplərinin səbəbkarı 
ola bilər. İmmunkompromentə olunmuş şəxslərdə ağız boşluğu-
nun xoralaşması çox vaxt SMV ilə bağlı ola bilər. 53% İİV-
müsbət pasiyentlərdə xoralar SMV ilə və daha 28%-də qarışıq 
SMV və SHV infeksiyası ilə əlaqədardır. Bəzən bu proseslərə 
diş ətinin və parodontun toxumaları cəlb edilə bilər ki, bu da g ə-
lə cəkdə sümüklərin destruksiyası və osteomielitin inkişaf etmə-
sinə gətirib çıxara bilər.

Müasir dövrdə ezofaqitlərin, pnevmanitlərin və digər xəs-
təliklərin patogenezində SMVİ-nin rolu müəyyən edilmişdir, 
əv vəllər onların yaranma səbəbləri yalnız bakterial mənşəli sayı-
lırdı.

İnsan orqanizmində törədicinin yaşama müddətindən asılı o l a -
raq, virusun sahib orqanizmlə qarşılıqlı əlaqəsinin müxtəlif for-
maları ayırd edilir. Orqanizmdə virus qısa müddət qaldıqda 
infeksion proses ya kəskin (qısa inkubasiya dövrü və xarakter 
simptomların inkişaf etməsi), ya da inapparant (simptomsuz) 
formada gedə bilər. Virusun uzunmüddətli persistensiyası z ama-
 nı infeksiyanın əsas formaları təyin edilə bilər: latent (virusun 
simptomsuz persistensiyası, bu zaman virusun reproduksiyasının 
tam sikli pozulur və o, sahibin hüceyrələrində subvirus struktur-
ları şəklində qalır: belə hesab olunur ki, o, ətraf mühitə xaric 
e  dil  dikdə yetkin virusun reproduksiyası baş verə bilər); ya da 
xro nik (virusun persisten siyası uzun müddət ərzində xəs təliyin 
klinik simptomatikası ilə manifestləşir). Ləng virus infeksiyası-
nın inkişaf etməsi mümkündür ki, bu da uzun müd dətli inkubasiya 
dövrü (aylar və illər) və yavaş gedişi, ağır klinik sim p tom ların 
inkişaf etməsi və xəstənin ölümü ilə səciy yə lənir. O r qa   nizmdə 
virusun qısamüddətli və uzunmüddətli (persistensiya) yaşama 
forma ları çox vaxt bir-birilə sıx bağlıdır – infeksiyanın bir for-
ması digərinə keçir.

SMVİ-nin inkişafının başlıca mərhələləri bunlardır: dərinin 
və selikli qişaların birincili infeksiyası, qanqliyaların “koloni-
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za  siya laşması” və kəskin infeksiyası, sonradan latentliyin inki-
şaf etməsi – bu zaman yalnız neyronların nüvələrində olan virus 
DNT-si infeksi yanın mövcud olmasını sübut edir. Kəskin mər-
hələ başa çatdıqdan sonra SMVİ hissi qanqliyalarda daha 
aşkar edilmir. İnfeksiyanın kəskin mərhələdən (bu zaman virusu 
qanqliyaların homoqenat larında aşkar etmək mümkün deyildir) 
latent mərhələyə keçməsi mexanizmi hələlik aydınlaş dırılma-
yıbdır. Bu keçid immun amillərin yaranmasına müvafiq gəlir: 
sahibin immun reaksiyası virusun dəridə reproduksiyasını azal-
dır, siqnalı yox edir və qanqliyanın hüceyrələri qeyri-permessiv 
olur, yəni infeksiyanın latent mərhələsi inkişaf edir.

Əvvəllər SMVİ keçirmiş insanların qanqliyalarında 
SMVİ -nin aşkar edilməsi infeksiyanın reaktivasiyasını təs-
diq ləyir ki, o da həm simptomsuz sürə bilər, həm də dəri və 
selikli qişaların zədələnmələri ilə inkişaf edə bilər. Provo-
kasiya amillərinin təsiri altında hüceyrə və SMVİ arasında 
tarazlığın pozulması virusun replikasiyasının sürətlən mə-
sinə gətirib çıxarır ki, bu da klinik olaraq xəstəliyin kəskin-
ləşməsi kimi təzahür edir. SMVİ-nin reinfeksiyası bir neçə 
dəfə, həm məhdud (monoinfeksiya), həm də digər infeksi-
yaların fonunda (mikst-infeksiya) baş verə bilər. Xəstəliyin 
alovlanması zamanı (ağrılı halların artması) xəstəliyin kli-
nik əlamətləri, məsələn, dəridə səpgilər meydana çıxır, ona 
görə də xəstəliyin diaqnozunun laborator təsdiqlənməsi 
tə ləb olunmur. Əksinə, residivləşən SMVİ çox vaxt klinik 
nə zərə çarpmayan əlamətlərlə baş verir. 

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Parazit və sahib arasında qarşı-
lıqlı əlaqə nöqteyi-nəzərindən sitomeqaloviruslar qeyri-adi m ik-
ro orqa nizm lərdir. Həm bətndaxili, həm sonrakı dövrdə v i rusu 
(və ya sitomeqaliya hüceyrələrini) uzun müddət sidikdə və t ü-
pür   cəkdə aşkar etmək olar, lakin çox zaman eyni vaxtda h o mo -
loji virusa qarşı əkscisimlərin yüksək titrləri müəyyən edilir. 
Uşaqlarda bir neçə ay ərzində virusların sidiklə ifrazı qeyd edi-
lir. Bu şəkildə gedən xəstəlik zamanı davamlı virusemiya müəy-
yən edilmişdi (virusu tamlığı pozulmamış leykositlərdən əldə 
edir lər). Nisbətən böyük yaşlı uşaqlarda və böyüklərdə virus a y-

downloaded from KitabYurdu.org



329

lar la tüpürcək və sidiklə ifraz olunur. Anadan olduqdan sonra 
uşaqların yoluxması sona qədər öyrənilməmişdir.

Ancaq sitomeqalovirusların sidik və tüpürcək vasitəsi ilə i f-
raz edilməsini nəzərə alaraq, yoluxmanın ilk növbədə bu eks-
kretlərlə təmas nəticəsində baş verməsini ehtimal etmək olar. 
Nor mal uşaq doğan ananın südündə sitomeqalovirusun aşkar 
edilməsi doğuşdan sonra əlavə yoluxma yolunun olmasının 
m üm   kün lüyünü göstərir. Yenidoğulmuşlarda sitomeqaliya xəstə-
liyinin əlamətlərinin aşkarlan ması dölün uşaqlıq daxilində y o-
luxduğunu təsdiq edir. Yoluxmanın cift vasitəsi ilə baş vermə sini 
yoluxmuş yenidoğulmuşun ciftində setomeqalovirusun əldə edil-
məsi sübut edir. Bununla yanaşı, cərrahi əməliyyat vasitəsilə 
xa ric edilən embrionun dəri və əzələsindən, özbaşına düşüklər 
z a ma nı ağciyər və böyrəyindən hazırlanmış nümunələrdən sito-
meqalovirusların alınması dölün ana bətnində cift vasitəsi ilə y o-
luxduğunu xəbər verir.

Böyüklərdə sitomeqaliya xəstəliyi, adətən, əlamətsiz keçir, 
ona görə anaların necə və nə vaxt yoluxması və dölə virusu ötür-
məsi haqqında çox az məlumat vardır. Sitomeqaliyalı uşaq d o-
ğan analarda viremiya qeydə alınmışdır: çox güman ki, bətn-
daxili yoluxma ananın bu yaxında əks cisimlər əmələ gəlmədən 
virusemiya ilə muşayiət edən birincili xəstələnməsi ilə əla qə-
dardır. Ancaq bu ehtimalı təsdiq edən sübutlar hələ yoxdur. M ü-
əyyən edilmişdir ki, doğuş qabiliyyətli qadınların 60%-dən çoxu 
sitomeqaloviruslara qarşı əkscisimlərə malikdirlər. Bu yaxın-
larda aparılan tədqiqatlar doğuş zamanı normal hamiləliyi olan 
200 qadının 4%-də virusun sidiklə ifrazını müəyyən etmişdi, 
sağlam hamilə olmayan qadınlarda isə virus aşkar edilmədi. 
Virus ifraz edən analardan doğulmuş 7 uşaqda sitomeqaliya xəs-
təliyi aşkar edilmədi, onların ancaq biri doğulandan sonra virus 
ifraz etmişdi. Viremiya tapılmış 7 anada doğuş dövründə komp-
lementi birləşdirən əkscisimlər tapılmışdır. Bir sıra tədqiqat çılar 
g ös tərirlər ki, xəstəlik əlaməti olmayan yenidoğulmuşların 1,6% -də 
viremiya qeyd edilir.

Digər tədqiqatçılar göstərirlər ki, naməlum səbəbdən hamilə-
liyin pozulması zamanı 12 qadından 5-də sitomeqalovirus əldə 
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edilmişdir, abortlar baş vermirsə, döldə inkişaf çatışmazlığı (ki-
çik beyin, hidrosefaliya, mikroftalmiya və s.) əmələ gəlir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Sitomeqaliyanın spesi-
fik profilaktikası məqsədilə Vi-38 insan diploid hüceyrələrində 
təkrar passac nəticəsində Towne ştamından sitomeqalovirusa 
qar şı diri vak sin hazırlanmışdır. Sitomeqaliya virusuna qarşı ə ks -
cisimləri olma yan xəstələrə əkscisimləri olan xəstələrin böy rək -
lərini köçür məz dən 8 həftə əvvəl diri vaksinlə peyvənd edilməsi 
xəstələnmənin qarşısını alır. Lakin bu vasitə ilə yoluxmanın qar-
şısını almaq mümkün deyildir. Ona görə vaksinin tək mil ləş di ril-
mə si sahəsində iş gedir.

Ümumi profilaktik tədbirlər xəstələrin və virusgəzdirənlərin 
vaxtında aşkar edilməsi və müasir üsullarla xəstəliyin yayılması-
nın qarşısının alınmasına yönəldilməlidir. Bu tədbirlər ilk növ-
bədə hamilə qadınlar arasında ciddi aparılmalı, doğum evlərində 
isə anaların və yenidoğulmuşların müayinəsi təşkil edilməlidir.

Laborator diaqnostikası. Sitomeqaliyanın laborator diaq-
nos   tikası əsasən iki istiqamətdə aparılır: a) sitomeqalovirusların 
əldə edilməsi; b) seroloji müayinə.

a) Virusların sidikdə və tüpürcəkdə (ağız boşluğunda) əldə 
edil məsi xəstəliyi aşkar etmək üçün ən mötəbər və həssas üsul-
dur. Lakin hələ virusun əldə edilməsi onun xəstəlikdə mütləq 
etioloji amil olması demək deyildir (sitomeqaliya əlamətləri olan 
yenido ğulmuşlardan başqa). Nisbətən böyük yaşlı uşaqlarda eti-
ologiyası naməlum pnevmoniya, hemolitik anemiya və yarım-
kəskin və ya xronik hepatit zamanı virusun əldə edilməsi onun 
etioloji əhəmiyyət daşıdığını ehtimal edir. Bu, eləcə də bəd xas-
səli şişlər və ya opqanların köçürülməsi ilə əlaqədar im  mun o  dep-
res siv müalicə alan pnevmo niyalı, hepatitli və ya sitomeqaliya əla-
mətləri olan xəstələrə də aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, anadangəlmə və qazanılmış sitome-
qaliya xəstəliyində viruslar bir neçə ay ərzində aşkar edilir. Sito-
meqalovirus ştamlarının arasında patogenliyinə görə fərqin o l-
ması hələ məlum deyil dir. Bunu əldə edilmiş virusların etioloji 
əhəmiyyətini qiymətlən dirdikdə nəzərə almaq lazımdır. 

b) Seroloji diaqnostika.

downloaded from KitabYurdu.org



331

Ayrı-ayrı zərdabların KBR və NR ilə müayinəsi nəticəsində 
1:8 və yüksək titrlərdə əkscisimlərin aşkar edilməsi sitomeqali-
yanın olduğunu göstərir. Əhalinin immunitetini öyrənərkən 
k om p lementi birləşdirən və neytrallaşdıran əkscisimlərin bir-bi-
ri lə əhəmiyyətli dərəcədə uyğunluğu aşkar edilmişdir. Bəzi hal-
larda xəstədə ancaq neytrallaşdıran əkscisimlər tapılır.

Seroepidemioloji müayinələr apararkən yaxşı olar ki, KBR-
dən istifadə edilsin. KB əkscisimlər sağlam uşaqların 1%-də 6 
aydan 1 ilə kimi tapılır, yoluxmuş uşaqların isə 100%-də əks ci-
sim lər aşkar edilir. Bir uşaqda bir neçə dəfə zərdabın seroloji 
müayinəsi zamanı əks cisimlərin titri sabit qalarsa və ya artarsa, 
bu, diaqnozu qoymaq üçün əsas ola bilər. 35 yaşdan yuxarı 
böyüklərin 80%-də sitomeqalovirusa qarşı əkscisimlər müəyyən 
edilir. Mononukleoz əlamətləri olan və böyrək köçürülmüş xəs-
tə lərdə əkscisimlərin 4 dəfə və daha çox artması sitomeqaliya 
xəstəliyinin seroloji təsdiqi sayılır. Qeyri-düz immunflüoressen-
siya üsulu ilə sitomeqalovirusa qarşı qamma -M əks cisimlərin 
aşkar edilməsi fəal sitomeqalovirus xəstəliyinin diaqnozunun q o-
yulmasında böyük rol oynaya bilər. Hər halda, seroloji diaqnoz 
mümkün qədər sitomeqalovirusu əldə etməklə təsdiqlənməlidir.

Məxmərək

Məxmərək – kəskin yoluxucu xəstəlik olub, qızılcayabənzər 
səpgilərlə, yuxarı tənəffüs yollarında cüzi kataral əlamətlərlə və 
periferik limfa vəzilərinin böyüməsi ilə səciyyələnir. Məxmə-
rəyin törədicisi – RNT tərkibli Togaviridae ailəsi Rubi virus 
cinsinə aid virusdur. Miksoviruslar qrupuna daxildir, 1938-ci 
ildə J.Hiro və S.Tasaka tərəfindən aşkar edilmişdir. Məxmərək 
virusu toyuq embrionunun xorional lan tois qişasında becərilir, 
ətraf mühitdə davamsızdır.

Məxmərəyə qarşı uşaqların həssaslığı yüksəkdir, lakin qızıl-
caya nisbətən aşağıdır. Əsas etibarilə 1 yaşdan 7 yaşa qədər u  şaq   lar 
xəstələnirlər. 6 aylıq uşaqlar anadangəlmə immunitetin hesabına 
çox nadir hallarda xəstələnirlər. Əgər ana məxmərək k e çir mə-
miş sə, onda uşaq istənilən yaşda xəstələnə bilər. 
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 Anadangəlmə məxmərək hallarına da təsadüf edilir. Hamilə 
qadınların məxmərəklə xəstələnməsi xüsusilə təhlükəlidir, çünki 
xəstəlik hamiləliyin ilk 3 ayı ərzində uşağın anadangəlmə inki-
şaf qüsurlarının və eybəcərliklərin (katarakta, mikroftalmiya, 
mikro sefaliya, ürək qüsurları və s.) səbəbkarına çevrilə bilər. 

Məxmərək səpgi ilə müşayiət olunan kəskin yoluxucu xəs tə-
lik dir. Əsasən məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlı uşaqlar xəs tə-
lənirlər. Yaşlı əhali nisbətən az xəstələnir. Məxmərək h a mi lə 
qadınlar üçün (birinci 3 ayda) daha təhlükəlidir. O, çox vaxt ana 
bətnində uşağın eybəcərliyinə səbəb olur. Bunu göz həki mi N.
Gregg 1941-ci ildə Avst raliyada məxmərək epidemiyasından sonra 
ilk dəfə təsvir etmişdir (sinonimləri: qızılca məxmərəyi, “alman 
qızılcası”, epide mik rozeola, Rubella). 1972–ci ildə ÜST-ün 
məxmərəyin pro filak tikası ilə məşğul olan regional b ü rosu 
“məxmərək” terminini təklif etmişdir.

Yayılması. Məxmərəyə bütün ölkələrdə rast gəlinir. Onun 
epi de mi yası Yaponiyada, İsveçdə, İslandiyada, Çexoslovakiyada 
və s. ölkələrdə qeyd edilmişdir. Məxmərəyin ən böyük epidemi-
yası 1963-1964-cü illərdə ABŞ-da baş vermişdir, o vaxt bu xəs-
tə lik ABŞ-ın 23 ştatını əhatə etmiş və 2 mln-dan çox şəxs xəs-
tələnmişdi. Mütəxəs sislərin fikrincə, bu rəqəm tam deyildir, 
çünki xəstəliyin çoxlu inappa rant formaları qeydiyyata alınma-
mışdı. Epidemiyadan sonra 20 min uşaq inkişaf anomaliyaları 
ilə doğuldu, bu zaman hər 1000 hamilə qadına 20 xəstəlik 
hadisəsi düşürdü. Epidemiyalararası dövrdə hər 10.000 hamiləyə 
4-8 xəstəlik qeyd edilmişdir.

Etiologiyası. Xəstəliyin virus təbiəti ilk dəfə 1938-ci ildə 
yapon tədqiqatçıları Hiro və Tasaka tərəfindən sübut edilmişdir. 
Onlar məxmərəkli xəstələrin burun-udlaq yuyuntusunun filtratı 
ilə könüllüləri yoluxduraraq xəstəliyi eksperimentdə təkrar e t-
mişlər.

Virus ilk dəfə yaşıl meymunların böyrək hüceyrələrini yo -
luxdur maqla amerikalı Rarkman və Weller (1962) tərəfindən əl də 
edilmişdir. Məxmərək virusu Togaviridae ailəsinə, Rubivirus 
cinsinə aid edilmişdir. O, RNT tərkibli virusdur, ölçüsü 70 mm-ə 
yaxındır, çox vaxt girdə şəkildə olur. Xarici örtüyünün tər ki-
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bində lipidlər var, bu səbəbdən də efir və xloroforma qarşı həs-
sas dır, formaldehid, tripsin və ultrabənövşəyi şüaların təsi rindən 
məhv olurlar. pH-ın dəyişməsindən tez parçalanır, yoluxuculuğu 
pH≤3,5 və pH 9,5-də itir, pH 7,0-8,0 olduqda sabit qalır. Virus 
termolabildir, 56°C-də 30, 70°C-də 4, 100°C-də 2 dəqiqə 
ərzində məhv olurlar. 4°C hərarətdə zülallı məhlulda virus bir 
həftə ərzində öz davamlılığını saxlayır, -60°C hərarətdə uzun 
müddət qalır. Formalin (1:4000) və etilen-oksidi 37 virusu tez 
məhv edir. 70°C spirt, sərbəst xlor təsirindən virus bir neçə 
dəqiqə ərzində məhv olur.

Virusun bir serovarı müəyyən edilmişdir. Məxmərək viru-
suna safsar, dovşan, qvineya donuzu, siçovul, ağ siçan, toyuq, 
ördək embri onları həssasdırlar. İnsan məxmərəyinə bənzər 
xəstəliyi meymunlarda eksperimentdə təkrar etmək mümkündür.

İnfeksiya mənbəyi – xəstə şəxsdir, yoluxma hava-damcı 
yolu ilə baş verir. Xəstə praktik olaraq xəstəliyin klinik simp-
tomları üzə çıx dıqdan sonra və səpginin başlanğıcından 5 gün 
ərzində yoluxdurucu sayılır. Lakin təsdiq olunmuşdur ki, virus 
səpginin yaranmasından bir neçə gün əvvəl əmələ gələ bilər və 2 
həftə və daha çox ifraz olun maqda davam edir. Keçirilmiş 
xəstəlikdən sonra davamlı immunitet inkişaf edir. 

Məxmərək zamanı xəstə şəxs inkubasiya dövrünün sonu və 
bü tün kəskin dövrdə infeksiya mənbəyi kimi təhlükəlidir. Lakin 
xəstəliyin 8-12-ci günündə də xəstə virusu ətrafa udlağın burun 
nahiyəsindən yaya bilər. Xəstə virusu səpgilər dövründə virusu 
xəstə nəcis və sidik vasitəsilə ifraz edir. Prodromal dövrdə xəs-
tələr, xəstəliyi örtülü gedən şəxslər, rekonvales sentlər virus gəz -
dirənlərdir. Hamilə qadın üçün uşaqdan (inkubasiya döv ründ ə) 
yoluxma xüsusilə təhlükəlidir.

Yoluxma mexanizmi. Yoluxma havada asılı halda olan v i-
rusların nəfəsalma zamanı daxil olması nəticəsində baş verir. 
Orqanizmə daxil olan virus qan cərəyanına düşür və bir həftə 
ərzində dövr edir. Hamiləlik vaxtı ciftin bol qanla təchiz olun-
ması ilə əlaqədar qan – cift maneəsini keçən viruslar ciftin x o-
rion epitelinə və kapillyarların endotelinə daxil olur, oradan isə 
dölün qan dövranına keçərək dövr edirlər. Virus inki şafda olan 
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dölə teratogen təsir göstərərək həmin dövrdə orqano ge nez də olan 
üzvləri zədələyir. Viruslar hüceyrələrin mitotik f ə a l lığını pozur, 
onların inkişafını dayandırır, nəticədə xromosom ab ser siyaları 
və dölün inkişaf qüsuru baş verir.

Patogenez və klinikası. Məxmərək virusu yuxarı tənəffüs 
yollarının selikli qişa sın dan orqanizmə daxil olaraq qana düşür 
və qanda virusun sirkulyasiyasına cavab reaksiyası kimi spesifik 
hematoloji dəyişikliklər və limfa toxumasının xarakterik zədə-
lən mələri baş verir. 

Virus, çox güman ki, embrional toxumaya qarşı tropizmə 
malikdir. Hamiləliyin ilk aylarında məxmərək keçirmiş qadın-
lar da dölün anadangəlmə inkişaf qüsurlarının əmələ gəlməsini 
bununla izah etmək olar. Məxmərək zamanı patoloji-anatomik 
dəyişikliklər öyrənilməmişdir. İnkubasiya� dövrü 15 gündən 24 
günə qədər davam edir, xəstəlik çox vaxt təmasdan 16-18 gün 
sonra başlanır. Səpgi birinci simptom sayılır, belə ki, məxmə-
rəyin digər əlamətləri, bir qayda olaraq, zəifdir, xəstənin ümumi 
vəziyyəti az pozulur. Bədən temperaturu nadir hallarda 38ºC-yə 
qədər yüksəlir, çox vaxt o, subfebril olaraq qalır. Bəzən xəstə-
liyin axırına qədər tempe ra tur yüksəlmir. Uşaqda bir qədər ə z-
gin lik, halsızlıq müşahidə olunur, böyük uşaqlar və böyüklər 
bəzən baş ağrısından şikayətlənirlər. 

Prodromal dövr bir neçə saatdan 1-2 günə qədər davam edir. 
Bu dövr zökəm, yüngül öskürək, konyunktivanın qızarması, 
s ub febril və ya normal hərarətlə səciyyələnir. Xəstəlik hərarətin 
38-39ºC-yə qədər qalx ması ilə başlayır, sonra səpgi meydana 
çı xır, səpgilər 2-3 gün çəkir. Səp gilər üzdən başlayır, tezliklə bir 
neçə saat ərzində bel, sağrı nahiyəsinə və ətraflara yayılır. Hesab 
edirlər ki, məxmərəkdə səpgi eyni vaxtda başlanır. O, bel və sağ-
rıda çox, ayaq və əllərdə olmur. Səpgi çəhrayı və ya pas (qızıl-
cada isə qırmızı) rəngindədir. Səpgi, demək olar ki, eyni vaxtda 
çəki lir, yerində iz qoymur (qızılca səpgi sinin yerində piqmenta-
siya qalır). Ağızın selikli qişasında ləkəli qızartı – enantema 
qeyd edilir, Filatov-Koplik ləkəsi olmur (qızılcada olur). Səpgi 
d öv ründə kataral hal, adətən, şiddətlənmir (qızılcada əksinə).

Qızılcadan fərqli olaraq, səpgi əvvəlcə sifətdə əmələ gəlir, 
sonra isə bir neçə saat ərzində bədənin hər yerinə yayılır. O, əsas 
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etibarilə ətrafların açıcı səthlərində, oynaqların ətrafında, beldə 
və sağrı nahiyəsində yerləşir. Səpgi çəhrayı rəngdədir. Dəyiş-
məmiş dəri fonunda ekzantema əmələ gəlir. Məxmərək səpgisi 
qızılca səpgisinə nisbtən xeyli xırdadır. Səpginin ayrı-ayrı ele-
mentlərinin birləşməsi meyli müşahidə edilmir. Yalnız bəzi xəs-
tə lərdə daha böyük səpgi elementləri qeyd olunur, lakin bu hallarda 
da ekzantema qızılca ekzantemasından onunla kəskin f  ərq   lənir ki, 
ayrı-ayrı səpgi elementlərinin ölçüsü təqribən eynidir və onlar 
böyük və oval formaya malikdirlər. Məxmərək za ma nı səpgi çox 
vaxt az, bəzən solğun-çəhrayı rəngdə cəmi bir neçə xırda səpgi 
elementləri şəklində olur. Səpgi 2-3 gün qalır, sonra tez itir, piq-
mentasiya, qabıqvermə olmur. 

Tənəffüs yolları tərəfindən kataral əlamətlər yüngül zökəm 
və öskürək şəklində, adətən, səpgi ilə bir vaxtda meydana çıxır. 
Bəzən kataral əlamətlər səpgidən 1-2 gün əvvəl qeyd olunur. 
Məxmərək zamanı konyunktivit çox zəif nəzərə çarpır, sklera və 
konyunktiva damarlarının yüngül inyeksiyası müşahidə olunur. 

Damağın yüngül hiperemiyası və badamcıqların yumşaq 
olması müşahidə edilir. Məxmərək üçün ağızın selikli qişasında 
sancaq başı böyüklüyündə kiçik və ya bir qədər iri qırmızı ləkə-
lər şəklində enantemanın olması səciyyəvidir. Ağızın selikli q i-
şa  sında enantema dəridə səpginin yaranmasından əvvəl müşa-
hidə oluna bilər. Belski-Filatov-Koplik simptomu nəzərə ç arp mır. 

Məxmərəyin patoqnomik simptomu – periferik, xüsusilə də 
ənsə və boyunarxası limfa düyünlərinin böyüməsidir. Limfa d ü-
yün ləri iri noxud və ya paxla böyüklüyündədir, bəzən palpa siya 
zamanı bir qədər ağrılıdır. Limfa düyünlərinin böyüməsi səpgi 
meydana çıxana qədər əmələ gəlir və səpgi itdikdən sonra bir 
müddət qalır.

Böyüklərdə xəstəlik ağır keçir, prodro mal dövr aşkar görünür 
– əzginlik, üşütmə, əzələlərdə ağrı, baş ağrısı, yuxusuzluq, kata-
ral hallar meydana çıxır. Məxmərəyi qızılcadan və skarlatinadan 
fərqləndirən əlamət – gicgah qulaqarxası və boyunarxası limfa 
vəzlərinin poliadenitidir.

Məxmərəyin atipik hadisələri (inapparant, əlamətsiz örtülü) 
tez-tez qeyd edilir. Gizli gedişə malik klinik təzahür formaları-
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nın nisbəti uşaqlarda 2:1, böyüklər də 6:1-dir. Böyüklərdə 
xəstəlik çox vaxt ağırlaşmalarla gedir (artritlər, ensefalitlər).

Məxmərəyin klinik diaqnostikası başqa xəstəliklərlə (qızılca, 
skarlatina, mononukleoz, səpgi əlaməti olan adeno- və enterovi-
rus və allergik xəstəliklər) oxşarlığına görə onlardan fərqlən di-
ril  məlidir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Məxmərəyə əhalinin bütün 
təbəqələri və yaş qrupları həssasdır. Yüksək sıxlığa malik kol-
lektivdə məxmərək virusu həssas şəxslərin 100%-ni yoluxdurur. 
Çox vaxt yasli və uşaq bağçasına gedən məktəbəqədər uşaqlar, 
eləcə də orta və kiçik məktəb yaşlı uşaqlar xəstələnirlər. O n lar 
kollektiv immuniteti və epidemik vəziyyəti müəyyən edir lər. 
Məxmərək xəstəliyinin qızılcadan fərqli olaraq nisbətən az kon-
taqiozluğu nəticəsində çoxları uşaqlıqda bu xəstəliyi keçir mirlər, 
ona görə böyüklər arasında həssas şəxslərin sayı artır (10-20%). 
Böyük yaşlı əhalinin 4,6-9,2%-ə qədəri, qadınların isə 50%-i 
məxmərəklə xəstələnirlər. Ona görə məxmərəyin teratogen 
təsirinin təhlükəsi böyükdür.

Xəstəliyin səviyyəsi əhalinin sıxlığından və yerdəyişmə sin-
dən asılıdır, ona görə şəhərdə kən də nisbətən yüksək olur. Çox 
vaxt əhalinin kiçik yaşlı qrupları (8-10 yaşa qə dər) xəstələnirlər, 
16-20 yaşda əhalinin immun təbəqəsi 80-90%-ə çatır.

MDB ölkələrində 1979-cu ildən məxmərəyin rəsmi qeydiy-
yatı aparılır. Əldə edilən məlumata əsasən demək olar ki, 10 y a-
şına çatan uşaqlarda məxmərək virusuna qarşı əkscisimlər m ü a -
yinə olunanların 50%-də, 15 yaşda -60%, 20-25 yaşında 
80 -90 %-də müəyyən edilmişdir. Bir qisim ərazilərdə 6-7 yaşlı 
uşaqlarda -65%, 15 yaşlılarda isə -80% virusa qarşı əkscisimlər 
aşkar edilmişdir.

Məxmərək üçün qış-yaz mövsümiliyi səciyyəvidir. Xəstə li yin 
müəyyən səviyyədə artması payız aylarında, uşaqların yay is ti ra-
hə tindən qayıtdığı vaxt qeyd edilir. Xəstəliyin ən yüksək sə viyyəsi 
fevral-aprel aylarına düşür, sonra xəstəlik tədricən azalır.

Xəstəliyi keçirdikdən sonra əmələ gələn immunitet davamlı 
deyildir. Virusu neytrallaşdıran və hemaqlütinin əkscisimlərin 
tit ri vaxt keçdikdə azalır (ilkin zəif titrdə 10 ildən sonra yox ola 
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bilər). Ayrı-ayrı hallarda (4-6%) 1:16-1:64 titrin olması təkrari 
xəstələnmədən müdafiə etmir. Lakin təkrari yoluxma virusemiya 
ilə müşayiət edilmir və bu, döl üçün təhlükə törətmir. Təkrari 
yoluxma çox vaxt əkscisimlərin titrinin yüksəlməsi ilə təzahür edir.

Müalicəsi. Səpgi dövründə yataq rejimi tövsiyə olunur; hər 
hansı dərman vasitələrinin tətbiqinə ehtiyac yoxdur.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Xəstələri ev şəraitində 
səpgi anından 5 gün ərzində izolyasiya edirlər. Dezinfeksiya 
aparılmır. Məxmərəkli xəstə ilə təmasda olan uşaqlar digərlə-
rindən ayrılmır. Məxmərəklə xəstələnməmiş və hamiləliyin b i-
rin ci aylarında xəstə ilə təmasda olan hamilə qadınlarda hami-
ləliyin pozulması məsələsini həll etmək lazımdır. Profilaktik 
məqsədlə qamma-qlobulinin hamilə qadına yeridilməsinin effek-
tivliyi təsdiq edilməmişdir. Qanda leykopeniya, nisbi limfositoz 
və plazmatik hüceyrələrin əmələ gəlməsi (10-30 %-ə qədər) 
müşahidə olunur, bəzən monositlərin sayı artır. Bəzən məxmərək 
silinmiş və simptomsuz keçir.

Təcili profilaktika məqsədilə hamilə qadının məxmərəkli 
xəstə ilə təmasından sonra ilk 3-4 gündə (əgər hamiləliyi hansısa 
səbəbdən pozmaq mümkün deyilsə) immunoqlobulin vurulur. 
Lakin məxmə rəkdə passiv immunizasiya təsirli deyildir, vurulan 
immunoqlo bulinin adi dozası klinik ağır keçən xəstəliyin ancaq 
yüngülləşməsinə səbəb olur. Müəyyən edilmişdir ki, immunoq-
lobulinin venadaxili yeridildilməsi (40%) əzələdaxili yeritməyə 
(5-20%) nisbətən daha təsirlidir.

1969-cu ildə ABŞ-da NR-77 ştamından məxmərəyə qarşı 
vaksin hazırlamaq üçün lisenziya alınmışdır. Hazırlanmış vaksi-
nin epidemioloji təsirliliyi və reaktogenliyi epidemioloji təcrü-
bədə (18 000 peyvənd olunmuşlarda) geniş öyrənilmişdir və 
yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. Peyvənd olunmuş şəxslərdə 
məxmərək virusu udlağın burun nahiyəsindən əldə edilir, ancaq 
o, təmasda olanlara keçmir. Peyvənd lazımi qədər davamlı i m-
munitet yaradır, lakin o, təbii immunitetdən zəifdir və təkrari y o-
lux madan qorumur.
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Doğuş vaxtına çatmış qadınların peyvəndlənməsi çox ehti-
yatla aparılmalıdır, çünki nəzərə almaq lazımdır ki, virusun vak-
sin ştamı ciftdən keçərək dölü yoluxdurur və xroniki xəstəlik 
törədir. Peyvənd aparıldıqdan sonra qadın hamiləlikdən özünü 
2-3 ay qorumalıdır.

ABŞ-da 1 yaşdan həddi-büluğ yaşına qədər uşaqların məx-
mə rəyə qarşı mütləqpeyvənd edilməsi qərara alınmışdır. A v ro-
pada isə seçmə peyvənd üsulu tətbiq edilir. İngiltərə və başqa 
Avropa ölkələrində 11-14 yaşlı qızlar, orqanizmində məxmərək 
virusuna qarşı əkscisimlər olmayan qadınlar peyvənd edilir. 
Peyvəndə belə yanaşmaqla kişilər arasında virusun saxlanması 
və əhali arasında dövr etməsi təmin olunur.

MDB ölkələrində öldürülmüş epidemik parotit (L-3), diri 
qızılca (L-16) və məxmərək (L-18) ştamlarından və diri zəif-
ləşdirilmiş (MMR-2) və priorix polivak sinləri hazırlanmış və 
tətbiq edilir. Hazırda 1 yaş və yuxarı uşaqlara hər 3 infeksiyaya 
qar  şı eyni vaxtda peyvənd edilir.

Ümumi profilaktik tədbirlərdən geniş istifadə edilir. Məx-
mərək xəstəliyi mütəşəkkil müəssisələrə sirayət edirsə karantin 
qoyulmur. Virusun teratogen xassələrini nəzərə alaraq, xəstə 
uşaqları hamilə qadınlardan ayrı saxlamaq lazımdır. Xəstəliyin 
yayılmasının qarşısını almaq üçün udlağın burun nahiyəsindən 
ifraz olunan möhtəviyyat (selik, bəlğəm) 3-5%-li fenol və ya xlo-
ramin məhlulu ilə dezinfeksiya edilir, otaqlar nəm üsulla yığışdı-
rılır. Qab-qacaq, alt paltar, burun dəsmalı və tənzif maska qaynadı-
lır. Xəstə və ona qulluq edənlər şəxsi gigiyenaya əməl e t məlidirlər.

Epidemioloji nəzarət. Hər bir məxmərək xəstəsi haqqında 
GEM-ə təcili bildiriş vərəqəsi göndərilməlidir. Xəstə evdə və ya 
uşaq müəssisəsində (internat məktəbi, uşaq sağlamlaşdırma m ü-
əs sisələri) xüsusi otaqda təcrid olunmalıdır. Səpgilərdən 4 gün 
əvvəl (səpgi və hərarətin aşağı düşməsi dövründə) ağırlaşma baş 
verərsə, xəstələr 8-10 günə qədər təcrid edilməlidirlər. Onlar xəs-
tə  xanaya klinik ağır gediş zamanı göndərilir. Uşaq müəs si sə lə-
rində xəstə ilə təmasda olan uşaqlar 3 həftə ərzində ayrı saxlanı-
lırlar.
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Laborator diaqnostikası. Məxmərəyin diaqnozunu HALR 
vasitəsilə retrospektiv təsdiq etmək olar ki, o da 10 gün intervalla 
götürülmüş cüt zərdablarla qoyulur. Bu zaman əkscisim lərin titri-
nin 4 dəfə və daha çox artması diaqnostik meyar sayılır.

Bəzən məxmərəyi dərman səpgilərindən, zərdab səpgisin dən, 
enterovirus ekzantemasından diferensiasya etmək lazım gəlir. 
Bu hallarda klinik xüsusiyyətləri ilə yanaşı,dərmanların tətbiqi 
ilə birbaşa bağlı və ya zərdabın yeridilməsi ilə əlaqədar səpginin 
əmələ gəlməsi haqqında epidemioloji və anamnestik məlu mat-
la rı nəzərə almaq vacibdir.

Diaqnostikada həmçinin məxmərək zamanı qanın səciyyəvi 
dəyişiklikləri də kömək edir.

Hazırda diaqnostika məqsədi ilə hüceyrə kulturasında viru-
sun aşkarlanması, immunflüoressensiya və seroloji üsullarından 
istifadə edilir. Virusu əldə etmək üçün möhtəviyyat (burun-udlaq 
yuyuntusu, qan, sidik, onurğa beyni mayesi, düz bağırsaq y u-
yuntusu) mümkün qədər tez müayinə edilir. Məxmərək virusuna 
insan amnionu, yaşıl meymun böyrəyi (RK-13), dovşan gözünün 
buynuz təbəqəsi, təzə doğulmuş siriya dağ siçanı böy rəyi (VNK-
21), afrika yaşıl meymun hüceyrə toxumaları həs sasdırlar.

Hemaqqlutinini ləngidən (HL) və neytrallaşdıran (əhalinin 
i m  mun strukturunu öyrənmək üçün), KB və immunflüoressen-
siya (yaxınlarda keçirilmiş xəstəliyi müəyyən etmək üçün), pre-
sipitasiya, passiv hemaqqlutinasiya və hemadsorbsiyanı ləngi dən 
seroloji reaksiyalardan  istifadə edilir. Təcili diaqnostika məq-
sədilə im mun flüores sensiya üsulu geniş tətbiq edilir.

Son zamanlar məxmərək virusunun aşkar edilməsində CGM 
(19S əkscisimlərini) immunferment üsullarından (xəstəliyin 
“yeni” hadisələrini aşkar etmək üçün) istifadə edirlər. Diaqnozun 
seroloji təsdiqi üçün cüt qan zərdabı (I - xəstəliyin kəskin 
dövründə; II - xəstəliyin 14-21 günündə) müayinə edilir, ikinci 
zərdabda əkscisimlərin titri birinciyə nisbətən 4 dəfə artarsa di aq -
nostik hesab edilir.

MDB ölkələrinin xəstəlik göstəriciləri ayrı-ayrı illərdə res-
publika göstəricilərindən 3-4 dəfə çoxdur. Xəstəliyin daha kəs-
kin qalxması və aşağı düşməsi Bakı şəhərində qeyd edilir. B a-
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kı da xəs təliyin ən yüksək həddi MDB dövlətlərində olduğu 
k  i   midir, bəzən isə onu da ötür. 1987-ci ildən respublikada və Bakı 
şəhərində xəstəliyin növbəti enməsi və epidemik prosesin sön-
mə si müəyyən edilir.

Məxmərəyin gedişi və nəticəsi yaxşıdır. Ağırlaşmalar, o c üm -
lədən ensefalit, ensefalomielit olduqca nadir hallarda baş verir. 
Böyüklərdə məxmərək daha yüksək temperaturla, güclü baş 
ağrısı, əzələlərdə ağrılar, limfa düyünlərinin kəskin böyü məsi ilə 
müşayiət olunur.

Epidemik parotit 

Epidemik parotit (svinka, mumps) – kəskin yoluxucu xəs-
təlikdir, əsasən qulaqətrafı tüpürcək vəzilərinin zədələnməsi, 
e lə  cə də digər üzvlərin patoloji prosesə cəlb edilməsi ilə səciy-
yələnir. Təbii şəraitdə ancaq insanlar epidemik parotitlə x  ə s tə  lə-
nir lər. Hey  vanların süni yoluxdurulması nəticəsində xəs təliyi 
m ey  munlarda törətmək mümkün olmuşdur.

Qısa tarixi məlumat. Epidemik parotitin klinik təsviri Hip-
pokrat tərəfindən e.ə. 406-377-ci illərdə verilmişdir. Xəstəliyin 
yoluxucu təbiəti ancaq XIX əsrin axırında rus həkimləri İ.V.Tro-
itski (1883) və İ.F.Filatov (1891) tərəfindən sübut edilmişdir. P a-
ro tit virusu ilk dəfə Yahnson və Goodpasture tərə fin dən 1934-cü 
ildə alınmışdır. Rusiyada bu virusu ilk dəfə 1949-cu ildə A.K .
Şub ladze və M.A.Selimov əldə etmişlər.

Yayılması. ÜST-ün məlumatına görə, 1960–1969- cu illərdə 
Avropa ölkələrində (Bolqarıstan, Polşa, Çexoslovakiya, Rumı-
niya) epidemik parotitlə xəstələnmənin tənəzzül dövründə hər 
10000 nəfər əhaliyə 10-20 xəstəlik, yüksəliş dövründə isə bu 
rəqəm 35-60-a çatmışdır. İtaliyada, İsveçrədə, Yunanıstanda xəs-
tələnmə səviyyəsi xeyli aşağı olmuşdur (hər 10000 əhaliyə 3-6 
hadisə), bu da, çox güman ki, xəstəliyin qeydiyyatının düzgün 
aparılmaması ilə əlaqədardır. Almaniyada həmin dövrdə hər 
10000 əhaliyə 22,5-48,2 xəstəlik qeydə alınmışdır.

Asiya ölkələrində epidemik parotit haqqında məlumatlar müx-
təlifdir. İranda və Afrika ölkələrində xəstəlik göstəricisi A v ropa 
ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimidir. Baxreyndə bu gös tə-
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rici 120,6 hadisə, Suriya, Filippin, İordaniyada nisbətən çox aşa-
ğıdır. Amerikada bu göstərici 2-15 hadisə təşkil edir ki, bu da, 
yəqin ki, xəstəliyin məcburi qeydə alınmasının ləğv edil məsi ilə 
əlaqədardır.

MDB ölkələrində 1957–1968-ci illərdə epidemik parotitlə 
xəstələnmə göstəricisi əhalinin hər 10000 nəfərinə 251,8-251,7 
hadisə təşkil etmişdir. Sankt-Peterburqda əhalinin hər 10000 n ə-
fə rinə bu göstərici 1963–1968-ci illərdə 652 hadisə, Ukraynada 
1954–1975-ci illərdə 275,5 təşkil etmişdir. Xəstələnmə şəhər əha-
lisi arasında kəndə nisbətən (133,9 hadisə) daha yüksək (475,2 
h a disə) olmuşdur. Azərbaycanda bu göstərici 253,8-dən (1980) 
7,2-ə (1990) qədər enmişdir.

Etiologiyası. Epidemik parotitin virus təbiətli olması ilk dəfə 
Yohnson və Goodpasture tərəfindən sübut edilmişdir. Müəlliflər 
meymunun qulaqətrafı vəzinə epidemik parotitlə xəstənin tüpür-
cəyini yeridərək onlarda parotit yoluxucu xəstəliyini müşahidə 
etmişlər. Epidemik parotit virusu (VEP, mumps virus) para-
mikso virus ailəsinə, paramiksovirus cinsinə aid RNT genomlu 
viruslardır. Virusun nukleokapsidi 150-180 mm diametrdədir, 
xarici lipoproteyin qişası ilə örtülmüşdür, orada hemaqqlütinin, 
neyraminidaza, lesitsinaza və onları təyin etmək üçün fermentlər 
yerləşmişdir. Antigen quruluşu sabitdir, genetik rekombinasiya-
lar aşkar edilməmişdir. Müxtəlif yerlərdə əldə edilən ştamlar 
ara sında fərq tapılmamışdır.

Parotit virusu 60ºC-yə qədər qızdırıldıqda 20 dəqiqədən son-
ra, 70ºC-də 10 dəqiqədən sonra, ultrabənövşəyi şüaların təsi rin-
dən bir neçə dəqiqə ərzində məhv olur. Virus efirə, xloroforma, 
dezoksixolata, formalinə, metilen abısına həssasdır; D a k ti nomi t-
sinə davamlıdır. Toyuq embrionları parotit virusuna çox həs sas-
dır lar.

Patogenez və klinikası. Epidemik parotitin törədiciləri y o-
lux   muş tüpürcəklə hava damcısı vasitəsilə ağız və tənəffüs yol-
larına daxil olur. Ağızdan virus tüpürcək vəzilərinə, sonra isə 
qan dövranına daxil olur və cinsiyyət, mədəaltı vəzlərin və beyin 
qişalarının spesifik zədələnməsinə səbəb olur.
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Epidemik parotitdə inkubasiya dövrü 3 gündən 30 günə q ə-
dər dir (orta hesabla 15-20 gün). Xəstəlik yüngül nasazlıq, ə z gin-
lik, iştahanın azalması ilə başlanır. 1-2 gündən sonra çey nəmə 
zamanı ağrı hissiyyatı, ağızda quruluq və qulaqyanı vəzi lərdən 
birinin şişməsi qeyd edilir. Şiş tədricən böyüyərək xəs təliyin 
5-6-cı gününə kimi tam inkişafına çatır. Daha 2-5 gün k e çən dən 
sonra 37-42% xəstələrdə ikinci qulaqyanı vəzi də b ö yü  məyə 
baş layır. Bəzən bu prosesə çənəaltı və dilaltı vəzilər qoşulur. 
Adətən, hərarət yüksək olmur, xəstəliyin 5-7-cı günündə nor-
maya enir. Parotitin bəzən atipik gedişi də müşahidə edilir. 
Böyük oğlan uşaqları və kişilərin 20%-də xayaların iltihabı qeyd 
olunur. Az-az hallarda qadınların cinsiyyət və mədəaltı vəziləri 
zədələnir. Parotitli xəstələrin 1/3-də xəstəlik gizli şəkildə gedir. 
Xəstəliyin proqonozu yaxşıdır, demək olar ki, ölüm qeyd edilmir.

Xəstəliyi keçirdikdən sonra xəstələrdə davamlı immunitet 
yaranır. Təkrar yoluxma çox az hallarda (1,5-3% hallarda) baş 
ve  rir. Xəstəliyi keçirənlərdə parotit allergeninə qarşı yüksək həs-
saslıq əmələ gəlir, buna əsaslanaraq dəri-allergik sınağı təklif 
edilmişdir. Onun vasitəsilə əhali arasında parotit xəstəliyinə qar-
şı immun təbəqənin səviyyəsi öyrənilir.

Yoluxma mexanizmi. Epidemik parotit xəstəliyində y o-
lux ma hava-damcı yolu ilə həyata keçir. Xəstəliyin törədicisi 
ət raf mühitə tüpürcək damcıları vasitəsilə xaric edilir, oradan isə 
ağızın selikli qişasına daxil olur. Digər hava-damcı yoluxucu 
xəstəliklərindən fərqli olaraq, törədici yuxarı tənəffüs yollarında 
deyil, tüpürcək vəzilərində yerləşir. Bu xəstəlikdə kataral əla-
mətlər qeyd edilmir, virus tüpürcəklə ifraz olunur. Xəstəlik z a-
ma  nı tüpürcək ifrazı azalır, o, qatılaşır və törədicinin xaric olun-
ması zəifləyir.

Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, uşaq müəssisəsində parotit 
xəstəliyi daha sürətlə yayılır. Digər qrup tədqiqatçıların fikrincə, 
uzun sürən gizli və əlamətsiz gedən xəstəliyin olması parotitin 
e pi demik alovlanmasının qızılca və başqa kəskin tənəffüs infek-
siyalarına nisbətən “süst” və uzun sürməsi, aşağı kontagiozluğu 
və zəif yayılması ilə səciyyələnir.
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İnfeksiya mənbəyi. Epidemioloji və eksperimental tədqi qat-
lar nəticəsində sübut edilmişdir ki, parotit xəstəliyində törə di ci-
nin mənbəyi xəstəliyi kəskin, gizli və əlamətsiz keçirən şəxs-
lərdir. Mütəşəkkil uşaq müəssisələrində gizli və əlamətsiz keçən 
xəstəlik növləri epidemioloji cəhətdən təhlükəlidir. Xəstəliyin 
əlamətsiz keçməsi seroloji üsullarla müəyyən edilir, müayinə 
olu nanların 13,3%-dən 30-70%-də əkscisimlərin titrlərinin art-
ması qeyd edilir. Virusun xaricə ifraz olunması inkubasiya döv-
ründə və xəstəliyin başlanğıcının 5-8-ci günündə baş verir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Epidemik parotit hər yerdə 
yayılmışdır. Ərazidə əhalinin müxtəlif qrupları arasında və z a-
man daxilində qeyri-bərabər yayılmışdır. Peyvəndin aparıldığı 
dövrdən əvvəl xəstəliyin səviyyəsi ilə əhalinin sıxlığı arasında 
dəqiq əlaqə izlənirdi. Xəstəlik şəhərlərdə kənd yerlərinə nisbətən 
2,3-4,0 dəfə çox qeyd edilirdi.

Ayrı-ayrı illərdə baş vermiş xəstəliyin səviyyəsi də eyni d e-
yil dir. Xəstəliyin enməsi dövründə həm şəhərdə, həm də kənddə 
elə dövrlər olur ki, 1-3 ay müddətində xəstəlik ümu miyyətlə baş 
vermir. Belə fasilədən sonra xəstəliyin baş vermə sini və səviy-
yəsinin yüksəlməsini, bir qayda olaraq, törədicinin xaric dən 
gətirilməsilə əlaqədar müəyyən etmək mümkün deyildir. Epide-
mik prosesin inkişafını və dayanmasını ancaq kütləvi immunite-
tin həyata keçirilməsi ilə əldə etmək olar. Xəstə lən mənin səviy-
yəsinin qalxması dövrünün sonunda, infeksiya mən bə yinin a rt dığı 
vaxtda hələ kifayət qədər həssas şəxslər qalır. Baş verən xəstələn-
mənin səviyyəsinin enməsini törədicinin virulentliyinin azalması 
ilə əlaqələndirmək tələb olunur. Buna oxşar xəstəliyin növbəti 
artması üçün ancaq immuniteti olmayanların lazımi sayda toplan-
ması və xəstəliyi törətmək qabiliyyətinə ma lik törədicinin olması 
vacibdir.

Epidemik parotit xəstəliyi əsasən uşaq və mütəşəkkil kollek-
tiv lərin yoluxucu xəstəliyidir. MDB ölkələrində 15 yaşından aşa -
ğı uşaqlar arasında ümumi xəstələnmənin 95%-i qeydə alınır. 
O ğ lanlar qızlara nisbətən 1,5 dəfə çox xəstələnirlər. Lakin 20 
ya şın dan sonra qadınlar arasında xəstəlik nisbətən çoxdur (uşaq-
larla təmas). Uzun illər parotit xəstəliyi “əsgər” xəstəliyi hesab 
olunurdu. Son zamanlarda əsgərlər arasında xəstəliyin səviy yə si-
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nin azalması urbanizasiya və uşaq müəssisələrinin sayının art-
ması ilə əlaqədar xəstəliyin uşaqlarda tez-tez rast gəlməsi ilə 
(immuniteti olan çağırışçıların çoxalması) əlaqədardır.

Epidemik parotit xəstəliyi fəsillərlə əlaqədardır. Avropa, Asi-
ya və Şimali Amerikada xəstəlik ən çox yaz aylarında, ən az isə 
payız aylarında aşkar edilir. Mərkəzi Amerika ölkələrində (Mek-
sika, Venesuela, Boliviya) fəsli dəyişiklik qeyd edilmir. Argen-
tina və Uruqvayda xəstələnmənin səviyyəsinin qalxması payız 
aylarında və qışın əvvəlində qeyd edilir. Bu ərazidə xəstəliyin ən 
aşağı səviyyəsi yaz aylarında aşkar edilir.

Müasir dövrdə epidemik prosesin təzahür etməsi peyvənd 
işinin təşkilindən asılıdır. Ümumi peyvəndləmə 150-180% o l-
du ğu halda, ayrı-ayrı şəhərlərdə o, 50-80%-ə qədər aşağı endiril-
mişdir, peyvənd aparılmayan digər şəhərlərdə isə bu göstərici 
500% və daha yuxarı səviyyədədir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Spesifik profilaktika 
məq  sədilə A.A.Smorodintsev (1954) tərəfindən toyuq embrion-
larında parotit əleyhinə diri vaksin hazırlanmışdır (Sankt-Peter-
burq 1, 2, 3 ştamlarından). Təklif edilmiş vaksinlərin parotit o  c-
aq   larında effektivlik indeksi 9,5-24, göstəricisi isə 9 0 ,0 -95,6%-dir. 
Bu, imkan verir ki, onlar epidemioloji göstərişə əsa  sən istifadə 
edilsin. Peyvənd ilk növbədə 1-7 yaşlı uşaqlar ara sında aparılır. 
MDB ölkələrində epidemik parotitə qarşı pey vənd 1980-ci ildən 
başlanmışdır. Peyvəndin epidemioloji effektivliyi göstərilmişdir 
(peyvənd olunanlar arasında olunmayanlara nisbətən xəstəlik on 
dəfələrlə azalır). Kütləvi peyvənd zamanı ən yaxşı nəticə xəs-
təliyin dövrü qalxmasının enməsi mərhələsində aparıldıqda əldə 
edilir. Epidemik parotitlə xəstələnmənin xeyli aşağı salınması 
üçün böyük şəhərlərdə 1-14 yaşlı uşaqların 30%, kiçik şəhər-
lərdə 15-20%-nin peyvənd edilməsi vacibdir. Lakin bu yolla 
yaranmış immun təbəqə epidemioloji salamatlığın uzun müddət 
sax lanması üçün kifayət deyildir. İlk növbədə uşaqların (1 yaş 
və yuxarı) kütləvi peyvənd edilməsi, sonra məktəb yaşında (6 
yaş) onların təkrar revaksinasiyası məsləhət görülür. Hazırda 
parotit, qızılca, məxmərək polivaksinindən MMR istifadə olu-
nur.
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Epidemioloji nəzarət. Epidemik parotit zamanı profilaktik 
tədbirlərin effektivliyi xəstənin evdə təcrid edilməsindən asılıdır. 
Təcridin vaxtı xəstəliyin başlanmasından 9 günə qədərdir. Ağır 
xəs tələri xəstəxanaya yerləşdirirlər. ocaqda olan və parotitlə xəs-
tə lənməmiş 10 yaşına qədər uşaqlar 21 gün ərzində uşaq müəs-
sisəsinə buraxılmır. Uşaq müəssisələrində kənardan parotit xəs-
tə liyi gətirilərsə, inkubasiya dövrünün müddəti nəzərə alınaraq 
25 gün ərzində karantin qoyulur. Virus xarici mühitə tüpür cəklə 
ifraz edildiyindən bəzi məişət əşyaları, xüsusilə oyuncaqlar d e-
zin feksiya edilir, qab-qacaq qaynadılır. Xəstə olan otaq nəm 
üsul la yığışdırılır və havası dəyişdirilir. Bəzi hallarda, əsasən kli-
nik göstəriş olduqda, immunoqlobulin profilaktikası aparılır, n ə-
ti cədə xəstəliyin gedişi yüngülləşir. Hər bir parotit yoluxucu xəs-
təliyi haqqında GEM-ə məlumat verilməlidir.

Müasir şəraitdə epidemioloji nəzarətin əsas məqsədi xəstə li-
yin səviyyəsini azaltmaqdır. Bu məqsəd epidemik şəraitin şərt-
ləri və peyvəndlə əhatə olunma imkanını nəzərə alaraq yerinə 
yetirilir. Xəstə lən mə nin səviyyəsinin mütəmadi şəkildə aşağı 
sa lın ması planlı immuni zasiya və aşkar edilmiş ocaqlarda pey-
vənd aparmaqla xəstəliyin qarşısının alınmasına yönəldilmiş 
təd birlər nəticəsində mümkündür.

Laborator diaqnostikası. Epidemik parotitin laborator diaq-
nos tikası parotit virusunun əldə edilməsi və ona qarşı yaranmış 
əkscisimlərin aşkar edilməsinə əsaslanır.

Virusu əldə etmək üçün toyuq embrionlarından və hüceyrə 
kulturalarından (Detroyt-6, Ner-2, insan ciftinin amnion hücey-
rələri, insan embrionu, meymun böyrəyi) istifadə edilir. Alınmış 
virusun təyin edilməsi üçün spesifik immun zərdablarla KBR, 
HALR, NR üsullardan istifadə edilir.

Seroloji diaqnostika xəstənin qan zərdabında əkscisimlərin 
aşkar edilməsinə əsaslanır. Bunun üçün qan zərdabı müayinə olu-
nur (xəstəliyin 7-8 günü və 2-3-cü həftəsində), bu dövrdə (7-8-ci) 
əkscisimlər əmələ gəlir və ən yüksək titrə qalxır (2-3 h əf tə). Bu 
məqsədlə neytralizasiya, hemaqqlütinin ləngimə, k omp lementin 
birləşmə, eritrositlərin birləşmə reaksiyalarından istifadə edilir.
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Epidemik ensefalit (ekonomo xəstəliyi)

Epidemik ensefalit yarımkəskin yoluxucu xəstəlikdir, onun 
virus təbiətli olması ehtimal edilir və mərkəzi sinir sisteminin 
pozulması ilə səciyyələnir, çox vaxt aydın klinik əlamətsiz keçir 
(təzahürsüz növ).

Qısa tarixi məlumat. Epidemik ensefalit ilk dəfə 1917-ci 
ildə Avstraliya həkimi Ekonomo tərəfindən təsvir edilmişdir. Ona 
qədər XVI əsrdən başlayaraq Avropada buna bənzər xəstə liyin 
epidemik alovlanmaları dəfələrlə baş vermişdir.

1917-ci ildə epidemik ensefalit ayrı nozoloji növ kimi təsvir 
olunduqdan sonra müxtəlif ölkələrdə (İngiltərə, Fransa, Alma-
niya, İsveç, ABŞ, Kanada və s.) bu xəstəliyin bir neçə epidemik 
alov lanmaları qeyd edilmişdir. Ən yüksək xəstələnmə 1920-ci 
ildə müşahidə olunmuşdur. Nette və Şternin məlumatına əsasən 
həmin ildə Fransada 10000 nəfər, İtaliyada – 5000, İngiltərədə – 
1000-ə qədər şəxs xəstələnmişdi. Hər 10000 nəfərə görə xəstəlik 
göstəricisi 2,0-2,5-dən yuxarı qalxmırdı, çox vaxt 0,1-1 həddində 
idi.

MDB ölkələrində epidemik ensefalit 1923-cü ildən qeydə alı-
nır. Ən yüksək xəstələnmə, çox güman ki, 1918–1920-ci i l lərdə 
baş vermişdir. 1923–1929- cu illərdə hər 10000 nəfərə xəstəlik 
göstəricisi 0,1-ə bərabər idi, hazırda il ərzində ayrı-ayrı xəs-
tələnmə hadisələri qeyd edilir.

Xəstəliyin törədicisini əldə etmək üçün dəfələrlə cəhd gös-
tərilmişdir, lakin nəticəsi mənfi olmuşdur. Hazırda ehtimal edilir 
ki, epidemik ensefalitin törədicisi virusdur.

Patogenez və klinikası. Xəstəlik amilinin giriş qapısı burun 
yolları, burun-udlaq, udlaqdır. Sonra törədici beyinə daxil olur. 
Digər fərziyyəyə görə, törədici beyinə qan vasitəsilə daxil olur. 
Ehtimal edirlər ki, inkubasiya dövrü 4-15 gündür. Epidemik 
a lovlanma dövründə xəstəliyin başlanğıcı hərarətin yüksəlməsi, 
sinir pozğunluğu, sonra isə çoxlarında ağır xəstəlik halı və ö lüm lə 
nəticələnmə müşahidə edilir. Alovlanma qurtardıqdan sonra tək-
tək xəstələnməyə daha çox təsadüf edilir, klinik əlamətlər sönür, 
simptomsuz vəziyyət yaranır.
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Psixi pozğunluğun müxtəlifliyinə baxmayaraq, epidemik 
ensefalitin əsas iki klinik gedişi müəyyən edilmişdi:

a) okulo-latergik gediş – yüksək hərarət, kəskin baş ağrıları, 
ö gü mə, qusma, boğazın selikli qişasının qızarması, yuxarı tənəf-
füs yollarının iltihabı ilə səciyyəvidir. Psixonevroloji əlamət-
lərdən yuxu pozğunluğu (gündüz yuxu culluq, axşam yuxusuz-
luq) və göz sinirlərinin iflici (ikili görmə, ptoz, a k komo dasiyanın 
pozulması) qeyd edilir.

b) hipergenetik gediş – ekstrapiramidal sistemin zədələnməsi 
ilə səciyyələnir. Burada əsas əlamət hiperkinezlərdir (xoreya, 
bü tün əzələlərin və ya ayrı-ayrı əzələ qruplarının qıc olması, ç ı-
ğır ma və s.). Bundan başqa, digər klinik növlər qeyd edilir (epi-
leptiform, psixi, psixosensor, ataktik və s.). Kəskin dövrün müd-
dəti 4-5 həftədir (ildırım sürətli növdən başqa, onda ölüm 
xəs təliyin başlanğıcından bir neçə saat sonra baş verir). Kəskin 
dövrdən sonra gələn xronik dövr uzun müddət davam edir. Bu 
dövrdə əsasən baş beynin qişaaltı törəmələrinin degenerasiyası 
əlamətləri (parkinsionizm, bradiki neziya, oliqoki neziya, danışı-
ğın dəyişilməsi, başın, ətrafların əsməsi və s.) nəzərə çarpır.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Epidemik ensefalitdə infeksiya 
mənbəyi insandır (xəstə və ya virusgəzdirən). Xəstəlik hava-
damcı yolu ilə yayılır. Xəstəliyin tək-tək baş verməsi ayrı-ayrı 
hadisələr arasında əlaqəni aydınlaşdırmağa maneçilik törədir, 
onların çoxu əlamətsiz və gizli şəkildə gedir. Bununla yanaşı, 
xəstəliyin yayıl ma sında xəstələrin (əsasən inkubasiya dövründə) 
və virusgəz dirənlərin böyük əhəmiyyəti vardır.

Epidemik ensefalitlə xəstələnmə hadisələrinin əksəri qış-yaz 
döv ründə baş verir, şəhər əhalisi arasında xəstəlik kəndə nis bətən 
daha çox yayılmışdır. Kişilər və qadınlar eyni dərəcədə epidemik 
e n se falitə həs sas dırlar. Xəstələnənlərin əksəriyyəti 25-30 yaşlı 
şəxs  lərdir, bu xüsusiyyəti ilə epidemik ensefalit di gər hava-damcı 
yolu ilə yayılan xəstəliklərdən fərqlənir, uşaqların xəs tə lən məsi 
aşkar edilmir. L.V.Qro ma şevskinin (1947) fi k rincə, bu, onunla 
izah edilir ki, uşaqlarda epidemik ensefalit yüngül keçir, nadir 
halda aşkar edilir və davamlı immunitet yaranır. Bu da uşaqlarla 
böyüklərin xəstələnmələri arasında olan fərqi eyni ləş dirir.
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Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Xəstəliyin spesifik p ro -
fi laktikası vardır. Ümumi profilaktika hava-damcı yolu ilə y  a  yı-
lan digər yoluxucu xəstəliklərdə olduğu kimidir.

Xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
a) hər xəstəlik hadisəsi qeydə alınmalıdır;
b) xəstə xəstəliyin kəskin dövründə xəstəxanada təcrid e di l-

mə li, ocaqda son dezinfeksiya aparılmalıdır;
c) təmasda olanlar üzərində 2-3 həftə ərzində müşahidə apa-

rılmalıdır.
Laborator diaqnostikası. Epidemik ensefalitin laborator diaq-

nostikası hazırlanmamışdır.

Tənəffüs yollarının bakterial yoluxucu xəstəlikləri
 

Streptokokk mənşəli yoluxucu xəstəliklər

Streptokokk xəstəliklərinə klinik təzahür edən 4 qrup yolu-
xucu xəstəliklər aiddir: 1) respirator streptokokk yoluxucu xəstə-
likləri: bura skarlatina, angina, kəskin respirator xəstəliyi və xro-
nik tonzilitlə müşayiət edən tənəffüs yollarının kəskin və xroniki 
zədələnməsi aiddir; 2) dəri streptokokk yoluxucu xəstəliyi (im pe-
tiqo və strepto dermiyanın başqa əlamətləri); 3) kəskin irinli məh-
dud (məsələn, otit) və yayılmış (sepsis) streptokokk yoluxucu 
xəs təliyi; 4) streptokokk infeksiyasından sonrakı irinsiz xəs-
təliklər (streptokok yoluxucu xəstəliyinin ikinci növü): revma-
tizm, qızılyel, streptokokk mənşəli qlomerulonefrit, vaskulitlərin 
bəzi növləri. Söhbət təsnifatda birləşdirilməyən klinik təzahür 
edən və Streptococ cus pyogenos tərəfindən törədilən xəs tə lik-
lər dən gedir.

Etiologiyası. Streptokokklar insanın bir çox yoluxucu xəstə-
lik  lərinin törədicilıri olaraq Streptococ� cus cinsinə, Streptococ-
caceae ailəsinə aiddir. Berqinin təyinatına görə Strepto coc cus 
cinsi 38 növ və müəyyən sistematik yer tutan bir neçə seroqrup-
dan ibarətdir. İnsan patologiyasında ən əhəmiyyətlisi Streptococ�
cus pyogenes-dir (A seroqrupu).

downloaded from KitabYurdu.org



349

İlk dəfə streptokokkları 1874-cü ildə Bilrat qızılyel xəstə-
liyində toxumalarda aşkar etmişdir. 1879- cu ildə Paster strepto-
kokkları irinli xəstəliklərdə və sepsis zamanı tapmışdır. Strepto-
kokkların təmiz kulturasını 1884-cü ildə Rozenbax əldə edib 
ö y rənmişdir.

Streptococ cus cinsinə aid olan bakteriyalar şarabənzər və 
oval şəklində, 2 mkm-dən kiçikdir. Müxtəlif növə aid olan strep-
tokokklar müxtəlif ölçüdədirlər. Streptococ�cus pyogenes – 0,6-1 
mkm-dir. Mikroblar cüt-cüt yerləşir və ya zəncir əmələ gətirir. 
Streptococ� cus pyogenes -in kapsulu var, hərəkətsizdir, 37ºC, 
7,6-7,8 pH-da inkişaf edir. Streptokokklar fakültativ anaerobdur. 
Qanlı aqarda kiçik bozumtul və ya rəngsiz koloniyalar şəklində 
böyüyürlər. Streptococ� cus pyogenes hüceyrədən kənar bəzi 
fermentlər əmələ gətirir (hialuronidaza, proteinaza, dezoksiribo-
nukleaza, fibrinolizin və s.).

Streptokok hüceyrələrinin tərkibində bir neçə tip antigenlər 
var, onlar müxtəlif streptokokları biri-birindən fərqləndirməyə 
imkan verir. Streptokokku seroqrupa ayıran antigen polisaxarid-
dir (C substansiyası). Seroqruplar latın əlifbasının böyük hərf-
lərilə A, B, C, D, E, F və s. kimi göstərilir. Polisaxarid strepto-
kok antigenin xarici hissəsinə aiddir. Ai seroqrupa (S.pyogenes 
də ora daxildir) bu antigen ramnoza-asetilqlükoza, B-seroqrupa 
ram nozo-qlukozamin, D seroqrupa D-alanit tərkibli qliserintey-
xoy turşusu və şəkər daxildir. Antigen polisaxaridi qrup xüsu-
siyyətinə malikdir. İnsanda rast gəlinən streptokok yoluxucu 
xəstəliyinin törədicilərinin əksəriyyəti A streptokok qrupuna aid 
olan mikroblardır (S.pyogenes). Onların pato genliyi toksin, h ü-
cey rədən kənar ferment və hüceyrə strukturlarını əmələ gətirmək 
qabiliyyəti ilə müəyyən edilir.

S.pyogenes virulentliyinə və antigen quruluşuna görə müx-
təlifdir. Hazırda streptokokların A seroqrupunda 60-dan çox s e ro-
variant məlumdur, onlar T, M antigenə görə fərqlənirlər. M a n ti-
genin kəmiyyət tərkibi streptokok populyasiyasının v i ru lentliyini 
təyin edir.

Patogenezi. Streptokok etiologiyalı yoluxucu xəstəliklərin 
pa to genezi həm mikrobların xüsusiyyətlərindən, həm də makro-
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or  qa nizmin immun vəziyyətindən, həmçinin əvvəllər keçirilmiş 
strep tokok xəstəliyindən, sensibilizasiyadan asılıdır. Streptokok 
etiologiyalı angina xəstə ilə təmasda olaraq ekzogen yoluxma z a-
manı (tonzillitdə) və orqanizmə onun müqavimətini azaldan a mil -
lərin təsirindən baş verir. Soyuqdəyməyə də müəyyən yer ve rilir, 
onun nəticəsində badamcıqlarda hemodinamika pozulur. Resi div-
verən angina orqanizmin spesifik allergizasiyasının təza hü rüdür. 
Streptokoklar ilkin ocaqdan limfa və qan vasitəsilə yayı laraq yeni 
ocaqların yaranmasına səbəb olur.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Streptokok etiologiyalı yolu-
xucu xəstəliklərdə kliniki təzahürün müxtəlifliyi insanların bu 
xəstəliyə müxtəlif həssaslığı ilə bağlıdır. Skarlatina ilə ancaq 
tok sigen strepto koklarla yoluxan və antitoksik immunitetləri o l-
ma yan şəxslər xəs tələnirlər. Ən çox yayılmış streptokok etiolo-
giyalı yoluxucu xəstəlik anginadır. Bəzən respirator streptokok 
xəs təliyi yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliyi kimi qeydə alınır. 
Kəskin respirator streptokok xəstəliyi keçirmiş və etiotrop müa-
licə almamış xəstələrin təxminən 1-5%-də revmatizm inkişaf 
edir. İnsanların 10-15%-i avirulent və ya zəif virulent streptokok 
gəzdirənlərdir. Streptokok yoluxucu xəstəliyində immunitet t i-
pos  pesifikdir, başqa serotiplərlə yoluxmadan qorumur. Əsnəyin 
selik li qişasında törədicinin yerləşməsi xəstəliyin hava-damcı 
yo lu ilə yayılmasını təmin edir. Törədicinin aerozolun damcı-
nü və mərhələsində keçirilməsi ehtimal edilir. Süd vasitəsilə törə-
di cinin keçirilməsi təsvir edilmişdir. Lakin qida yolunu təsdiq 
edən dəqiq sübutlar hələlik yoxdur.

Streptokok yoluxucu xəstəliklərinin müxtəlif klinik təza hür-
lə rinin etioloji vahidliyi onların epidemioloji qarşılıqlı əla qə sini 
təyin edir. Kəskin respirator streptokok yoluxucu xəs tə li yi nin ən 
yayılmış klinik təzahür edən növü anginadır. A n gi nanın baş ver-
mə müddəti bütün ərazilərdə eynidir (yanvarın axırı, fevralın 
əv vəli), xəstəliyi müəyyən edən əsas amillər kollektivin m ü tə şək-
kil liyi və təmizlənməsidir.

Skarlatina 3 yaşlı uşaqlarda ən çox rast gəlindiyi halda, sonra 
yavaş-yavaş azalır, 7 yaşında məktəb kollektivlərinin təşkili ilə 
əla  qə dar olaraq yenidən bir qədər artır. Məktəbəqədər uşaqlar 
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arasında uşaq bağçaları və yaslilərə gedən uşaqlar daha çox xəs-
tə lənirlər. Skarlatinanın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri onun tro-
pik və cənub rayonlarında az təsadüf edilməsidir. Müəy yən olun-
muşdur ki, streptokokların bu ərazilərdə dövr etmə səviyyəsi elə də 
aşağı deyildir. Bunu həm törədicilərə qarşı əks ci  simlərin səviy-
yəsi, həm də revmatizm xəstəliyinin səviyyəsi ilə də sübut e t-
mək olar. Güman ki, cənub rayonlarında skarlatina xəstəliyinin aşa-
ğı səviyyəsinin olmasının səbəbi streptokok y o lu xucu xəstə liyinin 
erkən dövrlərdə keçirilməsi və antitoksik i m mu nitetin ə mə lə gəl mə-
si dir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Profilaktika ilk növ bədə 
xəstəliyin xüsusilə qapalı kollektivlərdə (uşaq bağçası, in ter natlar, 
sanatoriyalar, hərbi hissələr və s.) yayılmasının qarşısını almağa 
yönəldilmiş sanitar-gigiyenik tədbirlərdir. Xronik streptokok xəs-
tə liyinin profilaktikasında ən mühüm tədbir kəs kin streptokok eti-
ologiyalı xəstələrin müalicəsidir. Angina və skar latinanın müali-
cəsi revmatizmin birincili profilaktikası hesab edilir. Profilaktika 
məqsədilə residivlərin qarşısını almaq üçün işlədilən ikinci tədbir 
penisillinlə müalicədir.

Epidemiya əleyhinə aparılan ümumi tədbirlər (təcrid və m əh-
dud laşdırma, dezinfeksiya) skarlatina xəstəliyinin çoxillik d i  na -
mikasında lazımi əyaniliyə malik deyil. Revmatizmin birincili 
profilaktikasını təmin edən başlıca epidemiya əleyhinə tədbir 
streptokok yoluxucu xəstəliyinin yuxarı tənəffüs yollarının xəs-
təliyi və angina kimi ilk klinik təzahürlərinin vaxtında diaqnosti-
kası və penisillinlə müalicəsidir.

ÜST-ün mütəxəssislərinin məlumatlarına əsasən, revmatiz-
min birin cili profilaktikasına kəskin respirator yoluxucu xəstə-
liklərlə xəstələnən lə ri 10 gün ərzində penisillinin müalicə dozası 
ilə müalicə etməklə zəmanət verilir. ancaq ocaqlarda əlamət-
lərsiz keçən yoluxucu xəstəlik zamanı birincili revamtizmin a y-
rı-ayrı hadisələrinin inkişaf etməsi müşahidə olunur. Əlamət lər-
siz keçən yoluxucu xəstəliyin səviyyəsinin artması və ocaqların 
sayının genişlənməsi onu göstərir ki, klinik təzahür edən ayrı-
ayrı xəstələrin düzgün müalicəsi heç də streptokok ocağının ləğv 
edilməsinə gətirib çıxarmır. Bu zaman təcili profilaktika m əq sədilə 
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bisillin tövsiyə edilir ki, o da birincili revmatizm və skarlatinanın 
profilaktikasını təmin edir.

Bisillin profilaktikanın effektivliyindən lazımi dərəcədə isti-
fadə edilmir. Buna görə skarlatinanın əhəmiyyətli dərəcədə a z al-
dıl ması əldə olunmayıb. Antibiotiklər geniş tətbiq olunmur, pen-
si llindən streptokok yoluxucu xəstəliyinin klinik təzahüründə 
lazımi səviy yədə istifadə edilmir.

Streptokok mənşəli yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasında 
da müəyyən çətinliklər var. Kəskin respirator xəstəlikləri əsasən 
virus xəstəliklərinə aiddir, ona görə də penisillin təyin edilmir. 
Angina sindromu bir sıra hallarda streptokoklar tərəfindən törə-
dilmir. Tonzillit adenoviruslar tərəfindən törədildikdə də pensi l-
lindən istifadə edilmir. 

Streptokok və qeyri-streptokok etiologiyalı kəskin respirator 
xəstəlikləri ilə angina arasında dəqiq klinik fərqləndirici diaqnos-
tik əlamətlər olmadığından, laborator üsulun geniş miqyasda 
istifadəsinə daha çox yer verilir, hazırkı dövrdə epidemioloji g ös-
tə ricilərlə klinik göstəricilərin vəhdəti əsas götürülür və müalicə-
profilaktik tədbirlər aparılır. Bütün bunlar epidemioloji nəzarətin 
vacibliyini göstərir və streptokok yoluxucu xəstəlik lərində y e-
ganə üsul olaraq bu xəstəliyin profilaktikasını təmin edir.

Streptokok mənşəli yoluxucu xəstəliklərdə epidemioloji n ə-
zarətin aparılmasının məqsədi birincili revmatizm və qrup ş ə killi 
skarlatina xəstəliyinin baş verməsinin qarşısını almaqdır.

Laborator diaqnostikası. Streptokok yoluxucu xəstəliyinin 
laborator diaqnostikasında bakterioloji və seroloji üsullardan i s-
ti fadə edilir. Müayinə üçün əsnəkdən selik, irin, yaranın ifrazatı 
və s. qanlı aqara, qan isə maye qidalı mühitə əkilir. Alınmış s t-
reptokok kulturasının seroqrupu və onlarda T və M antigen lərin 
olması təyin edilir, yaxud bioloji xüsusiyyətləri öyrənilir.

Seroloji üsulla qan zərdabında streptokokların toksin və fer-
ment lərinə qarşı əkscisimlər aşkar edilir. Revmatizmdə anti-0-
streptolizin, antidezoksiribonukleazalar, antistreptokinazlar və s. 
müəyyən edilir. Qeyd edilən əkscisimlərin təkrar müayinə z a-
manı artması streptokok yoluxucu xəstəliyinin olmasını gös tərir.
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Difteriya

Difteriya (yunanca diphtera – ərp, qaysaq, pərdə) selikli 
qişada özünəməxsus fibrinoz ərp və ümumi intoksikasiya əla-
mət ləri ilə keçən antroponoz mənşəli yoluxucu xəstəlikdir.

Difteriya çox qədim zamanlardan məlumdur. Onun haqqında 
Homer, Hippokrat və Qalenin yazılarında məlumatlara rast gəli-
rik. Orta əsrlərdə ona “Suriya yarası”, “Misir xəstəliyi”, “udla-
ğın taun yarası” “bəd xassəli angina”, “cəllad halqası”, “tənəffüs 
borusu xəstəliyi”, “boğucu xəstəlik”, “inağ” və s. adlar verilmiş-
dir. İlk dəfə “Suriya yarası” adı ilə bu xəstəliyin klinikası era-
mızdan əvvəl birinci əsrdə Suriya həkim və tarixçisi Arretey 
Koppadogiyski tərəfindən şərh edilmişdir.

Fransız alimi Bretanno və onun şagirdi Trusso 1821–1824-cü 
illərdə ilk dəfə olaraq bu xəstəliyin müstəqil, ayrıja bir yoluxucu 
xəstəlik olduğunu qeyd etmişlər, 1826-cı ildə Bretanno xəs tə li-
yin klinikasını geniş öyrənərək ona “difterit” adını verir, onun 
şagirdi Trusso isə 1846-cı ildə xəstəliyin adını dəyişdirib “difte-
riya” qoyur.

1883-cü ildə Klebs xəstədən alınmış ərp kəsiklərinin mikros-
kopik tədqiqi zamanı difteriya bakteriyalarını kəşf edir, bir il 
sonra (1884) Leffler onun təmiz kulturasını özü hazırladığı qidalı 
mühitdə alır. 1888-ci ildə Ru və Iersen difteriya çöplərinin ekzo-
toksinini, 1892-ci ildə isə bir-birlərindən xəbərsiz Fransada Ru, 
Almaniyada Berinq, Rusiyada (Odessa) Q.Q.Bardax antitoksik 
zərdab alaraq xəstəliyin seroloji müalicəsini təklif edirlər. 1902-
ci ildə rus alimi S.K.Dzercikovski, bir qədər sonra Berinq 
(Almaniya) və Ramon (Fransa) anatoksin alaraq bundan xəstə-
liyin profilaktikasında istifadə etməyi təklif etmişlər. MDB-də ilk 
dəfə difteriyaya qarşı anatoksin 1923-cü ildə Q.M .Musa bəyov 
adına Azərbaycan Elmi-Tədqitat Virusologiya, Mikrobiologiya 
və Gigiyena İnstitutunda hazırlanmışdır.

Yayılması. Difteriya bütün dünyada geniş yayılmış xəstə lik-
dir. Xəstələnmə səviyyəsi ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif səbəb lər ü z-
ündən (sosial şərait, peyvənd işinin təşkili, coğrafi vəziy yət, iqlim, 
əhalinin sıxlığı və s.) müxtəlif olur. Tropik iqlimə m a lik və əhalisi 

downloaded from KitabYurdu.org



354

seyrək yerləşmiş ölkələrdə difteriyaya az təsadüf edilir. Sosial 
f ə lakətlər (müharibə, aclıq, əhalinin miqrasiyası), bir qay da ola-
raq bu xəstəliyin dəfələrlə çoxalmasına səbəb olur. İkinci Dünya 
müharibəsi zamanı təkcə Avropada difteriya ilə 3 mln xəstəlik 
hadisəsi qeyd edilmişdir.

Son illərdə peyvənd və epidemiya əleyhinə tədbirlərin geniş 
tətbiqi nəticəsində bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə difteriya ləğv 
edilmiş, digərlərində isə çox aşağı səviyyəyə endirilmişdir. MDB -
nin əksər respublika, diyar və vilayətlərində müasir difteriya spo -
radik halda qeyd edilir, bir çoxlarında isə tamamilə ləğv olun-
muşdur.

Etiologiyası. Difteriya çöpləri polimorf olub, uzunluğu 1-6 
mkm, eni isə 0,3-0,5 mkm arasında tərəddüd edir. Bəzən daha 
qısa və ya, əksinə, uzun olurlar. Hərəkətsiz, sporsuz, Qram-
müsbət, ucları şiş, s ancaq başını xatırladan çöplərdir. Neyser 
ü sulu ilə boyandıqda daxilində 2, bəzən daha çox tünd rəngə b o-
yanan dənəciklər görünür, bunlara Babeş-Ernst və ya volyutin 
dənəcikləri deyilir. Difteriya çöpləri oksigen olduğu şəraitdə və 
zəif qələvi reaksiyada (pH-7,6-8,0) yaxşı inkişaf edir. Adi qidalı 
mühitlərdə pis bitir, qan və zərdab olan mühitlərdə sürətlə böyü-
yür. Ən yaxşı qidalı mühit Leffler və Klauberq-tellurlu qidalı 
mühitlərdir. Difteriya mikroblarının 3 tipi məlumdur: gravis,�
mitis� və� intermedius. Bundan əlavə, təbiətdə yalançı difteriya 
çöpləri də yayılmışdır. Difteriyanın toksik formasında ən çox 
gravis tipi, tək-tək baş verən xəstələnmə hallarında isə mitis tipi 
tapılır. Difteriya çöpləri ekzotoksin ifraz edirlər, bu toksinə hind 
donuzları, cücələr, pişiklər, itlər, dovşanlar, göyərçinlər, mey-
munlar çox, atlar, keçilər, siçovul və siçanlar isə az həssasdırlar.

Difteriya çöpləri duru mühitdə 60°C temperaturda 10 dəqiqə 
ərzində məhv olurlar. Tüpürjəklə stəkanın kənarına düşdükdə 15 
günə kimi salamat qalırlar. İşıqda 4-8 saatdan sonra məhv olur-
lar. Tozda 5 həftəyə, suda və süddə 6-20 gün, meyitdə isə 2 həf-
təyə qədər yaşayırlar; 5%-li karbol turşusu, 1%-li süleymani 
m əh lulları və 50-60%-li spirt bir dəqiqə ərzində onları məhv edir. 
Otaq hərarətində 2 aya qədər yaşayırlar.

Patogenez və klinikası. Törədici orqanizmə burun və boğa-
zın selikli qişası, traxeya, badamcıqlar, cinsiyyət üzvləri, kon-
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yunktiva, eləcə də zədələnmiş dəridən daxil olur. Difteriya çöp-
ləri daxil olduğu yerdə inkişaf edərək iltihabı nekrotik xas səli 
dəyişiklik əmələ gətirir, həmçinin toksin ifraz edir ki, o da qana 
daxil olaraq əsasən ürək və qan-damar sistemini, böyrək üstü 
vəziləri və periferik sinir sistemini zədələyir. Difteriyada bakte-
riemiya, bir qayda olaraq, qeyd edilmir.

2-3 gün çəkən (bəzən 7 gün) inkubasiya dövründə xəstə 
yoluxucu deyil, çöplər ətraf mühitə yayılmır. Toxumalarda ilti-
habı nekrotik proses başlanan müddətdən törədici ağız boşlu-
ğundan burun, boğaz nahiyəsinə çıxaraq oradan xaricə ifraz olu-
nur ki, bu andan etibarən xəstə yoluxuculuq qabiliyyətini kəsb 
edir.

Difteriyanın kliniki gedişi müxtəlifdir: yayılmış, lokalizə 
o lun muş, əsnək, toksiki, subtoksiki, hipertoksiki, hemorragik və 
qanqrenoz formalar və difteriya inağı (krup) kimi kliniki forma-
ları müəyyən edilir. Boğaz və burun difteriyası əsasən kiçik yaşlı 
uşaqlarda qeyd edilir. Konyunktiva, qulaq, xarici tənasül üzvləri, 
göbək, dəri: örtüyü, zədələnmiş səthlərin difteriyasına çox nadir 
hallarda təsadüf edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, aktiv immuniza-
siyanın geniş tətbiqi nəticəsində xəstəliyin yüngül və gizli gedişi 
daha çox qeyd edilir.

Bəzən difteriya bakteriyaları traxeyaya yayılaraq asfiksiyaya 
səbəb olur. Xəstəliyi keçirdikdən sonra davamlı antitoksik i m-
munitet əmələ gəlir. Müəyyən edilmişdir ki, qanın 1ml-də 1/30 -
dan az olmayaraq antitoksik vahidi tapılan şəxslər, adətən, difte-
riya xəstəliyinə yoluxmurlar.

İnfeksiya mənbəyi. Difteriya xəstəliyində infeksiya mən-
bəyi xəstə və törədicigəzdirənlərdir. Törədicinin toksigen ş tam-
ları bütün xəstəlik və rekonvalessensiya dövründə (3-4 ay müd-
dətində) orqanizmdən ifraz olunurlar. Epidemioloji cəhət dən ən 
təhlükəlisi infeksiyanın yüngül və gizli keçən formalarıdır. H a-
zırda atipik formada keçən xəstəlik difteriya ilə xəstə lə nən lərin 
80%-də qeyd edilir. Xəstəliyin yayılmasında burun, göz və d ə ri 
zədələnməsi olan xəstələr böyük rol oynayır. Difteriyanın epide-
miologiyasında rekonvalessent törədicigəzdirənlər xüsusi yer t u-
tur. Müəyyən edilmişdir ki, xəstəlik keçirmişlərin boğaz və b a-
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dam  cıqlarında difteriya çöpləri xəstəliyin başlanmasından 3 
həftə sonra 18-20%, 5 həftə sonra isə 3% tapılır. Ayrı-ayrı hal-
larda isə törədici xəstəlik başlanandan 7 həftə sonra tapılır. B ə-
zən törədicigəzdirmə 90 günə qədər davam edə bilər. Sağlam t ö-
rədicigəzdirənlərdən yoluxma rekonvale ssentlərə nisbətən 20- 24  
dəfə az baş verir. Toksigen törədicigəzdirmə ən çox xəs təni 
əhatə edən şəxslər arasında qeyd edilir, belə törədici gəz dirənlər 
epidemioloji cəhətdən daha təhlükəlidir. İmmun kol lektivdə t ö-
rə dicigəzdirənlərin, demək olar ki, əhəmiyyəti yox dur, çünki o n-
ların çoxu atoksigen difteriya çöpləri gəz di rir lər. Törədi ci gəz-
dirmə çox vaxt 4 yaşına qədər uşaqlar arasında qeyd edilir, 4-8 
yaşında azalır, 12 yaşından sonra isə daha az təsa düf edilir.

Müddətinə görə törədicigəzdirənlər aşağıdakı nisbətdə qeyd 
olunur: tranzitor – 63,9%, 2 həftəyə qədər – 9,6%, 2 aya qədər 
3%, bir neçə aydan 4 ilə qədər – 23,5%. Uzunmüddətli törədici-
gəzdirməyə xronik tonzillit və burun-boğazın xroniki xəstə lik-
ləri şərait yaradır. Sağlam törədicigəzdirənlərdə Şik reaksiyası, 
adə tən, mənfi olur, bununla belə, törədicigəzdirmə a n ti  tok sik i m-
munitetin səviyyəsindən asılı deyil. Epidemioloji əhəmiyyətinə 
görə toksigen törədici xaric edənlər xəstələrə bərabər hesab ed i-
lirlər.

Yoluxma mexanizmi. Difteriyanın yayılması əsasən hava-
damcı yoluxma mexanizmi ilə müəyyən edilir. Xəstə və törədici-
gəzdirənin ətrafında hava öskürək, asqırıq, danışıq, qışqırma və 
ağlama zamanı difteriya çöpləri ilə çirklənir. İnfeksiya mənbə-
yindən 0,5-2 m məsafədə olanlar difteriya ilə daha tez yoluxur-
lar. Törədicinin quru şəraitə davamlılığı hava-toz yolu ilə də 
yo lux mağa imkan verir. Məişət əşyaları (qab-qacaq, oyuncaq və 
s.) vasitəsilə difteriya nisbətən zəif yayılır. Xəstə uşağın tez-tez 
və uzun müddət istifadə etdiyi oyuncaq daha böyük epidemioloji 
əhəmiyyətə malikdir. Qida vasitəsilə (süd, kremli pirojna və s.) 
difteriyanın yoluxması nadir hallarda baş verir. Bəzi hallarda 
difteriya törədicisini dəriyə, gözə və tənasul üzvlərinə bu mik-
roblarla çirklənmiş əllə yoluxdurmaq mümkündür.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Difteriya uşaq yoluxucu xəstə-
liyidir. Difteriya ilə ümumi xəstələnmənin 85%-i uşaqlar ara-
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sında baş verir. Difteriyaya 1 yaşından 6 yaşa qədər uşaqlar daha 
həssasdır. Xəstələn mələrin 2/3 hissəsi bu yaşlarda qeyd edilir. 
Xəstəlik keçirmişlərdə immunitet yaranır, ançaq 5-7%-də təkrar 
xəstələnmə mümkündür. Difteriyaya qarşı immunitetin v ə ziy-
yətini antitoksinlərin qanda səviyyəsi və ya Şik reaksiyası ilə 
müəyyən edirlər. Qanda 0,03 AV/ml antitoksinin olması və ya 
Şik reaksiyasının mənfi cavabı difteriyaya qarşı immunitetin 
olduğunu göstərir.

Ümumiyyətlə, bütün insanlar difteriya xəstəliyinə həssas dır lar, 
aktiv immunizasiyadan geniş istifadə edilənədək əhalinin 20 %-i 
bu infeksiya ilə xəstələnirdilər. Bununla belə, xəstələnmə insan-
ların yaşı ilə sıx bağlıdır. Bu fakt onunla izah edilir ki, yaşa dol-
duqca əhali arasında təbii immunizasiya nəticəsində (törədici ilə 
təbii təmas zamanı) fəal immunitet yaranır. 15 yaşdan sonra dif-
teriya ilə yoluxmaya nadir hallarda rast gəlinir. Böyüklər ara-
sında xəstələnmə ümumi xəstələnmənin 2-10%-ə qədərini təşkil 
edir. Anadan olduqdan sonra ilk aylar anadan keçən passiv 
immunitet sayəsində uşaqlar nadir hallarda xəstələnirlər. Şəhər-
lərdə təbii immunizasiya prosesi tez getdiyindən kənd əhalisinə 
nisbətən şəhər əhalisi arasında difteriyaya həssas olanların sayı 
azdır. Müasir dövrdə geniş immu nizasiya aparıldığından xəstə-
liyin dövrü yüksəlişi və fəsilliliyi öz əhəmiyyətini itirmişdir. 
Müx təlif ərazilərdə difteriyanın epidemioloji qanunauyğunluqla-
rını müəyyən etmək üçün ayrı-ayrı xəstələn mələrin epidemioloji 
təhlilinin nəticələrindən, törədicigəzdiriciliyin müayinə məlu-
mat larından, alınmış ştamların toksigenliyinin öyrənil məsinin 
nəticələrindən və əhalinin immunoloji strukturu haqqında məlu-
mat lardan istifadə edilir.

Difteriya xəstəliyinin epidemik ocağında müayinə apararkən 
deyi lənləri nəzərə almaq lazımdır. İnfeksiya mənbəyini axtar-
mağa başladıqda rayon GEM-dən xəstə (gəzdirici) haqqında 
məlumat, əgər xəstə (gəzdirici) uşaq müəssisəsinə gedirsə, ora-
dan məlumat almaq lazımdır. Əgər xəstəni əhatə edənlər arasında 
difteriyaya tutulmuş ilə xəstə tapılmazsa, çalışmaq lazımdır ki, 
epidemioloji müayinənin gedişində infeksiya mənbəyi aş kar edil-
sin.
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Xəstələrdən başqa, rekonvalessentlər, xəstəliyi keçirmişlər və 
sağlam törədicigəzdirənlər difteriya xəstəliyində infeksiya mən-
bəyi ola bilər. Difteriyanın klinik polimorfizmliyinə, o cüm lə dən 
yüngül angina formasında gedən hadisələrə, uzun sürən ri nitlərə 
və s. diqqət vermək lazımdır. İnfeksiyanın mən bə yini tapmaq 
üçün xəstə ilə təmasda olan bütün şəxslər klinik yoxlamadan 
keçirilir və bakterioloji müayinə edilir.

Xəstəliyin yoluxma mexanizmini aşkar edərkən onu nəzərə 
almaq lazımdır ki, xəstəlik çox vaxt hava-damcı yolu ilə, o l-
duq ca az hallarda isə təmas və qida (süd və süd məhsulları) v a si-
təsilə yayılır.

Uşaq müəssisəsində ocağı müayinə edərkən qruplararası təc-
rid və ümumi oyuncaqlardan istifadə vəziyyəti yoxlanılmalıdır.

Xəstənin və onunla təmasda olan uşaqların peyvənd anamne-
zinin toplanması epidemioloji müayinənin vacib elementidir. 
Bunun üçün profilaktik peyvənd kartalarından (63№-li forma) 
isti fadə etmək olar. Xəstə və onunla təmasda olanların peyvənd 
edildiklərini, neçə dəfə vaksinasiya olunduqlarını, immunizasiya 
sxeminin pozulub-pozulmaması, hansı dozada peyvənd aldıqları, 
xəstəliklə peyvənd arasında keçən müddəti müəyyən etmək 
lazımdır.

Epidemiya əleyhinə aparılan tədbirlərin tamlığını öyrənərkən 
nəzərə almaq lazımdır ki, bütün xəstələr hospitallaşdırılmalı, 
x əs  tə liyə şübhəli şəxslər diaqnostik şöbədə (palatada) yerləş-
dirilməli, diaqnozu təsdiq olunanlar isə difteriyalı xəstələr olan 
şöbəyə (palataya) köçü rülməlidir; xəstə xəstəxanadan evə sağa-
landan sonra 2 gün intervalla 2 dəfə müayinə olunub mənfi 
nəticə alındıqda yazıla bilər; toksigen törədicigəzdirənlər xəstə-
xanada müalicə olunmalı və evə 2 dəfə laborator müayi nəsindən 
mənfi nəticə aldıqdan sonra yazılmalıdırlar; evdə və uşaq müəs-
sisələrində xəstə ilə təmasda olanlar 7 gün müddətdə müşahidə 
al  tın da saxlanılaraq bakterioloji müayinə olunmalıdırlar; uşaq 
müəssisələrinə gedən uşaqlar və orada işləyənlər bakterioloji 
m ü ayinə olunmalı və mənfi nəticə alındıqda müəssisəyə buraxıl-
malıdırlar; 4 yaşdan 14 yaşa kimi xəstə ilə təmasda olan uşaqlar 
son bir il ərzində Şik sınağına yoxlanmayıbsa, onları mütləq bu 
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müayinədən keçirmək lazımdır. Sınağın nəticəsi qəti olmadıqda 
həmin uşaqlar bir dəfə peyvənd edilməlidirlər, müsbət olduqda 
isə iki dəfə peyvənd edilməlidirlər; difteriya ocağında dezinfek-
siya aparılmalıdır; uşaq müəssisəsində difteriya qeyd edildikdə 7 
günlük karantin qoyulmalıdır; uşaqlar və müəssisə işçiləri törə-
di cigəzdirənliyə görə bakterioloji, immun vəziyyəti öyrən mək 
üçün isə Şik sınağı vasitəsilə müayinə olunmalıdırlar; onlar tibbi 
müşahidə altında saxlanılmalıdır; təkrar xəstəlik baş ver dik də 
uşaq müəssisəsi 7 günlüyə bağlanmalı, aşkar edilmiş törə dici-
gəz dirənlər qeydə alınmalı və təkrar müayinəyə cəlb e dil məlidir; 
təkrari müayinə zamanı törədici tapılmayıbsa, həmin şəxs tranzi-
tor törədicigəzdirən hesab edilərək qeydiyyatdan çı xa rılır, uşaq 
müəssisəsinə isə onlar nəticəsi 2 dəfə mənfi olan müayinədən 
sonra buraxılırlar; təkrari törədici tapılan şəxslərdə törədici 
toksigendirsə, sanasiya edilməlidir, toksigen olmayan törə di ci-
gəz dirənlər o vaxt təcrid edilməlidirlər ki, zəif və tam peyvənd 
olunmayan uşaq müəssisəsinə getmiş olsunlar; sanasiyadan 
əv vəl törədicigəzdirənləri otolorinqoloq müayinə etmə lidir, b u-
run-boğazda ilti ha bi proses tapılarsa, onlara lazımi müa licə təyin 
edilməlidir; antibio tiklərlə yanaşı, belə şəxslərə v i  ta  minlər və 
orqanizmi ümumi möh kəmləndirən dərmanlar təyin edilməlidir; 
sanasiya kursu qurtardıqdan 3 gün sonra bakterioloji müayinə 
apa rılmalıdır; əgər difteriya çöpləri tapılarsa, sanasiya təkrar 
edilməlidir; törədicigəzdirənlər uşaq kollek tivinə 2 dəfə nəticəsi 
mənfi olan müayinədən sonra buraxılırlar; sanasiyaya laqeyd 
qalan toksigen törədicigəzdirənləri tam peyvənd olunmuş sağ-
lam kollektivə 30 gündən sonra, qeyri-tam peyvənd olunmuş 
kollektivə isə 60 gündən sonra buraxılırlar.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Difteriya ilə mübari-
zədə həlledici rol spesifik profilaktikaya məxsusdur. Müasir 
şərait də Avropa ölkələrində difteriyaya qarşı peyvənd tetanus və 
poli  o mielitlə birlikdə aparılır. Son illər MDB ölkələrində uşaqla-
rın im munizasiyasında AGDT vaksini, ADT anatoksini, AD-ana-
toksinindən istifadə edilir. AGDT vaksini ilə peyvənd poliomie-
lit peyvəndi ilə eyni vaxtda aparılır. Respublikamızda peyvənd 
uşaqlara 2 aylığından vurulur. AGDT vaksinini 0,5 ml miqdarda 
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1 ay intervalla 3 dəfəyə vururlar. AGDT ilə revaksinasiya 0,5 ml 
miqdarında vaksinasiya qurtarandan 1,5-2 il sonra aparırlar. 
İkinci revaksinasiyanı 6 yaşında, məktəbəqədər müddətdə apa-
rırlar. AGDT vaksini ilə peyvənd apardıqda yerli və ümumi r e-
ak siyalar baş verir. Yerli reaksiya preparat vurulan yerdə q ı zartı 
və infiltirat əmələ gəlməsi ilə özünü göstərir. Ümumi reaksiya 
nasazlıq hissi və hərarətin artması ilə (37,5°C-orta reaksiya; 
38,6°Cvə çox yüksək reaksiya) özünü göstərir. Uşaqların düzgün 
seçilməsi zamanı yüksək reaksiya 1%-dən çox olmur. Na dir hal-
larda AGDT ilə peyvənd zamanı qeyri-adi reaksiya yaranır (şok, 
qıcolma, allergik səpgilər). Belə reaksiya baş ver dikdə təkrari 
peyvənd uşaq həkimi ilə məsləhətdən sonra aparıla bilər. Şok baş 
verdikdə 0,03-1,0 adrenalin (1:100), kofein, kardiamin, qızdırıcı 
əməliyyat, oksigenlə nəfəs vermək, hormonal dərmanlar və s. t ə-
yin edilir. Göyöskürək keçirmiş 11 yaşa qədər uşaq lar və AGDT 
vaksininə əks-göstərişi olan 6 yaşa qədər uşaqlar ADT anatok-
sini ilə peyvənd edilirlər. Preparat 0,5 ml miqdarda 1-1,5 ay 
intervalla 2 dəfəyə vurulur. Bəzi hallarda intervalı 6 aya qədər 
uzatmaq olar. Birinsi revaksinasiyanın ADT anatoksini ilə 1,5-2 
ildən sonra, ikinci 6 yaşda, üçüncü 11 yaşında hər dəfə 0,5 ml 
dozada aparılır. Əvvəllər peyvənd almamış 12 yaş və ondan 
yuxarı uşaqlarda ADT anatoksini 0,3 ml dozada 30-40 günlük 
intervalla 2 dəfəyə vurulur. Birinci peyvəndə yüksək reaksiya 
a lı nırsa, ikinci vurulmur, revaksinasiya aparılmır. Bu yaşlarda 
uşaqlara epidemioloji göstəriş ol duqda preparat 0,3 ml dozada bir 
dəfə yeridilir.

AD anatoksini difteriya ilə xəstələnmiş, Şik reaksiyası müs-
bət olan 11 yaşına qədər uşaqlara, xəstəlik keçirəndən 6 ay sonra 
0,5 ml dozada vurulur. Revaksinasiya 0,5 ml vurmaqla aparılır. 
Difteriyaya qarşı immunitetin vəziyyətini öyrənmək üçün Şik 
sınağından istifadə edilir: bunun üçün aktiv (qızdırılmış) 0,2ml-
də 1/40 D olan difteriya toksinindən istifadə edilir. Toksin tuber-
kulin şprisi ilə bazuönü nahiyədə dəri içərisinə yeridilir, orada 
10-15 dəqiqədən sonra ağ rəngli qabarıq qeyd edilir. Sınağın 
n əticəsini 72-96 saatdan sonra yoxlayırlar. Sınaq iynə vurulan 
yerdə qızartı və infiltirat qeyd edildikdə müsbət qiymətləndirilir. 
Şik sınağına aşağıdakı qaydada qiymət verilir:

downloaded from KitabYurdu.org



361

Sınaq mənfidir – qızartı və infiltrat qeyd edilmir;
Sınaq şübhəlidir – qızartı və infiltratın həcmi 0,5 sm-dən çox 

deyil;
Sınaq müsbətdir (+) – qızartı və infiltrat 1-1,5sm-dən çox 

deyil;
Sınaq müsbətdir (++) – qızartı və infiltrat 1,5-3 sm 

həcmindədir;
Sınaq müsbətdir (+++) – qızartı və infiltrat 3 sm böyükdür.
Düzgün peyvənd aparılan kollekivdə Şik sınağı 1%-dən çox 

müsbət olmur, onun nəticəsi profilaktik peyvəndlərin qeydi kar-
ta  sında (63№-li forma) qeyd edilir. Şübhəli və zəif müsbət sınaq 
alınmış uşaqlara (+) birdəfəlik peyvənd vurulur. Müsbət sınaqda 
(++ və ya +++) peyvənd vaksinasiyada olduğu kimi iki dəfəyə 
aparılır. 12-19 yaşlı şəxsləri müsbət sınağın inten siv li yin dən 
asılı olmayaraq 0,3 ml dozada bir dəfə peyvənd edirlər, kənd 
mək təblərində 5% uşaqlarda Şik sınağı müsbət olarsa, peyvənd 
aparılmır, 6-15% uşaqlarda müsbət nəticə alındıqda bütün uşaq-
lar müayinə olunur və immuniteti olmayanlar peyvəndə cəlb 
edilirlər. Nəticə 20% və çox olduqda tibbi əks-göstərişi olmayan 
bütün uşaqlar birdəfəlik peyvənd edilirlər.

Difteriyanın profilaktikasında difteriya toksigen ştamlarını 
gəz  dirənlər və xəstələrə dair aparılan tədbirlərin böyük əhə miy-
yəti var.

Xəstəyə və xəstəliyə şübhəlilərə hospitallaşdırmanı gözləmə-
dən aşağıdakı hallarda təcili olaraq göstərilən dozalarda difteriya 
əleyhinə zərdab vurulur: əsnək difteriyasının lokalizasiyalı for-
masında – 10.000-20.000 MV zərdab, subtoksiki for ma da – 
40.000-50.000 MV, I dərəcəli toksik formada – 50.000-70.000 
MV, II dərəcəli toksiki formada – 60.000-80.000 MV, III 
dərəcəli toksiki formada – 100.000-120.000 MV, qırtlaq difteri-
yasında – 40.000-50.000 MV. Kurs dozası birdəfəlik dozadan 
2-2,5 dəfə çox olur.

Difteriyanın spesifik müalicəsinin əsasını desinsibilizasyadan 
sonra təcili difteriya əleyhinə antitoksik zərdabın yeridilməsi 
təş kil edir. Ən əvvəl dəri daxilinə 0,1 ml 1:100 həll edilmiş zər-
dab (hər qutuda hazır olur) yeridilir. 20 dəqiqədən sonra reak-
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siya mənfi olarsa və ya hiperemiya 1 sm-dən az olarsa, 0,1 ml 
həll olunmamış difteriya əleyhinə zərdab vurulur, 30-60 dəqi-
qədən sonra isə bütün müalicə dozası əzələ içərisinə yeridilir. 
Müsbət dəri sınağı qeyd edildikdə zərdab ancaq mütləq gös təriş 
olduqda həkim müşahidəsi altında vurula bilər. Burada da 20 
dəqiqə fasilə verməklə dəri daxilinə vurmaq üçün istifadə olu-
nan zərdab 0,5, sonra 2, daha sonra isə 5 ml miqdarında dəri a l-
tına vurulur. Reaksiya baş vermədikdə 0,1 ml həll edilməmiş 
zər dab vurulur, reaksiya alınmadıqda 50 dəqiqədən sonra bütün 
dozanı əzələ içərisinə vururlar. Əgər deyilən dozaların birinə 
reaksiya alınarsa, zərdab narkoz altında yeridilir.

Dəridaxili sınaq üçün zərdab olmadıqda difteriyaya qarşı zər-
dab əvvəlcə 0,1 ml dozada, bundan 30-60 dəqiqədən sonra 2 ml 
miqdarında dəri altına yeridilir. Peyvənd olunanlar 1 saat ə r zində 
həkim müşahidəsi altında saxlanılır.

Bəzi hallarda zərdab vurulandan 4-6 gün və 2 həftə keçdik dən 
sonra üşütmə, hərarətin yüksəlməsi, qıcolma, səpgilər və ürək qan 
– damar sisteminin pozulması ilə özünü göstərən reaksiya baş 
verir. Bəzən şok və anafilaktik reaksiya qeyd edilir. Belə hallarda 
həmin şəxslərə yaşından asılı olaraq 0,3-1 ml adrenalin (1:1000) 
və ya 0,2-1 ml efedrin (5% məhlul) vurulur.

Difteriyanın ocağında cari və son (yekun) dezinfeksiya aparılır. 
Qab-qacağı zərərsizləşdirmək üçün onları 2%-li soda m əh lulunda 
15 dəqiqə ərzində qaynadır və ya 1%-li xloramin məh lulunda 1 
saat saxlayırlar. Alt və yataq paltarı, dəsmalları 15 d ə qiqə qaynat-
maqla və ya 3%-li xloramin məhlulunda 1-1,5 saat islatmaqla, 
üst paltarı isə kamera dezinfeksiyası və ya 3%-li xloramin m əh-
lulu ilə hopdurma vasitəsilə zərərsizləşdirirlər. Uşaq müəs si sə lə-
rin də az qiymətli oyuncaqlar, kitablar və şəkillər yandırılır. Q a-
lan oyuncaq və əşyalar hazırlandığı materialdan asılı olaraq ya 
qaynadılır, ya da 1%-li xloramin məhlulunda bir saat müddətində 
isladılır. Divar, döşəmə, qapı, pəncərə və mebeli çox vaxt 0,5%-
li xloramin məhlulu ilə silməklə dezinfeksiya edirlər.

Rekonvalessenti xəstəxanadan törədicigəzdiriciliyə görə 2 dəfə 
müayinə edildikdən sonra cavab mənfi olarsa, evə yazmaq olar.

Laborator diaqnostikası. Laboratoriya şəraitində xəstəliyin 
diaqnozunu qoymaq məqsədilə əsnək, burun, göz, dəri, bəzən 
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q a dın tənasül üzvlərindən steril tamponla alınmış material müa-
yinədən keçirilir.

İlkin cavabı 0,5-1 saatdan sonra almaq olar. Bunun üçün 
materialdan yaxma hazırlanır; od üzərində fiksə edilir, sonra sulu-
spirtli metilen boyası və ya göy toluidin rəngi, eləcə də Neyser, 
Albert rəngləri ilə boyayır və mikroskopla müayinə edirlər.

Mikroskopik tədqiqatla yanaşı, patoloci material müvafiq 
qidalı mühitlərə əkilir. Ən yaxşı nəticə Leffler və Klauberq (tel-
luritli qanlı aqar) mühiti tətbiq edildikdə əldə olunur. Becər-
mədən 12-14-48 saat sonra əvvəlcə mühitlərdə bitmiş mikrob 
kulturasından yaxma hazırlayıb Qram və Neyser üsulu ilə rəng-
lə yərək mikroskop altında baxırlar.

Təmiz halda alınmış mikrob kulturasının morfoloji, kultural, 
biokimyəvi, seroloji müayinəsindən, patogenliyini öyrəndikdən 
və onu korinebakterium dəstəsinə daxil olan digər növlərdən fərq-
ləndirdik dən sonra xəstəliyin diaqnozu qoyulur. Difteriya ç öp-
lərinin biokim yəvi xassəsini öyrənən zaman hidrogen-sulfidin və 
ureaza fermentinin əmələ gəlməsinə xüsusi diqqət yetiril məlidir. 
Məlum olduğu kimi, difteroidlər və yalançı difteriya çöpləri hid-
rogen sulfid əmələ gətirmədikləri halda ureaza fermenti ifraz 
edərək karbamidi parçalıyırlar, lakin həqiqi difteriya çöpləri hid-
rogen sulfid əmələ gətirirlər. Hidrogen-sulfidi təyin etmək üçün 
Pizu sınağı qoyulur. Bunun üçün öyrəniləcək mikrob kulturası 
tərkibində sistin və qurğuşun-asetat olan xüsusi qidalı mühitə 
əkilir. Həqiqi difteriya çöpləri hidrogen sulfid əmələ gətirdikləri 
üçün mühit qaralır. Karbamidin parçalanmasını bilmək üçün kul-
turanı tərkibində krezolrot indikatoru və 1% karbamid olan bul-
yona əkirlər. Mikrob ureaza fermenti ifraz edərək karbamidi par-
çalayır, nəticədə mühit qırmızı rəngə boyanır.

Xəstəliyin diaqnozunun təyinini sürətləndirmək məqsədilə 
bir sıra əlavə təcili üsullar təklif edilmişdir. Bunlardan Fortner, 
Zole, Arkavin, Şneyerson və s. üsulları göstərmək olar, onların tət-
biqi nəticəsində cavabı 2-4 saat ərzində almaq olar.
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Göyöskürək

Göyöskürək bakteriyalar tərəfindən törədilən kəskin yolu-
xucu xəstəlikdir, hava-damcı yolu ilə yayılır, dövrü gedişə ma -
likdir. Xəstəlikdə tutmalarla öskürək səciyyəvi əlamət sayılır. 
Xəs  təlik zamanı tənəffüs, sinir və qan-damar sistemləri zədə lən-
miş olur.

Qısa tarixi məlumat. Bu xəstəlik ilk dəfə Parisdə baş verən 
və çoxlu ölümə səbəb olan göyöskürək epidemiyası zamanı 
1578-ci ildə Qiyom və Bayu tərəfindən aşkar edilmişdir. Bundan 
100 il sonra Uillis Londonda göyöskürək epidemiyasını təsvir 
e tmişdir. Rusiyada ilk dəfə bu xəstəliyə haqqında məlumatı M.
Mak simoviç-Ambodik (1784), sonralar isə uşaq həkimi X o tov-
ski (1847) vermişlər. Törədicinin təmiz kulturası ilk dəfə 1906-
cı ildə Borde və Janqu tərəfindən əldə edilmişdir.

Yayılması. Göyöskürək dünyanın bütün ölkələrində qeydə 
alınır. Geniş profilaktika tədbirləri həyata keçirildiyindən müasir 
dövrdə xəstəlik nisbətən az təsadüf edilir və klinik gedişi yüngül 
olur və adətən, sağalma ilə nəticələnir.

Etiologiyası. Göyöskürəyin törədicisi göyöskürək çöpləri – 
Bordetella�pertussis -dır. Müasir təsnifata əsasən Bordetella cin-
sinə və Brucellacea ailəsinə aiddir. O, ucları girdə, qısa, oval 
şəkilli, uzunluğu 0,2-0,5 mkm, qalınlığı isə 0,2-0,6 mkm ara-
sında tərəddüd edən Qram-mənfi, hərəkətsiz, sporsuz, zəif kap-
sullu, ucları nisbətən tünd rənglənən çöpşəkilli mikroblardır. 
Romanovski-Gimza üsulu ilə rəngləndikdə kapsul aydın görü-
nür. Adi qidalı mühitdə bitmir. Onu becərmək üçün çox vaxt 
Borde-janqu qidalı mühitindən (qanlı-qliserinli-kartoflu aqar) i s-
ti fadə edilir, orada mirvari dənəciyini, yaxud civə damcılarını 
xatırladan koloniya əmələ gətirir. Bundan başqa, o, südlü və k a-
zeinli-kömürlü aqarda da becərilir. Koloniyası kiçik olub, b o-
zumtul krem rənginə çalır. Çöplər xarici mühit amillərinin t ə-
sirinə qarşı davamsızdırlar. 56°C hərarətdə 10-15 dəqiqədən, 
g ü nəş şüalarının təsirindən isə 1 saatdan sonra məhv olurlar. Q u-
ru   muş bəlğəmdə bir neçə saat qala bilərlər. Yüksək hərarət və 
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dezinfeksiyaedici maddələrə qarşı çox həssasdır, aerobdur, 36°-
37°C hərarətdə yaxşı bitir.

Göyöskürək çöplərinin tərkibində aqlutinogen, toksin və h e-
maqlütinin var. Göyöskürək çöplərindən iki cür toksin alınmış-
dır: termolabil – bu, 56°C hərarətdə 30 dəqiqə ərzində parçala-
nır; termostabil – bu isə 100°C hərarətdə 5 saat müdətində belə 
toksigenliyini itirmir.

Patogenez və klinikası. Göyöskürək çöpləri hava-damcı y o-
lux ma yolu ilə tənəffüs orqanlarına daxil olduqdan sonra onun 
selikli qişasında inkişaf edərək özündən toksin ifraz edir. G ö y-
öskürək toksini ilk növbədə tənəffüs, sinir və qan-damar sis-
teminə təsir edərək bronxların, tənəffüs əzələlərinin spazmına, 
periferik dəri damarlarının tonusunun artmasına səbəb olur. B un  -
lar tənəffüs pozulmasına və orqanizmdə allergik vəziyyətin 
yaranmasına səbəb olur.

Peyvənd olunmamış uşaqlarda göyöskürək xəstəliyi tədricən 
inkişaf edir, yüksək inkişaf dövrünə 2-3-cü həftədə çatır. Xəs-
təliyin gedişi dövrü davam edir, onu 4 dövrə ayırmaq olar:

1. İnkubasiya�dövrü orta hesabla 5-8, bəzi hallarda isə 14-18 
gün çəkir. Həyatının ilk aylarında göyöskürəklə xəstələnən uşaq-
larda bu dövr 2-3 günə kimi qısalır. Bu dövrdə xəstənin heç bir 
şikayəti olmur.

2. Kataral� dövr – bu dövr 12-15 gün çəkir (südəmər uşaq-
larda 3-5 gün); bu zaman xəstələrdə öskürmə, bəzən zökəm, 
hərarətin bir qədər yüksəlməsi (axşam və gecə vaxtı) qeyd edilir.

3.�Spazmatik�öskürək�dövrü. Bu dövrdə xəstədə öskürək tut-
maları başlayır, əvvəl gündə 5-6 dəfə, sonralar isə bunların sayı 
50-60 dəfəyə çatır, bu vəziyyət 3-4 həftə çəkir. Öskürək zamanı 
x əs  tənin başına qan toplanması, gözündən yaş axma, qusma, b ə-
zən özündən asılı olmayaraq sidik və nəcis ifrazı qeyd edilir. 
Xəstələrin sklerasına qansızma və dilinin altında yaralar əmələ 
gəlir. Şiddətli öskürək tutmaları nəticəsində uşaqların sifəti və b ə -
dənləri bir qədər şişib göyərir. Elə buna görə də xəstəliyə g ö y-
öskürək adı verilmişdir. Xəstəlik ağır keçən hallarda asfiksiya 
( b oğulma) nəticəsində tənəffüs dayanır və ölüm baş verir.
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4. Xəstəliyin� sönməsi� dövrü. Bu dövr 1-3 həftə çəkir. Bu 
dövrdə öskürək tutma əlamətini itirir, öskürək zamanı qusma 
kəsilir, xəstənin iştahası artır, ümumi vəziyyəti yaxşılaşır.

Keçirilmiş xəstəlikdən sonra xəstədə möhkəm və uzun müd-
dətli immunitet yaranır. Xəstəliyin klassik forması ilə yanaşı, çox 
vaxt onun yüngül keçən səthi formaları da qeyd edilir. Buna çox 
vaxt profilaktik peyvənd almış uşaqlarda təsadüf edilir. Xəs təlik 
keçirmiş uşaqların qanında aqlütinin, presipitin və komp le ment-
ləri birləşdirən əkscisimlər yaranır.

İnfeksiya mənbəyi. Göyöskürəkdə infeksiya mənbəyi xəstə 
i n sandır. Xəstə klinik əlamətlər başlanan vaxtdan (bəzən inkuba-
siya dövrünün axırıncı iki günündən başlayaraq) yoluxucudur. 
Yoluxma təhlükəsinin səviyyəsi xəstəliyin dövrlərindən asılıdır. 
Xəstəliyin başlanğıcında kliniki əlamətlər digər mənşəli yuxarı 
tənəffüs yollarının iltihabı, bronxit və traxeitlərə oxşadığından 
göyöskürək diaqnozunun qoyulması çətinlik törədir.

Bununla yanaşı, xəstəliyin kataral dövründə xəstələrin 
7 0 - 100%-də laborator yolla törədicini aşkar etmək olur. Tutma 
ilə baş verən öskürək başlanan andan 2 həftəyə qədər müddətdə 
xəstələr çox yoluxucudurlar. Bu dövrdə 60-70% xəstələrdə 
törədicini əldə etmək mümkündür. Xəstəliyin 4-cü həftəsindən 
sonra xəstə ətrafdakılar üçün az təhlükəlidir, 6-cı həftəsindən 
sonra törədicinin ifrazı tamamilə kəsilir.

Törədici ifrazının kəmiyyəti və müddəti xəstəliyin kliniki g e-
dişi ilə əlaqədardır. Yüngül gedişli xəstəlikdə onların miqdarı 
a za lmış olur. Antibiotiklərlə müalicə orqanizmdən göyöskürək 
çöplərinin ifrazı müddətini qısaldır. Törədicigəzdirənlərin bu x əs  -
təlikdə epidemioloji əhəmiyyəti az öyrənilmişdir.

Yoluxma mexanizmi. Hava-damcı yoluxma mexanizmi 
göy öskürək xəstəliyi üçün də səciyyəvidir. Göyöskürək çöpləri 
insan orqanizmindən kənarda qala bilmədiyindən xəstənin bəl-
ğəmi ilə bilavasitə təmasda olanlardan yoluxma çox nadir hal-
larda baş verir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Göyöskürək ən çox mülayim 
və soyuq iqlimi olan ölkələrdə və çox vaxt yaz-yay aylarında 
qeyd edilir. Xəstəlik dövrülük xüsusiyyətinə malikdir, hər 2-3 
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ildən bir onunla xəstələnmələrin yüksəlişi qeyd edilir, buna 
səbəb yenidoğulanların hesabına xəstəliyə həssas uşaqların top-
lanmasıdır. 5 yaşına qədər uşaqlar göyöskürəklə daha çox xəs tə-
lə nirlər. Böyüklərin qeyri-həssaslığı onların uşaq vaxtı bu xəs-
təliyi keçirmələri nəticəsində qazanılmış immunitetin h e sabı nadır. 
Xəstəlik keçirməmiş və göyöskürəyə qarşı peyvənd olunmamış 
yaşlılar da uşaqlar kimi bu xəstəliyə həssasdırlar. Göy ös kü rəkdə 
əsasən ailəvi (ev) ocaqlar və ya uşaq müəssisələrində yaranan 
epidemik ocaqlar qeyd edilir.

Uşaq müəssisələrində xəstəlik, adətən, ləng inkişaf edir: xəs-
tə  dən bir neçə uşaq yoluxur, sonra yoluxma zəncir şəklində 
(təxminən hər 5-10 gündən bir 2-3 xəstələnmə) davam edir. Epi-
demiya əleyhinə lazımi tədbirlər həyata keçirilmədikdə alov-
lanma kollektivdə immunitet yaranana kimi bir neçə ay davam 
edə bilər.

Müasir dövrdə göyöskürəklə xəstələnmənin səviyyəsinin 
əvvəlki illərə nisbətən həddindən çox azalması, xəstəlikdən ölü-
mün ciddi şəkildə azalması, yüngül və gizli formaların çoxal-
ması, ümumi xəstələnmələr içərisində böyük yaşlı uşaqların art-
ması səciyyəvidir. Peyvənd böyük yaşlı uşaqlar arasında da 
( k i çik yaşlılara nisbətən az miqyasda) göyöskürəyin azalmasına 
səbəb olur.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Göyöskürək xəstəliyi 
ilə mübarizədə müvəffəqiyyət xəstəliyin mümkün qədər tez a ş kar-
lanıb təcrid edilməsindən çox asılıdır. Məlum olduğu kimi, göy-
öskürək xəstəliyində infeksiya mənbəyini xəstəliyin kataral döv-
rünün başlanğıcında axtarmaq lazımdır. Göyöskürək tutmaları 
başlanandan sonra törədicinin xarici mühitə ifrazının intensivliyi 
və beləliklə də, xəstənin infeksiya mənbəyi kimi təhlükəsi azalır.

Bəzi xəstələrdə klassik öskürək tutmaları ümumiyyətlə qeyd 
edilmir və xəstəliyin gedişi adi bronxiti xatırladır. Belə xəstələrə 
xüsusilə peyvənd olunmuşların arasında çox təsadüf edilir. N ə-
hayət, bəzi xəstələrdə öskürək ümumiyyətlə olmaya da bilər. 
Bu nu nəzərə alıb aydın klinik əlamətlərlə qeyd edilən göy ös kü-
rəklə yanaşı, xəstənin ətrafında (yaşadığı yerdə, uşaq müəs sisə-
sin  də) baş verən bronxit, traxeit və yuxarı tənəffüs yollarının d i gər 
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xəstəlikləri qeydə alınır və onları göyöskürək çöplərini tap  maq 
üçün bakterioloji müa yi nədən keçirirlər. Retrospektiv m ü a yinə və 
uşaq müəssisələrində göyöskürək alovlanmalarının dərindən öyrə-
nilməsində seroloji üsul lardan (aqqlütinasiya reaksiyası, komple-
mentin birləşmə reaksiyası) istifadə edilir.

Göyöskürəyin yüngül formaları evdə təcrid edilir. Ağır xəs-
tələr, internatda, körpələr evində tərbiyə alan uşaqlar və mənzil-
məişət şəraiti sanitar-gigiyenik baxımından qeyri-kafi olan ailə-
lərdə yaşayan uşaqlar xəstəxanaya təcrid edilirlər, xəstələr 
bakterioloji müayinə edilmədən xəstəliyin 31-ci günündən və 
bak terioloji müayinənin nəticəsi iki dəfə mənfi olduqda 25-26 
gün sonra xəstəxanadan evə yazılır, ancaq tibbi nəzarət altına 
alı nırlar. Xəstə ilə təmasda olan və əvvəllər göyöskürəklə xəstə-
lənmiş uşaqlar (xəstə təcrid edilibsə) uşaq müəssisələrinə 14 gün 
buraxılmır (axırıncı təmasdan sonra). Əgər xəstə təcrid edil mə-
yibsə, qalan uşaqları axırıncı öskürək tutmasından sonra 30 gün 
müddətində uşaq müəssisəsinə gəlməkdən azad edirlər. 7 y a şın-
dan yuxarı uşaqlar və böyüklər təcrid edilmirlər, ancaq onların 
üzərində 14 gün ərzində tibbi nəzarət qoyulur.

Uşaq müəssisəsində xəstəlik baş verdikdə qrupda və ya b ü-
tünlüklə müəssisədə xəstəni təcrid etdikdən sonra 14 gün ə r-
zində karantin qoyulur. Uşaqların çox hissəsi xəstələnərsə, m ü-
əs sisədə aşağıdakı təcrid edilmiş qruplar yaradılır: a) xəstə uşaq-
lar üçün; b) diaqnozu müəyyənləşdirilənə qədər təmasda olan və 
öskürən uşaqlar üçün. Xəstəliyin uşaq müəssisələrinə gətiril mə-
sinin qarşısını almaq üçün yeni təşkil edilən qruplara uşaq qəbul 
etdikdə uşağın səhhəti haqqında məlumat toplanmasına və epi-
demiloji anamnezə fikir vermək lazımdır. Hər gün uşağı qəbul 
edərkən valideynlərindən uşağın öskürüb-öskürmədiyini soruş-
maq lazımdır.

Öskürən uşaqlar qəbul olunmayıb evə – həkim müşahidəsinə 
göndərilir. Tərbiyəçilər qrupda öskürən uşaq aşkar etdikdə tibb 
işçilərinə xəbər verməlidirlər. Uşaq bağçalarından göyöskürəklə 
xəstə uşaqlar təcrid edilir. Xəstəlik tapılan qrupda axırıncı xəstə 
təcrid edilən vaxtdan etibarən 14 gün müddətində karantin qoyu-
lur. Xəstə tapılan qrupda bütün uşaqlar və işçilər törədi cigəz-
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dirənliyə görə müayinə edilirlər. Müayinə 2 dəfə aparılır (ya 2 
gün dalbadal və ya 1-2 gün intervalla), müsbət nəticə alınarsa, 
müayinə təkrar edilir. Karantin qoyulmuş qrupa ancaq vali deyn-
lərin razılığı ilə peyvənd edilmiş uşaqlar qəbul edilə bilər. Qrup-
lararası təcridi gücləndir mək, mütəmadi olaraq otaqların hava-
sını dəyişdirmək və uşaqların havada gəzinti müddətini artırmaq 
lazımdır.

Göyöskürəkdə yoluxma mexanizminə təsir imkanları məh-
dud dur. Xəstə evdə təcrid edilirsə, imkan daxilində onu başqa 
uşaqlardan ayrı otaqda yerləşdirmək, imkan olmadıqda isə pərdə 
ilə ayırmaq lazımdır. Törədici xarici mühitdə davamsız olduğun-
dan dezinfeksiya tədbirlərindən istifadə etmək əhəmiyyətsizdir.

Göyöskürəyin profilaktikasında immunizasiya həlledici rol 
oynayır. Hazırda fəal immunizasiya məqsədilə AGDT vaksi nin-
dən istifadə edilir. ocaqda tədbir apardıqda xəstənin özünün və 
onun ətrafında olan 6 yaşına qədər uşaqların peyvənd olunma-
sını sənədlər üzrə müəyyən etmək lazımdır. Bu məlumatlara 
əsaslanaraq xəstəyə qamma-qlobulin vurulub-vurulmaması m ə-
sə  ləsi həll edilir (qamma-qlobulin AGDT vaksini ilə peyvənd 
o lun  mamış və ya peyvəndi sona çatdırılmayan bir yaş və ya 
yuxarı yaşlı uşaqlara vurulur).

Qeyd edildiyi kimi, immunizasiya assosiasiya edilmiş vaksin 
ilə birgə göyöskürək, difteriya və tetanusa qarşı aparılır. 2 aylıq 
uşaq lara preparat 0,5 ml dozada 30 günlük intervalla 3 dəfəyə 
vurulur. Qalan revaksinasiyalar difteriyanın revaksinasiyasında 
nəzərdə tutulmuş müddətlərdə aparılır. Difteriya keçiriblərsə və 
ya ona qarşı peyvənd ediliblərsə, 6 yaşına qədər uşaqları yalnız 
göyöskürəyə qarşı vaksinlə peyvənd edirlər. Vaksini 1 ml dozada 
3-4 həftəlik intervalla 3 dəfəyə vururlar. Peyvəndlər arasındakı 
intervalı gözləmək mümkün olmadıqda onu 2,5 aya qədər uzat-
maq olar. Növbəti revaksinasiyalar difteriyanın revaksinasiyaları 
ilə birlikdə aparılır. Əvvəllər epidemiloji göstərişə əsasən pey-
vənd olunan uşaqlarda revaksinasiya əvvəlki peyvənddən 2 il 
keçib sə, göyöskürək monovaksini ilə 1 ml dozada aparılır. İmmu-
nizasiya xəstəliyin səviyyəsini ciddi aşağı salmağa imkan verir.

Qamma-qlobulinlə passiv profilaktika xəstəlik başlanmazdan 
əvvəl 3 ml dozada bir gün intervalla 2 dəfə vurulduqda yaxşı n ə-
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ti cə verir. İlk növbədə qamma-qlobulin xəstə ilə təmasda olmuş, 
həyatın birinci aylarında olan və zəifləmiş böyük uşaqlara vuru-
lur.

Laborator diaqnostikası. Göyöskürəyin laborator diaqnos-
tikası bakterioloji və seroloji üsullardan istifadə etməklə aparılır. 
Bakterioloji üsulda xəstədən alınan materialı (bəlğəm, burun 
axıntısı) müvafiq qidalı mühitə (qanlı-qliserinli-kartoflu; k ö-
mür lü kazein və şokolad aqarları) əkərək mikrobun təmiz kultu-
rası alınır. Əkilən mühitlər 3-4 gün 37°c hərarətdə saxlanılır. 
Şübhəli koloniyalardan yaxma, həm də şüşə üzərində təxmini 
aqqlütinasiya qoymaq üçün emulsiya hazırlanır. Əgər mikroskop 
altında kiçik kokvari Qram-mənfi çöplər görünərsə, eləcə də 
spesifik zərdabla təxmini aqqlütinasiya müsbət nəticə verərsə, 
xəstəliyin diaqnozu təsdiq edilir. Mikrobu başqa floradan fərq-
ləndirmək üçün immun flüoressensiya üsulundan istifadə etmək 
məsləhət görülür. Bakterioloji üsulla göyöskürək çöpləri ən çox 
xəstəliyin kataral dövrü və öskürək tutması başlandıqdan sonra 
birinci həftə ərzində əldə edilir.

Bu dövrdə də qanda aqqlütininlər əmələ gəlir, ona görə də 
aqqlütinasiya reaksiyası xəstəliyin 2-3-cü həftəsində 1:40 və 
yüksək titrdə qoyulur.

Xəstəliyin 2-ci həftəsində komplementi birləşdirən əks ci sim-
lər yaranır, bu vaxtdan komplementin birləşmə reaksiyası qo  yu-
lur, 1:10 və yüksək titrdə müsbət nəticə diaqnostik hesab edilir.

Qeyri-həqiqi (yalançı) göyöskürək

Qeyri-həqiqi göyöskürək xəstəliyi həqiqi göyöskürəyi x a-
tır  ladır, ancaq ona nisbətən yüngül keçir. Bu xəstəliyin törə dicisi 
B.parapertussis-dir. Qeyri-həqiqi göyöskürəyin törə dicisi Qram-
mənfi 1-2 mkm uzunluğunda hərəkətsiz, sporsuz, kapsulsuz 
çöplərdir. Aerob olub, adi qidalı mühitlərdə yaxşı bitir, bərk 
mühitdə özündən qəhvəyi piqment ifraz edərək mühiti rəngləyir. 
Fermentativ aktivliyi etibarilə də göyöskürək çöplərindən fərq lə-
nirlər. Onlar tirozini və karbamidi parça layırlar, katalaza, hialu-
ronidaza və plazmokoaqulaza fermentləri əmələ gətirirlər. Qanlı 
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aqarda göyöskürək çöplərinə nisbətən (3-4 gün) çox tez hemoliz 
verirlər (4-6 saat). Göyöskürək çöpləri ilə ümumi oxşar termola-
bil və termostabil antigeni var. Ümumi antigenin olması göyös-
kürəyin seroloji fərqləndirilməsini çətinləşdirir.

Qeyri-həqiqi göyöskürəyə göyöskürəklə müqayisədə nisbə-
tən 50 dəfə az təsadüf edilir. Törədici alınan xəstələrin 20%-də 
törədicigəzdirənlik halı ola bilər. Epidemiya əleyhinə tədbirlər 
göyöskürəkdə olduğu kimidir.

Bağırsaq qrupu infeksiyalarının ümumi 
xarakteristikası

Bu qrup infeksiyalar üçün fekal-oral yoluxma mexanizmi s ə-
ciyyəvidir. Yoluxmanın fekal-oral mexanizmi törədicilərin b a ğır -
saqda lokalizasiyası ilə xarakterizə olunur. Törədicinin yolux-
muş orqanizmdən xaric edilməsi defekasiyası aktı ilə əlaqədardır 
(I mərhələ). Törədicinin orqanizmə daxil olması bilavasitə ağız-
dan başlayır (III mərhələ). Yoluxmanın fekal-oral mexanizminin 
II mərhə ləsi həmişə aydın nəzərə çarpmır.

Yoluxma yolları konkret olaraq 3 tipə bölünür: 1. Təmas-mə i -
şət; 2. Qida; 3. Su. Qida və su yollarını da son amillərə görə b ö-
lürlər.

Qida və su zəhərlənmələrinin variantları çoxcəhətlidir və v i-
ru lent törədicinin qidaya və suya düşməsi mexanizmindən asılı-
dır. Törədicilərin qidaya düşməsi zamanı əsas aralıq amillərə mil-
çək lər, su, əllər və məişət əşyalarını misal göstərmək olar. Suyun 
çirklənməsi də çoxcəhətli olub, törədicilərin suya düş məsi ş ə-
raitindən asılıdır. Məişət-təmas yolu ilə yoluxmaya əsasən uşaq 
kollektivində və ailələrdə rast gəlinir.

Fekal-oral yolla yoluxma mexanizminin aktivliyindən asılı 
ola  raq xəstəlikləri 2 qrupa bölmək olar: 1.Poliomielit, viruslu A 
hepatit, Zonne dizenteriyası və s. xəstəliklərini yüksək aktivlikli 
təmas-məişət yoluxmasına aid etmək olar. Bu halda insanların 
yoluxmasına uşaq yaşlarında rast gəlinir. 2. Qarın yatalağı, Flek s-
ner dizenteriyası, vəba, viruslu E hepatit və Norvolk qrupundan 
olan törədicilər üçün yoluxmanın əsasən qida və su yolları x a rak te-
rik dir, daha çox böyüklərdə rast gəlinir.
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İnfeksion prosesin inkişaf strukturu bu və ya digər infek si ya-
larda müxtəlifdir. Bağırsaq infeksiyası törədicilərinin müx tə lif 
növ ləri yüksək seçici təsirləri ilə xarakterizə olunur. Belə ki, 
vəbanın törədicisi nazik bağırsağın boşluğunda çoxalır. Fleksner 
və Zonne dizenteriyası törədiciləri yoğun bağırsağın selikli qişa-
sında çoxalır, qarın yatalağı törədiciləri qan və öd yollarının 
bağırsaq boşlu ğuna keçdiyi yerdə limfa düyünlərində, viruslu A 
hepatitinin törədiciləri qaraciyər hüceyrələrinin öd axacaqlarına 
açıldığı yerlərdə çoxalır.

Enteroviruslar (poliomielit, ECHO, Koksaki) təkcə bağır saq-
larda deyil, həm də yuxarı tənəffüs yollarında da lokalizasiya 
oluna bilər. Bütün bunlar göstərir ki, epidemioloji xarakterinə 
görə fekal-oral mexanizmlə yayılan bütün infeksion xəstəliklərin 
törədicilərinin lokalizasiyası müxtəlifdir.

Epidemik prosesin daxili tənzimləmə mexanizmi infeksion-
immunoloji qarşılıqlı təsirin əsasında, xüsusən yoluxmanın fekal 
oral mexanizmi sayəsində həyata keçirilir. Törədicilərin ətraf 
m ü hitdə dövranında qida, su və milçəklərlə yayılan yoluxma 
a m il  ləri özlərini daha aydın büruzə verir. Vəbanın timsalında 
görmək olar ki, törədici populyasiyasının yenidən inkişafında 
xarici mühit amilləri böyük rol oynaya bilər.

Xəstəlik törədicilərinin fekal-oral mexanizminin yayılması 
konkret olaraq sosial və təbii amillərlə əlaqələndirilir. Epidemik 
prosesin inkişafında bağırsaq antroponozlarının da təsiri böyük-
dür. Əhalinin sanitariya mədəniyyətinin aşağı olması törə di ci lə-
rin fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə ötürülməsini daha da a k-
tiv  ləşdirir.

Sosial amillərin konkret elementlərinə bunlar aiddir:
Təmizləmə sistemi və çirkabların kənar edilməsi.
Ümumi kommunal şərait, buraya əsasən milçəklərin və onla-

rın təmasda olduğu əşyaların yerləşdiyi yerlər aiddir.
Su təchizatı idarələri (su kəməri, fekal çirklənmə ehtimalı 

olan su mənbələri, suyun zərərləşdirilməsini həyata keçirən ida-
rə lər, suyun keyfiyyəti üzərində nəzarət aparılan yerlər və s.).

1. Qidalanmanın təşkili, meyvələrin (milçəklərlə), tərə vəz lə-
rin (əkin sahələrində) fekal çirklənmə ehtimalı, törədicilərin qida 
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məh sul larına (süd, çörək) və ya xəstə insanların qablarından ötü-
rül mə ehtimalı.

2. Sanitariya mədəniyyətinin səviyyəsi və şəxsi gigiyena q ay -
dalarına riayət olunması. Havanın temperaturu və rütu bəti m il -
çəklərin fəaliyyətinin aktivliyinə və ayaqyolularda çoxalma tez li-
yinə təsir edir. Hazırda analoji olaraq effektiv profilaktika ü s u l   ları 
müzakirə edilir ki, burada da əsas yeri törədiciləri fekal-oral 
yoluxma mexanizmi ilə yayılan infeksiyaları tutur.

Bakterial mənşəli kəskin bağırsaq 
xəstəlikləri

Bakterial mənşəli kəskin bağırsaq yoluxucu xəstəlikləri 
Entero bacteriaceae ailəsinə aid olan mikroblar tərəfindən törə-
dilir. Bu ailəyə 13 cins, 57 növ daxildir. Bunların içərisində kəs-
kin bağırsaq xəstəliklərinin törənməsində Escheichia və Shi-
gella böyük əhəmiyyət daşıyır.

Kəskin bağırsaq diareya sindromunun yaranmasında Salmo-
nella cinsinə aid olan mikrobların çoxu iştirak edir. Bu xəstə-
liklərin etiologiyasında az da olsa digər cinslərə aid olan mikrob 
ailələrinin (citrobacter,� Enterobacter,� Hafnia,� Seeatia,� Proteus,�
Edcardsiella,� Ercina,�Marganella,� Providencia,�Klebsiella) n ü-
mayəndələrinin də rolu vardır. Onlar naməlum etiologiyalı di a-
reyalar sırasına salınmışdır. Ancaq yuxarıda göstərildiyi kimi, 
naməlum etiologiyalı diareyalı xəstəliklərin törədilməsində daha 
çox viruslar, xüsusilə rotaviruslar aparıcı mövqe tutur. Buraya 
kampilobakteriozlar da daxildir.

Ayrı-ayrı entrobakteriyaların klinik əhəmiyyəti ancaq kəskin 
bağırsaq xəstəliyi sindromları ilə başa çatmır. Enterobacteria-
ceae ailəsinə daxil olan mikrobların bir çoxu xəstəxanadaxili 
yoluxucu xəstəliklərin yaranmasında iştirak edir.

Enterobakteriyaların çoxu insanın və heyvanın bağırsağında 
para zit həyat sürürlər. Onların bir qismi tənəffüs yollarının s e-
lik li qişasında yerləşir (Klebsiella). Enterobakteriyaların ayrı-a y-
 rı növləri saprofitlərə aiddir.
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Şigelyozlar

Bağırsaq qrupu bakterial antroponoz xəstəliklərini əsasən 
Escheichia və Shigella (şigelyoz, eşerixioz) cinsinə aid olan t ö-
rədicilər törədir. Bunlardan biri də şigellalar tərəfindən törə dilən 
şigelyozlar və ya köhnə terminlə dizenteriya xəstə li yidir. Dizen-
teriya uzun müddət monoetioloji nozoloji vahid hesab edilirdi. 
Lakin 1976-cı ildən müxtəlif şigellalar tərəfindən törədilən 
xəstəliklərin klinik və epidemioloji müxtəlifliyini nə zərə alaraq 
ona “şigelyozlar” adı verildi. Şigellaların təsnifatı dəfələrlə d ə-
yiş mişdir, hazırda aşağıdakı beynəlxalq təsnifat qəbul edilmişdir.

Şigella cinsinə aid olan bakteriyaların beynəlxalq təsnifatı

Qrup Növ Serovarların 
miqdarı Yarımserovarların miqdarı

A. S. disenteriae 12 -
B. S. flexneri 8 10
C. S.boydii 18 -
D. S.sonnei - -

Şigelyozlar (dizenteriya) – yoluxucu xəstəlik olub, klinik 
cəhətdən yoğun bağırsağın zədələnməsi və orqanizmin ümumi 
intoksikasiyası ilə xarakterizə olunur.

Bu xəstəlik qədim zamanlardan məlumdur. Xəstəliyi ilk dəfə 
b ö yük yunan alimi Hippokrat təsvir etmiş və ona dizenteriya a dı-
nı vermişdir. Eramızın I əsrində Arretey Kappodoyski “dizenteri-
yanın” klinikasını ətraflı təsvir etmiş, onu “qanlı ishal” kimi x a-
rak terizə etmişdir. Dizenteriya bir sərbəst xəstəlik kimi yalnız 
t ö rə dicisi müəyyən edildikdən sonra tanınmış və müxəlif növ 
törədicilərlə (bakteriyalar, ibtidailər, viruslarla) törədilən dizen-
te riyayabənzər xəstəliklərdən ayrılmışdır.

Dünyada ilk dəfə xəstəliyin törədicilərini 1891-ci ildə rus alimi 
A.V.Qriqoryev kəşf etmişdir. 7 il sonra 1898-ci ildə yapon alimi 
Şi qa analoji mikrobu tapıb təsvir etmişdir. Bundan sonra bakterial 
d i zen teriyanın bir çox törədiciləri tapılmış və təsvir o l un  muşdur. 
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Bu kəşflər Fleksner (1900), Zonne (1915), Ştutser və Şmits (1917), 
Larc (1934), Boyd (1938), Saks (1943) kimi alimlərin adları ilə 
bağlıdır.

Yayılması. XIX əsrin axırına qədər, xüsusən müharibələr və 
təbii fəlakətlər zamanı dizenteriya hər dəfə böyük epidemiyalar 
şəklində yayılmış və çoxlu insan tələfatına səbəb olmuşdur.

XX əsrin 20-ci illərində letallıq göstəricisi 10-15% təşkil 
edirdi. 1940-cı ildə isə 4,8%-ə qədər enmişdir. Müasir dövrdə də 
di zen teriya səhiyyənin aktual problemlərindən biri olaraq qalır. 
Dün yada ÜST-ün terminologiyasına görə diareya xəstəlik lə rindən 
hər il 5 mln südəmər uşaq ölür. Bu xəstəliklərin 50%-ni dizente-
riya təşkil edir.

Dizenteriya polietioloji xəstəlikdir. Şigelyozların törədiciləri 
şigella cinsinə aid olan bakteriyalardır.

Sonuncu Beynəlxalq təsnifata görə şigellalar 4 növə bölünür:
1. Shigella disenteriae – 1-12 serovarları ilə;
2. S.flexneri – 1-8 serovariantları ilə; (bura – Nyukasl da aid-

dir);
3. S. boydii – 1-18 serovariantları ilə;
4. S.sonnei – seroloji diferensiasiyası yoxdur.
Sh.flexneri-nin birinci 5 serovariantları a və b substratlara bölü-

nür.
Shigella disenteriae və Sh.sonnei ekzotoksin, digərləri isə e n-

dotoksin ifraz edirlər. Müşahidələr göstərir ki, vaxtaşırı bu x əs    tə-
liyin əmələ gəlməsində bu və ya digər törədici növü mü hüm yer 
tutur.

XIX əsrin sonunda XX əsrin əvvəlində (30-cu illərə qədər) S. 
disenteriae bütün dünyada üstünlük təşkil edirdi. 1935-ci ildən 
başlayaraq xəstəliyin arealı getdikcə kiçilmiş, nəticədə bu nozo-
loji formaya diqqət zəifləmişdir. Belə bir təsəvvür yaranmışdır 
ki, S.disenteriae həmişəlik yox olmuş və epidemioloji təhlükə 
kəsb etmir.

Lakin 1960-cı illərin sonunda məlum oldu ki, S. disenteriae 
heç də yox olmayıb, qlobal yayılma qabiliyyətini itirməyib, ə k-
sinə, S.disen teriae I antibiotiklərə rezistentlik göstərən ştamlar 
xəstəliyin əmələ gəlməsində iştirak edirlər.

downloaded from KitabYurdu.org



376

Son 30 il ərzində xəstəlik böyük epidemiyalar şəklində üç r e-
gional hiperendemik ocaqlarda (Mərkəzi Amerika, cənub-Şərqi 
Asiya, Mərkəzi Afrika) geniş yayılmışdır. Bununla əlaqədar ola-
raq, digər ölkələr və qitələr üçün real təhlükə yaranmışdır. Pan-
demiya Mərkəzi Amerikada 1968-ci ildə başlamış və bir neçə il 
ərzində davam etmişdir. cənub-Şərqi Asiyada isə 1972-ci ildə 
başlayıb və 1986-cı ilə qədər, Mərkəzi Amerikada 1979-cu ildə 
başlayıb, 1982–1983-cü illərə qədər davam etmişdir. Bu region-
larda hal-hazırda sporadik xəstələnmə qeydə alınır. Lakin xəs tə-
liyin epidemiyaları yenidən baş verə bilər.

Müasir dövrdə dünyanın bütün ölkələrində daha çox əhə miy-
yət daşıyan S.sonnei və S.flexneri növləridir (böyük nozoloji 
formalar). Bunların xüsusi çəkisi 97-99% təşkil edir. Shigella 
disenteriae və S. boydii kiçik nozoloji formaların t ö rə  diciləridir.

Belə təsəvvür yaranıb ki, inkişaf edən ölkələrdə Fleksner, 
inki şaf etməkdə olan ölkələrdə isə Zonne şigelyozu (şəhər xəs-
təliyi, sivilizasiya xəstəliyi) yayılıb. Azərbaycanda Fleksner növü 
dövr edir (50-80%). Törədicilərin vaxtaşırı dəyişmə səbəbi hələ 
də aydın deyildir.

Xarici mühitdə S.flexneri və S.sonnei növləri daha çox d a vam-
lıdır. S.flexneri və S.sonnei növləri nəm torpaqda 3 aya qədər, 
quru torpaqda 15 gün, çirkab suda 45 gün, çay suyunda 3 ay, su 
kəməri suyunda 1 ay ərzində, alt paltarında 15-20 gün, buzda 96 
gün, çirkli əllərin dərisində 2-3 gün, milçəklərin bədən səthində 
3 gün, bağırsağında 6 gün salamat qalır. S.sonnei süd, xama, 
kəsmik, kotlet, paştetdə artıb çoxalır. 600C-də 10 dəqiqə ə r zində, 
1000C-də dərhal məhv olurlar.

Xloraminin 1%-li sulu məhlulu, xlorlu əhəngin 1-2%-li məh-
lulu, 1%-li fenol, lizolun 3%-li sulu məhlullarının təsiri nəti cə-
sində dizenteriya mikrobları 10-15 dəqiqə ərzində məhv olurlar.

Ultrabənövşəyi şüaların təsirinə qarşı 10 dəqiqəyə qədər, bir-
başa düşən günəş işığında 30 dəqiqəyə qədər sağ qalırlar.

İnkubasiya dövrü bir sutkadan 6 günə qədər davam edir, 
adətən, 2-4 gün çəkir.

İnfeksiya mənbəyi. Antroponoz bağırsaq infeksiyasıdır. İ  n-
feksiya mənbəyi xəstə (kəskin və xroniki) və törədici gəz di rən-
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lərdir (rekonvalessent və sağlam). Müasir dizenteriyada xəs tə li-
yin kəskin və xüsusən infeksiyanın silinmiş gedişi (90%-ə q ə-
dər) daha çox epidemioloji əhəmiyyət daşıyır. Xəstəliyin b i rin  ci 
günündə xəstə daha təhlükəli olur, çünki törədicinin xarici m ü-
hitə ifrazı daha intensivdir. Ən çox yoluxma dizenteriyanın yün-
gül silinmiş formasını (80-90%) keçirən xəstələrdən baş verir. 
Bu xəstələr qida müəssisələrində və uşaqlara xidmət edən şəxs-
lər arasında olduqda daha təhlükəlidir. Qeyri-effektiv müa licə z a-
manı törədicinin ifrazı 3-4 həftə çəkir. Şigellaların ifraz olunması 
effektiv terapiya nəticəsində müalicənin 2-3-cü günü dayanır. L a-
kin bəzən bir neçə aya qədər xroniki gedişə malik olur.

Yoluxma mexanizmi. Digər antroponoz bağırsaq infeksi-
yaları üçün səciyyəvi olan fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə 
həyata keçir. Yoluxmada daha çox iştirak edən yoluxma amilləri 
bunlardır: yeməkdən əvvəl termiki emaldan keçirilməyən qida 
məh sulları (xüsusən süd və süd məhsulları: xama, kəsmik), mey-
və və tərəvəz.

Açıq su hövzələrinin suyu (arx, çaylar), su kəmərinin suyu, 
quyu suyu və məişət əşyaları, birinci növbədə qab-qacaq və 
o yun  caqlar da yoluxma amilləri hesab olunur.

Zonne dizenteriyasının epidemiologiyasında qida amilinin, 
Sh. boydii dizenteriyasının epidemiologiyasında isə su amilinin 
rolu dəqiq müəyyən edilmişdir. Sh.disenteriae ilə törədilən d i-
zen  te riyada təmas-məişət yolu iştirak edir. Xarici mühit amil lə-
rinin (süd, meyvə) çirklənməsi infeksiya mənbəyindən (aşbaz, 
ofisiantlar, satıcılar, süd zavodunun işçiləri) çirkli əllər vasi tə-
silə, su kəmərinə qarışmış çirkab suları vasitəsilə, məişət əşya la-
rı nın çirklənməsi xəstənin çirkli əlləri vasitəsilə, həmçinin mil-
çək  lərlə baş verir.

Uşaq müəssisələrində yoluxmalar heyət tərəfindən sanitar-g i-
giyenik qaydalara riayət edilməməsi zamanı baş verir. Sü də mər 
uşaqlar üçün ana infeksiya mənbəyinə çevrilə bilər.

Həssaslıq. Şigellalara həssaslıq çox yüksəkdir. Həssaslıq 
daha çox uşaq və ahıl vaxtı qeyd olunur. Sağlam yaşlılarda xəs-
tə  liyin gedişi inapparant formalarla müşahidə olunur. Şigelyoz-
ların aktiv siruklyasiyası qeyd olunan yerlərdə yaşayanlar məişət 
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immunizasiyası yolu ilə növ və tipospesifik immunitet qazanır-
lar. Qazanılmış məişət və postinfeksion immunitet 2 ildən 14 ilə 
qədər davam edir.

Şigelyozun klinikası müxtəlifdir. Müasir şigelyozlar üçün 
kəs  kin başlanğıc, 1-3 gün ərzində temperaturun yüksəlməsi, 
na dir hallarda qusma, sutkada 6-7 dəfə selikli ishalın olması s ə-
ci y   yəvidir. Kolit, enterit, qastroenterit simptomları, xəstəliyin 
orta-ağır formalarında intoksikasiya, ağır formalarında ensefalit 
sindromu ilə neyrotoksikoz da müşahidə olunur.

Epidemik prosesin təzahürləri. Dizenteriya ubikvitar i n-
fek siya hesab olunur. Bütün qitələrdə, coğrafi zonalarda, Arkti-
kadan tropik ölkələrə qədər, dünyanın bütün ölkələrində rast 
gəlinir.

Dizenteriya ilə 3 yaşa qədər uşaqlar daha çox xəstələnirlər, 
ş ə hər əhalisi isə kənd əhalisinə nisbətən 2-4 dəfə çox xəstələnir. 
Xəstəlik hallarının 70-90%-i yaz-payız aylarına düşür. Aparıcı 
yoluxma yollarına uyğun olaraq su, qida, məişət alovlanmaları 
müşahidə olunur.

Laborator diaqnostikası. Dizenteriyanın diaqnostikasında 
ən mühüm üsul – bakterioloji üsuldur.

Törədicilərin müayinəsi xəstəliyin birinci günündən başlanır, 
bütün xəstəlik, rekonvalessensiya dövründə və dispanser müşa-
hi də zamanı aparılır. Müayinə materialı – nəcis, selik və irin 
(qansız), qusuntu kütləsi götürülür. Bu material olmadıqda pam-
bıq tampon lardan istifadə edilir (yoğun bağırsağın rektal his sə-
si nə yeridilir). Əgər müayinənin aparılması 1-2 saat ərzində 
müm kün deyildirsə, onda materialı konservantın içərisinə 
yerləşdirirlər. Xəstə nin yatağı yanında materialın əkilməsi daha 
yaxşıdır. Əkmə üçün baktoaqar, Levin, Ploskiryov, Endo mühiti 
işlədilir. İlkin cavabı laboratoriya ikinci gün verir, son cavab isə 
4 günə verilir. Seroloji müayinələrdən AR, QDHAR, İFR isti-
fadə olunur. Onların nəticələrinin qiymət ləndirilməsi bakterio-
loji-klinik məlumatlar kompleksində aparılır.

Profilaktik tədbirlər. Dizenteriyanın profilaktikasında sani-
tar-gigiyenik tədbirlər əsas rol oynayır. Həmçinin kommunal a ba-
d  lığın yaxşılaşdırılması, əhalinin keyfiyyətli su ilə təmini, kanali-
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zasiya sisteminin inkişafı, qida və uşaq müəssisələrində, ictimai 
iaşə, ərzaq məhsullarının satışında sanitar-gigiyenik rejimin 
gözlənilməsi əsas profilaktik tədbirlərdəndir.

Müasir dövrdə xəstəliyin yüngül və silinmiş formalarının çox 
olması ilə əlaqədar əhalinin sanitar və gigiyenik tərbiyəsi m ü hüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəlik baş verdiyi yerlərdə sanitar-maarifi 
işinə xüsusi fikir verilməlidir.

Zonne şigelyozu 

Zonne şigelyozu kəskin bağırsaq xəstəliyidir. Onun törədicisi 
S.Sonnei-dir. Bu mikroblar 1907-ci ildə V.Kruse və 1915-ci ildə 
K.Sonne tərəfindən təsvir edilmişdir. Xəstəlik polimorf klinik 
gedişə malikdir, ağır (qanlı ishal və daxili intoksikasiya ilə g e-
dən) hallardan yüngül və əlamətsiz keçən növləri qeyd edilir. 
M ü asir dövrdə Zonne dizenteriyası inkişaf etmiş ölkələrdə bütün 
şigelyozlar içərisində ən çox yayılmışdır.

Zonne dizenteriyasında epidemik prosesin inkişaf mexa-
nizmi haqqında anlayış vaxt keçdikdə dəyişmişdir. 60-cı illərdə 
epidemik prosesin inkişaf mexanizmi infeksion-immunoloji 
tənzimləmə mexanizminə əsaslanırdı, sonra belə fikir yarandı ki, 
bu mexanizm tamamilə fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə idarə 
olunur. Son zamanlar yoluxucu immunoloji tənzimləmə mexa-
niz minə böyük əhəmiyyət verilir. Müəyyən edilmişdir ki, kollek-
tiv immunitet törədicini kollektivdən kənar etmir, onun keyfiy-
yət dəyişikliyinə səbəb olur.

S.Sonnei -nin populyasiyası serovarlara bölünmür, ancaq 
fermen ta tiv (biovarları və kolisinogen) xüsusiyyətlərinə görə 
fərq lə nirlər. Epidemioloji nöqteyi-nəzərdən S.Sonnei -nin əla-
məti yüksək tezliklə gedən dissosiativ prosesdir, onun nəti-
cəsində bakteriyalar 1 fazadan (S forma) digərinə (R formaya) 
keçir. Dissosiasi ya nın sürəti törədicinin sax lanma şəraitindən ası-
lıdır. Müəyyən edilmişdir ki, yoluxucu xəstəlik inkişaf e t dik cə R 
formalı mikrobların miqdarı da artır. R formanın içə ri sində S for-
maya keçmək qabiliyyətinə malik olan variantlar a ş kar edil-
mişdir. Törədici populyasının dissosiasiya dərəcəsi v i ru lentliklə 
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əla qə dardır, ayrı- ayrı biovarların virulentliyi onun immunogen-
liyini təyin edir.

İnsanların xəstəliyə həssaslıq dərəcəsi rezistentlik və i m-
mu niteti ifadə edən ümumi və yerli vəziyyətlə müəyyən edilir. 
Yerli immunitetin yaranmasında sekretor məhsullara – jgA - əks-
cisimlərə (jgAs) böyük əhəmiyyət verilir. Orqanizmin ümumi 
müdafiəsinin spesifik amillərinə A, M və G sinfi zərdab əks-ci-
sim ləri aiddir. Orqanizmin xəstəlikdən qorunmasında yerli 
immunitet amil ləri həlledici rol oynayır. Müəyyən edilmişdir ki, 
Zonne dizente riya sın da yerli immunitet nisbətən qısa müddət-
lidir. Xəstəliyi keçirənlərin tüpürcəyində JgAs – əkscisimlər 4, 5 
ay saxlanılır. Epidemioloji müşahidələrə əsasən aşkar edilmişdir 
ki, xəstəlikdən sonra yaranmış immunitet 2-3 ay müddətində 
təkrari yolux madan qoruyur. Bununla yanaşı, yerli immun yad-
daşın daha uzun müddət davam etməsi haqqında məlumatlar 
vardır. Genotipik, yaş xüsusiyyətləri, eləcə də yoluxma şərai-
tindən asılı olaraq insanların xəstəliyə qarşı rezis tentliyi müx tə-
lifdir.

Populyasiyaların qarşılıqlı təsiri törədicinin bağırsaqda 
yer ləş məsi və onun fekal-oral yolla yayılması ilə müəyyən edilir. 
İri şəhərlərdə məişətdə, xüsusulə məktəbəqədər uşaq kollek-
tivlərində Zonne bakteriya larının fekal-oral yoluxma mexanizmi 
ilə ötürülməsi imkanı həmişə vardır. Həssas və immun orqaniz-
mdə yaşayış şəraitinin dəyişməsi nəticəsində törədicilərin popul-
yasiyasında key fiyyət dəyişikliyi baş verir ki, o da yoluxma m e-
xa nizminin fəallı ğı nın dəyişməsinə təsir edir. Ək sinə, yoluxma 
mexanizminin fəal lığının dəyişilməsi törədicinin yaşama şərai-
tinə təsir edir və onun populyasiyasının keyfiyyət dəyişikliyi ilə 
müşayiət olunur.

Epidemik prosesin daxili tənzim mexanizmi Sankt-Peter-
burqda daha aydın təhlil edilmişdir. Ən az xəstəlik və Zonne ş  i-
gel   lalarının aşkarlanması may ayında qeyd edilir. Bu dövrdə 
dizen teri ya ya qarşı im muniteti olmayanların miqdarı artır, buna 
səbəb törə dicinin dövriy yəsinin azalması və yerli immunitetin 
qısa müddətli olmasıdır. Dizenteriya ilə xəstələnmiş uşaqların 
tüpürcəyində jgAs - əks-cisimlərinin miqdarı may ayında ə v-
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vəl ki ilin oktyabr ayına nisbətən 9 dəfə azalır. Bu zaman insanla-
rın yoluxucu xəstəliklərə qarşı reziztentliyinin yazda azalmasının 
da əhəmiyyəti var. Əhalinin artımı da rol oynayır. M ək tə  bəqədər 
kiçik yaşlı uşaqların əsas hissəsi bu dövrdə immun olurlar. Epi-
demik prosesin fəallığının artmasında mühüm şərt həssas şəxs-
lərin miqdarının çoxal masıdır.

Mayın sonu iyunun əvvəlində xəstəlik hallarının sayının art-
masından 2,5-3 həftə əvvəl törədicinin əldə edilməsinin, o cüm-
lədən virulent S formalı törədicilərin artması qeyd edilir. B e-
ləliklə, Zonne dizenteriyasının yayda mövsümi yüksəlişi y   o  lu x  ma 
mexanizmini aktivləşdirən amillər olmadan başlanır. Lakin bu 
amillər həmin dövrdə xəstəliyin gərginliyinə təsir edə bilərlər. 
Belə, ki yay fəslində xəstələnmə mütəşəkkil uşaqlar arasında 
mütəmadi qeyd edilir və ona törədicinin fekal-oral mexa nizmlə 
keçirilməsində milçəklərin iştirak etdiyi yerlərdə daha çox rast 
gəlinir.

Xəstələnmənin məktəbəqədər müəssisələrdə payız-qış möv-
sümi yüksəlişi isə onların payızda bu müəssisələrdə cəmlənməsi 
(bağçalarda qrupların təşkil edilməsi) və əlavə qəbulundan asılı-
dır. Bu zaman xəstəlik yeni qəbul olunanlar tərəfindən gətirilir. 
Noyabr-yanvarda törədicinin dominant variantlarının əldə edil-
məsi 2,1 dəfə azalır. Bu dövrdə əsasən törədicinin R variantları 
üstünlük təşkil edir.

S.Sonnei - nin fekal-oral yoluxma amilləri müxtəlif şərait-
lərdə eyni deyil. Törədicinin yayılmasında məişət əşyaları fəsli 
epidemiyalar zamanı daha çox iştirak edir. Zonne dizenteriyası-
nın yayılmasında əlavə amillərdən süd ən əhəmiyyətlisidir. B ö-
yük epidemiyalar çox vaxt südlə əlaqədar olur.

Zonne dizenteriyası ilə əksərən uşaqlar xəstələnirlər. Əhali-
nin ən çox yoluxan qrupu məktəbəqədər yaşda olan uşaqlardır. 
İllik xəstələn mənin 50%-i bu yaşda olan uşaqların payına düşür. 
Ən yüksək xəstələnmə körpələr evində (yasli) baş verir, ikinci 
yeri mütəşəkkil məktəbəqədər uşaqlar tutur, sonra qeyri-mütə-
şəkkil məktəbəqədər uşaqlar, məktəblilər və böyüklər gəlir.

Ayrı-ayrı sosial yaş qruplarında xəstəliyin gedişi fərqlənir. 
Belə ki, qeyri-mütəşəkkil uşaqlar arasında Zonne dizenteriyası 
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əsasən yayda, mütəşəkkil uşaqlar arasında isə payız-qış ayla-
rında qeyd edilir. Zonne dizenteriyası üçün ən səciyyəvi əlamət 
uşaq müəssisələrində təmas-məişət epidemiyalarının baş vermə-
sidir. Buradan kənara yayıldıqda həmçinin qida (alimentar) və su 
epidemiyaları inkişaf edə bilər. Qida epidemiyaları çox vaxt süd 
və süd məhsulları ilə şərtlənir. Bundan başqa, digər ərzaqların 
(ət məhsulları, göy-göyərti, meyvə-tərəvəz, çörək, şirniyyat m ə-
mulatları və s.) da yoluxmada iştirakı aşkar edilmişdir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Epidemiya əleyhinə 
təd  birlər uzun müddət ancaq “dizenteriya” termini altında bir ləş-
miş ümumi xəstəliyə qarşı yönəldilmiş, onun ayrı-ayrı nozoloji 
növləri nəzərə alınmamışdı. Xəstələri, törədici gəz di rənləri aşkar 
etmək və onları təcrid etmək məqsədilə daha çox kütləvi bakteri-
oloji müayinə lərə əhəmiyyət verilmiş, xəstələrin üzə rində məh-
dud laşdırıcı tədbir lərdən (məsələn: xəstələrin xəstə xanadan 3 
dəfə müayinənin nəticəsi mənfi olduqda evə y a zıl ma və s.) 
istifadə edilirdi. Hazırda aydın edilmişdir ki, bu tədbirlərin e f-
fektivliyi kifayət deyildir.

Son illərdə fekal-oral mexanizmlə yayılan xəstəliklərin profi-
laktikasında əsasən sanitar-gigiyenik (sosial) tədbirlərdən isti-
fadə edilir, əhalinin keyfiyyətli qida və su təchizatına böyük əhə-
miy yət verilir. Lakin poliomielit və A viruslu hepatitdə olduğu 
kimi, bu tədbirlərin Zonne dizenteriyasına qarşı potensial effek-
tivliyi məhduddur.

Bir sıra sanitar-gigiyenik tədbirlərin həyata keçirilməsinin 
mü rəkkəb olması şigelyozlara qarşı polivalent vaksin hazırlan-
masına məcbur etdi. Qısa müddət ərzində Zonne dizenteriyasına 
qarşı pro filakttika məqsədilə bakteriofaqlardan istifadə etmək 
sahəsində geniş təcrübə toplandı.

Uşaq məktəbəqədər müəssisələrdə xəstəliyin payız fəsli yük-
səlişinin qarşısını almaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin aparıl-
ması məsləhət görülür:

- yeni istifadəyə verilmiş və ya təmirdən çıxmış uşaq müəs si-
sə lərinə qəbulu ilin birinci yarısında keçirmək;

- məktəbəqədər müəssisəyə gedən uşaqların yay tətillərini 
1,5-2 aya qədər azaltmaq;
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- belə müəssisələrin yayda bağlanmasının qarşısını almaq;
- yayda uşaqların sağlamlaşdırıcı mərkəzlərdə bütün gün qal-

ması üçün əlavə müəssisələr açmaq;
- məktəbəqədər müəssisələrdə xəstəliyin fəsli yüksəlişi döv-

ründə ilk növbədə kiçik qrupları işçilərlə təmin etmək;
- müəssisələrdə payızda qəbul dövründə faqoprofilaktika 

aparmaq (həftədə 2 həb, 7-10 həftə ərzində).
Epidemioloji nəzarət məqsədilə retrospektiv epidemioloji 

təh lil aparılaraq, yoluxma riski altında olan kollektivlər aşkar 
edilir. Bunun əsasında epidemiya əleyhinə tədbirlər həyata keçi-
rilir. Məktəbəqədər müəssisələrə daha böyük fikir verilir və gös-
tə riş olduqda faqoprofilaktika aparılır. Süd və süd məhsullarının 
istifadəsi üzərində ciddi sanitar nəzarəti qoyulur.

Fleksner şigelyozu

Fleksner şigelyozu kəskin diareyalı bağırsaq xəstəliyidir. T ö-
rədicisi S.flexneri - dir, ilk dəfə onu Fleksner 1900-cü ildə 
dizenteriyalı xəstədən əldə etmişdir. Müasir təsnifata görə S. 
flex neri - nin 8 serovarı və 10 yarımserovarı vardır. 6-cı serovar 
keçmiş Nyukasl yarımnövünə uyğundur. Fleksner şigelyozu 
Zonne şigelyozundan fərqli olaraq, sanitar-gigiyenik (sosial) 
tədbir lərlə idarə olunur. Bu tədbirlər nəticəsində Fleksner dizen-
teriyası ilə xəstələnmə səviyyəsini endirmək mümkündür. Bu 
tədbirlər həm çinin Zonne dizenteriyasının da azalmasına imkan 
verir. Su təchizatı pis olan və natəmiz ərazilərdə Fleksner dizen-
teriyasının səviyyəsinin azalması qeyd edilmir.

Fleksner dizenteriyası ən çox ilin isti mövsümündə yüksəlir, 
xəstəlik yazın əvvəllərində Şimal ərazilərində Şimaldan cənuba, 
cənub ərazilərində isə cənubdan şimala doğru artır.

Fleksner dizenteriyası üçün törədicinin epidemik variantının 
yaranması səciyyəvidir. Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası 
(PHAR) vasitəsilə epidemiyanın fəsli yüksəlişini bakterioloji 
ü su la nisbətən daha dəqiq aydınlaşdırmaq olar. Belə ki, may 
a yın da 2/3 hissəsi təzələnmiş böyüklərin mütəşəkkil kol lek tiv lə-
rin də xəstəliyin fəsli yük səlişi təxminən 2 ay sonra, yəni iyulda 
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baş verir. İyunda mil çək lərin populyasiyasının artması qeyd edi-
lir və bu zaman törədicinin nəcisdən qidaya daşınması üçün 
əlverişli şərait yaranır. Fəsli yük səlişdən əvvəlki dövrdə PHAR 
vasitəsilə antigenlər daha çox (37,7%) stabil kollektivdə, az 
miqdarda (8,6%) isə yenigəlmişlərdə aşkar edilir. Xəstəliyin fəs-
li yüksəlişi yenigələnlərin prosesə cəlb edilməsi nəticəsində baş 
verir. Yenigəlmişlər arasında antigen ifraz edənlərin sayı 5,6 
d ə fə artır. May, iyul, oktyabrda (fəsli yüksəlişdən əvvəlki və s on-
rakı dövrlərdə) daimi şəxslər və yenigələnlər arasında antigen 
ifrazının miqdarında fərq nəzərə çarpmır. İyul, sentyabr (fəs li 
yüksəliş) aylarında gəlmələrdə orta antigen ifrazı daha yüksəkdir.

Fleksner dizenteriyasında yay fəslində daha çox qida və su 
epi demiyaları qeyd edilir. Epidemiya əleyhinə tədbirlər qida və 
suyun nəcislə çirklənməsinin qarşısını almağa yönəldilməlidir. 
Müasir tə ləb lərə cavab verən su kəməri və kanalizasiya sistemi-
nin yaradılması Fleksner dizenteriyasının profilaktikasını təmin 
edir. Kanalizasiya sisteminə qoşulmamış ayaq yolu (fərdi, q a-
zılma ayaqyolular) olan yerlərdə əsas tədbirlərdən biri dezinsek-
siyadır (milçəklərin art ma sının qarşısının alınması, qanadlı mil-
çəklərin məhv edilməsi), nəcislə çirklənmiş su aşkar edil dikdə 
onun zərərsizləşdirilməsi (xlorlama, qaynatma) həyata k e çi ril-
mə lidir. 

Bakteriofaqla profilaktikanın Fleksner dizenteriyasında e f-
fek   tivliyi haqqında məlumatlar azdır. Bununla belə, yayda xəs tə-
liyin fəsli yüksəlişindən əvvəlki dövrdə bakteriofaqın istifadə 
edil məsinə göstəriş vardır.

Fleksner dizenteriyasında epidemioloji nəzarətin məqsədi ayrı-
ayrı əhali qrupları arasında xəstəliyin qarşısını almaq və ü mu   miy-
yətlə, əhali arasında xəstəlik göstəricilərini aşağı salmaqdan iba-
rət dir.

Dysenteriae 1 şigelyozu

Dysenteriae 1 şigelyozu əvvəldə basilyar dizenteriya adlan-
dırılırdı. Bu yoluxucu xəstəliyin törədicisi 1891-ci ildə Rusiyada 
A.V.Qriqoryev və 1898-ci ildə Yaponiyada K.Shiga tərəfindən 
əldə edilmişdir. Rusiyada bu bakteriyalar Qriqoryev-Şiq şigella-
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ları, beynəlxalq təsnifata görə isə Shigella dysenteriae 1 adlanır. 
1917-ci ildə K.Schmitz və ondan xəbərsiz M.İ.Ştutser dizenteri-
yanın yeni növ törədicisini əldə etdilər ki, hazırda bu törədici 
Shigella dysenteriae 2 adlanır. 1934-cü ildə D.Large və O.San-
karak, eləcə də A.Sachs digər bakteriyaları təsvir etmişlər ki, 
indi onlar S. dysen teriae 3-7-yə aiddir. Böyük Vətən müharibəsi 
dövründə oxşar törədici E.M.Novqorodskaya tərəfindən əldə 
edil  mişdir. S.dysen teriae növünün serovarları tərəfindən törə-
dilən xəstəliyin nozoloji müstəqilliyi müəyyən edilməmişdir. 
B  u nunla yanaşı, S.dysenteriae 1-in törətdiyi xəstəliyin klinikası 
özünəməxsusdur. Bu xəstəlik keçən əsrin sonunda və hazırda 
dünyada geniş yayılmışdı. Xəstəliyin yük sək göstəriciləri dizente-
riyadan ölümün yüksək olduğunu müəyyən edirdi. XX əsrin 30- 
cu illərindən başlayaraq, dizenteriyanın bu növü ilə xəstələnmənin 
səviyyəsi azalaraq inkişaf etmiş ölkələrdə tam yox oldu. 60-cı 
illərin sonunda Mərkəzi Amerikada bu xəstəliyin en demik ocaq-
ları yarandı və xəstəlik ocaqlardan kənara yayılmağa başladı. 
Ha zırda S.dysenteriae 1-in hiperendemik ocaqları Mərkəzi Ame-
rikadan başqa Cənubi Şərqi Asiya və Mərkəzi Afrikada da ya  ran-
mışdır. MDB ölkələrində ayrı-ayrı xəstəlik hadisələri ancaq xarici 
vətəndaşlar arasında qeyd edilir. 

S.dysenteriae 1-in əsas bioloji xüsusiyyətlərindən biri ekzo-
toksin ifraz etməsidir. Bu, törədicinin yüksək virulentliyini t ə-
min edir və xəstəliyin ağır keçməsinə səbəb olur. 

Bütün ocaqlarda antibiotiklərə rezistent bakteriyalar əldə edi-
lir. Daha çox böyüklərin bu xəstəliklə yoluxması qeyd olunur. 
Xəstəliyin belə yaş strukturu su və qida (milçəklərin iştirakı ilə) 
vasitəsilə yo lux maya daha uyğundur.

Epidemioloji nəzarətin müasir dövrdə əsas məqsədi Qri qor-
yev-Şiq dizenteriyasının vaxtında aşkar edilməsidir. Bunun üçün 
klinik, seroloji və epidemioloji metodlardan istifadə edilir. Y e kun 
diaqnoz S.dysenteriae 1-in identfikasiyasına əsaslanır. Sero loji 
diaqnostikada passiv hemaqqlütinasiya reaksiyasından isti fadə 
edilir. Xəstəlikdən 3-5 ay sonra onun retrospektiv d ia q  nozunu 
qoy maq olar. Aşağıdakı şəxslər mütləq bakterioloji və seroloji 
müayinədən keçməlidirlər: a) bu yaxınlarda Mərkəzi Afrika, C ə-
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nub-Şərqi Asiya və Mərkəzi Amerika endemik ocaqlarında olan-
lar, eləcə də onlarla bir yerdə işləyənlər (xəstələnmədən 14 gün 
əvvəl); b) kəskin bağırsaq xəstəliyi olanlar və ya xəstəlikdən ö l ən-
lər.

Qriqoryev-Şiq dizenteriyası aşkar edildikdə, xüsusilə kənar-
dan gətirilməsi müəyyən edilməyən hallarda bağırsaq pozğun-
luğu olan bütün xəstələrin fəal aşkarlanması (bakterioloji, seroloji 
üsullarla) aparılmalıdır. ocaqda sağlam şəxslər də bak te rioloji və 
seroloji müayinədən keçirlər.

Bağırsaq eşerixiozları

Escherichia cinsinə aid olan törədicilər tərəfindən törədilən 
xəstəliklərə bağırsaq eşerixiozları deyirlər. Yemək yolunun fəa-
liy yətinin pozulmasında bağırsaq çöplərinin rolu haqqında m ü-
lahizələr hələ 1855-ci ildə Escherich tərəfindən mikrobları ilk 
dəfə əldə edərkən yaranmışdır. Lakin bütün sağlam insanların 
bağırsaqlarında bu mikrobların tapılması E.coli-nin kommensial 
əhəmiyyətini gös tə rirdi. Sonralar bağırsaq çöplərinin patogenliyi 
haqqında danışmağa başladılar. Eyni zamanda peritonit, sidik 
yollarının iltihabı, ap pen disit və bir sıra xəstəliklərdə bu mikrob-
ların iştirak etməsi haqqında məlumatlar toplanırdı. Bununla 
əlaqədar belə fikir yarandı ki, E.coli bağırsaqdan kənar üzv və 
to xumlara düşərkən orada patoloji prosesə səbəb ola bilər, başqa 
sözlə desək, mikrob yaşama şəraitini dəyişərsə və sahibinin 
orqanizmi zəifləyərsə, iltihab törədə bilər.

Dispepsiyadan ölən uşaqların nazik bağırsağında bağırsaq 
çöplərinin tapılması yenidən E.coli-nin bağırsaq pozğunluqla-
rında etioloji əhəmiyyət daşıdığını göstərdi. Lakin 40-50-ci 
illərdən başla yaraq bağırsaq çöplərinin antigen quruluşunun ö y-
rə nilməsi zamanı bağırsaqda patoloji proses törədən bakteriya-
larla xəstəlik törət məyənlər arasında fərq müəyyən edildi.

Bağırsaq çöpləri 3 növ antigenə malikdir: O, K və N və ya 
somatik səthi və qamçı antigenləri. O – antigeninə görə 150-dən 
çox bağırsaq çöpləri qrupu müəyyən edilmişdir ki, hər qrupun 
öz səthi antigeni var. Qamçı antigeni həmişə olmur (hərəkətsiz 
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növləri qeyd edilir). Xəstəlik törədən bağırsaq çöplərinin səthi 
antigeninin olması onun patoloji prosesdə əhəmiyyətli rol oyna-
dığını göstərir. Bəzi hallarda qamçı antigenin də patologiyada 
ə h ə miyyəti var.

Hazırda bağırsaqda patoloji proses törədən bağırsaq çöpləri 
arasında 4 qrup ayırd edilir:

1. Entropatogen� bağırsaq� çöpləri (EPBÇ), bunlar çox vaxt 
kiçik yaşlı, əsas etibarilə 1 yaşlı uşaqların nazik bağırsağında 
iltihab (enterit) törədirlər (026, 155, 0111, 0125, 0142 və s.).

2. Enteroinvaziv� bağırsaq� çöpləri (EİBÇ) uşaqlarda (1 yaş-
dan yuxarı) və böyüklərdə yoğun bağırsağın epitel hücey rə lə-
rin də inkişaf edərək dizenteriyaya bənzər xəstəlik törədirlər. 
Şigellalarda olduğu kimi, kulturaların çoxu hind donuzu və dov-
şanlarda keratokon yunktivit törədir. EİBÇ qrupuna hazırda 
0124, 0143, 0151, 0164 və s. seroqruplar daxildir.

3. Enterotoksigen�bağırsaq�çöpləri (ETBÇ) əsasən uşaqlarda 
(1-3 yaşlı) və böyüklərdə (onlarda “səyahətçilərin xəstəliyi” adla-
nır) vəba ya bənzər xəstəlik törədir (06, 08, 020, 0128, 0148 və s.). 
Ente ro toksigen çöplər termostabil enterotoksin ifraz etmək 
qabiliyyətinə malikdir ki, bu da bağırsaq boşluğunda külli miq-
darda maye ifraz olunması ilə müşayiət olunur. Nəticədə orqa-
nizm dehidratasiya (su suzluq) vəziyyətinə düşür və ağır hallarda 
vəbayabənzər xəstəlik inkişaf edir.

4. Enterohemorragik bağırsaq� çöpləri (EHBÇ) uşaqlarda və 
böyüklərdə kolitik sindromla müşayiət olunan dizen te ri ya ya-
bənzər xəstəlik törədir (0157, 0145 və s.). Enterohemorragik ç öp-
lər sito toksin ifraz edirlər və adheziya amilinə malikdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, EPBÇ və EİBÇ qrupuna aid bakte-
riyalar da enterotoksin ifraz edirlər. ETBÇ, EİBÇ, EPBÇ ştamla-
rının virulentliyi daimi deyil, törədicinin dövretmə vaxtı, epide-
mik prosesin gərginliyi zamanı virulentlik artır. Hazırda sübut 
edilmişdir ki, xəstələrdən əldə edilmiş kulturalar törədici gəz di-
rən  lərdən əldə edil miş ştamlardan daha virulentlidir. Patoloji 
proses törədən bağır saq çöpləri xarici mühitdə davamlıdır, hətta 
nəcis quruduqda da onlar sağ qalırlar. Bu mikroblar saprofit q i-
da  lanma vasitəsilə də yaşaya bilirlər, onlar kommensial çöp lə rin 
antoqonik təsirinə məruz qalmırlar.
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EPBÇ tərəfindən törədilən xəstəliklərdə uşaqlar əsas infek-
siya mənbəyidir: uşaqlarda qısa inkubasiya dövründən (1-3 gün, 
nadir hallarda 7-8 gün) sonra ishal başlayır. Nəcislə külli miq-
darda törədici ifraz edilir. Tədqiqatçıların əksəriyyətinin məlu-
ma tına görə, xəstəliyin 1-ci həftəsində nəcis kütləsində EPBÇ-nin 
təmiz kulturası aşkar edilir, onun miqdarı 1 q nəcisdə 108-109-a 
çatır. Təmiz kulturanın alınması bağırsaq dan kommensial mikrob-
ların müvəqqəti sıxışdırılıb çıxarılmasına gətirib çıxarır. Xəs təlik 
nə qədər ağır keçirsə, bir o qədər törədici çox miqdarda və uzun 
müddət ifraz olunur. EPBÇ zamanı ilkin törə di ci gəz di rənlik 2-3 
həftə olur. 

EİBÇ-lə yoluxduqda yoğun bağırsağın aşağı hissəsinin epi-
telinin zədələnməsi inkubasiya dövrünün 3-6 günü baş verir. Di -
zen  teriyaya bənzər klinik əlamətlər törədicinin güclü ifrazı (1q 
nəcisdə 108 mikrob hüceyrələri) ilə müşayiət edilir, ancaq bu, 
qısa müd dətlidir, 7-10 gündən çox davam etmir. EİBÇ-nin gəzdi-
riciliyi uşaqlar və böyüklər arasında qeyd edilir. 

ETBÇ-lə yoluxma zamanı çox qısa inkubasiyadan (1-2 gün) 
sonra xəstəlik başlanır, törədici yüksək miqdarda (1q nəcisdə 108 
mikrob hüceyrələri) 7-10 gün ərzində ifraz edilir, rekonvales-
sentlərdə xəstəliyin başlanmasından 3 həftə ərzində mikroblar i f-
raz olunur. 

EPBÇ əsasən təmas-məişət yoluyla yayılır. Xəstəliyin yayıl-
ma sında uşaq müəssisələrində işləyən işçilərin çirklənmiş əlləri 
mühüm rol oynayır. Bu zaman uşaqların qidalandırılması üçün 
nəzərdə tutulan müx təlif əşyalar (əmziklər və s.) və ərzaq çirk-
lənir. Süd və süd məhsullarının, əmziklərin və digər əşya ların 
çirk  lənməsinin əsas səbəbi ondadır ki, eyni işçilər həm uşaq ların 
tualetində, həm də qidalandırılmasında iştirak edirlər. Digər 
a millər (su, hava, milçək və s.) EPBÇ-nin yayılmasında h əl ledici 
əhəmiyyət daşımır.

EPBÇ-nin törətdiyi xəstəliklər üçün kəskin ocaqlılıq səciy yə-
vidir, bu, xüsusilə xəstəxana şəraitində aydın görünür. EİBÇ və 
ETBÇ-də ocaqlılıq yarana bilər (törədicinin qidada toplanması 
nəticəsində qida alovlanmaları zamanı). Mütəşəkkil kollektiv-
lərdə uşaqlar evdə tərbiyə olunanlara nisbətən daha çox bu xəs-
tə liklərlə yoluxurlar.
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Bağırsaq eşerixozlarına qarşı görülən tədbirlər kəskin bağır-
saq xəstəlikləri üzərində aparılan nəzarət məlumatlarına, epide-
mioloji diaqnostika isə bakterioloji məlumatlara əsaslanır. Uşaq 
müəssi sələrində, həmçinin kiçik uşaqlar yerləşdirilən xəstə xa na-
lar da kəskin bağırsaq xəstəliklərinin alovlanması baş verdikdə 
EPBÇ-dən şübhələnmək lazımdır. Alovlanmanın səbəbini öyrən-
mək məqsədilə müxtəlif eşerixiya qruplarının yayılmasının əsas 
apa rıcı əlamətləri (EPBÇ-də uşaq kollektivləri, təmas-məişət 
yolu; EİBÇ və ETBÇ-də su yolu və ya qida alovlanmaları) nə zərə 
alınmalıdır.

Alovlanma baş verdikdə xəstələr mütləq təcrid olunmalıdır 
(xəstəxanada, evdə və s.). Uşaq müəssisələrində, eləcə də uşaq 
xəs təxa nalarında xəstələrə fərdi qulluğu təşkil etmək mümkün 
olma dıqda, bir işçiyə düşən xəstə uşaqların sayını azaltmaq məq-
sə dəuy ğundur.

Doğum evlərində hər ananın öz uşağına qulluq etməsi prakti-
kasını tətbiq etmək lazımdır. Belə müəssisələrdə alovlanma baş 
verdikdə təmasda olanların (onların içərisində infeksiya mən bəyi 
ola bilər), yemək hazırlayanların hamısı olmaq şərtilə bütün 
işçilər bakterioloji müayinədən keşməlidirlər, otaqlarda yekun 
dezinfeksiya aparılmalıdır, yataq ləvazimatı, mələfələr, xüsusilə 
uşaqların ağzına düşə bilən əşyalar, qidalandırma qabları, əziklər 
dezinfeksiya edilməlidir. Dezinfeksiya (qaynatma) mütəmadi o la-
raq aparılır.

Bağırsaq eşerixiozlarının profilaktikasında başlıca tədbir 
uşaq müəssisələrində sanitar-gigiyenik tədbirlərin aparılmasıdır 
– işçilərin şəxsi gigiyenası, uşağın tualeti ilə məşğul olduqdan 
sonra və əmizdirdikdən əvvəl əllərin sabunla yuyulması və d e-
zin  feksiya edilməsi, qab-qacaqların və əmziklərin istifadədən 
sonra mütləq qaynadılması, qida üzərində nəzarət (donor südü-
nün, şirələrin, qarışıqların pasterizasiyası, suyun qaynadılması 
və s.). EİBÇ və ETBÇ törətdiyi xəstəliklər zamanı su təchizatı 
və qida üzərində nəzarət, yayda milçəklərə qarşı mübarizə apa-
rılmalıdır. Uşaq müəssisələrinə yeni qəbul olunanlar və ya plan 
üzrə xəstəxanaya daxil olunanlar törədicigəzdiriciliyə görə müa-
yinə edilməlidirlər. İnsanların vaksinlə spesifik profilaktikası bir 
o qədər də effektiv deyildir.
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Qarın yatalağı, paratif A və B 

Qarın yatalağı (typhus abdominalis), paratif A (paratyphus 
abdominalis A) və paratif B (paratyphus abdominalis B) yük-
sək hərarət, orqanizmin ümumi intoksikasiyası, bakteriemiya, 
limfatik aparatın, başlıca olaraq nazik bağırsaqların zədələnməsi 
və bəzi hallarda uzun müddətli bakteriya gəzdirmə ilə səciy-
yələnən kəskin yoluxucu xəstəliklərdir. Klinik əlamət lə rinə görə 
bunlar biri-birindən az fərqlənir.

Qısa tarixi məlumat. Eramızdan əvvəl (460–377-ci illər) bu 
qrup xəstəliklərin klinik gedişini (xəstələrdə huşun tutqunlaş-
ması baş verir) nəzərə alaraq Hippokrat onlara tif (yunanca “tut-
qunluq”) adı vermişdir. Margagni (1761), Bretonneau (1828), 
Gonis (1829) bun ların içərisində qarın yatalağını ayrıca nozoloji 
vahid kimi müəyyən edərək ona qarın yatalağı (typhus�abdomi-
nalis) adı vermişlər. A.Q.Pyatnitski (1804), Bretonnaau (1830), 
A.P.Dobroslavin (1878) onun yoluxuculuğunu və bu xəstəlikdə 
törədici bakteriya gəz di rən liyin olduğunu müəyyən etmişlər. Bir-
birindən asılı olmayaraq Ru siyada N.İ.Sokolov (1876), A l ma -
niyada Ebert (1880), Gaffky (1884) qarın yatalağının təmiz kultu-
rasını almışlar, rus həkimi A.İ.Vilçur isə 1887-ci ildə ilk dəfə 
olaraq xəstənin qanından qarın yatalağı mikrobunu ayırmışdır. 
Achard və Bensoude (1896) paratif B, Geyn (1898) paratif A b ak-
teriyalarını təsvir edirlər. N.F.Qamaleya (1888) Schan te mess-lə 
eyni vaxtda qarın yatalağı bakteriyalarından ölü vaksin hazırla-
yırlar. Vidal (1896) qarın yatalağının diaqnostikasında a q-
qlütinasiya reaksiyasını təklif edir.

Yayılması. Müasir dövrdə qarın yatalağı və paratiflərə dünya-
nın bütün ölkələrində rast gəlinir. Xəstəlik ən çox İtaliya, Y u qos-
laviya, Yunanıstan və İspaniyada, Amerika qitəsində (ən çox c ə nu  bi 
Ame rika ölkələrində), Afrikada, Misir, Əlcəzair və CAR-da qeyd 
edilir. MDB-də bu xəstəliyə sporadik şəkildə müxtəlif coğrafi 
iqlim şəraitində təsadüf edilir.

Etiologiyası. Qarın yatalağı və paratiflərin (A, B) törədiciləri 
Salmonella cinsinə aid mikroblardır, bunlar ancaq insan üçün 
patogendirlər. Paratif B bakteriyaları heyvanların, xüsusilə ev 
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hey van larının (donuzlar, iri və xırdabuynuzlu qaramal, atlar, 
quşlar) bağırsaqlarında da aşkar edilir. Qarın yatalağı və paratif 
bakteriyaları morfoloji cəhətdən oxşardırlar. Qarın yatalağı, elə-
cə də paratif A və B bakteriyaları 1-3x0,5-0,6 mkm ölçüdə olub, 
görünüşlərinə görə bağırsaq çöplərindən fərqlənirlər. Bunların 
hamısı Qram-mənfi, hərəkətli, sporsuz, kapsulsuz, fakültativ a n a -
erobdurlar, adi qidalı mühitlərdə 37ºC hərarətdə yaxşı bitirlər. 
Bulyonda bulanıq, aqarda isə mavi rəngdə kiçik şəffaf koloniya-
lar əmələ gətirirlər. Onlar bir-birindən kultural, bio kimyəvi və 
antigen xassələrinə görə fərq lənirlər. Onları dəqiq fərqlən dirmək 
üçün monoreseptorlu adsorbsiya edilmiş zərdab lar dan və faqo-
tip ləşdirmə üsulundan istifadə edilir. Qarın y a ta lağı və paratif 
bakteriyalarının somatik (termostabil) O-an tigeni, qamçı (termo-
labil) H-antigeni və Vi-antigeni (virulentlik antigeni) vardır. 
Hazırda qarın yatalağının 100 faqotipi məlum dur. Faqo tipləş-
dirmənin böyük epidemioloji əhəmiyyəti var, onun v a si təsilə i n-
fek siya mənbəyi ilə epidemioloji əlaqə aydınlaşdırılır. Qarın 
yatalağı və paratif bakteriyaları ekzotoksin hasil etmir lər, parça-
lananda onlardan endoksin ayrılır. Bakteriyalar xarici mühitdə 
davamlılıq göstərirlər. Torpağın tərkibindən, rütu bət dən, tempe-
raturdan, ph və s. asılı olaraq bir neçə gündən 2-3 aya, nəcisdə 
1-3 gündən bir neçə həftəyə, suda bir neçə gündən 2 həftəyə 
qədər, su hövzəsinin lilində bir neçə ay, buzda bütün qışı, ərzaq 
məhsullarında onların ph-dan asılı olaraq bir neçə saatdan bir 
neçə həftəyə qədər, məişət əşyalarında bir neçə saatdan bir neçə 
günə qədər salamat qalırlar. Dezinfeksiyaedici mad dələrə qarşı 
həssasdırlar. Karbol turşusu, xlorlu əhəng, xloramin və s. təsi rin-
dən bir neçə dəqiqə ərzində məhv olurlar. Suyun bir litrində a k-
tiv xlorun miqdarı 0,5-1 mq-a çatdıqda bu bakteriyalar tamamilə 
məhv olur.

Xəstəliyin patogenezi. Xəstəliyin törədiciləri orqanizmə q i  da 
və su vasitəsilə həzm yolundan daxil olur. Xarici mühitə isə ifra-
zatla (nəcis və sidik) xaric edilirlər. Orqanizmdə bakteriyalar 
nazik bağırsağın selikli qişasından keçərək onun limfatik apara-
tında (solitar, follikullar, peyer düyünləri, mezenterial vəzlər) 
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toplanırlar. Burada törədici inkişaf edir və məhv olur, nəticədə 
endoksin xaric edilir, onun təsirindən limfatik baryer pozulur, 
bakteriyalar qana daxil olur və bakteriemiya baş verir (bu, xəs-
təliyin inkubasiya döv rünə təsadüf edir). Bağırsaqların limfatik 
törəmələrində törədicilərin parçalanması şiddətlənir, daha çox 
endotoksin azad olur və or qa niz min ümumi intoksikasiyası baş-
lanır (hərarət artır, xəstədə səpgilər əmələ gəlir, huşu tutqunlaşır, 
endotoksinin mərkəzi və periferik sinir sisteminə təsiri ilə əla-
qədar əlamətlər meydana çıxır, ürək-qan damar sisteminin poz-
ğunluğu qeyd edilir). Bakteriyalar qan dövranı vasitəsilə bütün 
orqa nizmə yayılaraq dalaq, sümük iliyi, qaraciyər və limfatik 
vəzilərdə toplanırlar. Burada iltihabın yeni ocaqları əmələ gəlir, 
nəticədə xəstəliyin gedişi müxtəlif fəsadlaşmalarla ağırlaşır. 
Törədicilər eyni zamanda öd yolları vasitəsilə limfatik vəzi lərə 
daxil olur, orqanizmdə sensibilizasiya vəziyyəti yarandığından 
bağırsaq divarında xoralar yaranır.

Parenximatoz üzvlərdə (qaraciyər, dalaq və s.) qarın yata la-
ğının mikrobları uzun müddət qala bilər, belə olduqda xroniki 
törə dicigəzdirmə halı baş verir. Bunun böyük epidemioloji əhə-
miy yəti vardır.

Klinikası. Qarın yatalağında inkubasiya dövrü 5-39 günə 
(daha çox 2 həftə), paratiflərdə isə 3-14 günə (daha çox bir həftə) 
bərabərdir. Xəstəliyin 6-7-ci günündən etibarən xəstəliyə məxsus 
əlamətlər inkişaf edir, 8-10- cu gün dəridə rozeollar nə zərə çar-
pır. Bütün hərarət dövrü 4-5 həftə davam edir. Son vaxt larda 
xəstəlik çox zaman atipik yüngül formada gedir, xəs tə lə rin 1/3-də 
hərarət müddəti 7-10 gün davam edir. Sağalma dövründə 3-21% 
xəstələrdə residiv qeyd edilir. Qarın yatalağında xronik bakte ri ya-
gəz dirmə ən çox yaşlı şəxslərdə müşahidə edilir, qadınlarda bu 
hala kişilərdən 7-10 dəfə çox rast gəlinir. Bak te ri ya gəzdirənin 
orqanizmindən törədici dövri şəkildə ifraz olunur, bəzilərində isə 
bu hal uzun müddət, hətta ömrünün so nu nadək davam edə bilər. 
Mikrob əsasən xəstə və törədicigəzdirənin nəcisi ilə ifraz edilir. 
T ö rədicinin ifrazı 3 aya qədər davam edirsə, kəskin, ondan artıq 
olduqda isə xroniki törədicigəzdirənlik adlanır. Əhali arasında 
b ak teriyagəzdirmənin yayılması xəstələnmənin səviy yəsi ilə bi la-
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vasitə bağlıdır. Xəstələnmənin səviyyəsi azaldıqca bakte riy a gəz-
dirənlərin də miqdarı azalır.

İnfeksiya mənbəyi. Qarın yatalağı və paratiflərdə infeksiya 
mən bəyi xəstə, törədicigəzdirənlərdir (sağlam və rekonvalessent). 
Tö rədici orqanizmdən əsasən nəcis və sidik vasitəsilə, elə cə də 
qu sun tu kütləsi, tüpürcək və körpələrini südlə əmiz dirən a na ların 
südü ilə ifraz olunur. Xəstəliyin dövrlərindən asılı olaraq xəstə 
onu əhatə edənlər üçün müxtəlif dərəcədə təhlü kə li dir.

Xəstəliyin inkubasiya dövründə yoluxmuş xəstə, demək olar 
ki, təhlükəli deyildir. Xəstəlik inkişaf etdikdə ətrafdakılar üçün 
onun təhlükəsi artır.

Xəstə xəstəliyin başlanmasının birinci günlərindən rekon va-
les sensiya dövrü başa çatana qədər yoluxucudur. Tədqiqatçıların 
mə  lu  ma tına görə, qarın yatalağı və paratiflərin törədicilərini 
nəcislə xəs təliyin birinci həftəsində xəstələrin 55%, ikinci 
həftəsində 52-61%, üçüncü həftəsində 73-76%, 4-cü həftəsində 
48-50%, 5-ci həftəsində 2-8%, 7-ci həftəsindən etibarən isə 
xəstələrin 2%-i ifraz edir. Sidiklə törədicinin ifrazı xəstəliyin 
2-3-cü həftəsində ancaq 30% xəstələrdə qeyd edilir.

Xəstəlik keçirənlərin əksəriyyəti rekonvalessensiyanın 1-2-ci 
həftəsində və yaxın 2-3 ayda törədicidən azad olur. Xəstəlik 
keçirənlərin təxminən 3-5%-i uzun müddət, bir qismi isə bütün 
ömrü boyu xroniki törədicigəzdirən olaraq qalır. Müasir dövrdə 
xroniki bakteriyagəzdirənlər infeksiya mənbəyi kimi mühüm 
əhəmiyyət da şıyırlar. Bu, onunla izah edilir ki, nə törə dici gəz di-
rə nin özü, nə də onu əhatə edənlər həmin şəxsin infeksiya mən-
bəyi olmasını bilmir və yoluxmanın qarşısını almaq üçün heç bir 
tədbir görmürlər.

Bəzi müəlliflərin məlumatına görə, aparılan epidemioloji 
müa yinə zamanı qarın yatalağı və paratiflərdə 54,2% təsadüfdə 
bak teriya gəzdirənlər, 36,4% halda xəstələr, 6,25%-də isə rekon-
va lessentlər infek siya mənbəyi kimi əhəmiyyət daşıyırlar. Bəzən 
bakteriya gəz dirənlər on illərlə yoluxduruculuq qabiliy yə tini sax-
layırlar.

Yoluxma mexanizmi. Məlum olduğu kimi, qarın yatalağı və 
paratiflərin törədiciləri xəstə və bakteriyagəzdirənin orqaniz min-
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dən nəcis və sidik vasitəsilə xaric olur. Yoluxma isə qida və su 
vasitəsilə ağızdan baş verir. Başqa sözlə desək, qarın yatalağı və 
paratiflər üçün, digər bağırsaq xəstəliklərində olduğu kimi, fekal-
oral yoluxma mexanizmi səciyyəvidir.

Yoluxma amilləri qismində su, müxtəlif qida məhsulları, 
çirkli əllər, məişət əşyaları (qab-qacaq, dəsmal, geyim və yataq 
paltarları və s.) və milçəklər iştirak edir. Beləliklə, yoluxma əsas 
etibarilə 3 yol la: məişət, qida və su yolu ilə baş verir. Paratif B 
zamanı xəs təliyin su yolu ilə yayılmasına az təsadüf edilir.

Yoluxma yoluna müvafiq olaraq, bu xəstəliklərin epidemiya-
larının 3 tipi – su, qida və məişət epidemiyaları ayırd edilir. 
Məişət tipli epidemiyalarda xəstəliyin yayılmasında məişətdə 
istifadə edilən müxtəlif amillər iştirak edir (qab-qacaq, qapı dəs-
təyi, dəsmal, geyim və yataq paltarları, ev əşyaları və s.). Bu tip 
epidemik alovlanma kon takt (təmas) epidemiyası da adlandırılır. 
Yaşayış yerlərində mən zillərin darısqallığı yoluxmanı intensiv-
ləş dirir. Məişət epidemiyaları uzun çəkir və ləng gedir. Məişət 
epidemiyalarının sonu, adətən, su və qida mənşəli böyük epide-
miyalarla nəticələnir.

Qarın yatalağı və paratiflər zamanı xəstələnmələrin ümumi 
miq darının bəzən 50%-dən çoxunu məişət yoluxmaları təşkil 
edir. Məişət tipli epidemiyalar üçün tək-tək və kiçik qruplarla 
xəstələn mələr səciyyəvidir, bu zaman yaş, cins, peşə və digər ə la-
mət lərin rolu aşkar edilmir.

Xəstəliyin qida tipli epidemiyası üçün səciyyəvi cəhət yolux-
manın qida qəbulu ilə əlaqədar olmasıdır. Epidemioloji təcrübə 
göstərir ki, xəstəliyin yayılmasında qida məhsullarının, xüsusilə 
süd və süd məhsullarının törədicilərlə çirklənməsinin böyük əhə-
miyyəti vardır.

Müasir dövrdə ərzaq ilə yoluxmaların sayı artmışdır, qarın 
yatalağında bu 32,4%-ə, paratif B-də isə 57%-ə çatır.

Qrupşəkilli xəstələnmələr daha çox ağzı açıq qabda saxlanıl-
mış çiy süddən istifadə etdikdə baş verir. Sağıcılar süd sağılan 
qabları (bidon, maye daşımaq üçün böyük qab) yumaq üçün 
təsadüfi su mənbələrinin suyundan istifadə etdikdə, süd daşınan 
sisternalar isti buxarla zərərsizləşdirilmədikdə, süd zavodlarında 
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süd pasterizə edil mədikdə və s. südün törədicilərlə çirklənməsi 
h əyata keçir.

Süd ilə baş verən xəstəlik alovlanmaları, adətən, kəskin baş-
lanır, xəstələrin sayı birdən-birə artır və əsasən törədicilərlə çirk-
lənmiş süddən istifadə edənləri əhatə edir. İnfeksiya mənbəyi 
təcrid edildikdən və yoluxma amilləri zərərsizləşdirildikdən son-
ra xəs təliyin alovlanması da tezliklə sönür.

Öz xüsusiyyətinə görə süd epidemiyaları kəskin su epide mi-
ya larını xatırladır, ancaq ona nisbətən daha kəskin şəkildə inkişaf 
edir və çox zaman uşaqlarda olur. 1927-ci ildə Monrealda baş 
vermiş süd epidemiyasında 4846 xəstədən 1720-si (35,5%) 10 
yaşına çatmamış uşaqlar olmuşdur. Müasir dövrdə MDB-də b ö-
yük süd epidemiyaları qeyd edilmir, bu, əhalinin südlə mər kəz-
ləşdirilmiş şəkildə təchizatı, fermalarda və süd emalı m ü əs -
sisələrində sanitariya-gigiyena qayda larına ciddi əməl edil mə-
sinin nəticəsidir. Bununla belə, bizim ölkədə fərdi təsər rüfat larda 
hazırlanmış çirklənmiş süddən istifadə edilməsi nəticəsində xır-
da qrupşəkilli xəstələnmə halları qeyd olunur. Südün çirk lən di-
rilməsi çox vaxt bakteriyagəzdirənlər tərəfindən baş verir.

Qeyd etdiyimiz kimi, xəstəliyin yoluxmasında törədicilərlə 
çirk lənmiş hər hansı bir ərzaq məhsulu – çörək, ət, pendir, don-
durma, salatlar, soyuq ət məhsulları və s. də mühüm rol oynayır. 
Yuyul mamış meyvə, tərəvəz (xiyar, turp, yerkökü və s.), xüsu-
silə nəcislə çirklənmiş materialla (çirkab suları, peyin) gübrə-
lənmiş torpaqda yetişdirilən tərəvəzlərin qəbul edilməsi bu c ə-
hət  dən çox təhlükəlidir.

Bəzi ölkələrdə yoluxmanın çiy istridiya vasitəsilə baş v er mə si 
qeyd edilir. Ədəbiyyatda törədicilərlə çirklənmiş buz və i ç ki  lərdən 
baş vermiş bir neçə xəstələnmə hadisəsi haqqında məlu mat vardır.

Qarın yatalağının yayılmasında milçəklər də iştirak edir, o n-
lar xəstələrin ifrazatlarında oturduqda ayaqları çirklənir, sonra-
dan isə törədicini ərzaq məhsullarının üzərinə keçirərək yolux-
maya səbəb olurlar. Xəstəliyin yay fəslində artmasında m il çək lərin 
rolu xüsusilə böyükdür.

Su epidemiyaları. XIX əsrdə XX əsrin əvvəllərində qarın 
yatalağının yayılmasında su amili mühüm rol oynamışdır (77%-
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dən çox). Müasir dövrdə su təchizatının yaxşılaşdırılması nəti cə-
sində su epidemiyalarının sayı çox azalmışdır, bununla belə, bu 
amilin epidemioloji əhəmiyyəti hazırda da böyükdür. Depari 
digər müəlliflərlə (1961) 947 qarın yatalağı epidemiyalarını 
öyrənərək müəyyən etmişdir ki, onların 69%-də su yoluxma 
amili kimi iştirak edir (quru gölməçə, çay suları). Bizim ölkə mi-
zin bəzi ərazilərində də 50%-dən çox hallarda yoluxmanın su 
vasitəsilə baş verdiyi müəyyən edilir. Su mənbəyinin növünə 
görə qarın yatalağı – paratif xəstəliklərinin su epidemiyalarının 
aşağıdakı növləri ayırd edilir: su kəməri, çay, quyu və arx suyu 
epidemiyaları.

Quyu suyunun törədicilərlə çirklənməsi nəticəsində baş ver-
miş xəstələnmə, adətən, az miqdar əhalini əhatə edir, xəstəlik 
tək-tək və ya onlarla şəxsin yoluxması ilə başa çatır. Törədicinin 
mərkəzi su kəmərinə düşməsi qısa müddət ərzində birdən-birə 
yüzlərlə, hətta minlərlə şəxsin xəstələnməsi ilə nəticələnir.

Davametmə müddətinə görə kəskin və xroniki su epidemiya-
ları ayırd edilir. Qarın yatalağının ən böyük kəskin su epidemi-
yası 1914-cü ildə Barselona şəhərində baş vermişdir, bu zaman 
18500 nəfər xəstələnmiş, onlardan 1847 nəfəri (hər 10000 nəfərə 
305) ölmüşdür. 1926-cı ildə Rostov şəhərində qarın yatalağının 
klassik kəskin su epidemiyası zamanı 2935 nəfər xəstələnmişdir. 
Bu epidemiya zamanı əlavə olaraq naməlum etiologiyalı kəskin 
bağırsaq xəstəliyi ilə 20000 xəstə şəxs qeydə alınmışdır. Belə 
epidemiyanın “quyruğu” bir neçə ay davam edir. Epidemiyaya 
səbəb kanalizasiyanın çirkab sularının mərkəzi su kəmərinə sız-
ması olmuşdur.

Qarın yatalağının xroniki su epidemiyaları daha çox XIX əsr-
də qeydə alınmışdır. Bu, əsasən həmin vaxtlarda böyük şəhər lə rin 
əksəriyyətində təmizlənməmiş və dezinfeksiya edilməmiş suyun 
istifadəsi ilə əlaqədar olmuşdur. Müasir dövrdə bu tip epidemiya 
əsasən orada əhalinin içmək üçün zərərsizləşdirilməmiş texniki 
sudan istifadə etdiyi yerlərdə qeydə alınır.

Açıq su mənbələrinin çirklənmiş suyundan içmək və ya 
təsərrüfat məqsədilə istifadə edilməsi əsasən çay kənarında yer-
ləşən əhali arasında qarın yatalağı və paratiflərin xroniki epide-
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miyalarının baş verməsi ilə nəticələnir. Çirklənmiş açıq su höv zə-
lərində çimmək bağırsaq infeksiyalarının, eləcə də qarın y a ta  lağı 
və paratiflərin yay-payız alovlanmasına səbəb olur. Xəs tə lənmə 
səviyyəsi çimmə mövsümündən artmağa başlanır və s o yuq ların 
düşməsi ilə kəsilir. Bununla əlaqədar olaraq sərin yay aylarında 
xəstəlik az, isti yay aylarında isə nisbətən çox qeyd edilir. X ü-
susilə isti yay aylarında xəstəlik yaşayış məntə qə lə ri nin hər y e-
rində yayılır, çay kənarlarında yaşayanlar arasında isə xəstəlik 
halları nisbətən çox müşahidə edilir.

Bağırsaq qrupu xəstəliklərinin artması daimi su çatışmazlığı 
ilə də əlaqədardır (gigiyena qaydalarına əməl etmək çətin o l du-
 ğu üçün).

Su alovlanmalarının qarşısını su kəmərləri, kanalizasiya və 
sutəmizləyici qurğular tikməklə, kənd yerlərində artezian su q u-
yu  ları qazımaqla, yaşayış məntəqələrinin sanitariya vəziyyətini 
yaxşılaşdır maqla, çayların üzvi və sənaye tullantıları ilə çirk lən-
mə sinin qarşısını almaqla, əhalinin sanitariya mədəniy yətini yük-
səltməklə və profilaktik və epidemiya əleyhinə tədbir ləri v ax-
tında aparmaqla almaq olar.

Epidemioloji müayinə. Müayinədən əvvəl GEM-də olan bir 
neçə məlumatla tanış olmaq lazımdır. əvvəlcə hazırda şəhərdə 
sporadik xəstələnmə və ya epidemik alovlanmanın olub-olma-
masını müəyyən etmək lazımdır. Hazırkı xəstəliyin ümumi y o-
lux ma yolu ilə əlaqəsi aydınlaşdırılmalıdır.

GEM-də infeksion xəstəliklərin qeydiyyatı jurnalından və 
bak te riyagəzdirənlərin kartotekasından öyrənmək lazımdır ki, 
onların yaşadığı yerdə və ya iş yerində (tədris) qarın yatalağı və 
ya törədicigəzdirən qeydə alınıbmı?

Müəyyən edilmişdir ki, qarın yatalağı ilə xəstələnənlərin 4/5 
hissəsi bakteriyagəzdirənlərdən yoluxurlar. Ona görə də xəstənin 
ətra fındakı şəxslər arasında törədicigəzdirən axtarılmalıdır. B u-
nun üçün müayinəyə cəlb edilən şəxsin nəcisi, sidiyi və ödü bak-
terioloji üsulla yoxlanılır. Ödün nüayinəsi çox vaxt müsbət nəticə 
verir, digər müayinə üsulu Vi - əkscisimlərini aşkar e t məkdən 
iba rətdir, bunun üçün Vi hemaqqlütinasiya reaksiyasından i s ti-
fadə edilir. Bakterioloji müayinə bir neçə dəfə təkrar edil məlidir 
(xüsusilə hemaqqlütinasiya reaksiyası müsbət olanlarda).
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Əgər xəstənin ətrafındakı şəxslər arasında xəstə və ya bak  te-
ri yagəzdirən tapılarsa, hazırkı xəstəlikdə onun infeksiya m ən-
bəyi olub-olmamasını müəyyən etmək üçün xəstədən və b ak-
teriya gəzdirəndən alınmış mikrob kulturalarının faqotipi təyin 
edilir. Faqotipin uyğun gəlməsi infeksiya mənbəyini müəy yən 
etməyə imkan verir.

 Ocağı müayinə edərkən onun sanitariya vəziyyətinə, su m ən-
bələrinin, sutəmizləyici qurğuların yerləşməsinə və ocaqda mil-
çəklərin olub-olmamasına fikir verilməlidir.

Toplanılan məlumatlara əsaslanaraq ocağın ləğv edilməsi 
planı tərtib edilir. Planda həm xəstələrə, həm də onlarla təmasda 
olanlara qarşı tədbirlər müəyyən edilməlidir: birinci, xəstələr 
müt ləq hospitalizə edilməlidir; onlar xəstəxanadan evə ancaq 
klinik sağalmadan 17 gün (müalicə antibiotiklərlə aparılıbsa 21 
gün) sonra yazıla bilərlər; hərarət düşəndən 5, 10, 15 gün sonra 
xəstənin nəcisi və sidiyi, 10 gün sonra isə ödü bakterioloji m ü-
ayinədən keçirilir, sağalanlara evə yazmazdan əvvəl 3 gün b ak -
teriofaq verilir, xəstəlik keçirmişlər evə yazılandan sonra dispan-
ser nəzarətə alınırlar. İkinci, xəstə ilə təmasda olanlara qarşı 
aparılan tədbirlər: xəstə təcrid edildikdən sonra təmasda olanlar 
müəyyən edilərək 21 gün ərzində tibbi nəzarətə alınırlar. Gün-
dəlik sorğu və termometriya aparmaqla bir dəfə, epidemioloji 
cəhətdən əhəmiyyətli obyektlərdə işləyirlərsə, iki dəfə bakterio-
loji müayinədən (sidik, nəcis) keçirilirlər. Müayinənin nəti cəsi 
müsbət olarsa, onda bu şəxslərin iş yerləri dərhal d  ə  yiş  dirilir, 
ərzaq məhsulları ilə əlaqədar olmayan işə keçiri lir lər. Xəstə ilə 
təmasda olanların arasında əvvəllər qarın yatalağı və ya paratif 
xəstəliyi keçirmişlər, eləcə də qaraciyər və öd yolları, böyrək, 
sidik-cinsiyyət üzvlərinin patologiyası ilə xəstə şəxslər olduqda, 
onların sidiyi və nəcisi 3 dəfə, ödü isə 1 dəfə bakterioloji müa yi-
nə dən keçirilir.

Xəstə ilə təmasda olanlara ilk dövrdə bakteriofaq verilir 
(birinci dəfə xəstə hospitallaşdırıldıqda, ikinci dəfə evə yazıldıq-
dan sonra), bakteriofaq 5 gün intervalla 3 dəfəyə verilir.

Su və qida epidemiyalarında ocaqda infeksiya mənbəyi ilə 
təmasda olanlarla yanaşı, xəstəlik qeyd edilmiş ərazinin bütün 
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əhalisinə epidemik alovlanmanın səbəbi aradan götürülənə qədər 
5 gündən bir bakteriofaq verilir.

 Ocaqda dezinfeksiya, milçəklər olduqda isə dezinseksiya 
həyata keçirilir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Qarın yatalağı və p a-
ra tiflərlə mübarizə kompleks şəkildə aparılır, bunlar: sanitariya-
gigiyenik, epidemiya əleyhinə və spesifik immunizasiya tədbir-
lə  rindən ibarətdir. Onların içərisində sanitariya-gigiyenik təd bir lər 
əsas yer tutur (əhalinin keyfiyyətli su ilə təchiz edil məsi, kanaliza-
siya sisteminin genişlən dirilməsi, ərzaq sənayesi müəssisələrində 
və ictimai yeməkxanalarda sanitariya-gigiyena qaydalarına ciddi 
riayət edilməsi, milçəklərin ləğv edilməsi və s.). Xəstəliyə, onun 
yayılmasına qarşı mübarizə epidemik prosesin üç şərtinə qarşı: 
infeksiya mənbəyi, yoluxma mexanizmi və sağlam həssas orqa-
nizmi yoluxmadan qorumaq istiqamətində a pa rılır.

1. İnfeksiya�mənbəyinə�qarşı�aparılan�tədbirlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, qarın yatalağı və paratiflərdə infeksiya 

mənbəyi xəstə və ya törədicigəzdirən ola bilər, ona görə də i n-
feksiya mənbəyinə qarşı aparılan tədbirlər onların təcrid edil mə-
sini nəzərdə tutur.

Xəstənin infeksiya mənbəyi kimi təcrid edilməsi onun xəs tə-
xa naya qoyulması ilə əldə edilir. Xəstəliyin vaxtında aşkar edil-
mə sinin böyük əhəmiyyəti vardır. Diaqnozu vaxtında qoymaq 
üçün hemokultura, kopro və urokultura almaq üsullarından, sero-
loji üsullardan (Vidal reaksiyası, eritrositar diaqnostikumla qoyu-
lan passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası və s.) istifadə edilir. Diaq-
noz qoyu lan kimi ocaqda xəstənin yatağı yanında cari de zin feksiya 
aparılır, xəstə xəstəxanaya göçürüldükdən sonra isə ocaqda yekun 
dezinfeksiya aparılır. Xəstənin ifrazatı (nəcis, sidik, qusuntu küt-
lə si) üzərinə ifrazatın 1/5 hissəsi qədər xlorlu əhəng töküb qarış-
dırır və 1 saat ağzı qapalı qabda saxladıqdan sonra ümumi kana-
lizasiyaya tökürlər. Xəstənin ifrazatı ilə çirklənmiş əşya, qab və 
pal tarlar 3-5%-li lizol, 1-3%-li xloraminlə, xəstəni daşıyan nəq-
liy  yat isə 1%-li xloramin və ya 0,5% durulaşdırılmış xlorlu 
əhəng məhlulu ilə dezinfeksiya edilir.

Bakteriyagəzdirənlər ayaqyoluna gedəndən sonra əllərini s a-
bunla və 2%-li xloraminlə yumalıdırlar. Ayaqyolu mütləq dezin-
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feksiya edilməlidir, bu şəxsin istifadəsində ayrıca əl dəs malı və 
qab-qacaq olmalıdır. Xəstəxanadan çıxandan sonra 6 aya kimi 
yemək hazırlamaqdan çəkinməli, alt paltarlarını yumazdan əvvəl 
qaynatmalıdır və s. Törədicigəzdirən sağıcıdırsa, südü sağdıqdan 
sonra onu istifadəyə verməzdən əvvəl qaynatmalıdır.

2. Yoluxma� mexanizminə� qarşı� aparılan� tədbirlər yoluxma 
yolu və yoluxdurucu amillərə qarşı yönəldilir. Bu tədbirlərin s ı-
rasına: su mənbələrinin abadlaşdırılması və əhalinin təmiz su ilə 
təchiz edilməsi, quyuların sanitar-texniki vəziyyəti üzərində 
ciddi nəzarət (nasos qoyulması, ictimai vedrə ilə təminat və s.), 
su və müxtəlif ərzaq məhsullarının çirklənməsinə yol veril mə-
mə si, şəxsi gigiyena qaydalarının gözlənilməsi, milçəklərlə m ü-
barizə və s. aiddir. Su təchizatının mərkəzləşdirilməsi, mər kəzi 
kanalizasiya sisteminin yaradılması, üzvi tullantıların yaşayış 
yerlərindən kənar edilərək zərərsizləşdirilməsi, əhalinin sanitariya 
mədəniyyətinin yüksəldil məsi, milçəklərlə mübarizə, q i   da lanma 
və kommunal gigiyena qaydalarına ciddi riayət edil məsi və s. bu 
xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınmasında bö yük kömək 
göstərir.

İctimai yerlərdə (vağzallarda, məktəblərdə, klublarda, yataq-
xanalarda, sahə düşərgələrində və s.) su təchizatı üzərində daim 
nəzarət qoyulmalıdır. Suyun qaynadılması ilə yanaşı, su saxlanı-
lan qabların təmiz saxlanmasına diqqət yetirilməlidir.

Kanalizasiyası olmayan yaşayış məntəqələrində çirkablar və 
tullantılar toplandıqları yerdə və ya kənara daşınaraq zərərsiz-
ləşdirilməlidir.

Fərdi və xüsusilə ictimai ayaqyoluların dezinfeksiyası daimi 
nəzarət tələb edir. Həyətyanı ayaqyolularını yay vaxtında dezin-
feksiya etdikdə duru nəcis kütləsinin üzərinə hər m2-ə 2 kq miq-
darında quru xlorlu əhəng tökmək lazımdır. Ayaqyolunun otura-
cağına, onun döşəməsinə və divarlarına 20%-li xlorlu əhəng 
s ü dü çilənməlidir. Əgər ayaqyolu təmizdirsə, bu məqsədlə 3%-li 
duruldul muş xlorlu əhəng məhlulundan da istifadə etmək olar. 
Mənzillərdəki ayaqyolularında 0,5%-li duruldulmuş əhəng məh-
lulu və bu qatılıqda xloramin məhlulundan istifadə etmək olar.
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Qarın yatalağı və paratiflərlə mübarizə tədbirləri sistemində 
qidalanma gigiyenasına görə nəzərdə tutulan sanitariya nəza-
rətinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Burada əsas məqsəd ərzaq 
məhsullarının xəstəlik törədiciləri ilə çirklənməsinin qarşısını 
almaqdır. Ərzaq məhsullarının çirklənməsinin qarşısı qida o b-
yek tlərinin sanitariya rejimini gözləməklə, ərzaq məhsullarının 
daşınması qaydalarına əməl etmək, yeməyin hazırlanması prose-
sini mexanikləşdirmək, xörəkləri hazır olan kimi isti-isti payla-
maq, ərzaq məhsulları ilə məşğul olanların sanitariya sahəsində 
biliyini artırmaqda, milçəklərə qarşı mübarizə aparmaq və s. 
yol larla alınır. Deyilənlərdən göründüyü kimi, əhalinin sanita-
riya mədəniyyətini artırmaqla infeksiyanın məişət-təmas yolu ilə 
yayılmasının qarşısını almaq olar.

3.�Sağlam�həssas�şəxslərə�qarşı�aparılan� tədbirlər. Bu, əsa-
sən əhali arasında spesifik profilaktikanın aparılması yolu ilə əl də 
edilir. Qarın yatalağı və paratifin spesifik profilaktikası plan lı 
şəkildə və epidemioloji göstərişə əsasən həyata keçirilir. Xəs tə-
lik qeyd edilməyən yaşayış məntəqələrində spesifik profilaktika 
aparmağa ehtiyac yoxdur.

Xəstəlik sporadik qeyd edilən və su təchizatı pis olan yaşayış 
məntəqələrində bu işi məhdud şəkildə aparmaq lazım gəlir. Bu 
zaman peyvəndlə ilk növbədə iaşə obyektləri (ərzaq anbarı, ə r-
zaq mağazası, çörəkxana, süd ferması, yeməkxana və s.), su təc-
hi zatı sisteminin işçiləri, məktəb süpürgəçiləri, tarla düşər gə sinə 
su daşıyanlar, kommunal işçilər, zibil daşıyanlar, camaşırxana 
işçiləri və.s., həmçinin xəstəxananın yoluxucu bağırsaq x əs  tə-
likləri şöbəsinin işçiləri əhatə edilməlidir. Habelə müha cir lər, 
yeni tikintilərdə işləyənlər, torf və meşə materialları təda rü kü ilə 
məşğul olanlar, nəqliyyat işçiləri və s. peyvəndlə əhatə olunma-
lıdır. Planlı peyvəndə 7 yaşından yuxarı, 60 yaşına qədər kişilər 
və 55 yaşına qədər qadınlar cəlb edilirlər. İmmunitetin yaranma 
m üd dətini nəzərə alaraq, peyvəndi mövsümi yüksəlişdən 3-4 
həftə əvvəl aparmaq lazımdır. Ona görə də bir çox yerlərdə pey-
vəndə aprel, may və iyun aylarında, ya da payız fəslində başla-
yırlar. Əvvəldə vaksinasiya edilənlər arasında sonradan revaksi-
nasiya aparılır. Bəzən epidemioloji göstərişlərə əsasən planda 
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nəzərdə tutulmadığı halda da peyvənd (epidemik göstərişə görə) 
aparılır. Onu əvvəlki vaksinasiyadan 4 ay keçmişsə və xəstəliyin 
e pi  demik alovlanması təhlükəsi olduqda və ya epidemik alov-
lanma müddətində həyata keçirirlər. Bu zaman yoluxma təh lü-
kəsi olan bütün əhali peyvəndlə əhatə edilməlidir.

Qarın yatalağı və paratiflərə qarşı vaksinasiya spirtdə quru 
vaksinlə və VİANVAK- Vi-polisaxarid duru vaksinlə aparılır. 
Hazır vaksinin tərkibi və işlətmə sxemi vaksinin yerləşdiyi qab-
larda qoyulmuş təlimatlarda göstərilir. Təlimatlarda quru vaksini 
işlətmək üçün hazırlamaq qaydası da göstərilir.

Peyvəndi etməzdən əvvəl sorğu və müayinə vasitəsilə pey-
vəndə əksgöstərişi olanlar müəyyən edilib peyvənddən azad e di-
lirlər. Kütləvi peyvəndə başlamazdan əvvəl vaksinin hər seriyası 
reaktogenliyə görə yoxlanılmalıdır. Hər vaksin preparatının özü-
nün reaktogenlik dərəcəsi vardır. Kütləvi peyvənd aparıldıqda 
p  ey  vənd olunanlar üzərində nəzarət qoyulur. Peyvənd olunanlar 
xüsusi jurnalda (64№-li qeydiyyat forması) qeydə alınırlar.

Laborator diaqnostika. Xəstəliyin başlanğıcında diaqnozu 
qəti müəyyən etmək üçün qanın bakterioloji müayinəsindən 
( he mokultura) istifadə edilir. Xəstəliyin bütün dövrü ərzində bu 
mü ayinə üsuluna müraciət etmək olar, bunun üçün xəstəliyin b i-
rinci həftəsində xəstədən 10 ml, sonrakı dövrlərdə isə 15-20 ml 
qan alıb 100-200 ml həcmində 10%-li ödlü bulyona əkirlər (1:10 
miqdarında). Ödlü bulyon olmadıqda qan Rapoport mü hi ti nə, ya 
da 100 ml steril destillə edilmiş suya əkilə bilər. Mikroblu qidalı 
mühit termostatda 24 saat saxlandıqdan sonra onu müvafiq bərk 
qidalı mühitə keçirib mikrobun təmiz kulturasını əldə edirlər. 
Antibiotiklərlə müalicə törədicinin əkilmə qabiliy yə ti nə mənfi 
təsir göstərdiyindən, əkmək üçün qanı antibiotiklərlə müalicəyə 
başlamazdan əvvəl götürmək lazımdır. Qanın birinci müayinəsi 
mənfi olduqda, onu mütləq təkrar etmək lazımdır. Diaqnostika 
məqsədilə xəstənin nəcisi və sidiyi də bakterioloji üsulla müa-
yinə edilir. Müayinə üçün nəcis 2-3q miqdarında qidalı mühitə 
əki lir. Əgər nəcisin götürülməsi ilə əkilməsi arasında bir saatdan 
çox vaxt keçirsə, konservasiya məhlullarının birindən istifadə 
edilir (qliserin qarışığı, 20-40% ödlü bulyon).
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Sidik 20-30 ml miqdarda steril flakona yığılır. Kişilərdə s i-
diyi götürməzdən əvvəl sidik kanalının xarici dəliyi steril izoto-
nik natrium-xlor məhlulu ilə yuyulur. Qadınlardan isə sidik 
katetr vasitəsilə götürülür. Sidiyi əsasən bakteriya gəzdirməni 
müəyyən etmək üçün müayinə edirlər.

Yardımçı diaqnostik üsul kimi Vidal reaksiyasından istifadə 
edilir. Onu qoymaq üçün xəstəliyin 8-9 günündən etibarən 1-2 
ml qan götürülür. 1:200 nisbətindən başlayaraq aqqlütinasiya 
reaksiyası müsbət nəticə verdikdə bu, xəstəliyin olduğunu gös-
tərir. Diaqnozu daha dəqiq müəyyən etmək üçün xəstəliyin 
gedişi ərzində bu reaksiya təkrar edilir. Əgər titrin yüksəlməsi 
qeyd edilərsə, bu, diaqnozu təsdiq etməyə imkan verir. Bəzən 
xəstəlik keçirmiş şəxslərin, eləcə də qarın yatalağı və paratiflərə 
qarşı peyvənd edilmiş şəxslərin qan zərdabı ilə reaksiya müsbət 
nəticə verə bilər. Bunu nəzərə alıb Vidal reaksiyasını O və OH 
diaqnostikumları ilə də qoyurlar, əgər iki tip antigenlərə qarşı 
əkscisimlər tapılarsa, bu, xəstəliyin təyin olunduğunu göstərir.

Seroloji üsuldan eyni zamanda bakteriyagəzdirənlərin müəy-
yən edilməsində də istifadə edilir. Aparılan tədqiqatlar nəticə-
sində müəy yən edilmişdir ki, qarın yatalağında xroniki bakte ri-
ya gəzdirənlərin qan zərdabında vi əkscisimlər toplanır. Bunu 
aş kar etmək üçün antigen tətbiq etməklə aqqlütinasiya reaksiyası 
qoyulur, əkscisim lərin titrinin 1:20-dən yüksək olması müsbət 
nəticə kimi qəbul edilir.

Müasir dövrdə qarın yatalağının seroloji diaqnostikasında 
pas  siv hemaqqlütinasiya reaksiyasından (PHAR) eritrositar d iaq -
nostikum işlətməklə istifadə edilir. Vidal reaksiyasından daha 
h əs  sas olan bu reaksiyadan xəstəliyin ilkin diaqnostikasında isti-
fadə edilir. PHAR həssaslığına görə hemokulturadan geri qalmır.
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Vəba

Vəba insanın kəskin yoluxucu xəstəliyidir. Xəstəlik mədə-
bağırsaq yolunun fəaliyyətinin pozulması, daxili intoksikasiya, 
orqanizmin su-duz mübadiləsinin pozulması, susuzlaşma və 
ürək qan-damar sisteminin fəaliyyətinin zəifləməsi ilə təzahür 
edir. Klinik gedişinin ağırlığı, yüksək kontagiozluğu və pande-
mik ya yıl  mağa meyilliyi bu xəstəliyi təhlükəli yoluxucu xəstə-
lik lər sırasına daxil etməyə imkan verir.

Qısa tarixi məlumat. Xəstəlik bir neçə minillik tarixə m a-
likdir. Lakin o, uzun müddət özünün qədim endemik ocağı olan 
Hindistandan kənarda müşahidə edilməmişdir.

Vəba xəstəliyi eramızdan əvvəl IX və ya VII əsrlərdə həkim 
Susrut tərəfindən hind ensiklopediyalarında təsvir edilmişdir. O, 
xəstəliyi “Vishuka” adı ilə təsvir edərək onun simptomlarını belə 
göstərir: “xəstəlik zamanı şiddətli ishal və qusma baş verir, b u-
nun ardınca xəstə bərk arıqlayır, səs itir, gözlər çuxura düşür, 
bədən soyuyur, ölüm faizi yüksək olur”. Heç şübhəsiz ki, Susru-
tun bu əlamətlərlə təsvir etdiyi xəstəlik vəba olmuşdur. Bundan 
sonra vəba yenə də Hindistanda ilk dəfə XVI əsrdə Korrea 
tərəfindən təsvir edilmişdir. XIX əsrin əvvəllərində ilk dəfə ola-
raq Hindistandan keçərək 100 ildən çox bir müddət (1817–1925) 
ərzində dövrü pandemiya şəklində özünü büruzə vermişdir. Qəf-
lə tən baş vermə, epidemiyaların yayılması, yüksək xəstələnmə və 
ölüm, əhali arasında yüksək həyəcan, uzun müddət həkim lə rin və 
bütün ölkələrin hökumətlərinin xəstəlik qarşısında acizliyi - bun-
ların hamısı vəbanın 6 pandemiyaları üçün xarakterikdir. Vəbanın 
bu pandemiayları bəşəriyyət tarixində dərin iz qoymuşdur.

Vəbanın vətəni Hindistanda Qanq çayının sularıdır, oradan 
xəstəlik epidemiya şəklində Asiya qitəsinə yayılır. Vəbanın 
birinci pandemiyası XIX əsrin əvvəlində –1817-ci ildə Hindis-
tanda başlayaraq bütün dünyaya yayıldı, ancaq 1823-cü ildə d a-
yandı. Sonralar vəba pandemiyaları dəfələrlə təkrar olunaraq 
dünyanın əksər ölkələrini əhatə etdi. Belə ki, birinci pandemiya-
dan sonra 1826-cı ildə ikinci pandemiya başlandı və 1837-ci ilə 
kimi davam etdi. Üçüncü pandemiya 1844-cü ildən 1859- cu ilə 
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qədər davam etdi, dördüncü pandemiya 1865-ci ildən 1873-cü 
ilə qədər, beşinci pandemiya 1883-cü ildən 1896-cı ilə qədər 
davam etdi. Bu pandemiyalar zamanı vəba ilə kütləvi xəs tə lən  mə 
Asiya, Avropa, Afrika və Amerika qitələrində yayılmışdı. A ltıncı 
pandemiya 1902-ci ildə başlamış, 1926-cı ilə kimi d a vam etmiş 
və Asiya, Afrika və Avropa qitələrini əhatə etmişdi.

Yeddinci pandemiya vəba vibrionlarının El-Tor biotipi tərə-
fin dən törədilərək 1960-cı ildə başlamışdır. El-Tor vibrionu ilk 
dəfə 1905-ci ildə Qotşlix tərəfindən El-Tor (Sinay yarımadası) 
karantin məntəqəsində ölmüş zəvvarların bağırsaqlarından əldə 
edilmişdir. Bu xəstəliyin ilk epidemik alovlanması 1937–1940-cı 
illərdə Sulavesi adasında (İndoneziya) vəba endemik o ca  ğında 
baş vermişdir. 1961-ci ildən El-Tor biotopunun törət diyi vəba 
İndoneziyadan qonşu ölkələrə, Hindistan və P a kis  tana yayıldı.

Yeddinci pandemiya az vaxt içərisində dünyanın əksər ölkə-
lə rini əhatə etdi. ÜST-ün məlumatına əsasən, 1984-cü ilin ə v  və-
lində xəstələrin miqdarı 1,3 mln-a çatdı; ən yüksək xəs tə lən mə 
1971-ci ildə baş vermişdi (155.555), 1983-cü ildə bu rəqəm 
64061 idi. 1971-ci ildən başlayaraq hər il vəba dünyanın 30-40, 
1979- cu ildə isə 47 ölkəsində müşahidə edilmişdi. Dünyada 
vəba ilə xəstələnənlərin yarısından çoxu Afrika qitəsində qeydə 
alınmışdır.

1962-ci ildə El-Tor vəbası karantin infeksiyaları qrupuna d a-
xil edildi. El-Tor vibrionu ilə törədilən vəbanın VII pandemiyası 
1960-cı ildə başlamışdır. Onun yayılmasında 5 dövr ayırd edilir:

1-ci dövr 1960–1962-ci illəri əhatə edir. Epidemiya özünün 
e n demik ocağından (İndoneziyanın Sulavesi adası) çıxaraq cənub-
Şərqi Asiya ölkələrini əhatə edir. Onu da demək lazımdır ki, müs-
təqillik əldə edən ölkələrdə mədəni-siyasi əlaqələrin g e niş lənməsi 
ilə əlaqədar olaraq vəbanın yayılmasına geniş i m kanlar açıldı.

2-ci dövrdə pandemiyanın yayılması 1962–1967-ci illərə 
qədər davam edir. Asiya qitəsi daxilində 1964-cü ildə El-Tor v ə-
bası cənubi Vyetnamdan Hindistana gətirilmiş və tez bir z a-
man da klassik vəbanı sıxışdırıb çıxarmış, onun yerini tutmuşdur. 
Xəstəlik 1965-ci ildə Özbəkistanın Karakalpak və Xarezm vila-
yət  lərinə də keçmişdir. 1971-ci ildən Banqladeş adlandırılan 
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Şər   qi Pakistanda epidemiyalar eyni vaxtda 2 törədici tərəfindən 
törədilmişdir, ancaq El-Tor vibrionu ilə yoluxan xəstələrin sayı 
klassik vibrionlarla yoluxanlardan 10 dəfə çox olmuşdur.

3-cü dövrdə (1967–1976-cı illər) vəbanın pandemiyası Orta 
və Yaxın Şərqə, Afrika və Avropaya yayılmışdır. Xəstələnmə 
səviy yəsi çox yüksək olmuşdur, dünya üzrə 70-80 ölkədə yayıl-
mışdır, Afrikada xəstəlikdən letallıq göstəricisi 50% təşkil etmiş-
dir. 1970-ci ildə eyni vaxtda Xəzər dənizi (Həştərxan) və Qara 
dənizin (Odessa, Kerç) hövzələrində El-Tor vibrionları ilə törə-
dilən vəba ocaqları aşkar olunmuşdur.

4-cü dövr 1977–1990-cı illəri əhatə edir. Bu dövrdə xəstə lə-
rin sayı tədricən azalmağa başlamış, lakin El-Tor vəbası yer k ü-
rə  sinin bütün qitələrində yayılmış (27-43 ölkədə ildə 20-50 minə 
qədər xəstə qeyd olunurdu), hətta klassik vəbanın yayılmadığı 
öl kələri də bürümüşdür.

Dünyanın bir çox ölkələrində (Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, 
ABŞ, Meksika körfəzinin sahil boyu suyunda) El-Tor vəbasının 
ikincili endemik ocaqları formalaşmışdı. Avropada və yüksək 
i nki şaf etmiş ölkələrdə də xəstəliyin gətirilmə halları qeydə alı-
nır. 1980-ci ilə qədər xəstələnmənin 83%-i Asiya ölkələrinin 
payına düşürdü. Növbəti 5 il ərzində xəstələnmənin xüsusi ç ə-
ki si Afrikada yüksəlmiş və 62%-ə çatmışdır. 4-cü dövrdə xəs tə-
lən mənin səviy yəsi Asiya vəbasını 7-10 dəfə üstələmişdir. 1986-
cı ildən başlayaraq xəstələnmə Asiya qitəsində yenidən art mışdır.

5-ci dövr 1991-ci ildən indiki dövrə qədər davam edir. Bu 
dövrdə dünyada xəstələnmə 125 mindən 700 minə qədər xəstə 
təşkil etmiş və hazırda xəstəlik 50-70 ölkədə qeyd olunur.

VII pandemiyanın başlanmasından etibarən onun endemik 
ocaqlardan digər ölkələrə yerdəyişməsi qeyri-bərabər olmuşdur. 
İlk onillikdə vəba ancaq Asiya sərhədlərində yayılmış və yalnız 
1970-ci ildə Afrika ərazisinə və Avropaya keçmiş, 1973-cü ildə 
isə ilk vəba xəstəsi Amerika qitəsində – ABŞ-da aşkar edilmiş-
dir. Vəbanın cənubi Amerikaya keçməsi üçün 30 il vaxt tələb 
olundu (1991-ci il) və tezliklə yalnız Latın Amerikasının ayrı-ayrı 
ölkələrində vəba qeyd edilmişdi. Epidemiya cənubi Amerika q i-
tə sinin əksər ölkələrini əhatə etmişdir.
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Ümumilikdə dünya üzrə 7-ci pandemiya zamanı vəba ilə x əs-
tələrin ümumi sayı endemik ölkələri təyin etmişdir. 1961-69-cu 
illərdə cənubi Asiya (Hindistan, Banqladeş, Nepal) və cənub-
Şərqi Asiyada (Filippin, Malaziya, Birma, Tailand) dünya üzrə 
qeydə alınan vəba ilə xəstələrin 89,4%-i cəmlənmişdir. Bir sıra 
Afrika ölkələrində (Zair, Burundi, Qana və s.) davamlı endemik 
ocaqlar formalaşmışdır və orada vəba hər il yüksək səviyyədə 
aşkar olunur.

Azərbaycanda vəba xəstəliyinin I epidemiyası 1823-cü ildə baş 
vermişdir. Növbəti 100 il ərzində vəbanın daha 10 epidemiyası o l-
muşdur. Epidemiyalar hər dəfə İrandan keçmişdir. Yalnız 1907-ci 
ildə şimaldan–Həştərxandan keçmişdir. Epidemiyalar 1926-cı ilə 
qədər davam edir. Bu ildən etibarən vəba xəstəliyi qeyd olunmur. 
Azər baycanda 1970–1972-ci illərdə vəba xəstəliyinin gətirilmə 
halları qeydə alınmışdır (42 xəstə). O, İran, Hindistan, İordaniya-
dan gətirilmişdir.

Müasir dövrdə hər il vəba 27-43 ölkədə aşkar olunur. Bu ö l-
kə lərin bəzilərində xəstəliyin yayılması ilk dəfə baş verir.

Etiologiyası. Vəba xəstəliyinin törədicisi Vibrio cholerae ilk 
dəfə Kox tərəfindən 1883-cü ildə Hindistan və Misir səfərləri z a-
manı əldə edilmişdir. Onun müxtəlif növləri vardır. İnsanlarda əsa-
sən iki biotip xəstəlik törədir: klassik Vibrio� cholerae� və� Vibrio�
El-Tor. 1950-ci ildən başlayaraq vəbanın etioloji amili kimi El-Tor 
biotopunun əhəmiyyəti getdikcə artmağa başladı; 1961-ci ildə vəba 
xəstələrinin 80%-dən bu vibrion aşkar edilirdi. ÜST-ün məlumatına 
görə, 1982–1983-cü illərdə Banqladeşdə yenidən klassik Vibrio�
c�ho�lerae biotopu aşkar edilməyə başlandı. Vəba t  ö   rə  dicisi vergü lə-
bən zər olduğu üçün vibrion adlandırılmışdır. Uzunluğu 2-3 mkm, 
d ia metri 0,4-0,6 mkm ölçüdədir, bir uzun kiprikciyə malikdir, çox-
hə  rəkətlidir, spor əmələ gətirmir, Qram-mənfidir. Adi qələvi qidalı 
mühitlərdə yaxşı bitir (pH 7,8-8,0), aerobdur, jelatini əridir, nişas-
tanı parçalayır, indol əmələ gətirir, nitratı nitritə çevirir.

Müasir dövrdə dünyada vəba vibrionlarının 2 biovarı dövr 
edir – Vibrio cholerae (klassik) və El-Tor vəbası. Klassik vibri-
onu 1883-cü ildə R.Kox kəşf etmiş, El-Tor vibrionu isə Qotşlix 
t ə rə findən 1905-ci ildə Afrikada El-Tor qəsəbəsinin karantin stan-
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siyasında aşkar olunmuşdur. Bu vibrionların morfoloji və anti gen 
quruluşları oxşardır. Ölçüləri: uzunluğu–1,5-4 mkm, eni – 0,2-0,4 
mkm-dir, hərəkətlidir, Qram-mənfi, O-somatik və H-qamçı 
antigenə malikdir.

O-antigenin əsasında yapon alimləri 3 serovar ayırd etmişlər: 
Oqava, İnaba, Hikoşima (sonuncu aralıq serovar olub vəba alov-
lanmalarında nadir hallarda rast gəlinir). El-Tor vəbası ilə törə di-
lən pandemiya bütün ölkələrdə Oqava serovarı ilə başlamışdır. 
XX əsrin 90-cı illərində cənub-Şərqi Asiyada vəba xəstəliyinin 
alovlanmaları baş vermişdir. Bu, vəba serumu ilə aqqlütinasiya 
olunmayan 0139 (Benqal) serovarı ilə törədilmişdir.

Cholerae və El-Tor vibrionları Heyberqə görə 1-ci biokim-
yə vi qrupa, 01 Oqava (İnaba) vəba serumu ilə aqqlütinasiya olu-
nan vibrionlara aiddir.

Xarici mühitdən, həmçinin insanlardan vəba törədicilərinə ox -
şar vibrionlar ayırd olunur. Heyberqə görə, bunlar da 1-ci qrupa 
aid dir, lakin 01 vəba serumu ilə aqqlütinasiya olunmurlar. Bu vib-
rionlar NAQ vibrionlar adlandırılan və ya 01 seroloji qrupundan 
olmayan vibrionlardır, 90 sərbəst serovarları vardır. Bunların bir 
hissəsi KBX-in əmələ gəlməsində iştirak edir.

Vəba vibrionları ekzotoksin (xolerogen) – məsələn, 0139 s e-
rovarı (Benqal) və endotoksin ifraz edir. Ekzotoksin (xolerogen) 
bağırsağa düşərkən nazik bağırsağın Peyer düyüncüklərinin 
M-hüceyrələrində bir neçə dəqiqə ərzində adsorbsiya olunur. 
Toksin və nazik bağırsaq hüceyrələrinin membran qanliozid lə ri-
nin qarşılıqlı təsiri nisbətində kompleks əmələ gəlir. Bu komp-
leks bağırsaq hüceyrəsinin daxilinə keçir. Toksiki kompleks h ü-
cey  rədə siklik adenozin-monofosfatın əmələ gəlməsini kəskin 
surətdə gücləndirir (15 dəfə və daha çox arta bilər). Bu, öz növ-
bə  sində endotoksik effekt verir, hüceyrə ilə mayenin şiddətli 
ifrazı başlanır.

Hazırda vəba vibrionlarının 3 əsas toksiki mühiti vardır: 1) 
bak teriyanın örtüyü və hüceyrə ilə əlaqədar olan termostabil 
lipopolisaxarid, endotoksinlər; 2) ekzotoksin xolerogen, vəbaya 
xas olan su-elektrolit pozğunluğunu törədən diareya sindromu-
nun yaranmasında iştirak edir; 3) bağırsaq divarları damarlarının 
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və hüceyrə membranının keçiriciliyini artıran toksiki “keçiricilik 
amili”.

Vəba vibrionu somatik termostabil, ancaq Vibrio�cholerae-ya 
məxsus O-antigeni və müxtəlif vibrionlar üçün ümumi kiprikcik 
H-antigeninə malikdir. Ümumi H antigeni olan 40-dan çox O - 
qrup vibrionları təsvir edilmişdir. Vəba törədiciləri O1 qrupuna 
aiddir. O-antigenin xüsusiyyətindən asılı olaraq, vəba vibrionları-
nın 3 serovarı məlumdur: 1) Oqava; 2) İnaba; 3) Qikoşima.

O1 vəba vibrionları identifikasiya olunur. İdentifikasiya vib-
rionların ümumi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində aparı-
lır. Kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyi olan şəxslərdən, eləcə də çirkab 
və açıq su mənbələrindən bəzən AO (aqqlütinasiya o lun   mayan-
NAQ) vibrionları əldə edilir. AO vibrionları O1 vəba zərdabı ilə 
aqqlütinasiya etmirlər, lakin vəba vibrionları ilə ümumi H - 
antigenə malikdilər. Vəba və aqqlütinasiya etməyən vibrionların 
identifikasiyası mürəkkəb olduğundan və xəstədən AO vibrion-
larının əldə edilməsi vəba xəstəliyinin olacağını göstərdiyindən 
belə vibrionlar aşkar edildikdə vəbaya qarşı aparılan epidemiya 
əleyhinə tədbirlər həyata keçirilir.

Vəba vibrionları xarici mühitdə davamlıdır. Suda bir neçə 
gün dən bir neçə həftəyə qədər, qurumamış nəcisdə 217 gün sax-
lanılır. Günəş şüasına, qurumağa, dezinfeksiyaedici maddələrə, 
xüsusilə turşulara həssasdırlar, qaynadıldıqda bir neçə dəqiqə ə r-
zində məhv olurlar. ancaq dondurulduqda uzun müddət qalırlar.

El-Tor vibrionu klassik biotopa nisbətən xarici mühit amil-
lərinə daha dözümlüdür. ancaq su hövzələrinin məişət və s ə na  ye 
tullantıları ilə çirkləndirilməsi vəba vibrionlarının uzun müddət 
saxlanmasına şərait yaradır.

Vəba vibrionlarının yaşama müddəti – müxtəlif qida məhsul-
la rında bir neçə saatdan 7 günə qədərdir. Süddə, ət məhsul la rında 
hətta artıb çoxalırlar. Məişət əşyaları üzərində – 14-20 saat, 
qa ran lıqda – 24-34 saat salamat qalırlar. Qaynadılmamış suda 
8-100C-də El-Tor vibrionu 18 gün, soyuqda isə daha çox yaşayır, 
çay buzunda yaxşı qalırlar. Çirkab quyularında 2-3 gün, çirkab 
sularında 24-30 saat yaşayırlar.

Meyvə-tərəvəzin realizasiyası zamanı insolyasiyanın zərər-
siz   ləş dirici təsiri nəzərə alınmalıdır. Meyvə-tərəvəz üzərində l  a-
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zı  mi insolyasiya zamanı yüksək temperaturda 8 saat ərzində 
məhv olur, insolyasiya olmadıqda isə 2-8 gün ərzində yaşayırlar. 
Müəyyən edilib ki, çay hövzələrinin suyunda bir neçə aya qədər 
yaşayırlar. El-Tor vib rionunun uzunmüddətli sirkulyasiyası d ə-
niz, kanalizasiya sisteminin, hamam sularının suyunda aşkar 
o lu nub. Bununla da su mənbələrində vibrionun ikincili endemik 
ocaqlarının yaranması baş verir.

Vibrionlar saprofit mikrofloranın antaqonistik təsirinə qarşı 
həssasdırlar. Xüsusilə turşuların təsirinə yüksək həssasdırlar. 
Duz və sulfat turşularının 1:10 000 nisbəti vibrionu bir neçə 
saniyə ərzində məhv edir. Mədənin turş möhtəviyyatında El-Tor 
vib ri onunun məhv olması həzm sisteminin vəziyyətindən, qida-
lanmanın xarakterindən, orqanizmin rezistentliyindən və törə di-
ci lərin dozasından asılıdır. Ümumiyyətlə, El-Tor vibrionu klassik 
vibriona – V.cholerae nisbətən xarici mühitdə daha d a vamlıdır.

Dezinfeksiyaedici preperatlar – 1%-li xloramin, 1-2%-li 
xlorlu əhəng, 1%-li fenol, 3%-li lizol məhlulları törədiciləri 
15-30 dəqiqə ərzində məhv edirlər. 600C-də 10 dəqiqə, 1000C-də 
dərhal məhv olurlar.

İnfeksiya mənbəyi. Vəba yalnız insanlarda müşahidə olu-
nur. İnfeksiya mənbəyi xəstə insan, rekonvalessent-törədi ci gəz-
di rən və sağlam törədicigəzdirən hesab olunur.

Törədicigəzdirənlər və xəstələr arasında olan say nisbəti kon -
kret sosial şəraitdən, o cümlədən yaşayış yerlərinin sanitar vəziy-
yətindən, əhalinin mədəni səviyyəsindən, tibbi xidmətin həc min-
dən və keyfiyyətindən asılıdır. Bir xəstəlik hadisəsinə 2-10-dan 
100-ə qədər törədicigəzdirənlik halları düşür.

Yaşayış yerlərinin sanitar vəziyyətinin səviyyəsi və əhalinin 
sanitar savadlılığı, müalicə-profilaktik yardımın göstərilməsi 
həcmi nə qədər yüksək olarsa, törədicigəzdirənlərin sayı bir o 
qə dər az olar.

İnfeksiya�mənbəyinin�yoluxduruculuq�dövrü.�Törədicilərin xəs-
tə orqanizmdə yaşama müddəti, adətən, 1-2 həftə çəkir. Rekonva-
lessent törədicigəzdirmə, adətən, 7 gün, bəzən isə 3 həftə çəkir, 
lakin uzunmüddətli (bir neçə ay) vibriongəzdirmə halları da təs-
vir olunmuşdur. Sağlam törədicigəzdirənlər vibrionları 5-14 gün 
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ərzində ifraz edirlər, El-Tor vibrionu isə 7 ilə qədər də ifraz edilə 
bilər. Antibiotiklərlə müalicə zamanı törədicinin ifrazı 2-3 gün-
dən artıq olmur.

Vəba xəstəliyində törədicigəzdirmə dövri xarakter daşıyır. 
T ö rədicilərin ifraz olunması ödlə də mümkündür. Sağlam insa-
nın yoluxması xəstəyə xidmət etdikdə, törədicigəzdirənlərlə t ə-
masda olduqda, açıq su hövzələrinin suyunda çimdikdə və onlar-
dan istifadə etdikdə, törədicilərlə çirklənmiş qida məhsullarını 
qəbul etdikdə baş verir. Səthi su mənbələrində vibrionların qatı-
lığı 1 litr suda 10-5000 vibrion arasında dəyişir. Tək-tək xəstəlik 
hallarının baş verməsi üçün 1 litr çay suyunda 75 vibrionun o lması 
kifayətdir.

Yoluxma mexanizmi. Vəba xəstəliyi üçün fekal-oral y o-
lux ma mexanizmi səciyyəvidir. Qusuntu kütləsi, nəcis, çirk lən -
miş su, o cümlədən çirkab, hamam, çay, dəniz suları, soyuq iç -
kilər, qida məhsulları, ilk növbədə süd, həmçinin çirkli əllər, 
mə işət əşyaları, milçəklər yoluxma amilləri hesab olunur. Xəs-
təliyin yayılmasında su yolunun əhəmiyyəti daha böyükdür.

1968-ci ildə vəbanın 7-ci pandemiyasının gedişi zamanı alınan 
materiallara əsaslanaraq ÜST-ün ekspertləri açıq su höv zə lərini də 
sərbəst yoluxdurucu mühit hesab etdilər. Su ekosis temlərdə per-
sistə edərkən, vəba vibrionu suda yaşayan o  r  q a  niz mlər və bit-
kilərlə biosenotik əlaqələrə girirlər. Vəba vibrionunun su giansini 
ilə əlaqəsi aşkar edilmişdir. Su giasinlərinin köklərində vibrionla-
rın miqdarı onları əhatə edən suda olan miqdarından 300 dəfə 
çoxdur. El-Tor vibrionu isə onurğasızların xitinini qida substratı 
kimi istifadə edirlər. Buna görə də son illər vəba xəstəliyi su sap-
ronozu hesab edilir.

Təbii şəraitdə vəba vibrionu mürəkkəb sirkulyasiya mexa niz-
minə malik olub, buraya hidrobiontlar (balıqlar, qurbağalar, xər-
çəngkimilər) və quşlar qoşulur. Vəba vibrionları su ilə hidro bi-
ont ların orqanizminə düşərkən onların həzm kanalında artıb 
ç o xa lırlar. Bu məhsulların çiy halda və kifayət qədər bişiril mə dən 
yeyilməsi zamanı yoluxma baş verir.

İnfeksiya mənbəyindən minlərlə km uzaq məsafədə yerləşən 
açıq su hövzələrinin suyuna vibrionların düşməsi və artması k ö-
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çəri su quşları vasitəsilə həyata keçirilir. Uzaq ölkələrdən gələn 
bu quşlar vəba vibrionları ilə kontaminasiya olunmuş molyusk-
ları da daşıyırlar.

Həssaslıq. Törədicinin uzunmüddətli sirkulyasiyası qeyd o lu-
nan ərazidə latent immunizasiya nəticəsində əhalidə xəstəliyə 
qar şı rezistentlik yaranır (məişət immuniteti). Uşaqlar yaşlılara 
ni s bətən daha çox xəstələnirlər. Törədicinin sirkulyasiyası qeyd 
edilməyən ölkələrdə yüksək xəstələnmə göstəricisi 20-50 yaşlı 
şəxslərdə aşkar olur. Xəstəlik keçirmiş şəxslərdə antibakterial və 
a n ti toksik davamlı (3 il davam edir) immunitet yaranır.

Kişilər qadınlara nisbətən daha çox xəstələnirlər. Kişilərin 
xəs  təliyə daha çox yoluxması onların əhalinin ən çox hərəkətli, 
y er  dəyişən təbəqəsi olması ilə bağlıdır. Əksər hallarda onlar y o-
luxmadan əvvəl alkoqoldan istifadə etmişlər ki, bu da mədə nin 
bar yer funk siyasını pozmuşdur.

Çirklənmiş süddən içdikdə isə daha çox uşaqlar yoluxurlar, 
q i dada yoluxmuş balıq, xərçəng və digər dəniz məhsullarının l a-
zımi termiki emaldan keçirilmədən işlədilməsi isə əsasən b ö yük-
lərin yoluxmasına gətirib çıxarır.

Peşədən və əmək fəaliyyətindən asılı olaraq, xəstələnmə və 
vib riongəzdirmə göstəriciləri arasında müəyyən asılılığın olması 
aşkar edilir. Bu, dəniz nəqliyyatında işləyənlər, balıqçılar və s. pe -
şə   lərdə işləyən şəxslər arasında xəstəliyin yüksək olması ilə izah 
edilir.

Bundan başqa, qeyri-düzgün həyat tərzi keçirən şəxslər, o 
c üm  lədən həzm sisteminin işində müəyyən pozğunluqları olan 
(axiliya), qastritlər, xolesistitlər və hepatitli xəstələr, həmçinin a l -
koqola aludə olanlar daha çox xəstələnirlər.

Vəba əvvəllər qeyd edilməyən ərazilərə (intakt ərazi) g ə ti ril-
dikdə əsasən aktiv yaşda olan şəxslər xəstələnirlər.

Vəbanın alovlanmaları, adətən, ilin isti dövrlərində baş verir və 
soyuqlar düşdükdə çox vaxt alovlanmalar dayanır.

İnkubasiya dövrü bir neçə saatdan 5 günə qədər, adətən, 2-3 
gün sürür.

Xəstəliyin klinik təzahürləri. Tipik hallarda vəba müxtəlif 
klinik formalarla xarakterizə olunur.

downloaded from KitabYurdu.org



413

1. Enterit –�vəba�enteriti tez-tez, ağrısız defekasiya ilə səciy-
yələnir, orada selik və qan yoxdur, nəcisin rəngi getdikcə ağarır, 
öz adi iyini itirir (həmçinin nəcis xarakterini də itirir).

2. Orta-ağır�forma – qastroenterit. Bu dövrdə defekasiyanın 
sayı 30-a çatır. “Düyü həlimi”nə bənzəyən ishala şiddətli qusma 
da qoşulur (vəba diareyası). Patoloji material törədicinin təmiz 
kulturası sayılır. Belə ki, 1 ml mayedə 107-109 vibrion vardır. Bu 
dövrdə güclü dehidratasiya baş verir – sutka ərzində xəstə 30-40 
l maye itirə bilər. İntoksikasiya, qanın laxtalanması, hipokalie-
miya, hipoproteinemiya, asidoz, qıcolma əlamətləri müşahidə 
olunur.

3. Ağır,�alhid�forma – bu dövrdə ağır intoksikasiya simptom-
ları üstünlük təşkil edir. Xəstəliyin təhlükəsi azalmır, ishal daya-
nır, qusma azalır. Xəstənin temperaturu 35,50C, hətta 340C-yə 
qədər düşür.

Eksikoz nəticəsində, yəni orqanizmin susuzlaşması zamanı 
“Hippokrat sifəti” əmələ gəlir, turqor aşağı düşür, dəri qırışır və 
göyərir, ürək-damar sisteminin fəaliyyəti aşağı düşür (sapvari 
nəbz, səthi tənəffüs), lakin xəstənin huşu aydın qalır, anuriya, ano-
ksiya, afoniya, asfiksiya müşahidə olunur. Xəstəliyin bu döv ründə 
60% hallarda ölüm baş verir. Alhid formalı xəstənin vaxtında 
müalicəsi zamanı onu xilas etmək mümkündür.

Əgər bu mərhələdə ölüm baş vermirsə, xəstəlik reaktiv fa -
za ya keçir ki, onun başlanması ilə bərabər diurez bərpa olunur 
və xəstənin səhhətində yaxşılaşmaya meyil yaranır. Bəzən isə 
vəba tutmalarının təkrarlanması qeyd olunur, yəni xəstəlik vəba 
tifoidi fazasına keçir. Bu halda xəstənin bədən temperaturu kəs-
kin yüksəlir, huşun tutqun laşması baş verir, rozeolyoz xarakterli 
səpkilər əmələ gəlir, yenidən ishal yaranır və 80-90% hallarda 
vəba tifoidi ölümlə nəticələnir.

Ağır�ildırım�şəkilli�vəba – bu zaman yoluxma anından alhid 
for madan ölümün baş veməsinə qədər olan müddət cəmi 14-18 
saat təşkil edir. Bəzən isə vəba “quru” formada keçir. Bu zaman 
ancaq intoksikasiya əlamətləri inkişaf edir. Xəstəliyin bu forma-
sında ölüm faizi çox yüksəkdir.
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Bununla yanaşı, xəstəliyin atipik formaları – olduqca yüngül 
k e çən silinmiş ambulator və gizli formaları – inapparant infeksiya 
da müşahidə olunur.

Vəbanın klinik-patogenetik təsnifatı xəstənin susuzулашма 
dərəcəsinə əsaslanmışdır:

1-ci dərəcədə maye itkisi bədən çəkisinin 1-3%-ni;
2-ci dərəcədə 4-6%;
3-cü dərəcədə 7-9%;
4-cü dərəcədə (alhid) – 15%-i təşkil edir.
Daha çox I və II dərəcəyə rast gəlinir (70-85%).
Patogenez və klinikası. Törədicinin giriş qapısı mədə-ba ğır-

saq yoludur. Vəba vibrionları su və ya qida vasitəsilə insan o r qa-
niz minə daxil olduqdan sonra mədə turşusunun təsirindən o n-
ların bir hissəsi məhv olur, qalan hissəsi turş baryeri keçərək 
nazik bağırsaqların qələvi mühitində və peptonun yüksək səviy-
yə sində şiddətlə artmağa başlayır. Vibrionlar nazik bağır saq ların 
selikli qişasında və ya boşluğunda yerləşir. Vibrion ların sürətlə 
artması və parçalanması çoxlu miqdarda toksin mad də lə rin y ı-
ğıl masına səbəb olur.

Vəba vibrionlarının ekzotoksini – xolerogen epitel hücey rə-
lər də adenilsiklaza fermentini fəallaşdırır, nəticədə tsiklik 3-5 
adenozinmo no fosfatın (3-5 AMF) sintezi artır ki, o, bağırsaq ş i-
rəsinin ifrazının səviyyəsini müəyyən edir. Bunun nəticəsində 
na zik bağırsağın selikli qişasından çoxlu miqdarda izotonik 
m a ye ifraz edilir ki, bu mayeni yoğun bağırsaq adsorbsiya e t-
məyə çatdıra bilmir. Bu, əvvəl ishal, sonra isə qusmaya səbəb 
olur. Nazik bağırsağın ifraz etdiyi mayedə zülal az olur (hər 100 
ml-də 200 mq-dan az) və aşağıdakı miqdarda elektrolitlər olur: 
natrium 140 mmol/l, kalium 13 mmol/l, hidrokarbonatlar 32 
mmol/l, xloridlər 92 mmol/l. Xəstə bir saatda 1 litr məhlul itirə 
bilər. Hüceyrədən kənar izotonik dehidratasiya baş verir, nəti-
cədə dövr edən qanın miqdarı azalır, qan qatılaşır ki, bu da h e-
mo dinamik dəyişikliyə və toxumaların metabolizminin pozul ma-
sına gətirib çıxarır. Qanın qatı laş ması onun qatılığının a rt ması, 
periferik qan dövranının yavaşıması, qan dövranının pozulması, 
toxumaların hipoksiyası, mübadilə məhsullarının yığılmasına s ə-
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bəb olur ki, bu da ilk növbədə kəskin böyrək çatış mazlığına, 
ürək fəaliyyətinin zəifləməsinə, eləcə də qanın laxtalanma qabi-
liy  yətinin pozulmasına (qanın fibrinolitik və antikoaqülyant fəa-
liy yətinin artmasına) gətirib çıxarır.

Çoxlu ishal və qusma hipovolemiya ilə yanaşı, duzların, x ü-
susilə kaliumun azalmasına səbəb olur. Vəba xəstəliyi nəti cə-
sin də bədəndə kaliumun 1/3-i azalır, o da kəskin əzələ zəifliyinə, 
miokardın fəaliyyətinin pozulmasına, bağırsaqların parezi və b öy-
rək kanalcıqlarının zədələnməsinə səbəb olur.

Vəbanın inkubasiya dövrü 1 gündən 6 günə qədərdir, çox 
vaxt 1-2 gün davam edir. Xəstəlik kəskin başlayır. Vəbanın ilk 
klinik əlaməti ishaldır, o, qəflətən başlanır, çox vaxt axşam və 
səhərlər qeyd edilir. Defekasiyanın sayı xəstəliyin ağırlığından 
və növündən asılıdır. Pokrovskinin (1986) məlumatına görə, 
15% xəstələrdə gündə 3 dəfə, 37,1% -də 4-10 dəfə və 19,5% 
xəstələrdə 10 dəfədən çox defekasiya baş verir. Defekasiya, bir 
qayda olaraq, ağrısızdır. Əksər hallarda nəcis əvvəldən duru-sulu 
olur və ya bir-iki defekasiyadan sonra lap durulaşır. Çox vaxt 
nəcis içərisində lopalar üzən tutqun ağ maye şəklində olub iysiz-
dir, xarici görünüşünə görə düyü həlimini xatırladır. Nəcisdə qan 
izi və ya seliyin olması vəbanın digər mədə-bağırsaq xəstəlikləri 
ilə (yoluxucu, parazitar) birgə gedişi zaman qeyd edilir.

Vəbada qusma ishaldan sonra qəflətən başlayır, az sonra s u-
ya bənzər şəkil alır ki, o da düyü həliminə oxşayır. İshal və 
qusma, adətən, qarında ağrı törətmir, ancaq bağırsaqların parezi 
və həzm orqanlarının digər xəstəlikləri ilə əlaqədar meydana 
çıxa bilər. Çoxlu maye itirəndə (ishal və qusma nəticəsində) 
mədə-bağırsaq pozğunluğu əlamətləri ikinci plana keçir, s u-
suzluq nəticəsində orqanizmdə baş verən əsas əlamətlər isə ön 
plana çıxır.

Orqanizmin susuzlaşmasının 4 səviyyəsi var: I – bədən çəki-
si nin 1-3%-i qədər maye itkisi; II – 4-6% maye itkisi; III – 7-9% 
maye itkisi; IV – 10% və daha çox maye itkisi (kompensasiya 
o lun mayan dehidratasiya).

Birinci dərəcəli susuzlaşmada duru defekasiya və qusma 2-5 
dəfədən çox olmur, itirilən mayenin miqdarı bədən çəkisinin 
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3%-ni təşkil edir. Xəstələrin ümumi vəziyyəti kafi olur, zəiflik, 
ağı zın quruması, yanğı hissindən şikayətlənirlər. Qanın fiziki-
kimyəvi göstəriciləri normadan artıq olmur. Xəstəlik 1-2 gün 
davam edir. Belə halda xəstələr tibbi yardım üçün müraciət 
et mirlər, vəbanın aşkar edilməsi çətinləşir. I-dərəcəli susuzluqla 
müşayiət olunan vəbaya daha çox (50-60%) rast gəlinir və epi-
demik alovlanmanın şiddətli dövründə və onun enməsi dövründə 
qeydə alınır.

İkinci dərəcəli susuzlaşma 18-23% xəstələrdə baş verir, 
maye itkisi bədən çəkisinin 4-6%-ni təşkil edir. Xəstəlik qəflətən 
baş lanır, çox vaxt çoxlu nəcis ifraz olunur, defekasiya gündə 
15-20 dəfəyə qədər çatır, tədricən bərk xassəsini itirir və düyü 
h ə liminə bənzəyir. Xəstəliyin ilk saatlarında ishala çoxlu qusma 
əla və olunur, ürəkbulanma ilə müşayiət edilmir. Susuzluq əla-
mətləri tez inkişaf edir. Xəstələr nasazlıqdan, kəskin zəiflikdən, 
baş gicəllənmədən, ağızın qurumasından, yanğı hissiyya tın dan 
şikayətlənirlər. Dəri quruyur, avazıyır, elastikliyini itirir, dodaq-
lar və əl barmaqları göyərir, səs xırıldayır. Bəzi xəstələrdə baldır, 
əl, ayaq əzələlərinin qısa müddətli qıc olması, çeynəmə əzə lə lə-
ri nin dartılması, taxikardiya, hipotoniya, oliqouriya qeyd edilir. 
Qanın qatılaşması zəifdir. Xəstəlik orta hesabla 3-4 gün çəkir, 
bəzi hallarda müalicəsiz sağalma mümkündür.

Üçüncü dərəcəli susuzlaşmada xəstə bədən çəkisinin 7-9%-
nə qədər maye itirir. Birinci 2 susuzlaşma dərəcəsi bərpanın qey-
ri-sabitliyi ilə fərqlənir, dördüncü dərəcəli susuzlaşma homeos-
taz və üzvlər patologiyasının ikincili pozğunluğunun olmaması 
ilə, eksikoz və elektrolitlərin çatışmazlığının nisbətən tez bərpası 
ilə fərqlənir. III dərəcə ən çox xəstəliyin ilk saatlarında susuz laş-
maya səbəb olan suyabənzər nəcislə defekasiya və təkrari qus ma 
ilə səciyyəvidir.

Xəstələri kəskin yanğın hissi, daimi qusma, bərk ağrılar və 
dövri həyəcanlanmalarla müşayiət edən yuxarı və aşağı ətrafl arın 
qıcolması narahat edir. Eksikozun digər əlamətləri – sianoz, 
dərinin elastikliyinin azalması, səsin afoniyaya qədər zəifləməsi 
qeyd edilir. Arterial təzyiq aşağı düşür, nəbz tezləşir və zəif olur, 
hərarət 35,5-36ºC-yə enir, oliqouriya və ya anuriya başlayır. Dil 
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quruyur, epiqastral nahiyədə yüngül ağrı hiss olunur. Qanın qatı-
laşması az nəzərə çarpır. Natrium çoxaldığı halda qanda kaliu-
mun miqdarı azalır.

Susuzlaşmanın dördüncü dərəcəsi (bərpa olmayan susuz-
laşma) 8-15% hallarda qeyd edilir və vəbanın ən ağır növünə 
uyğundur, əvvəllər buna alhid forma deyirdilər. Xəstəlik şiddətli 
inkişaf edir, fasiləsiz defekasiya və çoxlu qusma ilə başlanır, 
birinci 10-12 saat ərzində xəstə susuzlaşır, çəkisinin 10 və daha 
çox faizini itirir. Eksikozun bütün əlamətləri bu növdə tam işti-
rak edir və yayılmış şəkil alır: sifətin cizgiləri itiləşir, gözün 
ətrafında “qara eynək” əmələ gəlir, dəri soyuyur və yapışqan 
olur, elastikliyi kəskin azalır, ümumi göyərmə və yayılmış uzun 
müddətli tonik qıcolmalar baş verir. Bu dərəcə üçün hipoter-
miya, afoniya, dərinin turqorunun kəskin azalması – “paltar 
yuyan əllər” sindromu səciyyəvidir. Xəstələrdə ruh düşkünlüyü 
olur, hipovolemik şok, anuriya baş verir. Qan qatılaşır. 3-cü və 
4-cü dərəcəli susuzlaşma vəziyyətində olan xəstələrdə təcili 
dehidratasiya tədbirləri aparılmalıdır. 3 yaşına qədər uşaqlarda 
vəba xəstəliyi çox ağır keçir, onlar susuzlaşmanı ağır keçirirlər, 
onlarda adinamiya, klonik qıcolmalar, huşun pozulması və hətta 
koma baş verir.

Müalicə duzlu məhlullar, tetrasiklin sırasından olan anti-
biotiklər, simptomatik vasitələrlə aparılır.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Vəba zamanı infeksiya mən-
bəyi ancaq insandır (xəstə və ya vibriongəzdirənlər). Vəbanın 
epidemiologiyasında inkubasiya dövründə və xəstəliyi gizli k e-
çi rən xəstələrin əhəmiyyəti böyükdür. El-Tor vəbasının yayılma-
sında rekonvalessentlər və sağlam vibriongəzdirənlərin xüsusi 
rolu vardır. Vibriongəzdirmənin müddətinin az olmasına baxma-
yaraq (2-3 həftə), onlar vəbanın yayılmasında bəzən əsas infek-
siya mənbəyi sayılırlar. Törədicigəzdirənlər ən çox xəstənin ətra-
fında yaranır. Onların əksəriyyətinin anamnezində bağırsaq 
p oz ğunluğu qeyd edilir ki, bu da xəstənin keçmişdə vəbanın yün-
gül növünü keçirdiyini ehtimal etməyə imkan verir. Tədqi qat-
çıların bir çoxu vəbanın insan orqanizmindən kənarda mənbə yinin 
olmasını inkar edirlər. Vəba vibrionlarının xər çən gəbənzərlərdən, 
qurbağa və digər hidro biontlardan alınması və uzun müddət o n-
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larda saxlanmasına baxmayaraq, vəbanın zoonoz təbiəti sübut 
edil məmişdir.

İnsanlar arasında vəba vibrionlarının mənbəyi ola bilər:
a) vəbalı xəstə – xəstəliyin birinci 4-5 günündə 10-20 litrə 

qədər nəcis ifraz edir ki, onun hər bir ml-də 106-dan 109-a qədər 
yüksək virulent vibrionlar olur;

b) inkubasiya dövründə olan xəstənin infeksiya mənbəyi ki mi 
əhəmiyyəti şübhəsizdir, ancaq yüksək deyil;

c) törədicini ifraz etməkdə (rekonvalessent) davam edən şəxs, 
vəba xəstəliyindən və ya subklinik xəstəlikdən sonra r e kon  va les-
sent;

ç) sağlam (tranzitor) vibriongəzdirən - 1 q nəcisdə 100-dən 
on minə qədər vibrion ifraz edən.

İnsanların vəbaya həssaslığı 100%-ə yaxındır. İnsan popul-
yasiyasının eynicinsli olmaması bir ocaqda müxtəlif şəkildə y o-
luxmanın baş verməsinə gətirib çıxarır. Belə hesab edilir ki, xəs-
təliyin əlamətsiz formasına manifest formasından 5-10 və hətta 
50-100 dəfə çox rast gəlinir. Xəstələr xəstəliyin əvvəlində törə-
di cini ifraz etməyə başlayırlar. Törədicigəzdirənlərin yoluxduru-
culuğu isə 1-6 həftədən artıq çəkmir.

Yeddinci pandemiyanın başlanğıcında vəba vibrionları 2 bio-
vara ayrıldı: 1) əsl və ya klassik vəba vibrionu və 2) El-Tor vəba 
vibrionu. Sonralar aparılan tədqiqatlar vibrionların iki biovara 
bölünməsini təsdiq etmədi. Bununla bərabər, hesab edilir ki, 7-ci 
pandemiyanı El-Tor vibrionları törətmişdir.

Klassik vəba vibrionu və El-Tor vəba vibrionu 01 seroqrupuna 
aiddir. Onların sırasında 3 serovar var: Oqava, İnaba və Qiko şima. 
Bunlarla yanaşı, xarici mühitdən və müxtəlif klinik əlamətə m a-
lik diareyalı xəstələrdən 01 zərdabı ilə aqqlütinasiya etməyən 
vib rionlar əldə edilir, onlar vəba vibrionları ilə ümumi H - an ti-
gen lərə malikdir. Bu vibrionlara aqqlütinasiya olmayan (AO) 
vibrionlar deyilir (NAQ).

Xəstələr üzərində aparılan müşahidələr göstərdi ki, xəstəliyin 
gedişində El-Tor (eltor) vibrionları 0 vəba zərdabı ilə AO vibri-
onların əldə edilmə si ilə əvəz olunur. Bir sıra hallarda vəbalı 
x əs tədən götürülmüş materialın ilkin əkilməsi nəticəsində böyü-
müş 5-10 koloniyaların müayinəsi həm aqqlünitasiya olan, həm 
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də olmayan vibrionların aşkar edilməsi ilə nəticələnir. AO vibri-
onları alovlanmadan əvvəl və vəba epidemiyasının sönməsi z a-
manı əldə edilir.

7-ci pandemiya zamanı, demək olar ki, bütün ölkələrdə v ə-
banın yayılması Oqava serovarı ilə başlamış və bəzən İnaba s e-
ro varı ilə əvəzlənmişdir.

Vəba vibrionunun parazitik mərhələdən saprofitik mərhələyə 
dəyişilməsi kultural-morfoloji əlamətlərin, hemolitik fəallığın 
an ti gen quruluşunun, bakteriofaqlara həssaslığın və toksigenli-
yin dəyişməsi ilə müşayiət edilir. Qidalı maddələr azaldıqda 
El-Tor (eltor) vibrionları sakitlik vəziyyətinə keçir və uzun müd-
dət belə saxlanıla bilərlər. Müəyyən edilmişdir ki, bu variantlar 
təsadüfi qida maddələrini duru mühitdə mənimsəyə bilərlər. 
Qida maddəsi kimi bir sıra suda yaşayan onurğasızların xi ti-
nindən istifadə edilir. Çayların, göllərin, dənizlərin sahillərinin 
dayaz yerlərində –ləng axarlı hissə, natrium xloridin, ammonium 
duzlarının miqdarının çox, turşulaşmanın göstəricisi yüksək, 
oksigenin boikimyəvi mənimsənilməsi, mühitin qələviliyinin 
yük sək olduğu yerlər – El-Tor vibrionları uzun müddət saxlana 
bilər. Abiotik amillərin müxtəlif birləşmələri, eləcə də müxtəlif su 
canlılarının mürəkkəb biosenotik əlaqələri (zooplanktonla, sürü-
nən lərlə, balıqlarla, sahilyanı quşlarla) El-Tor vibrionlarının x a-
ri ci mühitdə qanunauyğun sirkulyasiyasına səbəb olur. Bu vəba 
xəstəliyini sapronozlara aid etməyə əsas verir.

Su quşları vəba vibrionlarını uzaq məsafələrə daşıya bilər. 
Çox güman ki, insanların az yaşadığı su hövzələrində vəba vib-
rionlarının tapılmasını bununla izah etmək olar. Yaşayış şəraitini 
dəyişərkən törədicinin toksigen və atoksigen variantlarının əmə-
lə gəlməsinin molekulyar-genetik anlamı hələ həll olunmayıb. 
Törədicinin yüksək toksigen variantının əmələ gəlməsinin iki 
yolunu ehtimal etmək olar. Birinci, ayrı-ayrı hüceyrələrin toksi-
gen xassələrini saxlaması və artması qabiliyyətidir; ikinci, toksi-
gen variantların passacı və yayılması. Vəba ilə həm sporadik, 
həm də epidemik xəstələnməni, eləcə də epidemik prosesin əsas 
mərhələlərini bu yollarla aydınlaşdırmaq olar.
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Endemik ocaqlarda vəba bütün il boyu qeydə alınır. İlk dəfə 
vəba endemik ocaqlardan 1817-ci ildə kənara çıxmışdır. 1917-ci 
ildən indiyə qədər vəbanın 7 pandemiyası baş vermişdir. Pande-
miyaların müddəti 7-27 ilə qədər sürür. Sonuncu, 7-ci pandemiya 
1961-ci ildə başlayaraq bu günə qədər davam edir. Onun b aş-
lanğıc yeri Sulavesi adasıdır (İndoneziya). 1961-ci ildən 1968-ci 
ilə qədər vəba dünyanın 25 ölkəsində, 1970-ci ildə 36 ölkəsində, 
1961–1972-ci illərdə 50 ölkəsində ( Cənub-Şərqi Asi ya, Yaxın 
və Orta Şərq, Afrika) qeydə alınmışdır.

1965-ci ilin avqust ayında vəba ilk dəfə Karakalpak Muxtar 
respublikasında qeydə alındı, 1970-ci ildə vəbanın alovlanması 
Həştərxan, Kerç və Odessada baş verdi. Keçən illərdə vəba Av -
ropa, Afrika və Amerika qitələrinin müxtəlif ölkələrində qeydə 
alınmışdır. Bir sıra yerlərdə vəbanın endemik ocaqları ya randı, 
orada tək-tək xəstələnmə və ya anaq laborator yolla vəba aşkar 
edilir. Belə ki, 1979- cu ildə Sardiniyada vəbanın təkrarən g ö-
rün məsi 1973-cü il epidemiyasından sonra vəba vibrionlarının 6 
il müddətində dəniz su mənbələrində saxlanması ilə əla qə lən-
dirilir.

Meksika körfəzinin sahilində epidemik vəziyyətin təhlili əsa-
sında bu ərazidə ətraf mühitdə vəba vibrionlarının uzun müddət 
(1980-ci ilə qədər 8 il) saxlanması müşahidə edilmişdir. Belə liklə, 
başqa xəstəliklərdə olduğu kimi, vəbanın epidemik (pandemik) 
yayılması arealın genişlənməsi, onun qeydə alınma yer lə rinin art-
ması ilə səciyyələnir. Gətirilmə ocaqlar çox vaxt a  lov    lan maların 
inkişafı zamanı aşkar edilir. İkincili endemik ocaqlar özlərini tək-
tək xəstələnmə, eləcə də ayrı-ayrı az təzahür edən alovlanmalar 
kimi göstərir.

Laborator diaqnostika. Xəstəliyə düzgün diaqnoz qoymaq 
üçün bakterioloji müayinənin böyük əhəmiyyəti vardır. Müayinə 
materialları: nəcis, qusuntu kütləsi, meyitlərin öd kisəsinin və 
bağırsaq möhtəviyyatı, həmçinin xəstənin ifrazatları ilə çirk lən-
miş ətraf mühit obyektləridir. Müayinə xəstəliyin bütün dövr-
lərində xüsusi laboratoriyalarda materialın mikroskopik müa yi-
nəsi ilə aparılır. Nəcisdən 10-20 ml material götürülür və 1%-li 
peptonlu suya və ətli-peptonlu aqara əkilir.
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İlkin cavab 3-8 saatdan sonra, son cavab 18-48 saatdan 
sonra, son “mənfi” cavab 36 saatdan sonra verilir.

Seroloji müayinə retrospektiv diaqnostikanın aparılmasında 
istifadə olunur (antigenin neytrallaşdırılması reaksiyası). Vaksi-
nasiya olunmuş şəxslərdə aqqlütininlər, vibrosid anticisimlər və 
toksinlər aşkar edilir. Həmçinin İFR, QDHAR, ZPR istifadə olu-
nur.

Müayinə üçün nəcis, qusuntu kütlələri, qida, su və s. götürü-
lür. Nəcisin müayinəsi mikroskopiyadan başlanır. Bir neçə yax-
ma hazırlanır. Birini Qram üsulu ilə boyayırlar, digəri xüsusi 
lüminessent zərdabla işləyirlər. Müayinənin bu mərhələsində ilk 
təxmini cavab alınır. Bakterioloji üsulla müayinə mütləq aparıl-
malıdır. Müayinə üçün götürülən maddələr eyni zamanda 1%-li 
peptonlu suya, qələvi aqara və selektiv qidalı mühitə əkilir. S e-
lektiv qidalı mühit – öd duzları əlavə edilmiş tiosulfatsitratlı 
aqar, Monsurun tauroxolat-telluritp -jelatin aqar mühitlərdə və s. 
12-14 saatdan sonra şübhəli koloniyalar seçilir, təkrar əkilir, 
sonra 01 zərdabla aqqlütinasiya sınağı qoyulur. Əldə edilmiş 
kul turanı müxtəlif xassələrinə görə, eləcə də 01 tipli zərdabla 
aqqlütinasiya qoyaraq fərqləndirirlər. Eyni zamanda başqa vibri-
onlarla, Aeromonas və Plesiomonas cinsinə aid olan bakteriya-
larla fərqləndirilir. Epidemioloji müayinə üçün kulturalar xüsusi 
faqlarla təyin edilir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Vəbaya qarşı profilak-
tika və mübarizə tədbirlərinin aparılması dövlətlərarası qəbul 
o lun muş beynəlxalq müqavilələr ilə qanuniləşdirilmişdir. Belə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi xəstəliyin endemik ocaqlardan kə -
nara çıxmasına, eləcə də digər ərazilərə yayılmasının qarşısının 
alınmasına kömək göstərir.

Xaricdən gələnlər və ya bizim ölkədən xaricə gedib-qayıdan-
lar xəstəliyi ölkə ərazisinə gətirə bilərlər. Bunu nəzərə alaraq, 
xa ric dən gələnlərin ölkə ərazisində qəbul edildikləri yerlərdə k a-
ran tin stansiyaları (mərkəzləri) təşkil edilmişdir. Bu mərkəzlərdə 
həmin şəxsləri və onların gəldikləri nəqliyyat vasitələrini xüsusi 
tibbi-sanitariya müayinəsindən keçirir, sonra müayinənin nəticə-
sindən asılı olaraq müəyyən tədbirlər görürlər. Bütün bu təd-
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birlər haqqında beynəlxalq müqaviləyə müvafiq olaraq ÜST-ün 
nəşr etdirdiyi xüsusi dövri bülletenlərdə məlumat verilir. Həmin 
bülletenlərdə vəbanın dünya ölkələrində yayılma yerləri, xəs tə-
lənmə, letallıq göstəriciləri göstərilir. Karantin stansiyaları bu 
məlumatları nəzərə alaraq təhlükəli regionlardan xəstəliyin gəti-
ril məməsi üçün tədbirlər görür. Belə ölkələrdən gələn şəxslər 
xüsusi otaqlarda bakterioloji müayi nədən keçirilirlər. Onlardan 
götürülmüş nəcis və qusuntu mayesi vəba vibrionuna görə müa-
yinə edilir, müayinənin nəticəsi mənfi olduqda həmin şəxslərə 
yol larına davam etməyə icazə verilir. Vəba xəstəliyinə görə şüb-
həli yerlərdən gələnlər üzərində də eyni qaydada nəzarət aparılır. 
Belə şəxslər haqqında getdikləri ölkənin səhiyyə orqanları 
xəbərdar edilir. Bizim ölkə ilə qonşu ölkələrin daxilində xəstəlik 
baş verdikdə həmin sərhəd rayonlarında bu xəstəliyə görə diqqət 
artırılır və hər ehtimala qarşı hazırlıq görülür.

Xəstəliyin yaranma təhlükəsi baş verdikdə Səhiyyə Nazirli-
yinin əmrləri, təlimati-metodik göstərişlərinə əsasən vəba əley-
hinə tədbirlər sistemi həyata keçirilir.

Vəbanın profilaktikasında ətraf mühitin sağlamlaşdırılması 
tədbirləri aparıcı yer tutur. Açıq su hövzələrinin sanitar müha-
fizəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Açıq su hövzələrinin sanitar 
müha fizəsi üzrə tədbirlər dəniz, çay, göl sularının zərər siz ləş di-
ril məsini və onların çirklənməsinə yol verilməməsini nəzərdə 
tutur. Bununla sudan istifadə növlərinin hamısının epidemioloji 
təhlükəsizliyi təmin olunur.

Vəba ocaqlarında əhali arasında profilaktika məqsədilə küt-
ləvi kimyəvi profilaktika vasitələri özünü doğrultmamışdır. Belə 
ki, antibiotiklərin uzunmüddətli təsiri nəticəsində bağırsağın 
nor mal mikroflorasının eliminasiyası disbakterioza gətirib çıxa-
rır və vəbaya qarşı orqanizmin həssaslığını artırır. Tetrasiklin və 
sulfanilamidlər (sulfadimezin) yalnız xəstə ilə sıx təmasda olan 
şəxslərə verilir.

Vəbaya qarşı mübarizə tədbirləri arasında spesifik profilak-
tika xüsusi yer tutur. Bu məqsədlə vəbaya qarşı hazırlanan öldü-
rülmüş vaksindən və xolerogen anatoksindən istifadə olunur. 
Bunlar 50-70% peyvənd olunmuşların təhlükəsizliyini təmin 
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edir. Peyvənd 7 yaşdan etibarən başlanır, dəri altına 7-10 gün 
fa silə verməklə 2 dəfəyə vurulur. Revaksinasiya 1 ildən sonra 
apa  rılır.

Vəba ocağının baş verməsi təhlükəsi olduqda bu xəstəliyin 
qarşısını almaq üçün epidemiya əleyhinə aparılacaq tədbirlərin 
ope rativ planı hazırlanır. Plan hazırlanarkən kəskin bağırsaq 
yoluxucu xəstəliklərinə dair məlumatların təhlili və əvvəllər apa-
rılmış tədbirlərin səmərəliliyi; yaşayış yerlərinin sanitar-gigiye-
nik vəziyyəti (təsərrüfat – içməli su ilə təchizatın vəziyyəti, 
ka na lizasiya və sanitar təmizləmə, su hövzələrinin sanitar müha-
fizəsi, sudan mədəni-məişət üçün istifadə edilməsinin şə  rait və 
xü su siyyəti, əhalinin yerdəyişməsi və istehsalat fəa liy yəti, nəq-
liyyat əlaqələri və təbii-iqlim xüsusiyyəti, yerli adətlər) nəzərə 
alınmalıdır.

Vəbanın yayılmasında təcridedici və məhdudlaşdırıcı tədbir-
lərin xüsusi əhəmiyyəti var. Vaxtında və düzgün aparılan müa-
licə tədbirləri ölümün qarşısını alır. Ocaqda həyata keçirilən 
ef fektiv tədbirlərdən əhalinin təmiz su və qida ilə təmin edilməsi 
və törədicinin fekal-oral yoluxma mexanizminə qarşı bütün vasi-
tələrdən istifadə edilməsidir. Onların arasında dezinseksiya, elə-
cə də ocaqda dezinfeksiya tədbirlərinin aparılmasının böyük ə hə-
miyyəti vardır. Təcili profilaktika məqsədilə tetrasiklin sırasına 
aid antibiotiklərin verilməsi məsləhət görülür. Spesifik profilak-
tika məqsədilə xolerogen-anatoksin, eləcə də tərkibində vəba 
vib rionunun 0 antigeni və xolerogen-anatoksin tətbiq edilir.

Epidemioloji nəzarətin məqsədi endemik ölkələrdən vəbanın 
gətirilməsinin qarşısının alınması və ikincili endemik ocaq y a-
ran mışsa, onun ləğv edilməsindən ibarətdir. Bu məqsədə nail 
olmaq üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: a) xaricdə 
vəba xəstəliyinin səviyyəsini və dinamikasını daima izləmək; b) 
əhalinin kəskin bağırsaq infeksiyaları ilə xəstələn məsinin epide-
mioloji qiymətləndirilməsi, göstəriş olduqda xəstələrin vəbaya 
görə müayinəsi; c) su hövzələrində vəba vibrionlarının yaşaması 
hesabına ikincili endemik ocaqların yaranması ehtimalının labo-
rator qiymətləndirilməsi; d) şəraitin qiymətləndirilməsindən irəli 
gələn epidemiya əleyhinə tədbirlərin əsaslandırılması; ÜST-ün 
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verdiyi məlumatlara əsasən dünyada epidemioloji vəziyyətin 
təhlili aparılır.

Qəbul olunmuş idarəçilik qərarları xüsusi təhlükəli xəstəlik-
lərə qarşı hazırlanmış tədbirlər planında işıqlandırılır. Bu planda 
həmçinin ikincili endemik ocaqda aparılacaq tədbirlərin həcmi 
göstərilir. Müalicə idarələrində patogenetik və etiotrop müalicə, 
eləcə də dezinfeksiya və dezinseksiya maddələrinin ehtiyatı y a-
ra dılır, xəstədən patoloji materialı götürmək və göndərmək üçün 
dəst düzəldilir, xəstə və törədicigəz di rənlərin, şübhəli şəxs lərin 
təcrid edilməsi üçün otaq ayrılır, tibb işçiləri arasında vəzifə böl-
güsü və onların xüsusi hazırlığı aparılır, əhali arasında məqsəd-
yönlü sanitar-tərbiyə işləri həyata keçirilir.

Xəstələrdən, sağlam şəxslərdən, xarici mühit əşyalarından 
gö tü  rülmüş materiallar xüsusi laboratoriyalarda müayinə olunur. 
Müayinənin həcmi və vaxtı şəraitdən asılı olaraq mütəxəssislər, 
epi demioloqlar tərə findən təyin edilir. Müvəqqəti və daimi su 
götürülən nöqtələr ilk növbədə sanitar mühafizə ərazisində, çir-
kab suların töküldüyü yerin aşağısında, kütləvi çimərlikdə, 
liman ların su hövzəsi və şəxsi kater və qayıqların dayanacağında 
nəzərdə tutulur. Dəniz, su anbarı, suyu az-az dəyişilən su hövzəsi 
qismində istilik elektrik stansiyaları, bağ qəsəbələri və turist 
bazalarından şərti təmiz sularla çirkləndirilmə yerləri nə zərə alın-
malıdır.

Bəzi hallarda əhalinin müəyyən qrupunun immunoloji vəziy-
yəti üzərində nəzarət aparmaq lazım gəlir. Peyvənd olunmayan 
əhali arasında əkscisimlərin titrinin artması əhalinin istifadə e t-
diyi təsərrüfat içməli su mənbəyinin vəbaya görə bakterioloji 
m ü a yinəsini tələb edir.

Tərtib edilmiş planlar daima aparılan operativ epidemioloji 
təhlil zamanı istifadə olunur. Vəba vibrionu aşkar edildikdə əldə 
olunan törədicinin virulentliyindən asılı olaraq, tədbirlərin fərqli 
həcmdə aparıl ması məsləhət görülür. Ənənəyə görə xarici mühit 
əşyalarından alınmış El-Tor (eltor) vibrionunun virulentliyi onun 
h e mo  l itik fəallığı, faq sınağı əsasında və laborator heyvanlar ü zə-
rin də yoxlanılır.
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Hazırda vəba vibrionlarının toksigenliyi daha dəqiq üsullarla 
müəyyən edilir (immunoferment üsulu, vəba vibrionu ştamları-
nın DNT hibridizasiyası nın köməyi ilə vəba toksininin geni t ə-
yin edilir).

Avirulent və zəif virulent El-Tor (eltor) vibrionlarının səthi 
sularda uzun müddət dövr etməsi epidemioloji cəhətdən qeyri-
sabit vəziyyət kimi qiymətləndiril mə lidir. Belə hallarda sanitar-
gigiyenik tədbirlərin aparıl ma sına, eləcə də xəstəliyin diaqnosti-
kasının gücləndirilməsinə böyük diqqət verilir.

Virulent vəba vibrionu əldə edildikdə, eləcə də vəba ilə xəstə 
aşkar olunduqda vəziyyət qeyri-sağlam, epidemiya inkişaf edər sə 
fövqəladə hesab edilir. Belə halda epidemiyaəleyhinə tədbirlər 
Sanitar-əksepidemik komissiyanın (SƏK) qərarlarına əsasən apa-
rılır. Buna uyğun vəziyyət vəbaya görə endemik ölkədən nəq-
liyyat vasitəsilə gələn və balı xəstə aşkar edildikdə yaranır. Bu 
zaman sərnişinlər və sürücü heyəti 5 gün ərzində tibbi nəza rət 
a l tında saxlanılır. Yoluxmuş hesab olu nan suyu, ərzağı, eks-
krementləri, çirkab suları, tullantıları və digər əş ya ları, su qabla-
rını, qidanı saxlamaq üçün avadanlığı, nəqliyyat vəsitə lə rinin 
bütün hissələrini zərərsizləşdirirlər.

Xəstələr əvvəlcədən ayrılmış xəstəxanalarda (təcrid xana-
lar da) təcrid olunur. Vəziyyətdən asılı olaraq məhdudlaşdırıcı və 
sanitar-gigi yenik tədbirlər, eləcə də peyvənd və təcili profilak-
tika həyata keçirilir.

Əksepidemik tədbirlər. Xəstə və törədicigəzdirənlər dərhal 
vəba hospitalına hospitalizə olunmalıdır. Xəstələrlə təmasda 
olan lar, KBİ keçirən şəxslər izolyasiya edilməli və ya xəstəliyin 
mak simum 5 günü müddətində hospitalizasiya olunmalıdırlar. 
Belə şəxslər vəbaya görə bakterioloji müayinədən keçirilirlər 
(məq  səd – xəstə və vibrion gəzdirənləri aşkar edib, onları təcrid 
etmək və bu yolla xəstəliyin yayılması imkanını aradan qaldırmaq-
dır). Bakterioloji müayinə 1-ci sutka (antibiotiklərlə təcili profi-
laktika aparmazdan əvvəl) ərzində 3 dəfə aparılır. Xəstələr s a-
ğal  dıqdan sonra təkrarən 3 dəfə bakterioloji müayinə aparılmalı 
və müayinənin nəticəsi əgər hər dəfə “mənfi” olarsa, o zaman bu 
şəxsləri xəstəxanadan evə buraxmaq olar. Qida müəssisələrinin 
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işçiləri 5 dəfə bakterioloji müayinədən, 2 dəfə ödün müayinə sin-
dən sonra evə yazılırlar.

Vəba ilə xəstələnmə baş verdikdə xəstəlik nə qədər tez aşkar 
edi lərsə, onun yayılmasının qarışısını bir o qədər tez almaq olar. 
Xəstəliyin erkən diaqnostikası onun klinikasına, epidemioloji 
ana mnezə və bakterioloji müayinənin nəticəsinə əsaslanır.

Xəstələrin, törədicigəzdirənlərin, təmasda olanların, KBİ ilə 
xəstələrin hospitallaşdırılması dezinfeksiya mərkəzləri, GEM-in 
şöbələri, təcili tibbi yardım tərəfindən xüsusi nəqliyyat vasitəsilə 
aparılır. Törədicigəzdirənlər 3 ay ərzində dispanser müşahidə 
altında saxlanılır və müayinəyə cəlb olunurlar: 1-ci 10 gündə 1 
də fə, sonralar ayda 2 dəfə.

Ocaqda profilaktik (suyun xlorlaşdırılması) və ocaqlı dezin-
feksiya (cari və son) aparılır. Əşyalar kamera dezinfek siyasında 
işlə nir. Hazırda ocaqda aparılan karantin tədbirləri məhdud-
laşdırıcı tədbirlərlə əvəz olunmuşdur: çirklənmiş açıq su hövzə-
lə rində çimmək, fərdi çay nəqliyyatından istifadə, qeyri-mütə-
şək kil ov və balıq tutulmasını qadağan etmək. Bu tədbirlər yaxşı 
nəticə verir.

Açıq su hövzələrinin intensiv şəkildə mikrobla çirklən mə-
sinin qarşısı alınmalı və insanların həmin yerlərdə sudan isti fa-
dəsi qadağan edilməlidir.

Vəbanın profilaktikasına əhalinin sanitar-gigiyenik şəraiti nin 
və sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən 
key fiyyətli içməli su ilə təmin olunması, çirkab sularının zərər-
siz ləşdirilməsi, yaşayış yerlərinin sanitar təmizlənməsi aiddir.

Vəbanın profilaktikası üzrə tədbirlər kompleksinə xaricdən 
vəbanın gətirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş təd-
birlər də aiddir. Bu tədbirlər tibbi-sanitar xarakter daşıyır (yük-
lərə – baqaja sanitar baxış, sərnişinlərin sorğusu, aşkar olunmuş 
xəs tələrin izolyasiyası).

İlk vəba xəstəliyi hadisəsi aşkar olunduqda həmin ərazi vəba 
ocağı elan olunur. Vəba ocağının lokalizasiyası və ləğv edilməsi 
sanitar-əksepidemik komissiyanın operativ planı əsasında aparı-
lır. Bu kompleks planın tərkibinə tibbi və inzibati tədbirlər aid 
olub bütün işin metodik rəhbərliyini təmin edir. Karantin föv-
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qəladə hallarda qoyulur. Bu zaman ərazinin sərhədləri konkret 
epi demik vəziyyətdən, sanitar-gigiyenik şəraitdən, təsir edən y o-
luxma amillərindən, əhalinin miqrasiyasından və digər ərazi lərlə 
nəqliyyat əlaqələrindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
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Virus mənşəli yoluxucu bağırsaq 
xəstəlikləri

Enteroviruslar tərəfindən törədilən xəstəliklər

Enterovirus yoluxucu xəstəliyi bağırsaq qrupu virus xəs tə lik-
lə rinə aid olub, Pikornoviruslar (pico–kiçik, rna–RNT tərkibli) 
ailəsinə, enterovirus nəslinə daxil olan viruslar tərə findən törə-
dilir. Bu ailəyə aid olan enteroviruslar nəslinin 2 növ virusu sər-
bəst xəstəlik törədir (poliomielit və A hepatiti). Enteroviruslar 
nəs linin digər növləri polimorf klinik əlamətləri olan xəstəlik 
törədirlər. Enterovirusların 72 serovariantı məlumdur.

Onlardan poliomielit və Koksaki A, Koksaki B xəstəliyini, 
ECHO xəstəliyini A hepatiti - xəstəliyini törədən və digər sero-
variantlar məlumdur.

Koksaki A virusları tərəfindən törədilən xəstəlik poliomielitə 
bənzər, aseptik meningit və ensefalit, epidemik mialgiya əla-
mətləri ilə təzahür edir. Koksaki A virusları tərəfindən törədilən 
xəstəlik miokardit, perikardit, yenidoğulmuşların ensefalomio-
karditi, dabaq, herpanginaya xas olan əlamətlərlə qeyd edilir.

ECHO virusları tərəfindən törədilən xəstəlik epidemik h e-
mor ragik konyunktivit, kəskin tənəffüs yolları xəstəlikləri əla-
mət ləri ilə müşayiət olunur. Yeni aşkarlanmış enteroviruslar kəs-
kin mədə-bağırsaq xəstəlikləri, səpgilərin yaranması və hərarətlə 
gedən xəstəliklərə məxsus əlamətlərlə müəyyən edilir.

1948-ci ildə Nyu-York ştatının Koksaki qəsəbəsində polio-
mielit diaqnozlu 2 xəstənin nəcisi ilə yoluxdurulmuş hüceyrə 
kul tu rasında bir virus alındı. Sonradan ona Koksaki virusu adı 
verildi. Buna uyğun virus ştamları aseptik meningitli (1949), 
mialgiyalı (1949, 1950), “yay qripi” (1950), miokarditli (1953, 
1958), herpanginalı (1951), poliomielitəbənzər (1952–1958) 
xəstələrdən də alındı. Laborator heyvanların eksperimental y o-
lux durulmas zamanı aydın oldu ki, Koksaki A virusları ağ siçan-
larda süst iflic, Koksaki B virusları isə bu heyvanlarda ölümcül 
xəstəlik törədir. 
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1951–1953-cü illərdə eyni zamanda müxtəlif laboratoriya-
larda poliomielit diaqnozu olan xəstələrdən hüceyrə kulturasına 
si topatik təsir edən viruslar alındı, aydın oldu ki, deyilən viruslar 
laborator heyvanlarda xəstəlik törətmirlər. Bu viruslar ECHO 
(enteric cyto pathogenic human orfans – insanların bağırsaq h ü-
ceyrə patogen yetim ciyəz virusları) adlandırıldı. “Yetimciyəz” 
termini onu göstərir ki, onun törətdiyi xəstəliyin məlum klinik 
ə la mətlərlə əlaqəsi yoxdur. Onlar aseptik meningitlər, səpgili yay 
hərarətli xəstəliyi, poliomie litə bənzər xəstəliklər, miokardit, res-
pirator xəstəliklər və daba ğabənzər xəstəliklərlə yoluxmuş xəs-
tələrdən alınmışdır.

Aralıq xüsusiyyətə malik enteroviruslar da əldə edilmişdir. 
Bunu nəzərə alıb əldə edilən yeni enteroviruslara müxtəlif qrup-
lara aid olmayan sıra nömrələri verilir. 1969- cu ildən etibarən 
xəstə və sağlamlardan 67 növ entereviruslar alınmışdır və sonra-
lar belə qərara gəldilər ki, əldə edilən yeni 4 təzə viruslar ayrıca 
qeydə alınsın. Onlardan 2-si (68 və 69) sağlam insanlardan alı-
nıb, Koksaki A və ECHO viruslarından fərqli olaraq patogen 
deyildir. Enterovirus 70 1969–1971-ci illərdə Afrika, Asiya və 
bir sıra Avropa ölkələrində pandemik yayılmışdır. Bu virusun 
törətdiyi xəstəliklər kəskin keratokonyunktivit əlamətlərinə m a-
likdir. Enterovirus 71 (EV H) 1970–1972-ci illərdə Kaliforniyada 
ensefalit və aseptik meningitli xəstələrdən alınmışdır. İsveçdə bu 
virus lara oxşar törədicilər “əl-ağız” əlamətli meningit xəstə lə-
rindən alın mışdır. 1975-ci ildə belə viruslar Bolqarıstanda polio-
mielitli xəstələrdən alınmışdır.

Hepatit A xəstəliyinin törədicisi əldə edildikdən sonra ÜST 
və pikornovirusların təsnifatı ilə məşğul olan tədqiqatçılar onu 
e  n  te ro viruslara aid edərək enterovirus 72 adı verdilər. Ancaq 
ÜST hepatit A məfhumunun geniş yayıldığını nəzərə alıb hepatit 
A adının saxlanmasını məsləhət gördü.

Poliviruslar və hepatit A enteroviruslarından başqa, digər en -
te ro viruslarda epidemik prosesin inkişafı sona qədər öyrə nil mə -
mişdir.

Məlumdur ki, enteroviruslar ancaq xəstə və sağlam insanlar-
dan alınır. Törədicilər əsasən bağırsaqların selikli qişasında məs-
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kən salırlar. Belə məlumat vardır ki, enteroviruslar (hepatit A v i-
rusundan başqa) boğazdan götürülmüş materialda aşkar edilir.

Xüsusi müayinələr göstərdi ki, enteroviruslar nəinki insanlar 
arasında, eləcə də xarici mühit əşyalarında yayılmışdır. Müəy yən 
edilmişdir ki, dövr edən enteroviruslar antigen xüsu siy  yət lərinə 
və virulentliyinə görə dəyişkəndirlər. İngilis alim lə rinin m ə lu-
matına görə, enterovirusların eyni variantı 3 illik f a si lə ilə epide-
miya törədir, epidemiyalararası dövrdə əhalinin im mu nitetinin 
yüksək olduğu dövrdə o öz virulentliyini itirir. Enteroviruslar 
üçün ən əlverişli mövsüm yay fəslidir. Epidemik alovlanma z a-
manı əsasən uşaqlar, yeniyetmələr və cavanlar x əs  tə  lə nirlər.

Spesifik profilaktik tədbirlər və laborator müayinə üsulu i ş-
lən   məmişdir. Ona görə də bağırsaq xəstəliklərinin profilakti ka-
sında tətbiq edilən ümumi tədbirlərdən enteroviruslara qarşı da 
istifadə edilir.

Poliomielit

Poliomielit (uşaq onurğa beyni iflici, Heyne-Kojevnikov-
Medino xəstəliyi) orqanizmin hərarətlə gedən kəskin virus xəs-
tə liyidir; xəstələrdə onurğa beynin boz maddəsində və mər kəzi 
sinir sisteminin digər şöbələrində iltihabı dəyişikliklər meydana 
çıxır. Bu zaman yuxarı, aşağı ətraflarda və gövdədə süst at rofik 
ifliclər və parezlər baş verir.

Poliomielit eramızdan bir neçə min il əvvəl məlum olmuşdur. 
Xəstəlik ilk dəfə eramızdan əvvəl IV əsrdə Hippokrat tərəfindən 
təsvir edilmişdir. Poliomielitin elmi cəhətdən öyrə nil mə sində 
Mos kva Universitetinin professoru U.Y.Dyadkevski (1834) və 
alman ortopedi Heynenin (1840) rolu böyükdür. Sər bəst nozoloji 
vahid kimi poliomielit 1860-cı ildə Heyne tərə findən müəyyən 
edilir. Onun klassik təsvirini isə rus həkimi A.Y. Ko jevnikova 
(1883) və İsveç klinisisti Medin (1890) vermişdir.

Poliomielit virusu 1908-ci ildə Landşteyner və Popper tərə-
findən əldə edilmişdir. 1939- cu ildə Armstronq siçan və pambıq 
si ço vullarından törədicini alaraq onu ətrafı öyrənmişdir. Həm çi-
nin Enders (1958) toxuma kulturasında törədicini öyrənmişdir. 
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MDB-də poliomielitin tədqiqinə 50-ci illərdə başlanılmışdır. Bu 
sahədə rus alimlərindən M.P.Çu makov, A.A.Smorodinsev, Y.N .L ev -
koviç, M.K.Voroşilova və başqalarının böyük xidmətləri o l muşdur. 
Azərbaycanda bu xəstəliyi Ə.Ə.Ba bayev (1959–1984) və onun 
rəhbərlik etdiyi laboratoriyanın işçiləri ətraflı öyrən mişlər.

Yayılması. Poliomielit dünyanın bütün qitələrində yayılmış-
dır. XIX əsrin ortalarına qədər bu xəstəlik sporadik və lokal epi-
demik alovlanmalar şəklində qeyd edilirdi. XX əsrin birinci yarı-
sında o, təhlükəli epidemik xəstəliyə çevrildi. təkcə ABŞ-da 
1949- cu ildən 1953-cü ilə qədər 200 mindən çox poliomielitlə 
xəstə qeydə alınmışdır. MDB-də 1950–1960-cı illərdə ən yüksək 
xəstələnmə Pribaltika, Qırğızıstan, Qazaxıstan və bir sıra respub-
likalarda qeyd edilirdi. 1959–1960-cı illərdən başlayaraq s pe  sifik 
immunizasiyanın aparılması sayəsində MDB-də və bir çox ölkə-
lərdə poliomielit epidemiyaları ləğv edildi. 1974-cü ildə dün-
yanın 6 regionunda (Avropa, Asiya, Afrika, Amerika, Şərqi Ara-
lıq dənizi, Qərbi Sakit okeanı) cəmi 8692 poliomielitlə xəstə qey-
də alınmışdır. Ayrı-ayrı ölkələrdə 1974-cü ildə xəstəliyin sayı 
k əs  kin şəkildə azalmışdır. 1976-cı ildə isə bütün dünyada cəmi 
9473 xəstə aşkar edilmişdir, onun da yarısından çoxu Afrika öl -
kə lərində baş vermişdir.

Etiologiyası. Poliomielitin törədicisi poliovirus – Polioviru-
ses 25-35 mm ölçüsündə kiçik viruslar olub, enteroviruslar ailə-
sinə daxildir, onun 3 müxtəlif tipi məlumdur (I, II, III). Vibrio-
nun mərkəzində infeksion RNT yerləşir, onlar 20%-li efirə 18 
saat (40C-də), 1 M maqnezium xlorid məhlulu ilə təsir etdikdən 
sonra 500C temperatura 1 saat ərzində davam gətirir. Poliovirus 
xarici mühit təsirlərinə davamlıdır, nəcisdə, çirkab sularında, 
su da, süddə, yağda və başqa qida məhsullarında həftələr və a y-
lar la salamat qalır. Adi pasterizasiya (620C) virusu 30 dəqiqə 
m üd dətində, 800C temperatur 0,5 dəqiqəyə, qaynatma isə bir 
anda məhv edir. Bütün məlum antibiotiklər və dərman preparat-
ları polioviruslara təsir etmir, 70%-li spirt, 5%-li lizola davamlı-
dırlar. Mühitin pH-ı 2,3-dən 9,4 olduqda 1 gün, dondurulmuş 
v əziy yətdə illərlə, +40C-də bir neçə ay, otaq hərarətində 70 günə 
qə dər, 50%-li qliserin məhlulunda bir ildən çox salamat qalırlar. 
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Suyun xlorlaşdırılması poliovirusları inaktivasiya edir (suda üz vi 
maddələr olduqda onda xlorun miqdarı artırılmalıdır). Ultra bə-
növ şəyi şüalar virusa öldürücü təsir edir, günəş şüası altında, 
nəcisdə, milçəklər üzərində saatlarla saxlanılır. Fenol, xlor, for-
malin virusa gec təsir edir, yüksək qatılıqda 3 saat ər zində onlar 
virusu öldürür. Formalin buxarı 500C hərarətdə yaxşı dezinfeksi-
yaedici təsir göstərir.

Patogenez və klinikası. Tədqiqatçıların əksəriyyətinin fik-
rin  cə, poliovirus orqanizmə ağız vasitəsilə daxil olur. 1-2 gün-
dən sonra daxil olduğu yerdə boğaz halqası toxumalarında və 
bağır saqlarda inkişaf edərək yerli limfa vəzlərinə, oradan isə 
qana daxil olur, qan cərəyanı vasitəsi ilə üzv və toxumalara yayı-
laraq sinir sisteminə daxil olur, onurğa beynin ön və arxa şa  xə lə-
rin də, bel qanqliyalarında inkişaf edərək onları zədələyir. Sinir 
sistemində poliovirus sinir toxumaları və ya perinevral sahə v a-
si  təsi ilə hərəkət edir. Yoluxmadan 4-5 gün sonra viremiya baş 
verir, bu, bir neçə gün davam edir (1-2-dən 20 günə qədər). Sinir 
sistemində virus 4 həftəyə qədər saxlanılır, burun-boğazdan 
vi rus xəstəliyə qədər bir neçə gün və xəstəliyin birinci həftəsi ə r-
zində, bağırsaq vasitəsi ilə isə 3-6 həftədən artıq müddətdə if raz 
olunur. Nəcislə virus çoxlu miqdarda xaric olunur. 

Poliomielitin klinik gedişi müxtəlifdir. Xəstəliyin əsasən 3 
for ması qeyd edilir: abortiv, iflicsiz və iflicli formaları. İnapparant 
(gizli) infeksiya və sağlam virusgəzdirmənin böyük epidemioloji 
əhəmiyyəti vardır. Xəstəlik orta hesabla 9-12 gün çəkən (1-2-dən 
30-40 günə qədər) inkubasiya dövründən sonra inkişaf edir. Xəs-
təliyin əsas əlamətləri – hərarətin yüksəlməsi, mədə-bağırsaq sis-
teminin disfunksiyası və mərkəzi sinir sisteminin zədə lən mə sin-
dən ibarətdir. Xəstəlik bir neçə dövrdə davam edir: iflicdən 
q a baq kı, iflic, bərpa, qalıq və ya rezidual dövrlər. İflic formasında 
zə də lənmənin yerləşməsindən asılı olaraq meningial, bel, bulbar, 
pontin (üz sinirinin zədələnməsi), ensefalit, ataktik və başqa for-
maları qeyd edilir. Onların hər birinin özünəməxsus klinik xüsu-
siy yəti vardır. Bir çox müəlliflərin fikrincə, iflicli formaya iflicsiz 
formadan 3-5 dəfə az təsadüf edilir, iflicli forma ilə ə la mətsiz for-
manın nisbəti 1:1000 arasında dəyişir.
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Xəstəliyin gedişinə və nəticəsinə virusun infeksion dozası, 
yoluxma üsulu və orqanizmin ümumi vəziyyəti təsir göstərir.

İflicsiz formada ancaq meningial əlamətlər və onurğa beyni 
mayesində dəyişiklik nəzərə çarpır. Qalıq əlamətləri baş vermir. 
İflic siz forma müxtəlif epidemik alovlanmalarda poliomielitlə 
xəstələnənlərin 30-70%-də aşkar edilir.

Abortiv poliomielit xəstəlik formasında mərkəzi sinir sistemi-
nin zədələnməsi əlamətləri qeyd edilir, xəstələrdə uzun sür məyən 
temperatur yüksəlməsi, baş ağrıları və kataral hallar g ö rünür. 
Abortiv forma ancaq epidemioloji anamnez və ya v i ru soloji m ü-
ayinə vasitəsilə aşkar edilir.

Əlamətsiz infeksiya poliomielitdə ən çox (bütün hadisələrin 
90-95%-i) təsadüf edilən formadır. Onun nəticəsində əkscisimlər 
əmələ gəlir və mədə-bağırsağın təkrari yoluxmağa qarşı rezis-
tenliyi yaranır.

Poliomielit xəstəliyinin yüksəlişi dövründə iflicli forma əla-
mətsiz (inapparant) formaya görə 1:1100-1500, xəstəliyin a  zal   mış 
səviyyəsində isə 1:40-a nisbətində qeyd edilir. Xəstəlik k e çir miş 
şəxslər virusu bir neçə ay ərzində gəzdirə bilərlər. X ə s   tə  likdən 
sonra ömürlük möhkəm immunitet yaranır. Təkrari xəs tə lən mə 
çox nadir hallarda, çox güman ki, başqa növ viruslar t ə rə  findən 
baş verir. 

Poliomielitdə yeganə infeksiya mənbəyi insandır. Poliomieli-
tin bütün formalarında xəstələr, törədicigəzdirənlər (rekon va les-
sent lər və sağlam törədicigəzdirənlər) infeksiya mənbəyi rolunu 
oynayırlar. Xəstə prodromal dövrdə yoluxdurma qabiliyyəti əldə 
edir, xəstəlik inkişaf etdikcə xəstələrin yoluxduruculuq qabi liy yəti 
zəifləyir. Əksər hallarda xəstəliyin 40-cı günündən xəstə in fek-
siyanı yaymaq imkanından məhrum olur. Bəzi hallarda xəstələr 
törədicini bir neçə ay ərzində ifraz edirlər. İnfeksiyanın yayılma-
sında yüngül və atipik formalı xəstələr əsas rol oynayırlar.

Yoluxma mexanizmi. Poliomielit əsasən alimentar yolla, 
fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə yayılır. Hava-damcı mexa-
nizmi ilə də yoluxma mümkündür. Poliomielit xəstəliyində y o-
lux ma amilləri bağırsaq infeksiyalarında olduğu kimidir. Xəs tə li-
yin yayılmasında çirkli əllər, məişət əşyaları, qida məh sul ları və 
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su iştirak edir. Qida məhsulları üzərindən törədici milçəklərlə 
keçirilə bilər. Poliomielit xəstəliyində məişət və qida epidemiya-
ları, xüsusilə süd epidemiyaları daha ətraflı öyrə nil miş dir.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. Poliomielitə dünyanın müx tə lif 
iqlim zonalarında təsadüf edilir. Onun üçün fəsillilik səciy yə vi-
dir. Xəstəlik mayda artmağa başlayır, avqust-sentyabr aylarında 
yüksək səviyyəyə çatır. Bəzən qışda da poliomielitin epi d emik 
alovlanması baş verir. 

Poliomielitə müxtəlif yaş qruplarında rast gəlinir. Xəstəlik ən 
çox məktəbəqədər yaşlı uşaqlar arasında baş verir. Uşaqlar d o-
ğu landan 6 aya qədər və böyüklər kütləvi peyvənddən sonra 
nadir hallarda poliomielitlə xəstələnirlər. Son illər uşaqlar kör-
pələr evində uşaq bağçalarına nisbətən daha çox xəstələnirlər. 
Uşaq kollektivlərində qeydə alınan epidemik ocaqlar çox vaxt 
bir hadisəli olur. Təkrari yoluxmalar ailəvi ocaqlarda baş verir.

Kənd yerlərində bəzi hallarda poliomielitlə xəstələnmə oraya 
şəhər dən çoxlu şəxslərin gəlməsi (kənd təsərrüfatı işləri ilə əla-
qədar olaraq) nəticəsində artır. Şəhər uşaqları kənd uşaqlarına 
nisbətən daha tez-tez xəstələnirlər.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Poliomielitə qarşı mü -
barizə kompleks tədbirlərlə aparılır. Poliomielitli və ona şüb hə 
oya dan xəstələr mütləq təcrid edilərək infeksion xəstəxanaya 
g ön  dərilirlər. Xəstəxanaya göndərilənə qədər onlar ayrı otaqda 
s  ax   lanı lırlar. Epidemik ocaqda infeksiya mənbəyini, yoluxma 
yol larını və xəstə ilə təmasda olanları aşkar etmək üçün epidemi-
oloji müayinə aparılır. Xəstə ilə təmasda olan uşaqlar xəstə təcrid 
edil dikdən 20 gün sonra karantində saxlanılır. Xəstəliyin 40-cı 
günündən tez xəstənin evə yazılmasına icazə verilmir. Evə ya zıl-
mış xəstə uşaqlar sağlamlardan 12 gün müddətində ayrı s ax  la-
nılır. Xəstə ilə təmasda olan qida və uşaq müəssisələrinin iş  çi ləri 
20 gün işdən kənar edilirlər.

Uşaq müəssisəsində poliomielitli xəstə aşkar etdikdə, xəstə 
tapılan qrup 20 gün karantində saxlanılır, bu dövr ərzində uşaq-
ların gündə hərarəti ölçülür, onlar tibbi müayinədən keçirilirlər, 
nəcisləri virusoloji müayinəyə göndərilir. Hərarətli, burun-boğa-
zında və bağırsağında iltihab prosesi olan və nevroloji dəyişik-
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liklər qeyd edilən uşaqlar xəstəxanaya qoyulurlar. Təkrari xəs-
təlik baş verdikdə qrup və uşaq müəssisəsi (yaslı, uşaq bağçası) 
bütünlükdə 20 gün müddətində gecə-gündüz iş rejiminə keçirilir.

Xəstəliyin diaqnozu qoyulan andan ocaqda cari dezinfeksiya 
aparılır. Xəstənin təmasda olduğu əşyalar, alt paltarı, üst geyimi, 
qab-qacağı, yataq dəsti, ifrazatı dezinfeksiya edilir. Otaq, ayaq-
yolu və nəqliyyat xəstə hospitallaşdırılandan sonra dezinfeksiya 
edilir. Qida qalığı 15 dəqiqə qaynatmaqla və ya quru xlorlu əhən-
glə qarışdırılaraq (1:2-yə nisbətində) 1 saat saxlamaqla d e zin  fek-
siya edilir.

Məktəbdə tək-tək hallarda xəstələnmə qeyd edildikdə xəs-
təlik qeydə alınan siniflərdə uşaqların gündəlik hərarəti ölçülür 
və onlar tibbi müayinədən keçirilirlər. 

Poliomielitin profilaktikasında ən mühüm hadisə Salp (1953) 
tərəfindən yaşıl meymunların böyrək hüceyrələrində poliomieli-
tin becərilmiş 3 növündən formalin vasitəsilə zərərsizləşdirilmiş 
vak sinin hazırlanması oldu. Seybin poliomielitin 3 növündən 
vak  sin ştamı aldı. Moskva (M.P.Çumakov, 1956) və Peterburqda 
(A.A.Smorodinsev, 1958) Seybin ştamlarından vaksin hazırlan-
ması üzrə işlər başa çatdıqdan sonra poliomielit institutunda  
(M os  kva) onu istehsal etməyə başladılar. Poliomielitə qarşı ağız 
v a  si  təsilə diri vaksinlə kütləvi peyvənd aparılandan sonra (91 
mln şəxs, 1960) poliomielit xəstəliyinin səviyyəsi nəzərə çarpa-
caq dərəcədə azaldı, 1961-ci ildə isə poliomeilitin epidemik 
a lov lanmaları MDB ölkələrində tamamilə ləğv edildi. Hazırda 
bir çox ölkələrdə və MDB-nin bəzi ərazilərində poliomielit ləğv 
edilib. Respublikamız da belə regionarlardandır.

ÜST 3 valentli diri vaksini 3 dəfəyə istifadə etməyi məsləhət 
görür: 6, 10 və 14 həftəlikdə AGDT ilə birlikdə. Son zamanlar 
pey vəndi 4 dəfəyə, birincisini isə uşaq anadan olan kimi BSJ 
v ak sini ilə birlikdə tətbiq edirlər.

Təcrübə göstərir ki, peyvəndin təqvimi pozulduqda poli o-
mielitə həssas uşaq təbəqəsinin yaranması baş verir. Belə halda 
vak  sin ştamı həssas orqanizmlərdən keçərək öz virulentliyini bər -
pa edir və poliomielitəbənzər xəstəliyin inkişafı üçün şərait yara-
nır. Belə viruslar immun çatışmazlığı olan uşaqların orqaniz minə 
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düşdükdə poliomielitin vaksin ilə assosiasiya yaradan hal ları 
qeyd edilir. ÜST-ün məlumatına görə, 5,5 mln doza vaksinə bir 
xəstəlik hadisəsi düşür. Bundan başqa, hesablanmışdır ki, 6 mln 
doza vaksinə peyvəndlə assosiasiya edən bir poliomielit hadisəsi 
qeyd edilir.

Son zamanlar immunogenliyinin yüksək olmasına və təhlü-
kə  sizliyinə görə diri poliomielit vaksini tibb işçilərinin diqqətini 
cəlb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, öldürülmüş, diri vaksin olma-
sına baxmayaraq, (diri vaksinin istifadəsi) daha faydalıdır. Bu 
vak sinin geniş istifadə edilməsinə mane olan əsas amil öldürül-
müş vaksinin bahalığıdır.

Poliomielit zamanı epidemioloji nəzarət xəstəliyin qarşısının 
alınması və yerli ləğv edilməsi məqsədini güdür. Bu məqsədə 
çat maq üçün vaksinin keyfiyyəti, əhalinin peyvənd olunma faizi-
nin və immunoloji struktur göstəricilərində xəstəliyin fəal aşkar 
edilməsi, planlı və epidemioloji göstərişlərə görə peyvənd işinin 
təşkilindən istifadə edilir.

Təbii çiçəkdə olduğu kimi, poliomielitlə mübarizənin müəy yən 
mərhələsində peyvəndin keyfiyyətinə nəzarət etməklə ya na şı, 
xəstəliyin fəal aşkar edilməsi və epidemik ocaqlarda əha linin ə sas lı 
peyvənd edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu ra da əra zinin 
endemikliyi haqqında epidemioloji məlumatları, kənardan xəs-
təliyin gətirilməsi imkanını, peyvəndin aparılması vaxtını və i m-
mu niteti olmayan əhali arasında vaksin ştammının dövr etmə sini 
nəzərə almaq lazımdır. Ən düzgün məlumatı virusoloji müa yi-
nələr vasitəsilə xəstədən virusun əldə edilməsi və vaksin vi  ru su 
ilə onun fərqləndirilməsi sayəsində almaq mümkündür. Bu  nun 
üçün yüksək həssaslığa malik olan DNT-nin oliqonukleotid xəri-
tə ləşdirilməsindən istifadə edilir. Bu üsulla Moskvada polio mie-
litlə xəstələnmə hadisələrinin hamısının vaksin ilə assosiasiya 
ya ra dan hadisələr (əsasən peyvənd edilmişlərlə təmasda o lan lar 
ara sında) olduğu aşkar edilmişdir. Hazırda poliomielit in ki  şaf et -
miş ölkələrin əksəriyyətində ləğv edilmişdir, bu ölkə lərdə əha linin 
80%-i peyvəndlə əhatə olunmuşdur, orada vəhşi viru sun dövranı 
nadir hallarda qeyd edilir və ya tamamilə dayanmışdır. Lakin 
di gər tərəfdən ÜST tərəfindən qəbul edilmiş poliomielitin ləğvi 
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proqramında bir sıra problemlər mövcuddur – peyvəndlə qələbə 
çal maq kifayət deyildir, çünki tam və qismən peyvənd alan uşaq-
lar arasında poliomielit xəstəliyinin səviyyəsi 20%-dən 25%-ə 
qədər yüksəlib. Diri vaksinin effektivliyini bərpa etmək məq-
sədilə hər uşağa verilən vaksin dozasının artırılması təklif edil-
mişdir. Hazırda bu strategiyadan Latın Amerikasında istifadə 
olunur. 

Peyvənddən�sonra�baş�verən�ağırlaşmalar: ÜST-ün təklifi ilə 
bir sıra ölkələrdə aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, vaksinasiya 
ilə assosiasiya edən poliomielit hadisələri ümumi xəs tə lən mə h a-
di sələ rinə nisbətən 37%-dən 85%-ə qədər artmışdır. Digər tə rəf-
dən, 1979- cu ildən başlayaraq ABŞ-da qeyd edilən poliomielit 
hadisələri vaksinasiya ilə assosiasiya edən hadi sə lər dir. 

Parenteral poliomielit vaksininin 3-cü nəsli ilk vaksinlərə 
nisbətən daha immunogendir (antigen yüklü elPV - öldürülmüş 
vaksin). Seneqalda bu vaksindən istifadə edilməsi onun effektiv-
liyinin 89% artdığını göstərdi. elPV vaksini ABŞ-da bəyə nil-
mişdir və indi difteriya, tetanus və göyöskürək vaksinləri ilə bir-
likdə kombinə olunur. Bu birləşmə bir vaksinlə 4 xəstəliyə qarşı 
eyni zamanda peyvənd aparmağa imkan verir.

Poliomielitin profilaktikasında I, II, III tipli diri vaksin ştam-
larından hazırlanmış preparatla peyvəndin aparılması həlledici 
rol oynayır. Vaksin ağız vasitəsilə (duru şəkildə) verilir. Ondan 
son ra uşağa süd, isti çay və ya su verilir. Poliomielitə qarşı vak-
sinasiya doğum evində başlanır, 2, 3, 4 aylığında 1 ay intervalla 
3 dəfəyə verilir. Bundan sonra revaksinasiya aparılır. 1-ci revak-
sinasiya 18 ayında, növbəti və sonuncu isə 6 yaşında aparılır. 

Sanitar-gigiyenik tədbirlər poliomielitin profilaktikasında 
kömək çi rol oynayır. Onlar digər bağırsaq yoluxucu xəstəlik lə-
rin də olduğu qaydada həyata keçirilir (şəxsi gigiyenanın gözlən-
məsi, ərazinin tullantı və çirkabdan təmizlənməsi, suyun zərər-
siz ləş dirilməsi, milçəklərlə mübarizə).

Diri vaksindən istifadə edilməsi nəticəsində xəstəlik bəzi yer -
lərdə (Pribaltika respublikaları və s.) tam ləğv edilmişdir, q a lan-
larında isə tək-tək hallarda qeyd edilir. Diri poliomielit vaksinin 
əmələ gətirdiyi əkscisimlər küçə viruslarını interferensiya n ə ti-
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cəsində bağırsaqlardan sıxışdırıb çıxarır. Lakin bir qrup təd qi-
qatçılar hesab edirlər ki, vaksin virusları revervasiyaya uğraya-
raq ilkin virulent liyini bərpa edə bilərlər. Bunu nəzərə alaraq, 
İsveçdə peyvənd üçün ancaq inaktivasiya edilmiş ştamlardan 
ha zır lanmış vaksindən istifadə edirlər.

Azərbaycanda poliomielitə həsr edilmiş elmi axtarışlar 1956-
cı ildən başlanmışdır (Ə.Ə.Babayev və əməkdaşları). 1958-ci 
il də MDB ölkələri arasında birincilər sırasında Azərbaycanda ilk 
dəfə 3 valentli diri poliomielit vaksini tətbiq edilməyə başlandı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün respublika ərazisində başdan-
ba şa poliomielitə qarşı peyvəndin aparılması epidemioloji cəhət-
dən əsaslandırıl mamışdı. Bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün pey-
vənddən əvvəlki dövrlə sonrakı dövr müqayisəli öyrənilmişdir.

Hazırda vəziyyət yaxşılaşaraq xəstələrin sayı xeyli azalmış 
və artıq respublikamızda son illərdə xəstəliyin klinik manifest 
for maları qeyd olunmur və o “Polimieltsiz ölkə” sertifikatı alan 
öl kə lər sırasına qoşulmuşdur.

Laborator diaqnostikası. Xəstəliyin diaqnozunun qoyulma-
sın da virusoloji və seroloji müayinə üsullarından istifadə edilir. 
Törə dicini aşkar etmək məqsədilə xəstəliyin ilk günlərində xəs-
tə lərdən nəcis, virusgəzdirənlərdən isə onların burun-boğaz və 
ba dam cıqlarından selik götürülür, müayinə üçün götürülmüş m a-
terial müəyyən hazırlıqdan sonra meymun böyrəklərindən hazır-
lanmış toxuma kulturasına və insanın embrionundan hazırlanmış 
hüceyrələrə əkilir. Müsbət halda 5-7 gündən sonra sitopatik ef -
fekt alınır. Alınmış virusu qəti müəyyən etmək üçün spesifik 
im mun zərdablar vasitəsilə sitopatik effekti neytallaşdırma sı -
na ğı və rəngli sınaqdan istifadə edilir. Virus müvafiq zərdabla 
ney  t rallaşdırıldıqda onun toxuma kulturasına sitopatik təsiri m ü-
şa hidə olunmur. Bundan əlavə, diaqnostika məqsədi ilə seroloji 
reaksiyalardan (neytrallaşdırma, presipitasiya, komp le ment lə ri 
birləşdirən) istifadə edilir.
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Rotaviruslu mədə-bağırsaq 
yoluxucu xəstəliyi

Rotaviruslu mədə-bağırsaq yoluxucu xəstəliyi kəskin virus 
x əs təliyidir. Xəstəlik ishalın artması, qusma, zəiflik, adinamiya və 
hərarətin yüksəlməsi ilə başlanır. Ağırlaşmalar və ölümlə nəti cə-
lənmə az hallarda baş verir, ancaq xəstəliyin geniş yayılması z a-
manı ağırlaşmalar və ölüm halları əhəmiyyətli dərəcəyə yüksələ 
bilər. Əsasən uşaqlar (çox vaxt məktəbəqədər) xəstələnirlər, 
bununla yanaşı, böyüklər arasında da geniş alovlanmalar baş 
verir. Əvvəllər rotaviruslu xəstəlikləri mədə-bağırsaq xəstəlikləri 
qrupuna aid edirdilər. 1973-cü ildə R.Bishop-un rəhbərliyi ilə 
Avstraliya tədqiqatçıları ilk dəfə olaraq kəskin ishal qeyd edilən 
uşaq ların oniki barmaq bağırsaq möhtəviyyatında və selikli qişa 
hüceyrələrində spesifik virus əldə etdilər, sonralar onun rotavirus 
olduğu və xəstəliyin etioloji amili olması müəyyən edildi. Oxşar 
əlamətlə xəstələrin nəcisində bu viruslar tez-tez aşkar edildi.

Belə hesab edirlər ki, inkişaf etmiş ölkələrdə yoluxucu kəs-
kin bağırsaq xəstəliklərinin 50%-i, inkişaf etməklə olan ölkə-
lərdə isə 60%-dən çoxu rotaviruslar tərəfindən törədilir. ABŞ-da 
60-90% sağlam uşaqların qan zərdabında rotaviruslara qarşı 
əkscisimlər aşkar edilmişdir.

Xəstəliyin ilkin əlaməti qusma və suyabənzər duru nəcislə 
mü şa yiət olunan ishaldır, bununla yanaşı, xəstədə qarın ağrıları 
da qeyd edilir.

Yayılması. Rotaviruslu bağırsaq xəstəlikləri bütün ölkələrdə 
aş kar edilir. Rusiyanın Avropa hissəsində, Qafqazyanı ölkələrdə, 
Ural və Sibirdə rotavirusların geniş yayılması müəyyən edilmiş-
dir. Müxtəlif ölkələrdə rotaviruslu bağırsaq xəstəliklərinin y a-
yıl ma səviyyəsi yüksəkdir. ÜST-ün məlumatına görə, inkişafda 
olan ölkələrdə 6 aydan 2 yaşa qədər uşaqlar arasında kəskin ba -
ğır saq xəstəliklərinin 60%-nin etiologiyasında rotaviruslar işti-
rak etmişdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə kəskin bağırsaq xəs tə lik ləri 
r es pirator xəstəliklərdən sonra ikinci yerdə durur. Onların ya  rı-
sı nı rotaviruslar törədir.
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Rotaviruslu bağırsaq yoluxucu xəstəliyi inkişafı inten siv li-
yin dən asılı olmayaraq bütün ölkələrdə yayılmışdır. Ancaq inki-
şaf etməkdə olan ölkələrdə bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir. 
D ün yanın bir çox ölkələrində əhali sıxlığının artması və urbani-
zasiyanın geniş vüsət alması rotaviruslu bağırsaq xəstəliklərinin 
çox böyük alovlanma larına səbəb olmur. Bununla belə, bu xəstə-
liyin fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə yayılmasına əhalinin sıx-
lığı, məişətdə adi sanitariya qaydalarının yerinə yetirilməməsi, 
su və ərzaq təchizatının pis təşkil edilməsi və s. səbəblər təsir 
gös tərir. Rotavirus yoluxucu xəstəlikləri xəstəxanadaxili y a-
yıl ma xüsusiyyətinə malikdir, doğum evlərində və uşaq xəstə xa-
nalarında bu proses xüsusilə daha intensiv gedir.

Etiologiyası. İnsanların rotavirusları elektron-mikroskopik 
qurulu şuna görə reoviruslara oxşardır. Onun kapsidinin xarici 
qatı çıxıntılı çarxı xatırladır (rota-çarx), ona görə də bu viruslar 
nəslinin adı belə adlandırılıb. İnsanların rotavirusu bir-birinə 
oxşayan heyvan rotavirusları qrupuna aiddir: Nabraksi dana i s-
halı virusu (NSDV), siçanların epizootik ishal virusu (EDYM), 
meymunların ishal virusu (Sall), xırda və iribuynuzlu heyvanla-
rın bağırsaq virusu (O), eləcə də donuz balalarının az öyrənilmiş 
ishalı virusu, dayça, it küçüyü və s. heyvanların ishalı virusları.

İnsan rotavirusu heyvan rotavirusları ilə birlikdə Rotavirus 
cin sinə, Reoviridae ailəsinə daxildir. Bütün bu viruslar eyni 
quruluşa malikdirlər və antigenləri bir-birinə çox yaxındır. İnsan 
rota virusu 1973–1974-cü illərdə kəskin ishal zamanı nazik b a-
ğır saqların yoluxmuş epitel hüceyrələrində elektron mikroskopu 
v a si təsilə aşkar edilmişdir. Əldə olunan virusların etioloji əhə-
miyyəti xəstəliyi keçirmiş insanların və immunizə edilmiş hey-
vanların, həmçinin xəstələrin nəcisi ilə könüllülərin yoluxdurul-
ması vasitəsilə təsdiq edilmişdir. Virus ikikapsidli (ikiqatlı zülal 
örtüklə örtülmüş) girdə hissəcik olub, diametri 70-75 nm-dir, 
ikisaplı RNT (II seqment) tərkiblidir. Virus elektron mikrosko-
punda asanlıqla tapılır və müqayisə edilir, bununla yanaşı, onun 
aşkarlanmasında immunflüoressensiya, neytrallaşdırma, komple-
mentin birləşmə, immunosorbent (RJA, ELİSA) reaksiya la rın-
dan da geniş istifadə edilir.
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Rotavirusun hissəcikləri 2 antigenə (və ya qrup antigen) m a-
lik dir. Daxili kapsid antigeni heyvanlar və insanlar üçün ümu-
midir. Rotavirusların növ antigen xüsusiyyəti xarici kapsid anti-
geni ilə təyin edilir. Tədqiqatlar nəticəsində insan rotavirusları 
qru pu arasında fərqin olması müəyyən edilmişdir. İndiyə kimi 
ro ta virusların 4 serotipləri haqqında məlumat vardır. Rotoviruslar 
turş mühitə (pH 3,0) davam lıdırlar. Ultrabənövşəyi şüalar və adi 
dezinfeksiyaedici maddələrə həs saslığına görə rotaviruslar p i-
kornaviruslarla (poliviruslar, ECHO və Koksaki virusları) eynidir.

Patogenezi. Rotaviruslar ağızdan orqanizmə daxil olaraq, 
əsasən nazik bağırsağın selikli qişasının epitel hücey rə lə rin də 
artırlar. Rotavirusların patoloji təsiri nəticəsində bağırsağın se likli 
qişasının silindrik epiteli kubabənzər və yastı hüceyrələrlə əvəz 
olunur. Rotaviruslar yoluxmuş hüceyrələrin sitoplazmasında 
aşkar edilir. Xovların epitelisinin dağılması disaxaridazaların 
(maltoza, saxaroza, laktoza) miqdarını azaldır, nəticədə bağırsaq 
boşluğunda şəkərlər toplanır, onlar isə bağırsaqdan so ru lmurlar. 
Bununla yanaşı, bağırsağın yuxarı şöbələrində adi şəkərlərin 
so rul ması pozulur ki, bunun göstəricisi xəstələrin qanında ksilo-
zanın səviyyəsinin azalmasıdır. Parçalanmayan disaxaridlər və s o-
rul mayan monosaxaridlər yoğun bağırsağa keçərək orada os motik 
təzyiqi yüksəldir, nəticədə nəinki formalaşan nəcisdən suyun sorul-
ması artır, hətta başqa toxumalardan da bağırsağa su yı ğılır, bu da 
orqanizmin bu və ya digər dərəcədə dehidratasiyasına səbəb olur. 
Bağırsaqda iltihab prosesi onun peristaltikasını artırır ki, bu da 
öz növbəsində ishalın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Beləliklə, 
x əs təliyə qarşı orqanizmin həssaslığı nazik bağırsaqların selikli 
qi şasının həssaslığı ilə əlaqədardır. Patogenezin bu elementləri 
bağırsaq möhtəviyyatında, sonralar isə nəcisdə çoxlu rotavirusla-
rın yığılmasına (1 qramda 1011 cisim) gətirib çıxarır, o da öz növ-
bəsində xəstənin yüksək yoluxdurma qabiliyyətinə malik olma-
sına, ətrafdakıların yoluxmasına, ətraf mühit amillərinin (su, ə r zaq, 
məişət əşyaları) yoluxmuş nəcislə çirklən məsinə səbəb olur.

Rotaviruslu bağırsaq xəstəliyi ilə ən çox 2 yaşına qədər uşaq-
lar, xüsusilə də 9-12 aylıq uşaqlar xəstələnirlər. Bununla yanaşı, 
doğum evlərində, məktəblilər və böyüklər arasında da xəstəliyin 
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alovlanmaları qeydə alınır. Adətən, alovlanma uşaq kollek tiv lə-
ri ni və ailə üzvlərini əhatə edir.

 İnfeksiya mənbəyi. Rotavirusların gəzdiricisi və yoluxmuş 
insandır. Viruslar klinik əlamətlərin başlanması ilə eyni vaxtda 
nəcisdə görünür, xəstəliyin 3-5-ci günündə virusun ifraz olun-
ması yüksək səviyyəyə çatır. Virus xəstəliyin başlanmasından 
7-8 gün ərzində ifraz edilir, az hallarda bu, 2 həftəyə qədər d a-
vam edir. Virusun ifraz edilməsi xəstəliyin ağırlığı ilə əlaqədar 
deyil. Çox vaxt rotavirusun nəcislə ifraz olunması zahirən sağ-
lam uşaqlar və xəstəliyi əlamətsiz keçirən böyüklər arasında 
qeyd edilir.

Fəsillilik. Rotaviruslu bağırsaq xəstəliyi sporadik xəstələnmə 
kimi bütün il boyu müşahidə edilir, ancaq qış fəslində xəstə lik-
lərin sayı çoxalır. Xəstələnmə ən az noyabr-may aylarında, ən 
çox isə yanvar-mart aylarında qeyd edilir. Qışda alovlanmalar is ti 
iqlimə malik ölkələrdə, ilin ən soyuq vaxtında isə tropik və subt-
ropik ölkələrdə qeydə alınır. Bununla yanaşı, rotaviruslu bağır saq 
xəstəliyinin alovlanması bəzən yay-payız aylarında da aşkar edi-
lir.

Törədicinin yoluxma mexanizmi. Rotaviruslu bağırsaq xəs-
tə liyi yüksək kontagiozlu xəstəlikdir. İnsanlar virusla fekal-oral 
m e xanizmlə yoluxurlar. Törədicinin böyük miqdarda n ə cis lə ifraz 
edilməsi, uzun müddət nəcisdə saxlanması, adi dezinfeksiyaedici 
maddələrə və xarici mühit amillərinə nisbətən d a vam lılığı xarici 
mühitin rotavirus larla əhəmiyyətli dərəcədə çirk lən məsinə səbəb 
olur. Rotaviruslu bağırsaq xəstəliyinin qida və su a lov lanmaları 
qeyd edilmişdir. Rotavirusların xəstəxanadaxili y a  yılması viru-
sun xəstəxana işçiləri vasitəsilə mexaniki şəkildə keçirilməsi ilə 
əlaqədardır. ancaq bəzi alovlanmalar zamanı ailə lərdə və istehsa-
lat kollektivlərində xəstəli yin sürətlə yayılması onun aerozol 
yolla ötürülməsini ehtimal edir. Bəzi müəlliflər ro  ta   virusların 
yayılma sürətinin respirator virusların yayılmasına oxşadığını 
göstərir. Xəstəliyin qış mövsümündə daha çox yayılması da 
virusların hava vasitəsilə yayıldığını göstərir.

Klinikası. Adi hallarda xəstəlik ishal, qusma, qarında ağrı-
larla başlayır. Bu əlamətlərə zəiflik, adinamiya və baş ağrıları ə l a -
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və olunur. Hərarətin yüksəlməsi 15-25% böyüklərdə, ondan bir 
neçə dəfə çox uşaqlarda qeyd edilir. Xəstəni müayinə edər kən 
yumşaq damaqda, damaqətrafı nahiyədə və dilcikdə səpgilər 
qeyd edilir. Palpasiya zamanı göbək nahiyəsində ağrı, bağır-
saqda gurultu qeyd edilir. Xəstədə gündə 5 dəfədən çox defeka-
siya müşahidə edilir, nəcis çox və suya bənzərdir, adətən, tünd-
sarı rəngdə olur. Kəskin dövr 3-4 günə qədər davam edir, 
xəs  təliyin 5-7-ci günü sağalma (rekonvalessensiya) dövrü başla-
nır. Xəstəlik cüzi əlamətlərlə və əlamətsiz təzahür edir. Nadir hal-
larda xəstəlik ağır keçir, su-duz mübadiləsi ciddi pozulur, ürək-
damar çatışmazlığı müşahidə edilir.

İntensiv müalicə tədbirləri aparılmazsa, belə hallar xəstənin 
ölümü ilə nəticələnə bilər. İlk klinik əlamətlər bağırsaq pozğun-
luğu diaqnozunu qoymağa imkan verir, etioloji diaqnoz ancaq 
laborator müayinənin nəticəsində müəyyən edilir.

Laborator diaqnostikası. Laborator diaqnoz qoymaq üçün 
törədicini aşkar etmək və ona qarşı əkscisimləri müəyyən edən 
üsullardan istifadə olunur.

Virus�və�ya�antigenin�aşkar�edilməsi. Müayinə üçün xəstənin 
nəcisini götürürlər. Virusu nəcisdə 1, 2, 3 gün ərzində tapmaq olar. 
Virusu aşkar etmək üçün elektron mikroskopiyasından istifadə 
edilir. Müsbət hallarda rotavirusun müvafiq cisimcikləri (ikikap-
sidli və birkapsidli sap) tapılır. Nəcisin durulaşdırılmış m əh luluna 
spesifik immun zərdab əlavə etdikdə virus birləş mələri əmələ 
gəlir. Yaşıl meymunların böyrəyindən ha zır lanmış toxuma hücey-
rələrini müa yinə olunan maddə ilə yo lux durmaqla rotavirusları 
əldə etmək olar. Xəstələrin nəcisində rotavirus antigenini komple-
menti birləşdirmə, immundiffuz presipitasiya, immun flüo res sen-
siya reaksiyaları ilə müəyyən etmək olar. Müasir radioimmun və 
im munoferment üsullarından istifadə etməklə rotavirusları aşkar 
etmək mümkündür.

Rotaviruslara�qarşı�əkscisimlərin�aşkar�edilməsi. Rotavirus-
lara qarşı əkscisimləri aşkar etmək üçün insan rotaviruslarına 
yaxın virus lardan (Nebraska dana ishal virusu və meymun 
SALL virusu) hazır lanmış antigendən istifadə edilir. Əkscisimlər 
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və onların titrinin artmasını müəyyən etmək məqsədilə xəstə li-
yin 3-4-cü və 12-14-cü günlərində 2 cüt zərdab alınır.

Müəyyən antigenlə zərdablarda əkscisimləri aşkar etmək 
üçün komplementin birləşmə, hemaqqlütinasiya, immunflüores-
sensiya reak si yalarından istifadə edilir. Rotavirus yoluxucu xəs-
tə liyinin dəqiq diaq nozu nəcisdə rotavirusların və qan zərda bın da 
ona qarşı əkscisimlərin tapılması ilə qoyulur. Xəstəlik müd də-
tin də JgM əkscisimlərinin tapılması xəstəliyin təzə olmasını 
göstərir.

İmmunitet. Rotaviruslara qarşı immunitetin yaranmasının ilk 
təza hürü JgM sinfinə aid əkscisimlərin qeyri-düz im  mun flü o res -
sensiya üsulu ilə aşkar edilməsidir (xəstəliyin I həftəsinin sonu, II 
həftənin əvvəli). Xəstəliyin 5-ci həftəsinin sonunda bu əksci sim-
lər yox olur. Xəstəliyin 2-3 həftəsində JgG sinfindən olan əksci-
sim lər görünür. Getdikcə bu əkscisimlərin titri artaraq orqa niz m də 
uzun müddət saxlanılır.

Əhalinin rotaviruslara qarşı immunoloji strukturunu öyrənər-
kən (komplementin birləşmə və immunflüoressensiya reaksi-
yası) dün yanın müxtəlif ölkələrində 3 aya qədər uşaqlar arasında 
60-80% müsbət nəticə alınmışdır, çox güman ki, bu əksci sim-
lərin anadan ötürülməsi ilə əlaqədardır. İmmunitetin ən aşağı 
sə viy yəsi 3-9 yaşlı uşaqlar arasında (20%-dən az) qeyd edilir. 
Daha böyük yaşlı uşaqlarda (9 aydan 18 yaşa qədər) əksci sim lə-
rin sayı tədricən artır, 12 yaşında isə bu, 80%-ə çatır.

Rotaviruslu donuzların ishalla xəstə arasında aparılan təd qi-
qat lar göstərdi ki, bağırsaqların qeyri-həssaslığı (rezistintliyi) 
bağır sağın daxilində JgA sinifinə aid əkscisimlərin olması ilə 
ə la  qədardır. Bir sıra tədqiqatçılar doğuşdan 2-4 gün sonra ana 
sü dündə maloziva bu əkscisimləri aşkar etmişlər. Bir sıra hal-
larda isə bu əkscisimlər malozivada aşkar edilməsinə baxmaya-
raq, qan zərdabında tapılmır. J.Holmes ehtimal edir ki, JgA-nı 
ifraz edən hüceyrələr onu daima hasil etmir, ancaq onların “i m mu-
noloji yaddaşı” var, növbəti reinfeksiyalar zamanı yenidən ha sil 
edir.

Ananın qanında dövr edən əkscisimlər dölün qan dövranına 
k e çir və uşaq anadan olduqdan sonra birinci ayında onun qan 
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zər dabında əkscisimlər aşkar edilir. Ona görə rotaviruslu bağır-
saq pozğunluğu 2-3 aya qədər uşaqlarda nisbətən az təsadüf edi-
lir.

Spesifik profilaktika. Rotavirus bağırsaq xəstəliyinin spesi-
fik profilaktikası vardır. Heyvan rotavirusları ilə insan rotavirus-
ları arasında fərqin olmamasına, heyvan rotaviruslarının insan 
üçün patogen olmamasına əsaslanaraq bəzi tədqiqatçılar belə 
he sab edirlər ki, danaların rotaviruslu ishalını törədən törə di ci-
lər dən insanları peyvənd etmək üçün diri vaksin hazırlamaq olar. 
Bir sıra müəlliflər rotavi ruslu xəstə insan zərdabından hazırlan-
mış JgJ-immunoqlobulini eksperi mental olaraq rotaviruslarla 
yoluxdurulmuş quzulara verərək onlarda xəstəliyin inkişafının 
qarşısını ala bilmişlər. Bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, ayrı-ayrı 
hallarda uşaqlarda rotaviruslu ishalın qarşısını almaq üçün 
im mun qlobulini ağız vasitəsilə vermək olar. Hələlik bu məsə lə lər 
sona qədər həll edilmədiyindən fekal-oral yoluxma mexa nizmi 
ilə yayılan rotaviruslu ishalın profilaktikasının əsasını sanitar-
gigiyenik tədbirlər təşkil edir.

Rotavirusların yoluxma yolunun yüksək fəallığa malik o l-
ma sı sayəsində sanitar-gigiyenik tədbirlər az səmərə verir. M ü-
əy  yən edil mişdir ki, ana südü ilə qidalanan uşaqlarda süni qida-
lananlara nisbə tən rotaviruslar zəif inkişaf edir. Təbii qidalanan-
larda xəstəlik baş versə belə, yüngül keçir. Xəstəlik ağır k eç dikdə 
orqanizmin susuzlaş masının qarşısının alınmasına yönəldilmiş 
tədbirlər əsas yer tut malıdır.

Epidemioloji nəzarət. Rota viruslu diareyalar zamanı klinik-
laborator diaqnostikanın təşkil olunmaması, xəstəlik haqqında 
məlumatın olmaması nəticəsində epidemioloji nəzarət aparmaq 
çətinləşir. Bu mərhələdə rotaviruslu bağırsaq xəstəlikləri üzə-
rin də epidemioloji nəzarəti iki istiqamətdə aparmaq lazımdır.

Birinci istiqamətdə qeyri-bakterial diareyaların retrospektiv 
epidemioloji təhlili aparılır. Bunun üçün risk qrupu və kol lek tiv-
lər ayrılır, xəstəliyin çoxillik dinamikası aydınlaşdırılır. Təhlilin 
nəti cəsində əldə olunmuş hipotezalar xəstəliyin klinik diaqnosti-
kasının qoyulması və profilaktikanın müddəalarının əsaslandırıl-
ması zamanı istifadə edilir.
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İkinci istiqamət laborator müayinə üsulları vasitəsilə rotavi-
ruslu diareyaların fəal aşkar edilməsindən ibarətdir. Bu məq-
səd lə müasir müayinə üsullarından istifadə etmək lazımdır.

Norvolk virus qrupu tərəfindən
 törədilən xəstəlik

1968-ci ildə Norvolk şəhərində məktəbdə baş vermiş mədə-
bağırsaq xəstəliyinin alovlanması zamanı könüllülərin yolux du rul -
ması nəticəsində Norvolk virusları əldə edilmişdir. Norvolk virusu 
toxuma hüceyrələrində inkişaf etmir, laborator heyvanlar üçün 
yoluxdurucu deyildir. Virusları aşkar etmək məqsədilə im mu-
nelektron mikroskopiya, radioimmun, immunferment və im mun-
hemaqqlü tina siya reaksiyasından istifadə edilir. Onların köməyi 
ilə xəstəliyin geniş yayılması müəyyən edilmişdir. Virusun bir 
neçə serovariantlarının olması aşkar edilmişdir. Buna görə də 
hazırda Norvolk viruslar ayrıca qrupda təsnif edilir.

Viruslar bağırsaqlarda məskən salmış və fekal-oral mexa-
nizmlə yayılırlar. Əsas yoluxma amili sudur. Norvolk virusu 
polio- və rotaviruslara nisbətən xlorun təsirinə daha dözümlüdür. 
Xlorun suda miqdarı 10 mq/l olduqda sağ qalırlar. Qida vasi-
təsilə də yolux ma baş verə bilər. ancaq xəstəliyi klinik əlamət lə-
rinə görə ayırd etmək mümkün deyildir.

Xəstəlikdə inkubasiya dövrü 4 saatdan 77 saata qədər, çox vaxt 
1-2 gün davam edir. Xəstəlik qısa müddətli gedişi ilə (1-3 gün) 
fərqlənir, bu dövrdə kəskin mədə-bağırsaq pozğunluqları qeyd edi-
lir. Hərarət ən çox 37,5-380C-yə qalxır, əzələ ağrıları nəzərə çarpır.

Xəstəlik müayinə aparılan bütün ölkələrdə yayılmış və bu 
zaman insanlarda Norvolk virusuna qarşı əkscisimlər aşkar edil-
miş dir. Norvolk viruslu xəstəlikləri uşaqlar arasında rotavirus-
lara nisbətən az yayılmışdır. Xəstəliyin onlarla epidemik alovlan-
maları aşkar edilmişdir. Alovlanmaların əksəriyyəti g ə mi lərdən 
tullantıların axıdılması zamanı, üzgüçülük hovuzlarında çimərkən 
suyun çirklənməsi nəticəsində baş verir. Xəstəxanadaxili və qida 
yoluxmaları da aşkar edilmişdir.

Epidemik alovlanmalarda yoluxma orta hesabla 60%-dir (23-
dən 93%-ə qədər). Bəzən birdəfəlik su və qida epidemik alov-
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lan  malarından sonra təmas-məişət alovlanmaları da baş verir. T ə-
mas da olan şəxslərin orta hesabla 99%-i (31-dən 42%-ə qədər) 
yoluxurlar.

Epidemik alovlanmalar əsasən qış aylarında baş verir. Onların 
bir hissəsi ədəbiyyatda “qış qusma xəstəliyi” kimi təsvir edilmişdir.

Xəstəliyin spesifik profilaktikası və müalicəsi vardır. Profi-
laktika əsasən mədə-bağırsaq xəstəliklərində olduğu kimidir.
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Təmas yoluxma mexanizmli infeksiyalar

Viruslu hepatitlər

Viruslu hepatitlər polietiologiyalı, geniş yayılmış kəskin və 
ya xro niki, müxtəlif klinik əlamətlərlə davam edən, qaraciyərin 
z ə də lən  məsi ilə özünü göstərən, tək-tək, qrupla xəstələnmə və 
epidemik alovlanma şəklində qeyd edilən yoluxucu xəstəlikdir. 
Bu in feksiya ilə ancaq insanlar xəstələnirlər. 

Qısa tarixi məlumat. Viruslu hepatitlər insanlara qədim 
zamanlardan məlumdur. Elmi tibbi ədəbiyyatda bu xəstəlik haq-
qında ilk yazılı məlumat 1629-cu ilə aiddir, o vaxta qədər bu 
xəs təliyi sarılıqla gedən digər xəstəliklərdən ayırmırdılar.

Hepatiti sərbəst nozoloji vahid kimi 1865-ci ildə Virxov təs-
vir etmişdir. Hepatitin yoluxucu təbiətli olması haqqında ilk dəfə 
1888-ci ildə S.P.Botkin özünün məşhur “Klinik müha zi rə lə-
rin”də məlumat vermişdir. ÜST 1964-cü ildə bu xəstəliyi iki 
qrupa bölərək “yoluxucu hepatit” və “zərdab hepatiti” adlandır-
mağı daha məqsədəuyğun hesab etdi.

Müasir dövrdə klinik-epidemioloji tədqiqatların və labora tor 
diaq nostika metodlarının əsasında viruslu hepatitlərin aşağıdakı 
n o  zoloji formaları ayırd olunur: A, B, C, D, E. Bundan başqa, 
dife rensiasiya olunmamış qrup ayırd olunur ki, əvvəllər onlar nə 
A, nə də B hepatiti adlandırılırdı. C və E hepatitləri məhz bu 
qrupdan ayrılmışdır. Son illər G və TTV virusları identifikasiya 
olunur, q a ra  ciyərin zədələnməsində onların rolu öyrənilir.

 Məlumdur ki, parenteral hepatitlər zamanı mənfi nəticənin 
alın ması qaçılmazdır. Xəstəliyin kəskin formasını keçir dikdən 
sonra çox vaxt xronik hepatit formalaşır (xüsusilə də C hepatiti 
zamanı), sonralar belə xəstələrin bir qismində qaraciyər sirrozu 
in kişaf edə bilər. Birincili hepatosellüllyar karsinomanın viruslu 
B və C hepatitləri ilə etioloji əlaqəsi təsdiq edilmişdir. Bundan 
başqa, müasir müalicə metodlarından istifadə edilməsinə baxma-
yaraq, əksər hallarda hepatitin fulminant gedişində ölüm halları-
nın qarşısını almaq olmur.

Yayılması. Viruslu hepatitlər səhiyyənin mühüm tibbi-sosial 
problemlərindən sayılır. Polietioloji xəstəliklər qrupuna aid ola-
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raq viruslu hepatitlər (A, B, C, D, E) bir-birindən infeksiya 
mənbəyinin epidemioloji əhəmiyyətinə, müxtəlif yoluxma m e xa -
nizmlərinə görə fərqlənirlər ki, bu da təbii, sosial və bioloji a mil-
lərlə şərtlənmişdir.

Viruslu hepatitlər dünyanın bütün qitələrində geniş yayılmış-
dır. ÜST-ün məlumatına görə, viruslu hepatitlərlə xəstələnmə 
səviyyəsi dünya miqyasinda ildən-ilə artır. Bu artım xüsusilə 
Av ropa və Şimali Amerikada daha çox nəzərə çarpır. Rusiyada da 
belə artım qeyd edilir. 

Etiologiyası. Bu qrupa aid olan xəstəliklər müxtəlif viruslar 
tərəfindən törədilir, ona görə də epidemioloji cəhətdən bir-bi rin-
dən əsaslı fərqlənirlər. ÜST-ün ekspertlər komitəsi viruslu hepa-
tit lərin birinci iki növünü hepatit A (HA) və hepatit B(HB) ad -
lan dırmışdır. 

Əvvəllər naməlum etiologiyalı hepatitləri nə A, nə B (NANB) 
viruslu hepatitlər aid edirdilər. Hazırda fekal-oral yoluxma mexa-
nizminə malik NANB hepatit E, parenteral yolla keçən NANB 
isə hepatit C adlandırılır. Bununla yanaşı, D (HDV), F(HFV) və 
G (HGV) hepatit virusları tərəfindən törədilən hepatitlər də 
mə lumdur.

Viruslu A hepatiti ( VAH)

Viruslu A hepatiti (VAH) viruslu hepatitlər qrupuna daxil olan 
sərbəst yoluxucu xəstəlikdir.

Etiologiyası. Hepatit A virusu (VAH) ilk dəfə 1978–1980-ci 
illərdə hüceyrə kulturasında xəstənin qanı və nəcisindən alınmış-
dır. ÜST-ün ekspertlər qrupunun məlumatına görə, A hepatitinin 
törədicisi RNT-tərkibli virusdur, onun genomu birsaplı RNT-dən 
ibarətdir, mərkəzi hissəsi və qişası yoxdur. Picornaviridae ailəsi, 
Hepatovirus cinsinə aiddir. VAH girdə şəkilli, bir saplı RNT-yə 
ma likdir, biokimyəvi və biofiziki xassələrinə görə enterovirus-
lara aiddir (enterovirus 72). Onlar bir sıra hüceyrə kulturasında 
ç o xa laraq hüceyrənin tamlığını pozmurlar. VAH-ya marmozetlər 
və şimpanze meymunları həssasdırlar. Xəstələrdən alınmış VAH 
elek tron mikroskopunda öyrənərkən elektron keçirməyən virion-
lar aşkar edilmişdir, onlar “dolu” virionlar adlandırılıb. Bundan 
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baş qa, “boş” hissəciklər də tapılmışdır. Dolu virionlar DNT-tər-
kibli olduğundan yoluxucu adlandırılmışdır, “boşlar” isə DNT-
dən azaddırlar. “Dolu” və “boş” virus hissəciklərin örtüyündə 
diaq nostik əhəmiyyət daşıyan xüsusi antigen vardır. VAH orqa-
nizmə daxil olduqda qanda ona qarşı spesifik əkscisimlər əmələ 
gəlir, onun tapılması diaqnostik baxımdan əhəmiyyətlidir. Sağ-
lam şəxslərin orqanizmdə əkscisimlərin səviyyəsi immunitetin 
gərginlik dərəcəsinin göstəricisidir.

VAH 20ºC soyuğa davamlıdır, 60ºC temperaturda 4 saat ə r-
zində sağ qalır, 98ºC hərarətdə və 1,5 atmosfer təzyiqində (a v-
tok lavda) tez məhv olurlar. Xlorlu dezinfeksiyaedici maddələrə 
həssasdırlar. Belə ki, ətraf mühitdə nisbətən davamlıdır. Suda 3 
ay dan 10 aya qədər, ifrazatlarda – 30 sutkaya qədər sağ qalır. Bu, 
törədicinin suda, qida məhsullarında, çirkab sularında və di gər 
ətraf mühit obyektlərində həyat qabiliyyətini uzun müddət saxla-
masını təmin edir. Virus 100ºC temperaturda 5 dəqiqə ə r zin də 
inaktivasiya olunur; 0,5-1,0 ml/l dozada xlorun təsiri ilə pH 7,0 
olduqda 30 dəqiqə ərzində sağ qalır.

İnfeksiya mənbəyi – xəstə şəxsdir (xəstəliyin istənilən for-
maları ilə: sarılıqlı, sarılıqsız, simptomsuz və inapparant); yolux-
duruculuq dövrü – inkubasiya dövrünün son 7-10 günü, bütün 
sarılıqönü dövr və sarılıqlı dövrün 2-3 günüdür. Virusun xronik 
gəzdirənliyi müəyyən edilməmişdir. 

 Yoluxma mexanizmi fekal-oral mexanizmdir, su, qida, çirk-
lən miş əşyalar vasitəsilə həyata keçir. Bu yoluxma yollarından 
hər birinin rolu müxtəlif şəraitlərdə fərqlənir. Su yolu, bir qayda 
o la  raq, xəstəliyin alovlanmalarına səbəb olur. O, keyfiyyətsiz 
su dan istifadə edən əhali kütləsini əhatə edir. Qida alovlanmaları 
ictimai iaşə obyektlərinin heyəti arasında aşkar edilməmiş xəs tə lər 
tərəfindən qida məhsullarının törədicilərlə çirkləndirilməsi za manı 
baş verir. Plantasiyaları çikrab suları ilə suvardıqda və ya peyinlə 
gübrələdikdə törədicilərlə çirklənmiş meyvə və giləmeyvələrlə də 
yoluxmaq mümkündür. Təmas-məişət yo lux ma yolu bir sıra o b-
yektlərdə, məsələn, uşaq məktəbəqədər müəssisələrində, ailə lərdə, 
hərbi hissələrdə sanitar-gigiyenik rejimin pozulması zamanı rea-
lizə oluna bilər.
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İnkubasiya dövrü orta hesabla 15-30 gün (7 gündən 50 günə 
qədər) təşkil edir. HA virusu orqanizmdən inkubasiya dövründən 
etibarən ifraz olunur. Klinik əlamətlərin təzahür etdiyi (şid dət-
lən mə) dövrdən başlayaraq virusların orqanizmdən xaric edil-
məsi azalır, rekonvalessensiya dövründə isə tamamilə dayanır.

Laborator müayinələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
HA virusu xüsusilə heterogenlik və dəyişkənlik xüsusiyyətinə 
m a lik dir. HA virusuna insanların həssaslığı müxtəlifdir. Ona 
görə də, xəstəlik ocağında yoluxanların hamısı xəstələnmir, xəs-
tə   lənənlər isə xəstəliyi eyni dərəcədə keçirmirlər. Adətən, xəstə-
liyi 3 növə bölürlər: a) sarılıqlı; b) sarılıqsız; c) simptomsuz 
n öv ləri. VAH-ın manifestliyi çox deyil. Orta hesabla HA-nın s a-
rı  lıqlı növü 1-10% təşkil edir. Aparılmış müayinələr göstərir ki, 
3 aya qədər olan bütün uşaqlarda HA virusuna qarşı əkscisimlər 
aşkar edilir ki, o da anadan uşağa əkscisimlərin cift vasitəsilə 
keç mə si nin nəticəsində meydana çıxır. 1 yaşa yaxınlaşdıqca əks-
ci simləri olan uşaqların sayı azalır, sonradan yenidən yüksəl-
mə yə başlayır. Xəstəliyin əvvəlində xəstələrin qan zərdabından 
M sinfinə aid immunoqlobulinlər tapılır və onlar 3-4 ay saxlanılır. 
3-6 aydan sonra G sinfinə aid olan immunoqlobulinlər artmağa 
başlayır və ömrünün sonuna qədər xəstənin orqanizmdə qala bilir. 
Hepa to sit lər HA virusuna çox həssasdırlar, viruslar nəcislə ifraz 
olunurlar, yoluxma isə ağız vasitəsilə baş verir.

Xarici mühitdə HA virusu uzun müddət saxlanma qabiliy yə-
ti nə malikdir.

Uşaq kollektivlərində xəstəliyin məişət-təmas yolu ilə yayıl-
ması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müəyyən şəraitdə əsas yoluxma 
amili kimi su və ya qida mühüm rol oynayır.

VAH-da epidemik prosesin gedişi peyvənd dövründən əvvəl 
poliomielitə görə yaranmış vəziyyətlə olduğu kimidir. VHA qlo-
bal miqyasda, qeyri-bərabər yayılmışdır. Qərbi Avropa ölkə lə-
rin də xəstəliyin göstəricisi hər 100000-ə 20 hadisədən (Alma-
niya, İsveç, Finlandiya) 200-260 hadisəyə qədər təşkil edir 
( Y  u q os laviya, Macarıstan, Çexo slo vakiya). Asiya və Afrika ölkə-
lərində bu göstəricilər daha yüksəkdir (500-700-ə qədər), Orta 
Asiya və Qazaxıstanda 300-dən 500-ə qədər, Rusiyada 100-ə 
qədər, Azərbaycanda isə orta hesabla 220,5 hadisə təşkil edir.
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Ayrı-ayrı ərazilərdə epidemik prosesin inkişaf intensivliyi 
müxtəlif amillərlə (doğuş, yaş strukturu, çoxuşaqlı ailələrin miq-
darı, müəssisələrin sayı, əhalinin sıxlığı, miqrasiya, sanitar v ə-
ziy yəti) şərtlənir. Bundan başqa, əhalinin həssas təbəqəsinin y a-
ran ması törədicinin dövriyyəsinə təsir göstərir. VAH xəstəliyi 
əsasən uşaq infeksiyasıdır. Epidemik prosesin inkişaf etdiyi əra-
zi lərdə ən yüksək xəstəlik göstəricisinə körpələr evində tərbiyə 
alan uşaqlar arasında təsadüf edilir. Ümumi əhali arasında xəs-
təlik azaldıqca HA “qocalır”. Xəstəlik göstəriciləri əvvəl mək-
təbə qədər uşaqlar, sonra məktəblilər arasında yüksəlir.

Yaşdan əlavə, ayrı-ayrı əhali qrupları arasında da VAH-nın 
yayılması eyni deyildir. VAH-nın xəstəlik göstəricisi aşağı olan 
ölkə lərdə əqli inkişafdan geri qalan uşaqlar və ruhi xəstələr yer-
ləş dirilmiş xəstəxanalarda HA xəstəliyinin alovlanmaları qeyd 
edilir. Bu, onu göstərir ki, törədicilərin saxlanması imkanı geniş-
dir və həssas orqanizmdə passaj edildikdə virusun epidemik vari-
antının yaran ması və yayılması baş verir. VAH-nın çoxillik dina-
mikası dövriliklə təzahür edir ki, bu da müxtəlif yaş qrupları və 
ərazilərdə eyni deyildir. 

VAH xəstəliyi Azərbaycanın ayrı-ayrı ərazilərində də qeyri-
bərabər yayılmışdır. Belə ki, HA ilə xəstəlik göstəricilərinə görə 
(əhalinin hər 100000 nəfərinə) Azərbaycanı 3 yerə bölmək olar: 
a) Rayon və şəhərlərdə xəstəlik göstəricisi 100-ə qədərdir. Bu 
qrupa Sabirabad, Neftçala, Saatlı, İmişli, Beyləqan, Lerik, Sal-
yan, Gədəbəy, Yardımlı, Şamaxı, Ağdam, Biləsuvar, Quba, Q a-
zax, Şəki və bir sıra rayonları daxil etmək olar. Həmin ərazilərdə 
epidemik prosesin inkişafı zəif intensivliyə malikdir. Bu rayon-
ların içərisində elə rayonlar vardır ki, orada xəstəlik göstəricisi 
20-30-dan yuxarı qalxmır (Sabirabad, İmişli, Gədəbəy, Cəli la-
bad, Biləsuvar və s.) və epidemik prosesin intensivliyinə görə bu 
əra zilər Qərbi Avropa ölkələri (Almaniya, İsveç, Finlandiya və 
s.) s ə viy yəsindədir.

b) İkinci qrup rayon və şəhərlərdə (Laçın, Tərtər, Dəvəçi, 
Yev lax, Qusar, Ucar, Füzuli, Bərdə və s.) HA xəstəlik göstəricisi 
200-dən 300-ə qədərdir. Xəstəlik göstəricilərinə görə bu ərazi-
lərdə epidemik prosesin intensivliyi Yuqoslaviya, Macarıstan, 
Çexos lova kiya və Orta Asiyada olduğu kimidir.
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c) Üçüncü qrup rayon və şəhərlərdə (Sumqayıt, Mingəçevir, 
Qəbələ, Balakən, Göyçay, Daşkəsən, Qax, Cəbrayıl, Qubadlı və 
s.) HA xəstəlik göstəriciləri 300-dən 700-ə qədərdir. HA-la xəs-
tə lənmənin belə intensivliyi Asiya və Afrika ölkələrində, Orta 
Asiya və Qazaxstanda olduğu kimidir.

VAH xəstəliyinin səviyyəsi fekal-oral mexanizmlə yayılan 
di  gər bağırsaq yoluxucu xəstəliklərinin yayıldığı ərazilərlə uy -
ğun gəlmir. Həddən artıq isti rayonlarda (Salyan, Neftçala, Sabi-
rabad, İmişli, Cəlilabad, Ağdam, Ağsu, Kürdəmir, Beyləqan, 
Saatlı, Ağcabədi, Biləsuvar və s.) bağırsaq yoluxucu xəstəlik lə-
rinin səviyyəsi yüksək olduğu halda, VAH ilə xəstələnmə gös tə-
ri cisi (əhalinin hər 100000 nəfərinə görə) 6,8-dən 100-ə qədər 
qalxmışdır. Əksinə, bağırsaq yoluxucu xəstəliklərinin nisbətən 
aşağı göstəriciləri qeyd edilən mülayim iqlimli rayonlarda 
( Qə bələ, Qax, Cəbrayıl, Balakən və s.) HA ilə xəstələnmə gös tə-
ri cisi 300-dən yuxarı olmuşdur.

Azərbaycanda VAH xəstəliyinin epidemik prosesinin şiddət-
lən  məsi avqust ayından başlayır, noyabr ayında ən yüksək zir-
və yə çatır, yanvar ayından etibarən enməyə başlayır və nisbətən 
aşağı səviyyəyə düşür, belə vəziyyət növbəti ilin avqust ayına 
qədər qalır. Respublikada VAH xəstəliyinin 70-80%-i uşaqlar və 
yeniyet mələr arasında qeyd edilir, onların arasında xəstəlik gös-
tə ricisi 1200-ə çatır ki, bu da ümumi respublika göstə ri ci lə rin  dən 
3-4 dəfə çoxdur.

Təbii həssaslıq yüksəkdir. VAH dünyada ən geniş yayılmış 
bağırsaq infeksiyalarına aiddir. ÜST-ün məlumatlarına əsasən, hər 
il dünyada təqribən 1,4 mln hepatit A ilə xəstələnmə hadisəsi 
qeydə alınır. Aşağı və orta xəstələnmə göstəriciləri olan əra zi lər də 
əhalinin əksəriyyətində 20-30 yaşında keçirilmiş hepa tit nəti cə-
sində immunitet əmələ gəlir. Bundan fərqli olaraq, yük sək x əs tə-
lən mə səviyyəsi qeyd olunan rayonlarda postinfeksion immunitet 
artıq 4-6 yaşlarda formalaşır. 

A hepatiti zamanı epidemik prosesə ayrı-ayrı ərazilərdə xəs-
tələnmənin qeyri-bərabər paylanması, çoxillik dinamikada d öv -
rü lük, mövsümilik səciyyəvidir. Xəstəlik hər yerdə yayıldıqda 
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yüksək, orta və aşağı xəstələnmə göstəriciləri qeydə alınan əra-
zilər müşahidə olunur.

 Xəstəliyə yay-payız mövsümiliyi xasdır. Xəstələnmənin art-
ması iyul-avqust aylarında başlanır, oktyabr-noyabr aylarında ən 
yüksək həddə çatır və sonra növbəti ilin birinci yarısında azalır. 
Əsasən 3-6 yaşda olan uşaqlar xəstələnir, lakin son illər b ö-
yüklərin də xəstələnməsi müşahidə olunur. Şəhər və kənd əha lisi 
arasında xəstələnmə praktik olaraq bərabərləşmişdir. Ailə ocaq-
ları nadir hallarda qeydə alınır. Xəstələnmənin dövrlüyü aş kar 
edilmişdir: ayrı-ayrı ərazilərdə xəstələnmənin artması 3-10 ildən 
bir, böyük ərazilərdə isə ümumilikdə 15-20 ildən bir baş verir. 

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. Viruslu A hepatiti 
fekal-oral yoluxma mexanizmi ilə yayıldığından, ona qarşı ba ğır -
saq yoluxucu xəstəliklər zamanı görülən tədbirlərdən istifadə 
edilir. Bununla belə, hepatitin hava-damcı yolu ilə yayılması da 
nəzərə alınmalı və buna müvafiq əlavə tədbirlər görülməlidir. 
Uşaq müəssisələrində bu tədbirlərin həyata keçirilməsi xüsusilə 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Profilaktik tədbirlər digər bağırsaq infeksiyalarında olduğu 
kimi epidemik prosesin ikinci halqasına – törədicinin yoluxma 
mexanizminə qarşı yönəldilmişdir. Bəzən A hepatiti zamanı əks-
e  pidemik tədbirlər gecikir. Sarılıqlı forma ilə xəstənin izolyasi-
yası heç də həmişə ətrafdakıları qorumur, çünki yoluxduruculuq 
dövrü həmişə xəstənin izolyasiyasından əvvəl artıq öz işini 
gö rür. Ocaqlarda sarılıqsız formalı xəstələrin və virus gəz di rən lə-
rin klinik, biokimyəvi (qanda transaminazaların səviyyəsinin 
müəyyən edilməsi) və immunoloji (spesifik M-immu noq lo bu lin-
lə rin təyin edilməsi) metodlarla aktiv aşkarlanması isə müsbət 
nəticə verə bilər. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, A hepatiti 
za manı təmas-məişət yoluxma yolu dominant deyildir və y o-
lux ma bilavasitə xəstələrlə təmas nəticəsində deyil, su təchizatı 
siste minin keyfiyyətcə qeyri-qənaətbəxş olması sayəsində baş 
verir. Ona görə də alovlanma zamanı ilk növbədə kollektivdə 
h amı nın zərərsizləşdirilmiş su ilə təmin olunması (su qaynama 
anın dan etibarən 3 dəqiqə qaynamalıdır) vacibdir. Uşaq müəs si-
sə sində alovlanma baş verdikdə törədicinin təmas-məişət yolu ilə 
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ötürülməsinin qarşısının alınması üzrə aşağıdakı tədbirlər həyata 
keçirilməlidir: yeməkdən əvvəl və ayaqyoluna getdikdən sonra 
əllərin yuyulması, oyuncaqların və əldən-ələ keçən digər ə ş-
yaların zərərsizləşdirilməsi məqsədilə müasir dezinfeksiya vasi-
tə lərinin işlədilməsi, mətbəx və yemək qablarının, mətbəx a va -
danlığının və s. tam zərərsizləşdirilməsi. Ən mühüm profilaktik 
tədbir əhalinin keyfiyyətli (yəni həm parazitlərin bakterial forma-
larından, həm də davamlı viruslardan (enteroviruslar, A hepatiti 
virusu) təmizlənmiş) su ilə təchiz olunmasıdır.

Viruslu hepatit olan xəstələr və ilk növbədə uşaq müəs si sə lə-
rin də xəstə uşaqlar mümkün qədər tez (xəstəliyin ilk günlərində) 
aşkar edilərək xəstəxanaya göndərilməlidirlər. Xəstəliyin erkən 
diaqnostikasında epidemioloji anamnez, klinik və laborator mü a-
yi nələrin nəticələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xəstəliyin klini-
kası üçün səciyyəvi cəhət ondan ibarətdir ki, A hepatitində 5-7 
gün davam edən prodromal dövrdə əksər xəstələrdə hərarətin 
yüksəlməsi, xəstəliyin 3-5 günündən başlayaraq dispeptik əla-
mət lər (ögümə, qusma, qarında ağrı) və sarılığın kəskin inkişaf 
etməsi qeyd olunur.

A hepatiti üçün laborator müayinə zamanı alınan nəticə lər dən 
aminotransferaza (normada 40 vahid) və aldolazanın (normada 
5-10 vahid) aktivliyinin artması və hiperbilirubinemiya səciy-
yəvidir.

Viruslu hepatiti olan xəstələr, bir qayda olaraq, xəstəxanada 
müalicə olunmalıdırlar. Uşaq müəssisəsində xəstəlik aşkar edil-
dik də orada 45 gün müddətində karantin qoyulur. Təmasda olan-
lara qamma-qlobulin vurularsa, bu müddəti 21 günə qədər azalt-
maq olar. Bu dövrdə xəstələrin üzərində tibbi nəzarət qoyulur, 
onunla təmasda olan uşaqların gündəlik sidik və nəcislərinin 
rənginə fikir verilir. Karantin qoyulmuş uşaq qrupları digər lə rin-
dən (“sağlamlardan”) təcrid edilir. Oyun meydançasında, musiqi 
dərsi zamanı və s. bu uşaqların bir yerdə olmasına yol verilmir. 
Karan tinə alınmış qruplardakı uşaqlara yemək sonda paylanır. 
Karantin qoyulmuş uşaq müəssisəsinə yeni uşaq ancaq qamma-
qlobulin vurulduqdan sonra qəbul edilə bilər. Bir çox hallarda 
viruslu hepatitin davamlılığı uzandığından bu xəstəlik dən klinik 
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sağalmış (rekonvalessent) şəxslər ətrafdakılar üçün təhlü kəlidir, 
ona görə də onlar 6 ay müddətində dispanser müşahidədə sax-
lanmalıdırlar. Qida müəssisələrində və onlara bərabər idarələrdə 
i ş ləyənlər, uşaq müəssisəsinə və məktəbə gedən uşaqlar viruslu 
he patit xəstəliyini keçirdikdən sonra yuxarıda göstərilən müd-
dətdə həkim nəzarəti altında saxlanıldıqdan sonra öz işlərinə, 
təd ris və ya tərbiyə müəssisəsinə davam edə bilərlər. Viruslu 
hepatit keçirmiş uşaqlar 3 ay ərzində ayrıca qab-qacaq və fərdi 
d  əs  maldan istifadə etməlidirlər.

Viruslu hepatitin xroniki formasında xəstələr sağalana qədər 
qida məhsulları, qan və onun komponentləri ilə əlaqədar olma-
yan işə keçirilməlidirlər. Bunlara profilaktik peyvənd ancaq kli-
nik sağalma baş verdikdən 6 ay sonra vurula bilər.

Viruslu A hepatitinin yayılmasında fekal-oral yoluxma mexa-
nizmi böyük əhəmiyyət daşıdığından, xəstəliyin profilaktikasında 
sanitariya-gigiyena, cari və son dezinfeksiya tədbirlərinin rolu 
bö yükdür. Xəstəyə qulluq zamanı istifadə edilən əşyalar, oyun-
caqlar və s. əşyalar 2%-li kalsiləşdirilmiş soda məhlulunda 15 
dəqiqə müddətində qaynatmaqla və ya 3%-li xloramin məhluluna 
30 dəqiqə salmaqla zərərsizləşdirilir. Eyni məqsəd üçün yataq və 
alt paltarları 2%-li soda məhlulunda 15 dəqiqə müddətində qay-
nadılır. Xəstənin ifrazatı ilə çirklənmiş paltarlar 3%-li xloramin 
m əh lulunda dezin feksiya edilir. Xəstənin ifrazatı isə xlorlu əhəng də 
(1 l ifrazata 200 q xlorlu əhəng) zərərsizləşdirilir. Xəs tə nin yer ləş-
di yi otağın döşəməsi, orada olan bütün əşyalar 2%-li sabunlu soda 
məh lulu və ya 1%-li xloramin məhlulu ilə silinir. Xəstənin isti-
fa də etdiyi əlüzyuyan, ayaqyolunun döşəməsi və unitaz 3%-li 
xlo ramin və ya xlorlu əhəng məhlulunda islanmış əski ilə silinir, 
onun yatacaq avadanlığı (yastıq, yorğan və döşək) isə dezinfek-
siya kameralarında dezinfek siya edilir.

A hepatitinin profilaktikasında qamma-qlobulinlə passiv im -
mu  nizasiyadan geniş istifadə edilir. İmmunizasiyanın xəs tə li yin 
yüksəlişi gözlənilən vaxtdan əvvəl aparılması yaxşı nəticə ve rir. 
Viruslu A hepatiti ilə xəstələnmə gözlənilən yaşayış mən tə -
qələrində 6 aylıqdan 10 yaşa qədər uşaqlara 1 ml qamma-qlobu-
lin vurulur. İlk növbədə uşaq müəssisələrində tərbiyə edilən və 
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1-4-cü siniflərdə oxuyan uşaqlar immunizasiya edilir. İmmuniza-
siyadan sonra qamma-qlobulinin profilaktik effektivliyi 6-8 ay 
müddətində saxlanılır. Adətən, immunizasiya sentyabr ayında 
aparılır ki, xəstəli yin fəsli (payız-qış) yüksəlişinə qədər uşaq-
larda bu xəstəliyə qarşı immunitet yaransın. Viruslu hepatitli 
xəstələrlə təmasda olan hamilə qadınlara və zəifləmiş şəxslərə 
o  n  la rın xəstə ilə təmasda olduqları vaxtdan etibarən 10 gün ə r-
zində profilaktik məqsədlə qamma-qlobulin vurulur. Müşa hi də lər 
göstərir ki, qamma-qlobulin almış şəxslər arasında xəstəlik 5-6 
dəfə azalır. Bununla yanaşı, müəyyən edilmişdir ki, qamma-qlo-
bulin almış şəxslər arasında xəstəliyi daha yüngül və sarılıqsız 
keçirənlərin sayı yüksəkdir.

Hazırda VAH-ya qarşı yüksək titrli 1:8000-1:16000 əks ci-
sim  ləri olan şəxslərin qanından məqsədli zərdabların hazırlan-
ması üzrə tədqiqatlar başa çatdırılmışdır.

Hazırda viruslu A hepatitinə qarşı öldürülmüş (inaktivasiya 
olunmuş) vaksinlərdən istifadə edilir. Bu məqsədlə bir çox ölkə-
lər də, o cümlədən Rusiyada da istehsal olunmuş vaksinlər təklif 
edilmişdir. Vaksin həm epidemik göstərişlərə, həm də profilaktik 
məqsədlə yeridilə bilər. Əsasən risk qrupları: tibb işçiləri, 
MUM-un işçiləri, su təchizatı və kanalizasiya sistemində çalışan-
lar, hiperendemik ərazilərdə yaşayan və orada işləyən şəxs lər, 
həmçinin xəstə ilə ocaqda təmasda olanlar vaksinasiya edi lir lər. 
Yaxın vaxtlara qədər mövsümönü qamma-qlobulinpro filaktika 
aparılırdı. Həmçinin uşaq müəssisələrinə gedən uşaqlara əzələ-
da xili normal insan qamma-qlobulini yeridilirdi. Lakin bu tədbir 
həm tibbi, həm də iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmadığı üçün 
hazırda tətbiq olunmur. 

Epidemioloji nəzarət. VAH xəstəliyində epidemioloji nəza-
rə tin əsas məqsədi ümumilikdə əhali arasında xəstə lən mə nin 
səviyyə sini azaltmaq və ayrı-ayrı əhali qruplarında xəstələn mə-
lərin qarşısını almaqdan ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün 
aşağıdakı məsələ ləri həll etmək lazımdır: 1) əhalinin sosi al-yaş 
qruplarının müəyyən edilməsi, onların arasında yüksək, orta və 
aşağı səviyyəli xəstələn mənin aydınlaşdırılması, sosial-yaş qrup-
larının illik xəstələnməyə təsirinin öyrənilməsi; 2) törədicinin 
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epidemik variantının əmələ gəlməsi və yayılması vaxtı nın müəy-
yən edilməsi; 3) törədicinin əsas və aralıq yoluxma amillərinin 
aşkarlanması; 4) epidemiya əleyhinə aparılan tədbirlərin keyfiy-
yə tinin qiymətləndirilməsi; 5) cari və perspektiv qərarların əsas-
lan dırılması.

Retrospektiv epidemioloji təhlil zamanı tədbirlərin aparıldığı 
ən mühüm məntəqələr müəyyən edilməli, tədbirlərin aparılma 
vaxtı, onların tərkib hissələri dəqiqləşdirilməlidir. Sanitar-gigi-
yenik tədbirlər idarə və təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.

Laborator diaqnostikası. Viruslu A hepatitin spesifik diaq-
nos ti kasında immun enzim reaksiyasından, immun elektron mik-
ro sko piya üsulundan, radioimmunoloji reaksiyadan istifadə edi-
lir.

Viruslu hepatitlərin qeyri-spesifik diaqnostikasında bio kim-
yə vi üsullardan istifadə edərək, aldolaza və transaminazanın 
səviyyəsi təyin edilir, bilirubin, timol və sulema sınaqları qoyu-
lur. Hepatitli xəstələrdə, bir qayda olaraq, aminotransferaza və 
aldo lazanın fəallığı və bilirubinin səviyyəsinin artması müəyyən 
edilir.

Viruslu E hepatiti (VEH)

Törədici - Hepeviridae ailəsinə Hepevirus cinsinə aid olan 
birsaplı RNT-tərkibli virusdur. Virus ətraf mühitdə davamlıdır.

Qısa tarixi məlumat. 1980-ci ildə sarılıqla müşayiət olunan 
yeni xəstəlik–nozoloji növ məlum oldu. Xəstənin nəcisindən h a-
zır lanmış nümunədə elektron mikroskopunda və xəstəliyin kəs kin 
dövründə və rekonvalessentdən alınmış qan zərdabının müa yi nəsi 
zamanı immun komplekslər aşkar edildi. Müsbət nü mu nə lərə HA 
virusuna qarşı əkscismi olan zərdablarla təsir etdikdə immun 
komplekslər əmələ gəlmədi. Bu, VEH virusunun HA virusundan 
fərqli antigeninin olduğunu göstərdi. İlk dəfə olaraq A.Prinç və 
baş qaları (1974) göstərdilər ki, ABŞ-da resipientlər HBAg-mənfi 
qan preparatları almalarına baxmayaraq, onların arasında n a-
məlum etiologiyalı hepatit baş verir. Klinik cəhətdən bu hepatit 
HA və HB-dən fərqlənirdi. Bu növ hepatit nə A və nə B (NANB) 
hepatitləri deyil sonralar E hepatiti (VEH) adlandırıldı.
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1980-ci ildə VEH hepatitli xəstələrdən ölçüsü 32 nm, nüvəsi 
22 nm olan sferik şəkildə virusabənzər hissəciklər alınmışdır. 
Bradley, J.Maynard və b. (1980) meymunlarda eksperimental 
yol la VEH hepatitini törədə bildilər. Yoluxdurulmuş heyvanlarda 
törədicinin olması VEH-yə xas olan immunferment və histopa-
tomorfoloji dəyişikliklərə əsasən sübut edildi. 

İnfeksiya mənbəyi – kəskin, əsasən sarılıqsız və silinmiş 
for maları ilə xəstə şəxslərdir. Xüsusilə hamilə qadınlarda xəs tə-
liyin ağır gedişi qeyd olunmuşdur. Hamiləliyin ikinci yarısında 
xəstəlik yüksək letallıqla nəticələnir.

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, virus heyvanların müxtəlif növ-
lərində (siçovullar, donuzlar, toyuqlar) dövr edir və virusun y o-
lux  muş heyvandan insana ötürülməsi istisna olunmur.

Yoluxma mexanizmi fekal-oral mexanizmdir, yoluxma yolu 
əsasən su yoludur. Bu zaman bağırsaq infeksiyalarında iştirak 
edən amillər böyük rol oynayır. Viruslu E hepatitinin alovlanma-
ları qəfləti, “partlayış” xarakterli olması və qeyri-qənaətbəxş su 
təchizatına malik ərazilərdə xəstələnmə göstəricilərinin yüksək 
olması ilə fərqlənir. Termiki cəhətdən yaxşı zərərsiz ləş di ril mə-
miş molyusk və xərçəng kimilərin qidada işlədilməsi nəticəsində 
yoluxma mümkündür. Törədicinin təmas-məişət yolu ailələrdə 
nadir hallarda aşkar edilir. 

İnkubasiya�müddəti orta hesabla 30 gün (14 gündən 60 günə 
qədər) təşkil edir. 

Klinikası. VEH ilə xəstələrdə, bir qayda olaraq, HA xəstəliyi 
üçün başlıca əlamət olan qızdırmalı inkubasiya dövrü və sarılıq 
başlanandan sonra vəziyyətin yaxşılaşması qeyd edilmir. Sağ 
qabırğaaltı nahiyədə ağrılar və qaraciyərin böyüməsi aydın n ə-
zərə çarpır, bu əlamətlər HA xəstəliyində nadir hallarda olur. HA 
xəstəliyindən fərqli olaraq, xəstələrin bir qismində xəstəliyin 
ağır gedişi müşahidə edilir. Hamiləliyin ikinci yarısında qadın-
larda xəstəlik daha ağır keçir (immun müqavimətin zəifləməsi 
nəticəsində). Bəzi ocaqlarda ölümlə nəticələnmə, ümumiyyətlə, 
0,5% təşkil edir, hamilə qadınlar arasında isə bu, 15%-ə çatır. 
HA-ya müsbət olan könüllüləri VEH xəstəsindən götürülmüş 
nə cisin filtratı ilə yoluxdurduqda 36 gündən sonra VEH xəstəliyi 
təzahür etdi.
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VEH üçün aşağıdakı epidemioloji əlamətlər səciyyəvidir: 
əksərən böyüklərin–gənclərin (15-30 yaş) xəstələnməsi; xəstə-
lən  mənin suya tələbatla əlaqəsi; ailə ocaqlarının çox az olması; 
əra zi ocaqlılığı; HA xəstəliyindən 5-20 dəfə çox xəstələnmə qeyd 
edilən epidemik alovlanmaların olması. Retrospektiv müa yinə 
göstərdi ki, fekal-oral yoluxma mexanizmlə yayılan VEH-nə 
əv vəllər də rast gəlinib. Belə ki, 1955  –1956-cı illərdə hepa titin 
Deh lidə baş vermiş su epidemiyasının hazırda VEH epidemiyası 
olması haqqında fikir yürüdülür. Buna oxşar epidemiyalar Birma, 
Nepal, Pakistan və Əlcəzairdə də qeydə alınmışdır. MDB ölkə-
lərində, xüsusilə Orta Asiya ərazisində bu xəstəlik aşkar edilmiş-
dir.

Epidemioloji nəzarət. Müasir dövrdə VEH üzərində epide-
mioloji nəzarətin əsas məqsədi xəstəlik ocaqlarının aşkar edil-
məsi və epidemioloji alovlanmaların qarşısının alınmasıdır. 
VAH-nı çoxillik dina mikasının təhlili xəstəliyin olub-olmaması 
haqqında düzgün məlumat verir. Epidemik prosesə 15-30 yaşlı 
şəxslərin cəlb edilməsi hesabına VAH-nin dövri inkişafının 
pozulması VAH diaqnozu altında VEH-nin gizləndiyini göstərir. 
Böyüklər arasında hepatitlərin qeyri-bərabər yayılması ilə 
yanaşı, uşaqlar a ra sında bu xəstəliyin nisbətən bərabər yayılması 
VAH ilə VHE-nin eyni vaxtda yayıldığını göstərir. VEH-in bir 
çox epidemiyaları, bir qayda olaraq, suyun xlorlaş dırılması qay-
dalarının pozulması nəcislə çirklənmə əlaməti olan təmizlənmiş 
sudan istifadə olunması ilə əlaqədardır.

Müasir dövrdə VEH alovlanmasını epidemioloji, klinik və 
laborator müayinələrin nəticələrinə əsaslanaraq təyin edirlər. 
VEH-nin laborator təsdiqi zamanı nəcisdə VEH virusunun anti-
genini aşkar etmək üçün immunferment reaksiyasından istifadə 
edirlər. 

Təbii həssaslıq yüksəkdir. Profilaktik və əksepidemik təd bir-
lər A hepatitində olduğu kimi aparılır. 
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Viruslu B hepatiti (VBH)

Törədici – ikisaplı DNT-tərkibli, Hepadnavirus qrupundan 
olan virusdur, 3 antigeni vardır: HBsAg, HBcAg və HBeAg.

Virus ətraf mühitdə olduqca davamlıdır, termostabildir, qan 
zərdabının adi inaktivasiyası metodlarında və konservantlar 
əlavə edildikdə dağılmır. Avtoklavda zərərsizləşdirmə 
nəticəsində (1200C tempera turda) virus 45 dəqiqədən sonra, 
quru isti hava ilə sterilizasiya zamanı (1800C temperatur) 60 
dəqiqədən sonra, 600C isə 10 saatdan sonra məhv olur. HBsAg 
aşağı temperaturda uzun müddət: qan zərdabında 40C-də 6 aya 
qədər, dondurulmuş qan preparatlarında -200C-də – 15-20 il, 
qurumuş plazmada – 25 ilə qədər qalır. Qan zərdabı ilə 
çirklənmiş yataq ləvazimatlarında antigen otaq temperaturunda 
3 ay ərzində aşkar edilir. O, dezinfektantlara qarşı davamlıdır.

İnfeksiya mənbəyi – xəstələr və virusgəzdirənlərdir. Viruslu 
B hepatiti xəstəliyinin əsas mənbəyi xəstə insandır (subklinik, 
kəskin, xroniki şəkildə, gizli dövrdə). Ətrafdakılar üçün yolux-
duruculuq dövrü inkubasiya dövrünün son həftələrindən etibarən 
xəstəliyin ilk əlamətlərindən 2-8 həftə əvvəl meydana çıxır, kəs-
kin və xronik formalarda xəstəliyin sonuna qədər saxlanır. 
Vi rus gəzdirənlər – klinik əlamətlər olmadan antigenemiya aşkar 
o lu nan şəxslərdir. HBsAg-nin kəskin və xronik gəzdirənləri o n-
ların qanında HBeAg olduqda daha təhlükəlidir. Viruslu hepatit 
B xronik forması ilə xəstələr və virusgəzdirənlər bütün həyatı 
boyu infeksiya mənbəyi olaraq qalırlar. Viruslu hepatit B inku-
basiya dövrü 6 həftədən 6 aya qədər (adətən 2-4 ay) davam edir.

VBH virusu xəstənin qanında aminotransferazanın fəallı ğı-
nın yüksəlməsindən 2-8 həftə əvvəl qeyd edilir və bəzi hallarda 
müalicə olunduqdan sonra uzun müddət orqanizmdə saxlanılır 
ki, bunun böyük epidemioloji əhəmiyyəti vardır. Hazırda müəy-
yən edilmişdir ki, xəstənin qan plazması və digər qan preparatları 
dominant amillərdir. Tüpürcəkdə, nəcisdə, göz yaşında, sper ma-
sında, uşaqlıq yolu möhtəviyyatı və digər mayelərdə HBsAg-nin 
(səthi və ya Avstraliya antigeni) olması sübut edilmişdir.

Etiologiyası. Hepatit B virusunun öyrənilməsinə 1963–19 64-
cü illərdə Blümberq başlamışdır. O, öz əməkdaşları ilə hə min 
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dövrdə Avstraliyada yerli əhali arasında etnik nişanələri axta rar-
kən naməlum antigen tapdı və ona “Avstraliya antigeni” adını 
verdi. Digər tədqiqatçılar (A.Prince, 1968 və b.) müəyyən etdilər 
ki, bu antigen çox vaxt zərdab hepatiti (hepatit B) ilə xəstələrin 
qan zərdabında tapılır. 1970-ci ildə D.Dane və b. müəy yən et dilər 
ki, Avstraliya antigeni olan zərdabda Deyn his sə cikləri var dır. 
Sonralar bu hissəciklər VBH ilə xəstələrin qara ciyər hücey rə lə ri-
nin nüvəsində aşkar edilmişdir. Virusun tərki bində iki saplı DNT 
və DNT-polimeraza fermenti var, bununla digər məlum viruslar-
dan fərqlənir.

Yoluxmuş insanlarda Deyn hissəcikləri qan zərdabında, qara-
ciyər hüceyrələrinin endoplazmatik retikulunun daxilində və hü -
cey   rələrarası sahədə aşkar edilir. Deyn hissəcikləri ilə yanaşı, qan 
zərdabında virusdan başqa, morfoloji quruluşları kiçik, oval (və 
ya sferik, 16-25 mm ölçüdə) və boruyabənzər (10-25 mm həc-
min də, 30-700 mm uzunluğunda) virus hissəcikləri vardır.

HB virusunun 3 spesifik virus antigenləri məlumdur. Onlardan 
biri (HBsAg) xarici səthi, digər 2-si (HBcAg və HBeAg) daxili 
antigendir.

HBsAg (əvvəlki səthi Avstraliya antigeni) HB virusunun a n-
ti genidir, Deyn hissəciklərinin səthi quruluşu ilə bağlıdır. A n ti -
genin əsas daşıyıcısı girdə və boruyabənzər subvirus hissəcik-
ləridir. Yoluxma zamanı HBsAg həm qaraciyər hüceyrələrində, 
həm də bioloji mayelərdə (qan, ifrazat və s.) aşkar edilir.

HBcAg antigeni Deyn hissəciklərinin daxili hissəsinin mər-
kəzində yerləşir. Yoluxma prosesində ancaq qaraciyər hüceyrə lə-
ri nin nüvəsində təyin edilir.

HBeAg antigen Deyn hissəciklərinin mərkəzində yerləşir. 
HBcAg-dən fərqli olaraq, Deyn hissəciklərində yerləşməsindən 
əlavə, qanda sərbəst və ya immunoqlobulinlə birləşmiş şəkildə 
dövr edir.

HBeAg infeksiyalaşma antigeni kimi müəyyən edilir. Qan 
zərdabında onun aşkar edilməsi bilavasitə yoluxma ilə bağlıdır 
və Deyn hissəciklərinin olmasını göstərir.

Beləliklə, hepatit B virusu (HBV) Deyn hissəciyi olaraq dia-
metri 42 nm-dir, HBAg determinantını daşıyan xarici örtükdən 
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ibarətdir. Molekulyar çəkisi 2,4-4,6x106D, tərkibində molekul-
yar çəkisi 23000-dən 97000-ə qədər olan 7 polipeptid vardır, 10 
Seroloji yarımtiplərə bölünür.

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, hepatit B virusunun virion-
larının nukleokapsidləri qaraciyər hüceyrələrinin nüvəsində, 
HBsAg isə sitoplazmada yaranır. Orqanizmdə tam virus hissə cik-
ləri, HBsAg, HBe və HBc-əkscisimlər əmələ gəlir ki, onlar anti-
HBs, anti-HBc, anti-HBe adlanırlar.

Qan zərdabından başqa, HBsAg tüpürcəkdə, sidikdə, sper-
mada, uşaqlıq yolu ifrazatında, prodromal dövrdə və sarılığın 
birinci 2 həftəsində hepatitli xəstələrin nəcisində tapılır.

Müayinələr göstərir ki, HBsAg dondurlmuş qan zərdabında öz 
patogenliyini 20 ilə qədər saxlayır. O, qamma-şüalar, radioaktiv 
fosfor, tripsin, lipaza, neyraminidaza, amilaza, RNT-za, DNT-za, 
efir, xloroforma qarşı dözümlüdür, 56ºC hərarətdə 1 saat ərzində 
sağ qalır. Hepatit B virusu -20ºC soyuğa davamlıdır, 56ºC 
hərarətə 24 saat ərzində davam gətirir, 85-100ºC-də antigenlik 
xüsusiyyətini itirir, 3-5%-li fenol, 3 %-li xloramin təsirindən 
məhv olur.

Son zamanlar hepatit B virusunun (HBV) biologiyasında 
(xüsusilə onun strukturu və antigen analizində), bu virus 
tərəfindən zədələnmiş qaraciyərin klinik-morfoloji xüsusiy yət lə-
rin də, xəstəli yin patogenezində, xronik B hepatitin diaqnosti-
kasında, profilaktika və müalicəsində əsaslı yeniliklər əldə edil-
mişdir.

Viruslu B hepatitinin törədicisi (HBV) HEPADNA virus 
ailəsinə (hepadnoviruslar) aid olan DNT-tərkibli virusdur. HB 
virusunun (HBV) nüvəsində virus genomunun artmasını təmin 
edən iki saplı sirkulyar DNT (HBV DNT), DNT-po li me ra za, 
eləcə də ancaq yoluxmuş qaraciyər hüceyrəsinin nüvəsində 
yerləşən spesifik xüsusiyyətli polipeptid nüvə antigeni HBcAg 
vardır. HBcAg-ə qarşı iki sinfə aid olan – JgG və JgM əks cisimlər 
əmələ gəlir, bu da HVB-nin inkişaf dövrlərini qiy mət ləndirmək 
üçün müxtəlif əhəmiyyət daşıyır. HBcAg JgM əks cisimləri ya 
kəs kin viruslu hepatitin, ya da virusun davam edən r ep likasiyası 
qaraciyərin xronik xəstəliyinin əlamətidir. HBsAg (səthi antigen) 
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də nüvə ilə sıx əlaqədardır, kəskin v i ruslu hepatitin ilk dövr lə rin-
 də zərdab zülalları ilə birləşmiş qan zərdabında təyin edilir və 
xəstəliyin inkişafı dövründə yox olur. Xroniki x əs təlikdə qan zər-
dabında uzun müddət qala bilər ki, bu da qara ci yərdə iltihabın 
aktivləşməsi və xəstənin yoluxduruculuğu ilə kor relyasiya edilir. 
HBeAg-nə qarşı əkscisimlər (anti-HBeAg) k əs kin viruslu hepati-
tin başlanmasından iki həftə sonra qeyd edi lir, o da ya xəstənin s a-
ğal dığını, ya da xəstəliyin xronik formaya keçdiyini göstərir. 
HBAg-nin görünməsi qaraciyərdə g e dən iltihabın sönməsi və x əs-
tənin yoluxduruculuq qabili y yə ti nin azalması ilə müşayiət edilir.

HBsAg (səthi və ya Avstraliya antigeni) HB virusunun xarici 
komponentidir, o, xəstəliyin prodromal dövründə xəstənin qan 
zərdabında aşkar edilir, 4 aya qədər saxlanılır və xəstə sağaldıq-
dan sonra yox olur. HBsAg-nə qarşı əkscisimlərin (HbsAb) kəs kin 
xəstəliyin başlanmasından 6 ay sonra görünməsi, bir qay da ola raq, 
xəstəliyin immun cavabını göstərir. HbsAg-nin qan z ər da bında 
uzun müddət saxlanması HBV-nun persistensiyası əla mə tidir.

Beləliklə, HB virusunun (HBV) Seroloji markerləri aşağıdakı-
lardır: DNT, DNT-polimeraza; HBcAg; HBsAg; HBeAg.

B hepatit virusu (HBV) inkişafında iki dövr keçirir: replika-
siya dövrü və inteqrasiya dövrü. Replikasiya dövründə virusun 
DNT-polimerazası virusun DNT-nə replikasiya edərək virusun 
bü  tün komponentlərinin sintezinə səbəb olur. Bu dövrdə virusun 
və hüceyrələrin genomları sərbəstdirlər, ona görə də virusun o r qa-
nizmdən tam ifraz edilməsi (eliminasiyası) mümkündür.

HB virusunun inteqrasiya dövründə virusun genomunun h ü-
ceyrə-genom nahiyəsinə keçməsi baş verir. Bu zaman HB viru-
sunun (HBV) tam replikasiyası dayanır, ancaq virusun DNT-po-
li  merazasının iştrakı ilə qaraciyər hüceyrəsinin (hepatositin) 
g e ne tik aparatı HbsAg-ni saxlamaqda davam edir. Bu dövrdə v i-
ru sun ifrazı (eliminasiyası) mümkün deyil.

Yoluxma mexanizmi. Təbii (təmas, şaquli) və süni (artifi-
sial) ola bilər. Yoluxma yolları isə müxtəlifdir: cinsi, transpla-
sentar, pa ren teral (inyeksion, transfuzion, transplasentar).

Əsas yoluxma yolu parenteral yoldur. Yoluxma təhlükəsi qan 
və ya onun preparatlarının köçürülməsi zamanı (plazma, eritrosit 
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kütləsi, fibrinogen, protrombin) daha yüksəkdir. Albumin, qam-
ma-qlobulin və hiperimmun qlobulinlər, demək olar ki, təh lü-
kəsizdir. Eritrosit kütləsinin dondurulması onun xəstəyə köçü rü-
lərkən təhlükəsini azaldır. İnsanın virusla yoluxması üçün 10-7 
yoluxmuş qan və ya qan zərdabı kifayətdir. Ona görə də insanın 
y o luxması çox asanlıqla baş verir, orqanizmə müxtəlif şəraitdə 
(t ö rə dicilərlə çirklənmiş tibbi avadanlıq, tibbi əməliyyatlar, k ə-
siklər, yaralar, tatuirovka və s.) daxil ola bilər.

Müəyyən edilmişdir ki, yoluxmuş qanla viruslar ağızdan b a ğır-
sağa düşdükdə nəcisdə bəzi mikroorqanizimlərin fermentativ fəa-
liyyəti nəticəsində viruslar tez məhv olurlar. Ona görə fekal-oral 
mexanizm rol oynamır. Bəzi iqlim ərazilərində virusun keçi ril mə-
sində qansorucu həşəratların müəyyən rol oynaması haqqında m ə-
lumatlar vardır.

Son illər virusun süni yoluxma mexanizmi ilə ötürülməsi x ü-
susi əhəmiyyət daşıyır ki, bu da psixi preparatların venadaxili 
yeridilməsi, həmçinin infeksiyalaşmış bioloji substratlarla çirk-
lən miş (steriliza siyaönü və sterilizasiya işləməsi pozulduqda) tib-
bi alətlə rdən istifadə edərək dəri və selikli qişaların tamlığının 
po zul ması ilə müşayiət olunan hər hansı parenteral əməliy yat la rın 
aparılması sayəsində və infeksiyalaşmış qan və onun prepratları-
nın köçürülməsi zamanı realizasiya olunur. Viruslu hepatitinin B 
törədicisinin yayılmasında cinsi yoluxma yolu böyük rol oyna-
yır: müxtəlif məişət əşyalarının (üzqırxma dəsti, diş şotkaları, 
manikür dəsti və s.) virusla çirk lənməsi nəticəsində təmas-mə-
işət yolu realizasiya ola bilər. Müəyyən edilmişdir ki, yoluxma-
nın baş verməsi üçün infeksiyalaşmış qanın çox az miqdarı (1 
ml-də 10-7) kifayətdir. Törədicinin anadan dölə ötürülməsi də 
müm kündür.

B hepatiti zamanı kontakt yoluxma mexanizmi realizasiya 
olu  nur ki, bu zaman dəri örtüklərinin və selikli qişaların mütləq 
z ə də lənməsi nəticəsində virusun qan, orqanizmin digər mayeləri 
ilə ötürülməsi başa düşülür. Virusun epidemioloji baxımdan daha 
ə  hə  miyyətli lokalizasiyası qanda olub, onun ayrı-ayrı ele ment ləri 
(məsələn, B-limfositlər) orqanizmin bütün maye lə rin də və sek-
ret  lərində tapılır. Törədicinin orqanizmdən xaric edilməsi də (y o-
lux mada olduğu kimi) təbii və süni yollarla baş verir.
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Təbii�yoluxma�yolları birbaşa cinsi əlaqə zamanı, törədicinin 
anadan dölə şaquli yolla ötürülməsi zamanı, doğuşlar vaxtı və ya 
o n dan sonra, həmçinin herminativ yolla (yumurta hüceyrənin 
y olux muş spermatozoidlə infeksiyalaşması) realizasiya olur. V i-
rus la yoluxma birbaşa (öpüşlər) və dolayı məişət təmasları (xəs-
tə ilə ümumi diş fırçaları, hamam lifləri, dəsmallar və s.) zamanı 
baş verir. Şaquli ötürülmə (dölün yoluxması) transplasentar sədd 
pozulduqda (plasentitlər) onların qanında HBeAg olduqda baş 
verir. Şaquli yoluxmanın tezliyi 5,0%-30% arasında dəyişir, 
HBeAg olduqda isə 90%-ə çatır. Müasir dövrdə təbii yoluxma 
yol  ları bütün yoluxmaların yarısından çoxunu təşkil edir. Donor 
qanı, plazma və digər preparatlar virus antigeninə görə yoxlanıl-
dığı üçün hema transfuziyaların xüsusi çəkisi kəskin azalmışdır.

Süni� yoluxma� yolları psixi-aktiv maddələrin (narkotiklərin) 
venadaxili yeridilməsi zamanı baş verir ki, onun xüsusi çəkisi 
25-50% təşkil edir. Bundan başqa, bu yoluxma yolu əhaliyə s a-
ni tar-gigiyenik xidmət müəssisələrində realizasiya olur (dəri və 
s e likli qişaların zədə lənməsi ilə müşayiət olunan kosmetik pro-
se  dur ların, üzün qırxılması, manikür, pedikür, pirsinq və s. apa-
rılması). İndiyə qədər HV ilə yoluxmaların əksəriyyəti stasionar 
və ya ambulator tip tibb müəs sisələrində baş verir. Bu, hemato-
ran s  fuzi yalar, qan və onun preparatlarının yeridilməsi, cərrahi və 
instrumental müdaxilələr, çoxsaylı inyeksiyalar və digər tibbi 
mani pulyasiyalar, müayinə üçün qanın götürülməsi və s. zamanı 
h ə yata keçir.

Son illər VHB-nin yoluxma yolları haqqında fərqli fikirlər 
s öy lənilir. Belə ki, məlum olduğu kimi, virus insandan insana t ə-
kamül nəticəsində müəyyən edilmiş təbii üsul və yollarla, eləcə 
də tibbi əməliyyatlar zamanı süni yollarla ötürülür. Törədicinin 
b i oloji növ kimi saxlanması təbii yollarla təmin edilir, süni yol 
isə köməkçi əhəmiyyət daşıyır. Tarixən belə fikir yaranmışdır ki, 
VHB süni yollarla yayılır. Onun realizasi yası çox vaxt xəstəliyə 
məxsus əlamətləri olmayan infeksiya mənbəyində uzun müd-
dətli gərgin virusemiyanın olması ilə təmin edilir. Bu xüsu siy yət 
qan və onun preparatlarının köçürülməsi zamanı yoluxmaya 
şə ra it yara dır. Yoluxmanın baş verməsi üçün 10-6-10-7 ml yolux-
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muş qan da ki fayətdir. Belə yoluxma tibbi əməliyyat lar zamanı 
və qandan təmiz lən məmiş alətlər vasitəsilə həyata keçirilir. Y o-
luxma tibb idarələrindən kənarda tatuirovka edəndə və müx təlif 
kosmetik əməliyyatlar zamanı da baş verir. Süni y o lux ma yolları 
bəzən VHB-nin epidemiya larının inkişaf etməsinə səbəb olur.

1970-ci illərin ortalarından başlayaraq onların VHB-nin yeni 
iden tifik asiya üsullarının tətbiq edilməsi və VHB-nin diferensial 
d i aq nos ti ka sında istifadə edilməsi göstərdi ki, kəskin VHB 
xəstələrinin çox hissə sinin anemnezində yolux ma ehtimalı olan 
vaxtda parenteral əmə liyyatlar aparılmışdır. Belə xəstə lə rin sayı 
ayrı-ayrı ərazilərdə 5-50%-ə çatır. Sankt-Peterburqda 3-29 yaşlı 
xəstələrin 40%-nin anemnezində bu məlumatlara rast g  ə  linir. 
Ocaqda xronik fəal hepatitlə təmasda olanlar arasında HB viru-
sunun əhali arasında sirkulyasiya sının ən yüksək səviy yəsi qeyd 
edilir, bu zaman təmasda olanlar arasında yoluxma 60% və hətta 
80% təşkil edir. HB virusunun əhali arasında ən yüksək sirkul-
yasiyası inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nəzərə çarpır (Uqandada 
60 yaşına çatmamış əhalinin 90%-də anti-HBs tapılır).

Müasir dövrdə HB viruslarının təbii yolla yayılması fekal-
oral, aerozol, təmas (o cümlədən cinsi əlaqə), vertikal və trans-
missiv yollarla mümkündür. Ocaqda epidemioloji müşahidə e h-
ti mal olunan fekal-oral və ya aerozol üsula uyğun gəlmir.

Epidemik prosesin xüsusiyyəti onunla səciyyələnir ki, hepatit 
virusunun təbii yolla yayılmasında təmasla ötürülmə yə daha çox 
yer ayrılır. Bu zaman yoluxma birbaşa və ya dolayı təmasla baş 
verir. Birbaşa təmas cinsi əlaqə zamanı həyata keçir. Bunun s ü-
butu kəskin HB xəstəliyində hepatit B virusunun kişilərin sper-
ma sında və qadınların cift qanında, zöhrəvi klinikalarda xəstələr 
və homoseksualistlər, ər-arvad cütlüyündə tez-tez tapılmasıdır.

HB virusunun qanda və digər bioloji mayelərdə olması y o-
lux   muş qanla və başqa mayelərlə çirklənmiş alt paltarı, kəsici və 
d i gər alətlərin, bir çox şəxslərin istifadə etdiyi fərdi gigiyenik 
əşyaların (dəsmal, hamam lifi, diş şotkası və s.) yoluxma amili 
kimi əhəmiyyətini artırır. Belə hallarda HB virusu tamlığı pozul-
muş dəri və selikli qişa vasitəsilə orqanizmə daxil olur.
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Törədicinin vertikal yolla ötürülməsi 2 halda baş verir: a) 
hamilə qadın hamiləliyin 3-cü üçaylığında kəskin VHB keçirib 
və ya keçirirsə; b) hamilə qadın xroniki virusgəzdirəndirsə. B u-
nun la yanaşı, cift səddinin keçiriciliyinin artmasının böyük ə hə-
miyyəti vardır. Çox güman ki, bəzən dölün yoluxması doğuş 
p ro  sesində doğuş yollarını keçərkən (kiçik zədələnmə, uşaqlıq 
yolu ifrazatını udma) baş verir. Vertikal ötürmə HBsAg gəz-
dirənlərin sayının çox olduğu ərazilərdə daha tez-tez rast g ə linir.

Tropik ölkələrdə tutulmuş 28 növ ağcaqanad, taxtabiti və 
başqa həşəratlarda HBsAg-nin tapılması onun transmissiv 
yoluxma yolu ilə ötürülməsini ehtimal edir. Ağcaqanadların 
yüksək dərəcədə yoluxması o n ların qonotrofik dövrünün qısa 
olmasından asılıdır (2-5 gün). Tez-tez qidalan maya ehtiyacı 
olması, qidanı axtarmaq məqsədilə uzaq məsa fələrə və yüksək 
sürətlə yerdəyişməsi onların y o lux ma təhlükəsini artırır. Müla-
yim iqlim şəraitində ağcaqanadların qonotrofik dövrünün 
müddəti uzanır, virusgəzdirmənin sayı isə azalır. Belə şəraitdə 
ağcaqanadların HB viruslarını keçirməsi şübhə törədir. 

Beləliklə, VHB zamanı epidemik proses 2 hissədən ibarətdir: 
a) törədicinin təbii yollarla yayılması törədicinin bioloji növ kimi 
saxlanmasını təmin edir; b) virusun süni tolerant yollarla keçi-
rilməsi onun bioloji növ kimi saxlanması üçün əlavə amil lərdir. 
Hər iki amil bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir.

Hamiləliyin 3-cü üçaylığında olan kəskin VHB ilə xəstə 
qadınlardan və ya virusgəzdirənlərdən törə di cilər dölə keçir. Bu 
daha çox əhalinin yoluxmasının yüksək səviyyədə olduğu ərazi-
lər də baş verir. Belə hallarda törədici ya cift, yoluxmuş dölyanı 
maye vasitəsilə, ya da doğuş zamanı yenidoğulmuşların orqaniz-
mi nə ifrazatla daxil olur. Anadan dölə virusun keçirilməsi haq-
qında məlumat yoxdur.

İnsanlar VHB-yə həssasdırlar. Məlumdur ki, tərkibində HBs Ag  
olan qanın köçürülməsi nəticəsində resipentlərin 5 0 -90%-i  xəstə-
lənirlər.

Məişətdə baş verən kiçik zədələnmələr, cərrahiyyə şöbəsinin 
işçiləri arasında, stomatoloji şöbədə əməliyyatlar nəticəsində də y o-
luxma baş verə bilər. Müəyyən edilmişdir ki, yoluxma ümumi ü l-
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gücdən, manikur dəstindən istifadə edildikdə və bir alətlə bir neçə 
dəfə sünnət etdikdə, ağız vasitəsilə cinsi əlaqə zamanı baş verir.

Beləliklə, Hepatit B virusu (HBV) üçün aşağıdakı yoluxma y ol-
ları səciyyəvidir:

– parenteral və dəri vasitəsilə;
– vertikal (bətndaxili – anadan uşağa);
– cinsi əlaqə vasitəsilə;
– ailədaxili yolla.
HB virusu (HBV) ilə yoluxma təhlükəsi olan kollektivlər:
– tibb işçiləri;
– homoseksualistlər;
– narkomanlar;
– dəfələrlə qan köçürülən adamlar;
– immun çatışmazlığı olanlar;
– HbsAg-ni müsbət olan analardan doğulmuş uşaqlar;
– qapalı kollektivlər.
Təbii həssaslıq yüksəkdir, xəstəlik hər yerdə yayılmışdır. 

Ü ST -ün məlumatlarına əsasən hər il 50 mln xəstə və 300-350 
mln virusgəzdirən qeydə alınır ki, onlar real infeksiya mənbə yi-
dir lər. Hər il viruslu B hepatitindən 7 mln şəxs ölür.

Müxtəlif infeksiya mənbəyinin olması, yoluxma yollarının 
və amillərinin rəngarəngliyi viruslu hepatit B-nin geniş yayılma-
sını təmin edir. Viruslu hepatit B-də epidemik prosesin ərazi 
ü z rə qeyri-bərabər paylanması səciyyəvidir. Şərti olaraq yüksək, 
orta və aşağı səviyyəli endemik ərazilər ayırd olunur.

HBsAg aşkarlanma tezliyi viruslu hepatit B-nin yayılma sının 
meyarlarından sayılır. Yüksək xəstələnmə səviyyəsi (hiperende-
mik) qeyd edilən ərazilərdə HBsAg gəzdirmə 15-20% və daha 
çox ola bilər, orta səviyyəli endemik ərazilər üçün 2-7% xasdır. 
2%-dən aşağı HBsAg gəzdirmə qeyd edilən ərazilər xəstəliyə 
görə sağlam ərazilər sayılır. Şəhərlərdə kənd yerlərinə nisbətən 
xəstələnmə 3 dəfə yüksəkdir. Xəstələr arasında böyük yaşlı şəxs-
lər üstünlük təşkil edir, lakin son illər iş qabiliyyətli daha cavan 
ş əxs lərin (15-19 və 20-29 yaş) xəstələnməsi qeyd olunur ki, bu da 
narkomaniya epidemiyasının artması və törədicinin cinsi y o lux-
 ma yolunun aktivləşməsi ilə əlaqədardır.
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Viruslu hepatit B dünyanın bir çox ölkələrində səhiyyənin 
m ü hüm problemlərindən olduğu üçün xəstəliklə mübarizədə a şa  -
ğıdakı tədbirlərin yerinə yetirilməsini qarşıya məqsəd qoyulmuş-
dur: ilk mərhələdə mütləq bütün yenidoğulmuşların, sonralar isə 
yeniyetmələrin vaksinasiyası aparılmalıdır. Viruslu hepatit B-yə 
qarşı vaksinasiya dünyanın əksər ölkələrinin Milli profilaktik 
peyvəndlər təqviminə daxil edilmişdir.

Xəstəlikdən sonra uzunmüddətli, ömürlük immunitet yaranır. 
VHB ilə təkrar xəstələnmə çox nadir hallarda baş verir.

Epidemik prosesin xüsusiyyətləri. Virusu bilavasitə öyrən-
mək imkanı olmadığından onun bioloji xüsusiyyətləri haqqında 
məlumatlar kifayət dərəcədə deyil. Müəyyən edilmişdir ki, dövr 
edən HB virusları antigenlik xassələrinə görə fərqlənir, onların 
bir neçə yarımnövləri məlumdur. Əhalinin bu viruslara qarşı 
həs saslığı eyni dərəcədə deyil. Hətta HbsAg müsbət qan köçü-
rül  dükdə köçürülmədən sonra baş verən hepatit resipi ent lərin 
təxminən 20%-də təzahür edir. Sağalma ilə nəticələnən h adi-
sələrdə orqanizmdə virusun bütün antigenlərinə qarşı əks ci sim-
lər əmələ gəlir. Əhali arasında immunutetin yaranması HBs anti-
ge nə qarşı əmələ gələn əkscisimlərin səviyyəsi ilə təyin edilir. 
X əs təliyi ke çirdikdən sonra davamlı immunitet yaranır. Tək rari 
xəstələnmələr haqqında məlumat yoxdur. HBsAg-ni güclü i m-
mu nogendir, VBH-in hər hansı formasını keçirən lərin hamısında 
HBs əkscisimləri əmələ gəlir. Bu nunla belə, bu əkscisimlər i n-
sanları xəstəlikdən qorumur. VHB-yə qarşı əhali arasında yaran-
mış immun təbəqə törədicinin yaşa görə dövr etməsi qanunauy-
ğunluğunu göstərir. Ən az immun təbəqə uşaqlarda, ən çox isə 
40-50 yaşlılar arasında qeyd edilir. VHB-nin yüksək səviyyəsi 
qeyd edilən ərazilərdə (Afrika, cənub-Şərqi Asiya, Yaponiya) 9 
y a  şına qədər uşaqların 30-40%, 40 yaşında olanların isə 60-80%-
də anti-HBs aşkar edilir. VHB-nin səviyyəsi aşağı olan ərazilərdə 
(Şimali Amerika, Skan dinaviya ölkələri) immun t ə bə  qə tədricən 
artır və 50 yaşlarda yüksək səviyyəyə (20-30%) ç a tır. MDB 
ölkələrində immun təbəqə orta səviy yədədir.

Xəstəlik kəskin keçdikdə klinik gedişin polimorfluğu çox aydın 
nəzərə çarpır – əlamətsiz və gizli inkişaf edən formadan kəskin 
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manifest formaya qədər. Hesabla malara əsasən, kəskin for ma ilə 
əlamətsiz formanın nisbəti 1:100-1:200-dir. Kəskin g e diş z a  manı 
10% xəstəlik hallarında xronik (persistent) xəstəlik baş v e rir. Bəzi 
xəstələrdə xroniki xəstəlik xəstəliyin əvvəlində ə l a mət siz yaranır, 
ona görə də HB xəstələrin 25-30%-də ana mnez də kəs kin gediş 
qeyd edilmir.

Xronik hal çox vaxt uşaqlarda, kişilərdə və immun çatış-
mazlıq hallarında qeyd edilir. Ayrı-ayrı şəxslərin və populyasiya-
ların immunogenetik xüsusiyyətlərinin böyük əhəmiyyəti vardır.

Çox vaxt HBsAg gəzdirmə əlamətsiz xroniki xəstəlik hesab 
edilir. HBsAg gəzdirənlərin sayı qeydiyyata alınan xəstəlik hal-
larından dəfələrlə çoxdur. MDB ölkələrində 10 mln-a qədər 
HBsAg gəzdirənlər var. Xroniki xəstələrin orqanizmində virus 
uzun müddət qalır. Xroniki HB-dən sağalma az hallarda baş v e-
rir. Xroniki xəstələrin böyük sayda olması, HB virusunu uzun 
müd dət ifraz etməsi onların epidemik prosesdə infeksiya mən-
bəyi kimi yüksək əhəmiy yət daşıdığını göstərir. HB virusu ilə 
əhalinin müxtəlif qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsi xəstəliyin i n ku -
basiya dövrünə də öz təsirini göstərir, onun müddəti 40 gün dən 
180 günə qədərdir. HB virusu ilə yoluxmadan 4-12 həftə son ra 
xəstələrin qanında HBsAg tapılır ki, bu da virusun qara ciyər 
hüceyrələrində replikasiyasını göstərir, həmin vaxtdan eti barən 
xəstələr infeksiya mənbəyinə çevrilirlər. HBsAg xəstələrin q a-
nında biokimyəvi dəyişikliklər və klinik əlamətlər başlamazdan 
daha əvvəl aşkar edilir. Antigenemiya 2 həftə, bəzən isə r e kon-
valessensiya dövrünə qədər davam edə bilər. Beləliklə, kəs kin 
əla mətli xəstələr 2-3 ay müddətində virusun mənbəyinə ç ev  rilə 
bilərlər.

Epidemioloji xüsusiyyətləri. VHB-də epidemik prosesin 
xüsusiy yət ləri aşağıdakılardır:

– epidemik prosesə əsasən böyüklər və 1 yaşa qədər uşaqlar 
cəlb olunurlar;

– xəstəliyin dövri (fəsli və ya illik) dəyişiklikləri qeyd edilmir;
– qan və ya onun preparatları ilə əlaqədar olan bəzi tibb p e-

şə lərində çalışan şəxslər epidemik prosesə daha çox cəlb olunur-
lar;
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– hepatit B virusunu gəzdirənlərin sayı VAH-ya nisbətən 
çoxdur.

Patogenezi və klinikası. HB virusu ilə yoluxduqda immun 
sitolizlə birgə hepatositlərin zədələnməsi baş verir, belə ki, qara-
ciyərin zədələnməsi və xəstəliyin xronik hala keçməsi sahibin i m -
mun cavabından asılıdır. Xronik hepatitdə qaraciyər toxumasının 
zədələnməsini iki əsas mexanizmlə əlaqələndirirlər: T-hü cey rə 
lizisi və hüceyrə-killerlərinin əkscisimdən asılı sitotoksikliyi.

Repliksiya dövründə hepatositlərin səthində HBsAg və 
HBcAg ifraz olunur. Lakin HBcAg iltihabi infiltratı təşkil edən 
T-effektorlar və T-supressorların sitotoksikliyinin hədəfidir. L o-
bu lyar, “fokal” nekrozu hepatositlərin T-hüceyrə lizisi ilə əlaqə-
lən dirirlər ki, bunu da xronik hepatitin ağırlaşmasının başlıca 
ə la  məti sayırlar. Virus DNT-nin he patosit genomuna inteqrasi-
yası dövründə hepotisitin səthinə HBsAg ifraz edilir (HBcAg 
olmadıqda); iltihabi infiltratda T-helper və B -limfositlər üstün-
lük təşkil edir. Bu dövrdə hepatositlərin autoimmun lizisi baş 
verə bilər.

VHB-nın paotgenezi VAH patogenezindən ciddi fərqlənir. 
Bir qayda olaraq, VHB zamanı törədici orqanizmə parenteral 
y ol  la daxil olur ki, bu da onun bilavasitə qaraciyərə birbaşa daxil 
o l masına şərait yaradır. VHB-nin digər fərqli əlaməti qaraciyər 
hüceyrələrinin zədələnməsidir. Virus hüceyrələrə birbaşa dağı-
dıcı təsir göstərmir. Qaraciyər hüceyrələrinin sitolizi immun sə la-
hiy yətli hüceyrələr (T-limfositlər) tərəfindən yerinə yetirilir. Spe-
sifik immunitet artdıqca orqanizmin törədicidən azad olması 
VAH -ya nisbətən gec baş verir.

VAH-dan fərqli olaraq, VHB-də təxminən 10% hallarda i m-
mu nitetin artması infeksion prosesin dayanmasını təmin etmir və 
x əs təlik xroniki şəkil alır (virusun orqanizmdən xaric edilməsi 
davam edir).

Hepatit B-nin patogenezinin yaranmasının virus-immu no-
genetik fərziyyəsi, xüsusilə infeksion prosesin gedişi (xəstəliyin 
növü) bir tərəfdən virusun dozasından, immunogenlik, yoluxu-
culuq dərəcəsindən, digər tərəfdən isə immun cavabdan, T-, 
B-limfositlərin və makrofaqların qarşılıqlı təsirindən asılıdır.
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VHB-nın klinik əlamətlərinin VHA-ya oxşamasına baxma-
ya raq, onların arasın da mühüm fərqlər vardır. Belə ki, VHB-da 
inkubasiya dövrü, adətən, 40-180 gündür. Xəstəliyin klinik əla-
mətləri tədricən inkişaf edir. Sarılıqdan əvvəl ən çox “dispeptik” 
vəziyyət qeyd edilir. Bu zaman daxili zəhərlənmə əlamətləri ilə 
mədə-bağırsaq yolunun zədələnməsi əlamətləri (iştahanın azal-
ması, ögümə, qusma, bəzən ishalla əvəz olunan qəbizlik) qeyd 
edilir. Sarılıqdan əvvəlki dövr 1 gündən 1 neçə həftəyə qədər d a-
vam edir. Sarılıq xəstəliyin 2-3 həftəsindən daha da şiddətlənir. 
Sarılığın itməsi VHB-də VAH-ya nisbətən uzun çəkir.

VHB-də ağırlaşmalar VAH-da olduğu kimidir. Ən qorxulu 
a ğır   laşma xəstələrin 0,8-1%-də qeyd edilən qaraciyər komasıdır. 
Nadir hallarda assit və digər boşluqlara mayenin yığılması ilə 
təzahür edən ödem-assit abaş verir.

Patoloji anatomiyası. Viruslu B hepatiti ilə (HBV) yoluxma 
zamanı kəskin viruslu hepatit inkişaf edə bilər (o cümlədən onun 
fulminant növləri), 10-15% xəstələrdə xəstəlik xroniki hala k eçir. 
Xronik hepatitin bütün növləri inkişaf edə bilər – xronik persistə 
olunan hepatit (XPh), xronik lobulyar hepatit (XLh), xronik fəal 
hepatit (XFh). Məlum olduğu kimi, XPh və XLh q ara ciyərin 
xoşxassəli xəstəliyidir, ağırlaş ma meyli var. Morfoloji iltihabi 
infiltratın (limfosit, makrofaq, plaz matik hücey rə lər, neyrofil 
infiltratlardan ibarət) olması ilə səciyyəvidir.

XLh-də müxtəlif paylarda kiçik fokuslu nekrozlar – ləkəli 
n ek roz qeyd edilir. XFh-da bu dəyişiklik qaraciyərin sirrozu və 
h e  pa  tosellulyar karsinomaya qədər ağırlaşa bilər, bununla y a na şı, 
qaraciyərdə dəyişiklik olmaya bilər. XFh-da portal yollarda çox-
lu limfositar infiltrasiya qeyd edilir, o parenximaya yayılır, pil-
ləli nekrozlar törədir. XFh ən ağır növündə multilobulyar nek-
rozlar inkişaf edir. Bu növdə nekroz ocaqları qaraciyərin bir və 
ya bir çox paylarını əhatə edir. Bəzi nahiyələrdə nekroz ocaqları 
b ir ləşib geniş sahəni əhatə edir, nəticədə payların kollapsı, peri-
portal fibroz və ya yalançı payların əmələ gəlməsinə gətirib ç ı-
xarır.

Xronik viruslu B hepatitinin diaqnostikası. Xronik viruslu 
B hepatitinin diaqnostikası aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:
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– anamnezin öyrənilməsi, ilk növbədə VHB ilə yoluxma 
təhlükəsi olanlarda;

– qanın biokimyəvi müayinəsi: AST, ALT-nin təyin edilməsi 
(sito lizin təzahürü sindromu), qələvi fosfotazanın, qamma-qlyu-
tamil-transpeptidazanın təyini (xolestaz sindromunun olması, 
səviyyəsi), albu minlərin, protrombin indoksinin, fibrinogen və s. 
(qaraciyərin sintez fəaliyyətinin saxlanılması) təyini, EQDS 
(ezo fa qoqastro duo denoskopiya), USM-portal hipertenziya sind-
romunun – yemək borusunun venalarının vari koz genişlənməsi, 
dalaq və qapı ve na sının genişlənməsi simptomunun olma sının 
müəyyən edilməsi; virusoloji müa yi nə – HB virusunun marker-
lə rinin, eləcə də replikasiya marker lərinin təyin edil məsi;

– qaraciyərin biopsiyası, lazım olduqda laporoskopiyası 
(qara ciyərdə gedən iltihabın mərhələlərini və fəallığını öyrən-
mək məqsədilə).

Epidemioloji nəzarət. Müasir şəraitdə HB üzərində epide-
mioloji nəzarətin məqsədi xəstələrin risk qrupunda yayılma sının 
qarşısının alınması və onun ümumi göstəricilərinin aşağı salın-
ma  sından ibarətdir.

Retrospektiv epidemioloji müayinə apararkən diaqnozu q o yul -
muş həm “zərdab” hepatiti, həm də ayrı-ayrı xəstəliklərin b ü tün 
h a  di sələri nəzərə alınır. Kəskin və xroniki HB virusu və HB sAg  
gəzdirənlər müayinə olunmalıdırlar. Müayinənin nəti cə ləri prob-
lem-mövzu planlaş dırma zamanı istifadə olunur. Planda müalicə-
profilaktik, ümümi sağlamlaşdırma və epidemiya əley hi nə təd bir-
lər nəzərə alınır. Peyvənd vaksinin edilməsi müd də tin dən asılı 
o  la  raq planlaşdırılır.

Operativ epidemioloji müayinə nəzərdə tutulan tədbirlərin 
k ey fiy yətinin qiymət lən dirilməsini, xəstəliyin səviyyəsinin azal-
dılmasını və onların müayi nəsini özündə birləşdirir. HB ocaqları-
nın ləğv edilməsi məqsədilə aparılan tədbirlər aşkar edilmiş k əs-
kin, xroniki xəstələr və virusgəzdirənlər ətrafında aparılır. Bu 
tədbirlər ailələrdə, eləcə də xəstəxanalarda, poliklinikalarda, tib-
bi sanitariya hissələrində yoluxmanın qarşısının alınmasına y ö-
nəl  dilmişdir. Aşkar edilmiş bütün HB ocaqları həkim-epi de mi o-
loq tərə findən müayinə edilir. Xroniki gedişli xəstəlik ocağında 
onun ləğv edilməsinə qədər tibbi nəzarət qoyulur.
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Aşkar edilmiş bütün HB xəstələri, eləcə də HB virusunun da -
şıyıcıları mütləq qeydiyyata alınmalıdır. GEM-də kartoteka təş kil 
edilir, yeni xəstə və virusgəzdirənlər haqqında məlumatlar ora ya 
y a zılır. Bu məlumatlar infeksiya mənbəyinin axtarılması, qan 
v e rilən gün donorlara arayış verilməsi və s. zamanı istifadə o lu-
nur. Ambulator-poliklinika müəssisələrində xəstələr və on lar  la 
t  ə  masda olanlar haqqında bütün tibbi sənədlər qeydiyyata alınır. 
Kəskin HB xəstələrin, eləcə də vəziyyəti kəskin ləşmiş xroniki 
xəstələrin hamısı yoluxucu xəstəxa naya h os pi tal laşdırıl malıdır. 
Hospitalizasiyadan əvvəl cari, sonra isə yekun d  e   zin  feksiya apa-
rılır. Qan və virus olan digər bioloji məhlullarla çirklənmiş əşya 
və avadanlıqlar zərərsizləşdirilir. Xroniki HB x əs  təsinə ev 
şaraitində fərdi yataq, qab-qacaq, şəxsi gigiyena ə ş yaları, tibb 
alətləri ayrılır. Bütün bu əşyalar mümkün yoluxma amil ləri kimi 
digər ailə üzvlərindən ayrı saxlanmalıdır.

HB xəstəsi ilə təmasda olan şəxslər qeydiyyata alınaraq tibbi 
və laborator müayinədən keçməlidirlər. Müayinənin aparılması 
t ez liyi təmasda olanların yoluxma təhlükəsindən asılı olaraq m ü-
əy yən edilir (donorlar, hamilə qadınlar, tibb işçiləri və b.).

Xronik B hepatiti ilə xəstələr təsadüfi cinsi əlaqə zamanı q o-
ru yucu prezervativlərdən istifadə etməlidir. Partnyorun cinsi əla-
qədə olduğu qadın laborator müayinədən keçməli və peyvənd 
o lun  malıdır. Vaksinasiya dan sonra immunitetin yaranması üçün 6 
ay vaxt tələb olunur, bu müddət ərzində xroniki B hepatitli x əs tə 
prezervativdən istifadə etməlidir. Uşaqlar və tibb işçiləri xəs tə lik 
haqqında məlumatlandırılmalıdır.

Bunu nəzərə alaraq, VHB-yə qarşı epidemioloji nəzarət müa-
sir profilaktik tədbirlərdən istifadə etməklə gücləndirilməlidir.

Profilaktika və mübarizə tədbirləri. Profilaktik tədbirlər 
spe sifik və qeyri-spesifik olmaqla 2 yerə bölünür. Spesifik profi-
laktika bütün uşaq əhalisi arasında HV-yə qarşı vaksinasiyanın 
aparılmasıdır. Respublikamızda Milli peyvənd təqviminə əsasən 
uşaqlar doğulduqdan 12 saat ərzində, 2, 3 və 4 aylığında vaksi-
nasiya edilirlər.

Böyüklər arasında peyvənd risk qruplarında həyata keçirilir 
ki, bunlara tibb işçiləri, ali və orta tibb müəssisələrinin tələ bə lə-
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 ri, hematransfuziyalar alan, hemodializə məruz qalan xəstələr, 
nar ko manlar, həmçinin xronik HV ilə xəstələr və virus gəz di rən-
lər aiddir.

Peyvənd üçün gen-mühəndisliyi nəticəsində əldə olunmuş r e-
kom binant vaksindən istifadə edilir. Hazırda HV-yə qarşı 2 v  ak  -
sin tətbiq olunur: Enceriks-B (Smit-Kleyn firması, Belçika) və 
“Virion” vaksini (Tomsk, Rusiya). Preparatlar maya göbə lək lə ri 
üzərində gen mühəndisliyi metodu ilə alınmışdır.

Qeyri-spesifik profilaktika tədbirlərinə infeksiya mənbəyinə 
münasibətdə görülən tədbirlər (qan, plazma, sperma donorları 
ara sında, profilaktika məqsədilə risk qruplarının müayinəsi z a-
ma nı infeksiya mənbəyinin erkən aşkarlanması), yoluxma mexa-
nizminin, yoluxma yollarının və amillərinin intensivliyinin məh-
dud laşmasına yönəldilmiş tədbirlər (cinsi əlaqələr zamanı, m ə işət 
yolu ilə yoluxmanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər) aid dir.

VHB-nin profilaktikasında törədicinin təbii və süni yoluxma 
yollarının qırılmasına yönəldilmiş tədbirlər mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Təbii yoluxma yollarının qırılması əsasən sanitar-gigi-
yenik tədbirlərlə əldə edilir. Bu məqsədlə şəxsi-gigiyenik əşyalar 
(ülgüc, diş şotkaları, hamam lifi və s.) fərdiləşdirməli və ayrı 
s  ax  lanılmalı, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməli; məişət və 
is teh salatda kiçik zədələnmə lərin baş verməsindən qorunmalı; 
qan soran və məişət parazitləri ilə mübarizə aparılmalıdır. Qeyri-
düz gün həyat tərzi keçirən şəxslərlə (fahişəlik və cinsi azlıq-
larla) mübarizə də müəyyən dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Ver-
tikal yoluxmaya qarşı profilaktik tədbirlər əsasən vaksinasiyanın 
aparılması ilə əldə edilir.

Əllərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan istehsalat sahə lə-
rin də HB-yə qarşı profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Bunlar 
əsasən alət və avadanlığın fərdiləşdirilməsi, əllərin zədələn mə-
dən qorunması, dərinin zədələnmiş hissəsinin təmizlənməsi və 
q o run ması, HB virusunu gəz dirənlərin və rekonvalessen tlərin ə l-
lərin zədələnməsi ilə müşayiət olu nan sahələrdən kənar laş dı rı la-
raq texnoloji prosesin sonuncu əməliy yatında istifadə edilmə sin-
dən ibarətdir.

Törədicinin süni yoluxma yollarını qırmaq üçün bütün d o-
nor lar mütləq HBsAg gəzdiriciliyini aşkar etmək üçün laborator 
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müayinədən keçməlidirlər. Bu məqsədlə yüksək həssaslığa m a-
lik immunferment müayinəsindən istifadə edilməsi məqsə də uy-
ğundur. 

HB virusunun xarici örtük antigeni aşkar edilmiş qan tulla-
nır, müayinə olunan isə ömürlük donorluqdan azad edilir. Bir-
başa qan köçürülməsinin təkrarlığı azaldılaraq, HB-ni keçir mə-
miş donorların qanından hazırlanmış qanı əvəz edən mad də lərdən 
istifadə edilməlidir. HB xəstəliyinin profilaktikasında müasir 
üsullardan – auto trans fuziyadan istifadə etmək yaxşı nəticə v e-
rir. Əməliyyatın aparılması nəzərdə tutulan xəstələrdən əvvəl cə-
dən qan götürülür və əməliyyat vaxtı ona köçürülür. Qan və onun 
ayrı-ayrı komponentlərini köçürərkən birdəfəlik sistem lər dən 
istifadə edilməlidir. Hər bir müalicə-profilaktika müəs sisə lərində 
qan və onun tərkib hissələrinin köçürülməsi ciddi q ey  diy  yata 
alın malıdır. Tibbi alətlərin, avadanlığın qan və bioloji m  a   ye lərdən 
tam təmizlənməsinin və sterilizasiyasının əhə miy yəti böyükdür. 
Bunun üçün mərkəzləşdirilmiş sterilizasiya ş ö bəsi yaradılmalıdır.

Kosmetik kabinetlərdə və bərbərxanalarda da (ülgüc, mani-
kür alətləri və s.) keyfiyyətli təmizləmə aparılmalıdır.

Viruslu hepatiti keçirən şəxslər xəstəliyin keçirilməsi müd də-
tindən asılı olmayaraq donorluqdan ömürlük azad edilir. Kəskin 
viruslu hepatitli xəstələrlə təmasda olanlar da 6 ay müd dətində 
donorluqdan kənar edilirlər. Viruslu hepatitə görə yük sək risk 
qrup larına daxil olanlar donorluğa buraxılmırlar. Tibb m ü ə s si sə-
lə  rin də yoluxmanın qarşısını almaq məqsədilə xronik h e mo-
dializ, böyrək köçürülən, ürək, ağciyərlər və digər üzvlərdə 
əmə liy  yat şöbələrində ekstrakorporal qan dövranı sistemi b i r   ləş  -
di rildikdə epidemiya əleyhinə qaydalara ciddi əməl edil mə lidir. 
Bu şöbələrin işçiləri HBsAg gəzdiriciliyinə görə mütəmadi müa-
yinə olunmalıdırlar.

Hamilə qadınların infeksiya mənbəyi kimi əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq, onların 1 və 3-cü üçaylığında HBsAg gəzdi ri ci li-
yinə görə müayinəsi tövsiyə edilir, antigengəzdirən hamilə q a-
dınlar xüsusi doğum evlərinə (şöbələrinə) göndərilir. HBsAg 
olan qadından doğulmuş uşaqlar 3 aydan bir HBsAg gəzdiri ci-
li yə görə müayinə edilməklə bir il nəzarət altında saxlanılır. 
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Aşkar edilmiş bütün HBsAg gəzdirənlər diaqnoz qoymaq və g ə-
lə  cəkdə müşahidə aparmaq üçün klinik- biokimyəvi müayinədən 
keçməlidirlər.

Son illər HB-nin spesifik profilaktikası sahəsində xeyli n a-
iliy yətlər qazanılmışdır. İmmunoqlobulin və vaksin əldə edilmiş-
dir. Vaksinin əsasını təmizlənmiş protektiv xassəli HBsAg təş kil 
edir. HBsAg-i virusgəzdirən donorların qan plazmasından və ya 
HBsAg istehsal edən rekombinant göbələk (maya) ştamlarından 
gen mühəndisliyi vasitəsilə alınır. Onlardan məşhur ABŞ vaksini 
Heptarax B (Merk, Şarp, Ev) və Fransa vaksininin H e pas B 
(Paris Paster İnistitutu) adını çəkmək lazımdır.

Bu vaksinlərlə 10 mln-la insan peyvənd edilib. Müəyyən 
o  lun    muşdur ki, 3 dəfəlik vaksin aplikasiyasından sonra ( HbsAg 
1 doza uşaqlar üçün 5mkq, böyüklər üçün 10 mkq, dəri altına və 
ya əzələdaxilinə 2 aylıq intervalla vurulur). 91-97% pey vənd 
olunanlarda anti-HBs əkscisimlər yaranır. Anti-HBs əks ci sim-
lərin müdafiə titrləri 5 ildən az olmayaraq saxlanılır. Pey vəndin 
effektivliyi 95-100%-ə çatır. MDB-də də HB virusuna qarşı spe-
sifik immunoqlobulin alınmış və HbsAg əsasında plazmadan 
vaksin hazırlanmışdır ki,hazırda onlar geniş istifadə edilir.

Əksepidemik tədbirlər epidemik prosesin 3 halqasına y ö-
nəl  dilmişdir.

İnfeksiya�mənbəyinə�qarşı�görülən�tədbirlər�bir o qədər yük-
sək effekt vermir, çünki infeksiya mənbəyinin bütün növlərini 
(kəs kin, xronik formalı HB ilə xəstələri, virusgəzdirənləri) aşkar 
etmək mümkün deyildir. Bu tədbirlərə xəstələrin klinik-laborator 
metodlarla erkən aşkarlanması, stasionarda izolyasiyası, qeydə 
alınması, müalicə və dispanser müşahidənin qoyulması aiddir.

Ocaqda� dezinfeksiya. Həm kəskin, həm də xronik hepatit 
oca  ğında yekun dezinfeksiya (hospitalizasiyadan sonra, xəstə 
öldükdən və ya ocaqdan getdikdən sonra), ocaq fəaliyyətdə o l-
duğu müddətdə isə cari dezinfeksiya aparılır. Məişətdə yolux ma-
nın qarşısını almaq üçün xəstəyə fərdi gigiyena əşyaları verilir 
(diş fırçaları, hamam lifləri, üzqırxma və manikür dəsti) və onlar 
qaynadılmaqla, yaxud dezinfeksiya vasitələri ilə zərər siz ləş di ri-
lir. Cinsi əlaqələr zamanı hamiləlik əleyhinə mexaniki vasi tə lər-
dən istifadə olunmalıdır.
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Xəstə�ilə�təmasda�olanlara�qarşı�aparılan�tədbirlər infeksiya 
mənbəyinin təcrid olunmasından dərhal sonra həyata keçiril mə-
li dir. Təmasda olanlar üzərində tibbi müşahidə 6 ay ərzində apa-
rılır. Bu zaman xəstənin aşkarlanmasından dərhal sonra, həmçi nin 
2, 4 və 6 ayında sorğu və baxış aparılır, həmin müddətdə l a bo rator 
müayinələr həyata keçirilir. Risk qrupundan olan şəxslər (virus-
gəzdirən analardan doğulmuş körpələr, xronik forma ilə xəstələrin 
ailələrində uşaqlar, xəstələrin həyat yoldaşları) vaksinasiya olunur.

 

Viruslu C hepatiti (VCH)

Törədici – RNT-tərkibli virus hissəciyidir, Flaviviridae 
ailəsinə, Hepacivirus cinsinə aiddir. Virusun 30-dan artıq geno-
tip ləri və subtipləri vardır. Çox güman ki, virusun genotipi xəs-
tə  liyin ağırlıq dərəcəsini və interferonterapiyaya həssaslığını t ə-
yin edir. Orqanizmdə virusun uzunmüddətli persistensiyası onun 
fərqləndirici xüsusiyyəti olub, xronikləşmənin yüksək s ə viy  yə-
si ni müəyyən edir.

Etiologiyası. Viruslu C hepatitinin (VCH) törədicisi lipoidli 
super kapsidi olan bir saplı RNT-tərkibli kiçik virusdur. HC v i-
rusu 1989-cu ildə kəşf edilmişdir. VCH-li xəstəni aşkar etmək 
üçün onun qan zərdabında immunferment reaksiyası ilə C hepa-
titinin törədicisinə qarşı yaranmış əkscisimlər axtarılır. Bu əksci-
sim lər virus genomunun qeyri-quruluşlu sahəsinə qarşı yönəl-
miş dir və HC virusu ilə yoluxmanı və çox vaxt qan zərdabında 
RNT tərkibli hepatit C virusunun olmasını göstərir. Bu üsuldan 
dün yanın əksər laborato riyalarında istifadə edilir, ancaq onun bir 
sıra qüsurları vardır:

1. Bu əkscisimlər HC virusu ilə yoluxduqdan 20 həftə sonra 
əmələ gəlir.

2. HC-lə yoluxması sübut olunmuş 15% xəstələrdə HC viru-
suna qarşı əkscisimlər əmələ gəlmir.

3. Sağlam donorların 50%-də səhv müsbət nəticə əldə edilir.
Müayinənin sonrakı mərhələsində əlavə üsullardan – rekom-

binant antigenlərlə immunoblottinq və neytralizasiya reaksiya-
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sından istifadə edilir. Hər iki sınaq müayinənin həssaslığını artırır 
və HC virusuna qarşı əkscisimlərin aşkar edilməsini t əs diq ləmək 
üçün istifadə edilir.

Yüksək risk qruplarına aid olan xəstələrin (məsələn. narko-
man ların) 90%-də diaqnozun təsdiqlənməsi zamanı əlavə sınaq-
lardan istifadə edilir. Buna baxmayaraq, sağlam donorlarda alın-
mış müsbət nəticələrin ancaq 50%-i əlavə sınaqlarla təsdiq 
edilir. Hazırda daha həssas və spesifik reaksiyalar tətbiq edilir. 
Bu sınaqlar nüvəyə və virusun səthi antigenlərinə qarşı yaranmış 
əks cisimləri aşkar edir.

HC virusuna qarşı əkscisimlərin olması əksər hallarda xəs-
tənin yoluxmasını göstərir. HC virusuna qarşı xəstələrin 70%-
nin qan zərdabında əkscisimlərin olması zəncirvari polimeraza 
reaksiyasının (ZPR) vasitəsilə HC RNT-nin qanda tapılması ilə 
eyni zamanda müəyyən edilir. Bundan başqa retrospektiv müa-
yinə HC virusuna qarşı əkscisimlərin aşkar edilməsi ilə qan kö-
çür mədən sonra xəstə lərdə viruslu hepatitin baş verməsi ara-
sında əlaqənin olduğunu gös tər di. Beləliklə, müasir diaqnostik 
reaksiyalar vasitəsilə HC virusuna qarşı əkscisimlərin müəyyən 
edilməsinin çox hallarda virusun replikasiyası ilə uyğun gəlməsi 
müşahidə olunur. Müəyyən edilmişdir ki, HC virusuna qarşı əks-
cisimlərin əmələ gəlməsi ləng gedir: orta hesabla yoluxmadan 20 
həftə və ya hepatitin klinik əlamətlərinin başlanmasından 15 həf-
tə sonra. Bəzi xəstələrdə əkscisimlər 1 il ərzində əmələ gəlir, a n caq 
85% xəstə lərdə qanköçürmədən sonra baş vermiş viruslu h e pa titdə 
yoluxmadan 6 ay sonra əkscisimlər meydana çıxır. Əks  cisimlər 
orqanizmdə 4 ilə qədər saxlanılır. HC virusuna qarşı əkscisimlərin 
olmaması C hepatiti diaq nozunu rədd e t məyə əsas vermir.

İspaniyada aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, HC virusunu 
aşkar etmək üçün istifadə edilən reaksiyalar qanköçürmədən 
sonra baş verən hepatitlərin sayının 50%-ə qədər azalmasına 
səbəb oldu.

HC virusu əsasən qanla təmas (qanköçürmə zamanı və qan 
pre paratlarını vena daxilinə yeritməklə istifadə edilməsi) nəti cə-
sində yayılır. Bundan başqa, HC virusunun aşağıdakı yo lux ma 
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yolları mövcuddur: cinsi əlaqə vasitəsilə, perinatal (anadan uşa-
ğa) yolla. Həşəratların dişləməsi vasitəsilə də HC virusunun k  e-
çi   rilməsi ehtimal edilir.

Homoseksual kişilərdə HC virusunu gəzdirənlərin miqdarı 
4%-dən artıqdır, bu, ümumi populyasiyada olduğundan 2 dəfə çox-
dur. Bundan əlavə, homoseksual kişilərin 75%-də hepatit B virusu-
nun markerləri vardır və virus cinsi əlaqə zamanı asanlıqla onlar-
dan sağ lamlara keçə bilər.

HC virusu ilə yoluxmuş hemofiliyalı kişilərin 100 nəfər 
müayinə olunmuş qadınla rında, partnyorlarında HC virusu tapıl-
mamışdır. Bununla yanaşı, göstərilir ki, seksual partnyorların 
çox hissəsi hepatit C-yə görə risk qrupuna aiddir. Ona görə çox-
lu partnyorları olan HC ilə xəstələr “təhlükəsiz seks” qaydala-
rına əməl etməlidirlər.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, HC virusu bətndaxili inki-
şaf dövründə dölə keçir. Yenidoğulmuşlarda HC virusuna qarşı 
anadangəlmə əkscisimlər olur, ancaq onlarda HC virusunun t ö-
rət  diyi hepatit əlamətləri nadir hallarda təzahür edir.

HC virusu ilə yoluxmuş xəstələrdə çətin müəyyən edilən, çox 
vaxt sarılıqsız keçən kəskin viruslu hepatit xəstəliyi qeydə alınır 
və onların 70%-də xəstəlik xronik hala keçir. Xronik C hepatitli 
xəstələrin 40-60%-də xəstəlik qaraciyərin sirrozuna keçir, sonra-
lar belə xəstələrin 20%-də hepatosellulyar karsinoma inkişaf edə 
bilər.

HC virusuna qarşı əkscisimləri olan donorların qaraciyər 
toxumasının histoloji müayinəsi göstərdi ki, onların 17%-də his-
toloji dəyişikliklər tapılmayıb, 14%-də cüzi dəyişikliklər aşkar 
edilib, 20%-də xronik persistə edən hepatit, 38%-də xronik fəal 
hepatit, 8%-də isə qaraciyər sirrozu aşkar olunmuşdur. Hesab 
edilir ki, qaraciyərin xəstəliyi alkoqolizm və ahıl yaşla birgə g e-
dirsə, onun gedişi daha ağır olur. Avropa ölkələrində və ABŞ-ın 
bir sıra mərkəzlərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, a l ko qol 
təsirindən zədələnmiş qaraciyəri olan xəstələrin 1/3-də HC viru-
suna (və ya HC RNT) qarşı əkscisimlər tapılır. Bir sıra Avropa 
və Yapon tədqiqatçılarının məlumatlarına görə, hepatosellulyar 
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karsinoması olan xəstələrin 95%-də HC virusuna qarşı əks ci-
simlər aşkar edilmişdir.

İnfeksiya mənbəyi – xəstəliyin kəskin və xronik forması ilə 
xəs tə və ya virusgəzdirəndir. Yoluxmuş şəxslərin qan zərdabı və 
plaz ması xəstəliyin klinik əlamətləri meydana çıxmazdan bir 
neçə həftə əvvəl və xəstəliyin bütün dövründə (xronik mərhələ) 
y o lux durucudur.

Yoluxma mexanizmi Viruslu B hepatitində olduğu kimidir. 
Lakin yoluxma mexanizmini həyata keçirən yoluxma yollarının 
özünə məx sus xüsusiyyətləri vardır ki, bunu törədicinin ətraf 
mühitdə nisbətən aşağı davamlılığı və yoluxmaq üçün yüksək 
dozanın o l ması ilə əlaqələndirirlər.

İnsanların hepatit C-yə təbii həssaslığı eyni deyildir və m ü-
əy yən dərəcədə infeksion doza ilə təyin olunur. Hepatit C-nin 
törədicisinin yayılmasında başlıca yoluxma yolu – parenteral 
yol dur və əsasən narkotik preparatların venadaxili yeridilməsi 
zamanı realizasiya olunur. Cinsi və məişət yoluxma yolu viremi-
yanın səviyyəsinin aşağı olması nəticəsində az əhəmiyyət daşı-
yır.

VCH antroponoz yoluxucu xəstəliklərə aiddir. Hepatit C - də 
inkubasiya dövrü 2 həftədən 26 həftə (35-140 gün) arasında 
dəyişir, orta hesabla 6-8 həftə (56-70 gün) təşkil edir, yəni HB- 
nin inkubasiya dövründən qısadır. Virus populyasiyası və sahibin 
heterogenliyi klinik gedişin müxtəlifliyinə səbəb olur. Xəstəlik 
əla mətsiz, kəskin, sarılıqla və sarılıqsız keçir. Xəstəliyin səciy-
yə vi əlaməti tez (25-dən 62%-ə qədər) xroniki xəstəliyə keç mə-
sidir.

Epidemik prosesin inkişafına görə HC HB-yə yaxındır. C h e-
pa titnin əsas epidemioloji təzahürləri B hepatitində olduğu kimi-
dir. Qanköçürmədən sonra və parenteral yolla keçən əksər h epa-
titlər viruslu C hepatit (VCH) hesabına baş verir. Bununla yanaşı, 
VCH digər yollarla da keçə bilər. Yoluxma ən çox qan k öçür-
məklə əlaqədardır, ancaq zərərsizləşdirilməmiş alətlərlə (qanla 
çirklənmiş) parenteral əməliyyatlar aparıldıqda da y o lux ma baş 
verir.Yoluxma üçün tərkibində 10-6 ml virus olan qan kifayətdir. 
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Vertikal yolla anadan yenidoğulmuşlara HC keçməsi və sıx məi-
şət şəraitində yoluxmanın baş verməsi sübut edilmişdir.

Xəstəlik müayinə aparılan bütün ölkələrdə aşkar edilmişdir. 
VHC-yə qarşı da VHB zamanı aparılan tədbirlərdən istifadə edi-
lir, yəni profilaktik və əksepidemik tədbirlər kompleksi eynidir.

Laborator diaqnostikası. Viruslu hepatitlərin spesifik diaq-
nosti kasında geldə presipitasiya, ikili immundiffuziya, immu-
noelektro fez, immun elektron mikroskopiya, mikroskopik, h e maq -
qlü tinasiya, passiv hemaqqlütinasiya, bərk geldə r a dio im munoloji, 
enzimnişanlama, immun flüoressensiya üsullarından istifadə edilir.

Viruslu hepatitlərin diaqnostikasında biokimyəvi üsullardan 
istifa də edərək aldolaza və transaminazanın səviyyəsi təyin edi-
lir, bilirubin, timol və süleyma sınaqları qoyulur. Hepatitli xəs tə-
lər də, bir qayda olaraq, aminotransferaza və aldolazanın aktiv-
liyi və bilirubinin səviyyəsinin artması müəyyən edilir.

Hepatit D (delta-infeksiya)

Törədici – delta-agent təksaplı RNT molekuluna malikdir, 
onun xarici qişası viruslu B hepatitin törədicisinin səthi antigeni 
(HBs-antigen) ilə qurulmuşdur. 

İnfeksiya mənbəyi. İnsan orqanizmində viruslu hepatit B 
olma dıqda viruslu hepatit D-yə yoluxmaq mümkün deyildir, v i-
rus lu hepatit D və B-də infeksiya mənbəyi eynidir. Viruslu h  epatit 
D ilə infeksiyalaşmış və HBsAg gəzdirənlər və viruslu hepatit 
B-nin xronik formaları ilə xəstələr mühüm epidemioloji əhə-
miyyət daşıyırlar. Yoluxma B hepatiti virusunun tək yüksək deyil, 
həm də aşağı replikasiya aktivliyində mümkündür. Yoluxdurucu-
luq dövrü – delta-antigenlə infeksiyalaşma anından etibarən xəs-
tə nin qanı yoluxdurucudur. 

Yoluxma mexanizmi B hepatitinə oxşardır.
Təbii həssaslıq B hepatiti ilə xəstələrin və ya virusgəz di-

rənlərin olması ilə müəyyən edilir. Delta-virus infeksiyasının iki 
əsas variantı ayırd edilir: B hepatiti virusu və delta-virusla eyni-
anlı yoluxma anında delta-antigenlə birgə kəskin B hepatiti in kişaf 
edir (koin feksiya). HBsAg gəzdirənlərin delta-infeksiya vi rusu ilə 
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yoluxması zamanı hepatit B-nin virusgəzdirənlərinin kəs kin 
(super) delta-infeksiyası aşkar edilir.

İnkubasiya dövrü�6�həftədən�6�aya�qədər uzanır.
Əsas epidemioloji təzahürləri viruslu B hepatitində olduğu 

kimidir. Aparılan əksepidemik və profilaktik tədbirlər də B hepa-
ti tində həyata keçirilən tədbirlərdən fərqlənmir.

İİV-İnfeksiya /QİÇS

İnsanın immunçatışmazlıq virusu (İİV) əsasən təmas mexa-
nizmli antroponoz xəstəliyi törədir. O, immun sistemin z ə də lən -
məsi ilə səciyyələnir ki, bu da qazanılmış immunçatış mazlıq 
sindromunun (QİÇS) inkişaf etməsinə və ikincili xəstəlik lərdən 
ö lü  mün baş verməsinə gətirib çıxarır.

Törədici. İİV retroviruslar (Retroviridae) ailəsinə, ləng ge  dişli 
viruslar (Lentivirus) yarımailəsinə aiddir. Lentivirusların 7 növü 
məlumdur ki, onlardan 6-sı heyvanlar üçün patogendir və yalnız 
1-i (İİV) insanda xəstəlik törədir. İnsanın immunça tışmazlıq 
virusu – İİV (Human immundificiency virus – HIV) 1983-cü ildə 
Fransada limfadenopatiya ilə xəstənin qanında leyko sit lər dən ayırd 
edilmişdir.

Virusun 2 serotipi təsvir olunmuşdur: İİV-1 və İİV-2, onlar 
bir-birindən struktur və antigen xüsusiyyətlərinə görə fərq lə nir-
lər. İİV-1 daha böyük epidemioloji əhəmiyyət daşıyır ki, hazırda 
məhz bu serotip dominantlıq edir. 1-ci serotipin ştamları 3 qrupa 
b   ö    lün müşdür: M, N, O. M qrupunda 10 subtip aşkar edilmişdir 
ki, onlar belə göstərilir: A, B, C, D, F1, F2, C, G, K.

Təbii şəraitlərdə İİV qurumuş substratda bir neçə ay ərzin də, 
b ö yük miqdarda virus hissəcikləri olan mayelərdə, məsələn, qan, 
eya kulatda bir neçə gün, dondurulmuş qan zərdabında bir neçə il 
qalır.

560C temperaturda 30 dəqiqə qızdırılma virusun infeksion 
tit rinin 100 dəfə azalmasına səbəb olur, 70-800C-də virus 10 d ə-
qi qədən sonra məhv olur; 70%-li etil spirtinin və 6%-li hidrogen 
peroksidin təsiri ilə 1 dəqiqəyə məhv olur.

İnfeksiya mənbəyi. İnfeksiya mənbəyi – xəstəliyin istənilən 
mərhələsində, o cümlədən inkubasiya dövründə olan İİV-yolux-

downloaded from KitabYurdu.org



485

muş şəxsdir. İİV bütün bioloji mayelərdə (qan, sperma, uşaqlıq 
yolu şirəsi, ana südü, tüpürcək, göz yaşı, tər və s.) ola bilər və 
trans plasentar səddi keçə bilər. Lakin virus hissəciklərinin bio-
loji mayelərdə miqdarı müxtəlifdir, bu da onların epidemioloji 
əhə miyyətini fərqləndirir.

Yoluxma mexanizmi. İİV aşağıdakı mexanizmlərlə ötürülür: 
təbii – təmas, şaquli və süni (artifisial). Virusun yoluxma mexa-
niz mi müxtəlifdir: cinsi, transplasentar, parenteral (inyeksiya, t ra n -
s   fuziya, transplantasiya). Dominantlıq edən yoluxma mexa nizmi 
təmas mexanizmi olub, cinsi yolla həyata keçir. cinsi yolla ö tü -
rülmənin rolu sperma və uşaqlıq yolu şirəsində virusun yük sək 
q  a   tılığı ilə şərtlənir.

İİV-in kişi-kişi, kişi-qadın və qadın-kişi istiqamətində ötürül-
məsi mümkündür.

İİV zamanı yoluxmuş hamilə qadınların 25-35%-də şaquli y o-
luxma mexanizmi realizasiya olur. Uşağın yoluxması doğuş aktı 
za manı, həmçinin südlə əmizdirdikdə baş verir, bu zaman virus 
təkcə yoluxmuş anadan körpəyə deyil, həm də yoluxmuş uşaq-
dan əmiz dirən qadına keçə bilər.

İmmunçatışmazlıq virusu infeksiyalaşmış qanın və ondan h a-
zır  lanmış məhsulların (eritrosit kütləsi, trombositlər, təzə və don  -
durulmuş plazma) köçürülməsi zamanı ötürülür. İİV-sero po zitiv 
donorlardan qanı köçürdükdə resipiyentlər 90% halda yo lu-
xurlar. Normal insan immunoqlobulini və albumin təhlükəli d e-
yil dir, çünki bu preparatların alınması texnologiyası və xammala 
nə zarət mərhələləri İİV ilə yoluxmanı aradan qaldırır.

Stasionar şəraitində İİV-nin parenteral yoluxma yolu pasi-
yent  lərin və tibb heyətinin yoluxma ehtimalı ilə assosiasiya edir. 
Bu yola “inyeksion” narkomanlar arasında daha çox rast gəlinir.

Nisbətən nadir, lakin mümkün yoluxma variantlarına orqan-
ların, toxumaların transplantasiyası və qadınların süni maya lan dı rıl-
ması aiddir. İİV-nin hava-damcı, qida, su, transmissiv yolla ö tü   rül-
mə si sübut olunmamışdır.

İİV-infeksiyanın yayılmasında demoqrafik, tibbi, sosial, iqti-
sadi, mədəni və davranış amilləri mühüm rol oynayır.
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Risk qrupları. İİV ilə infeksiyalaşma riski əhalinin müxtəlif 
qrupları üçün eyni deyildir. Onların arasında yüksək yoluxma ris-
kinə məruz qalan qrupları ayırd etmək olar: homo-, biseksua listlər, 
“in yek sion narkomanlar”, qan və onun preparatlarının resi pi yent-
ləri, fa hişələr, tüfeyli həyat keçirənlər, azad məhəbbət t ə rəf darları, 
meh man xanaların heyəti, beynəlxalq uçuş xətlərinin he yəti, hərbi 
qul  luq çular, dənizçilər, immiqrantlar, qaçqınlar, möv sümi fəhlələr, 
turistlər.

Tibb işçilərinin yoluxma riski onun ixtisasından, vəzifə sin-
dən, infektin dozasından, infeksiyalaşmış qanla təmas dərə cə sin-
dən asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, peşə yoluxması törədici ilə 
çirklənmiş iti tibb alətləri ilə təsadüfən zədələndikdə, az hallarda 
qanın selikli qişalara və ya dəriyə düşməsi zamanı baş verir.

İİV-ə qarşı həssaslıq yüksəkdir və fərdlərin geno-, feno tipik 
polimorfizmi ilə müəyyən olunur. Virusun 3 geni (CCR5, CCR2 
və SDF1) təsvir olunmuşdur ki, onlar molekulların sintezinə n ə-
za rət edir və sahibin hüceyrələrinə İİV-nin daxil olmasında işti-
rak edirlər.

Epidemik prosesin xüsusiyyətləri. İİV-infeksiyanın bütün 
qitələrdə yayılması, qeydə alınmış şəxslərin, xəstələrin və QİÇS-
dən ölmüş insanların sayının artması ilə xarakterizə olunur.

İlk dəfə qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu (QİÇS) 
1981-ci ildə təsvir olunmuşdur. Uzun illər İİV-infeksiya və onun 
son mərhələsi olan QİÇS təkcə homoseksualistlərin və narko-
manların xəstəliyi hesab edilirdi. Hazırda İİV/QİÇS mühüm 
tibbi-sosial problemdir, belə ki, bütün dünyada xəstə və yolux-
muş şəxslərin sayı durmadan artır.

XX əsrin 80-ci illərində İİV-infeksiya ilə qeydə alınmış hadi-
sələrin əksəriyyəti mərkəzi Afrika və ABŞ-ın payına düşürdü. 
2000-ci ilin sonundan etibarən bütün qitələr epidemiyaya cəlb 
olunmuşdur.

90-cı illərin ortalarına qədər İİV-nin yoluxmasında əsasən 
cinsi yol əsas idi ki, bu da İİV-infeksiya zamanı epidemik prose-
sin özünəməxsusluğunu müəyyən edir. 1996-cı ilin ikinci yarı-
sından etibarən İİV-nin aparıcı yoluxma yolu dəyişir. Birinci 
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yer də “inyek sion” yol durur ki, o da narkomanlar arasında üs -
tün   lük təşkil edir – onlar psixi-fəal maddələri venadaxili yeri-
dirlər. İİV ilə infeksiyalaşmış hamilə qadınların sayı da artmışdır 
ki, bu da İİV-infeksiyalaşmış analardan doğulmuş uşaq ların s a-
yı nın artmasına gətirib çıxarır.

Xəstələnmə haqqında məlumatlar kifayət qədər sürətlə d ə yi-
şir, onların dürüstlüyü işlədilən diaqnostik sistemlərdən və m ü a-
yi nə olunan kontingentlərdən asılıdır. Ən yüksək letallıq həm çi-
nin gənc yaşda qeyd olunur. İnfeksiyanın inkubasiya müddəti 
uzun müd dətlidir, o, 2-7 həftədən 3 aya qədər, ayrı-ayrı hallarda 
– 1 ilə qədər davam edir. Xəstələnmə halları “yuva” xarakterində 
olub, bir infek siya mənbəyinin, məsələn, cinsi partn yorun və ya 
k eç   mişdə qan, sperma donoru olan şəxsin ətrafında qruplaşır.

Laborator diaqnostikası. İİV-infeksiya diaqnozunu təsdiq 
etmək üçün virusoloji, molekulyar-genetik (ZPR) və Seroloji (İFA, 
immun blottinq) metodlardan istifadə edilir. Standart və daha çox 
işlədilən prosedur – İFA-da İİV-ə qarşı əkscisimlərin a ş kar edil-
məsidir.

İİV-ə qarşı əkscisimlər yoluxma anından etibarən 2 həftədən 
3 aya qədər olan dövrdə əmələ gəlir. Bəzi hallarda bu müddət 6 
aya qədər uzanır. İFA zamanı birinci müsbət nəticə aldıqda müa-
yinə daha 2 dəfə İFA test-sistemin müxtəlif seriya ları ilə aparılır. 
Əgər bu vaxt müsbət nəticə alınmışsa, qan zər da bını immun blot-
tinq metodu ilə müayinəyə göndərirlər. İm mun blottinqin nəti cə-
ləri müsbət, şübhəli və mənfi qiymət ləndirilir.

İİV-infeksiyanın diaqnostikası zamanı zəncirvari polime ra za 
reakiyasının qoyulması üçün test-sistemdən istifadə edilir. Xəs-
tə liyin erkən mərhələsində İİV-nin yüksək miqdarı proqnostik 
cəhətdən pis əlamət sayılır ki, bu da virusun aqressivliyindən 
xə bər verir.

Uşaqlarda anadangəlmə İİV-infeksiyanı təyin etmək və ya is -
tis na etmək üçün uzunmüddətli müşahidə dövrü (3 ildən az) t ə ləb 
olu nur. Uşaqda İİV-ə qarşı əkscisimlər doğulduqdan ilk 6-12 ay 
ərzində İİV-ifeksiyanı aşkar etməyə imkan vermir, belə ki, bu, ana-
nın əkscisimləri ola bilər. Uşaqda 18 yaşda yalnız əks ci sim lərin 
aşkar  lanması İİV-infeksiyanın olmasını göstərir.
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Xəstəyə ilk dəfə aşkar edilmiş İİV-infeksiya diaqnozu xəbəri 
verildikdə psixoloji yardım göstərilməlidir.

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. İİV-infeksiya ilə m ü-
ba rizə kompleks şəkildə aparılmalıdır. ÜST ekspertləri aparılan 
tədbirləri 4 əsas qrupa bölürlər: 

–  İİV-nin cinsi və perinatal ötürülməsinin qırılması;
– köçürülən qanın və onun preparatlarına nəzarətin apa rıl-

ması;
– cərrahi və stomatoloji müdaxilələr zamanı İİV-nin ötürül-

məsinin qarşısının alınması;
– İİV-infeksiyalı şəxslərə, onların ailə üzvlərinə və ətraf d a kı-

lara tibbi yardım göstərilməsi və sosial dəstəyin verilməsi. 
Ölkədə İİV-infeksiya üzrə mübarizə və profilaktika xüsusi 

xidmət idarələri tərəfindən yerinə yetirilir ki, buraya QİÇS-lə m  ü -
ba rizə Mərkəzi, skrininq laboratoriyalar, psixi-sosial məslə hət və 
k ö nüllü (anonim) müayinə kabinetləri daxildir.

Tibb heyəti arasında İİV-nin profilaktikası. Bu məqsədlə 
a şa ğıdakı normativ qaydaların yerinə yetirilməsi vacibdir:

• tibbi əhəmiyyətli istənilən əməliyyatı yerinə yetirdikdə MPM 
işçisi xələt, ləçək, birdəfəlik maska (lazım gəldikdə – eynək və 
ya qoruyucu lövhə) geyinməli, dəyişək ayaqqabısı olmalıdır – 
şöbədən, laboratoriyadan, əməliyyat kabinetindən onlarla çıx-
maq qadağan edilir;

• əllərin qan, qan zərdabı və ya digər bioloji mayelərlə çirk lən-
məsi baş verə biləcəyi bütün əməliyyatlar ikiqat rezin tibb əlcək-
lə  rində aparılmalıdır. Bir dəfə çıxarılmış rezin əlcəklər əl lərin 
çirklənməsi ehtimalı olduğu üçün təkrarən istifadə edilmir. İş pro-
se sində əllər 70%-li spirt və ya virulisid təsirə malik hər han sı 
digər dezinfeksiyaedici preparatla zərərsiz ləşdirilir;

• bütün tibb mütəxəssisləri kəsici və deşici alətlərlə (iynələr, 
skalpel, bor maşınlar, separasiya lövhələri və s.) işlədikdə təhlü-
kə sizlik qaydalarına əməl etməlidirlər; əlcəklərin və əllərin d e-
şil məsi və kəsilməsindən qorunmaq lazımdır;

• dəri örtükləri zədələndikdə təcili olaraq əlcəklər dezinfek siya 
vasitələri ilə işlənməli və təcili çıxarılmalıdır; yaradan qanı ç ı-
xar maq, sonra axar su altında əlləri sabunla yumaq, 70%-li 
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spirtlə silmək və yaraya 5%-li yod məhlulu sürtmək lazımdır. 
Əllər qanla çirkləndikdə onları təcili şəkildə 30 saniyə müd-
dətində dəri antiseptiki (70%-li spirt, 3%-li xloramin məhlulu, 
yodonat, sterillum, okteniderm, oktenisept, xlorheksidin və s.) ilə 
isladılmış tamponla silmək, sonra iki dəfə isti su və sabunla 
yumaq və fərdi dəsmalla (salfet) quruyana qədər silmək lazımdır;

• qan və ya digər bioloji mayelər gözün selikli qişasına düş-
dükdə onları təcili su və ya 1%-li bor turşusu ilə yumaq lazımdır; 
burnun selikli qişasını – 1%-li protarqol məhlulu ilə i ş lə mək, 
ağzın selikli qişasını – 70%-li spirt məhlulu və ya 0,005%-li 
kalium-permanqat məhlulu, 1%-li bor turşusu ilə y a xa lamaq 
lazımdır;

• əllərdə yara olduqda, dərinin eksudativ zədələrində və ya nəm 
dermatit zamanı tibb işçiləri müəyyən müddət pasiyentlərə qul-
luqdan kənarlaşdırılır və onlara qulluq zamanı işlədilən əşya larla 
təmas aradan qaldırılır. Zərurət olduqda dərinin bütün zədə lən-
miş yara sahələri örtülməlidir;

• işçi stolların üzəri iş gününün sonunda (qanla çirklənmə z a-
manı – dərhal) virulisid xassələrə malik dezinfeksiyaedici vasi tə-
lər lə işlənməlidir. Əgər onların səthi qan və ya qan zərdabı ilə 
çirklənmişsə, prosedurlar iki dəfə – həmin an və 15 dəqiqə f a silə 
verməklə yerinə yetirilir;

•  infeksiyalaşmış material döşəməyə, divarlara, mebelə, ava-
dan  lığa düşdükdə çirklənmiş yerlərin üzərinə dezinfekiyaedici 
vasitələr tökülür, sonra dezinfeksiyaedici məhlulda isladılmış ə s ki 
ilə silinir. İstifadədən sonra həmin əski içərində dezin fek siyaedici 
maddə olan qaba qoyulur və avtoklavda zərərsiz ləş dirilir.

• qida qəbul etmək, siqaret çəkmək və kosmetik vasitələrdən 
istifadə etmək yalnız bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi 
izolyasiya olunmuş yerlərdə icazə verilir.

Bütün işçi yerlər (məsələn, stomatoloji kabinet) dezinfek-
siyaedici məhlul və ilkin tibbi yardım dərman qutusu ilə təmin o lun-
malıdır. Tibb işçilərinin yoluxmadan qorunması və pasiyent lərin 
yoluxmasının qarşısının alınması məqsədilə stomatoloji ə mə -
liyyatlar zamanı aşağıdakı tədbirlərə riayət olunmalıdır:
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• hər xəstəni müayinə etdikdən və ya infeksiyalaşmış materi-
alla yoluxma ehtimalı olan əməliyyatdan sonra əlləri səylə y u-
maq lazımdır;

• yüksək yoluxma riskli əməliyyatlardan sonra (parenteral 
ə mə liy yatlar, güclü xoralaşmış selikli qişalarla və dəri ilə təmas 
zamanı) cərrahi təmizləyici məhlullar işlətməklə əllər səylə y u-
yulmalıdır. Onlar olmadıqda – sabunla yumalı, sonra 70%-li spirt 
məhlulu ilə işlənməlidir;

• orta və aşağı riskli əməliyyatlarda (zədələnmiş selikli qişalar 
və dəri ilə təmas) əlləri adi sabunla yumaq kifayətdir;

• işdən əvvəl qoruyucu eynəklər və ya plastmas lövhələr, qoru-
yucu maska taxmaq lazımdır;

• birdəfəlik əlcəklərin istifadəsi mütləqdir;
• dərinin eksudativ zədələnmələri olan həkimlər invaziv ə mə-

liy yatları yerinə yetirməməlidirlər;
• pasiyentdə İİV-infeksiyadan şübhələndikdə həkim-stomato-

loq cərrahi xələt və papaq (ləçək) geyinməlidir;
• iti alətlərlə (skalpel, birdəfəlik iynələr, borlar, disklər, endo-

dontik alətlər) işlətdikdə xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl 
olunmalıdır;

• birdəfəlik alətlər yalnız bir dəfə işlədilməlidir; 
• pasiyentlərin əməliyyatdan əvvəl ağzını yaxalaması prose-

durlar zamanı aerozolda olan mikroorqanizmlərin sayını azal dır – 
təkcə su ilə qarqara aerozollarda mikroorqa nizm lərin sayını 75%-ə 
qədər, xüsusi qarqara vasitələrindən istifadə zamanı isə 98%-ə 
qədər azaldır.

İİV-infeksiyalı şəxslərin hüquq və vəzifələri. Müvafiq q a-
nun  vericiliyə əsasən dövlət bütün İİV-infeksiyalı şəxslərə İİV-
infeksiyanı aşkar etmək üçün tibbi müayinədən keçməyi (ano-
nim) təmin edir; həmçinin ixtisaslı və xüsusi tibbi yardımla 
pulsuz xidməti təşkil edir. İİV-infeksiyalı şəxslərin ölkədə h   ə    rə  -
kə tinə, tədris müəssisələrinə və işə qəbul edilməsinə məhdu diy -
yət qoyulmur və bununla onların bütün hüquqlarının qorun ma-
sına zəmanət verilir.
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İİV-infeksiyalı şəxslər digərlərini İİV-infeksiya ilə yolux-
dur ma cəhdində olduqda və yoluxdurduqda cinayət məsuliy yə-
ti nə cəlb edilirlər. 

Mikoplazmoz 

İnsanın mikoplazmalar tərəfindən törədilən xəstəlikləri m i-
ko plazmozlar qrupunda birləşir. Mikoplazmalar təbiətdə mövcud 
olan sərbəst yaşamaq və çoxalmaq qabiliyyətinə malik orqa-
nizmlərin ən kiçikləridir. Mikoplazmalar qrupuna m ik ro  or  qa-
nizmlərin iki cinsi daxildir: mikoplazmanın özü və ureaplazma. 
P a togen mikoplaz maların üç növündən ikisi (Mycop lasma homi-
nis, Mycoplasma genitalium) cinsi təmas zamanı (urogenital 
mikoplazmoz), biri hava-damcı yolu ilə (Mycoplasma pneumonia 
– respirator mikoplazmoz) ötürülür. Mikoplazmalar digər mikro-
orqanizmlərlə assosiasiyalarda müxtəlif xəstəliklər törədə bilir – 
onlar sidik-cinsiyyət üzvlərində və tənəffüs üzvlərində parazitlik 
edərək vaginitlər, salpingitlər, pielonefrit, kişi sonsuz luğu, pnev-
moniya, KRX törədirlər. “Təmiz şəkildə” (monoin feksiya) m i kop-
lazmaların törətdiyi xəstəliklər, bir qayda olaraq, az simptomlu, 
hətta simptomsuz keçir.

Mikoplazmozların etiologiyası. Mikoplazmalar ilk dəfə 1937-
ci ildə aşkar edilmişdir. Ən kiçik sərbəst yaşayan bu pro kariotlar 
Mollacutes sinfinin Mycoplasmatales sırasına mənsub olan M y-
cop lasmatajeae ailəsinə daxildir. Təsnifata əsasən viruslar, bak-
teriyalar və ibtidailər arasında aralıq mövqe tutur. Onlar sərbəst 
mövcud ola bilmirlər, çünki əsas qida maddələrini sahib orqaniz-
min hüceyrələrində parazitlik etməklə onlardan alırlar. Mikop-
lazmalar, adətən, epiteli hüceyrələrinə – bağırsaq, tənəffüs və 
sidik-cinsiyyət yollarının selikli qişasına yapışırlar.

İnsanda rast gəlinən çoxlu sayda mikoplazmalar arasında yal-
nız 4 növü müəyyən şəraitdə xəstəlik törədə bilir. Onlardan biri – 
Mycoplasma pneumonia tənəffüs sistemini zədələyərək boğazda, 
bronxlarda, ağciyərlərdə iltihabi xəstəliklər törədir. Qalan üçü – 
Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma ure-
alyticum sidik - cinsiyyət mikoplazmozunun t ö rə diciləridir və 
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onlar hazırkı dövrdə cinsi yolla keçən xəstəliklər sırasında 
mühüm yer tutur.

Mikoplazma hüceyrələrinin orta ölçüsü 0,3-0,8 mkm, orta 
diametri isə 0,42 mkm təşkil edir. Lakin inkişafın müəyyən mər-
hələlərində uzunluğu 150 mkm qədər uzanmış sapvari h ü cey-
rələr əmələ gətirən növlərə də təsadüf edilir. Adətən, m i kop-
lazma koloniyaları eukariotların hüceyrə membranında p a ra zitlik 
edərək hüceyrə möhtəviyyatından qida maddəsi kimi isti fadə 
edirlər.

M. genitalium ilk dəfə insanın urogenital yolunda aşkar edil-
mişdir (adı da buradan götürülmüşdür). Lakin o, respirator yolu 
k o lo niyalaşdırmağa daha çox meyillidir. M. genitalium öz gene-
tik və antigen əlamətlərinə görə M. pneumoni-yə yaxındır və y ük -
sək pnevmotropluğa malikdir. M. hominis əsasən urogenital yolun 
aşağı şöbələrini koloniyalaşdırır və həm böyüklərdə, həm də 
u şaq larda aşkar edilir. M.pneumoniae dəyişkən hərəkətliliyə m a-
likdir; əsasən insanın respirator yolunda yaşayır, lakin daxili üzv-
lərin və sinir liflərinin toxumalarında da parazitlik etməyə q a dir-
dir. Ureaplasma urealyticum əsasən insanın urogenital y o lunda 
və burun-udlağında yaşayır.

Mikoplazmaların xarici mühitdə davamlılığı azdır, onlar tez-
liklə məhv olurlar, ona görə də əsas yoluxma üsulu cinsi və ya 
sıx məişət təmasıdır. Məişət yolu ilə yoluxma, məsələn, digə ri-
nin (ailə üzvünün və s.) alt paltarı və ya çimərlik paltarını geyi-
nər kən, hamam dəsmalını istifadə üçün kiməsə verərkən və s. 
zamanı baş verə bilər. Mikoplazmoz, bir qayda olaraq, gizli, 
əsasən silinmiş, azsimptomlu formalarda keçir. 

Hazırda müxtəlif mənbələrdən (keçilərdən, qoyunlardan, q a-
ra  maldan, donuzlardan, gəmiricilərdən, quşlardan, həmçinin xəs-
tə və sağlam insanlardan) alınan mikoplazmaların 40-dan ar tıq 
növü məlumdur. İnsanda mikoplazmaların 9 növü aşkar e dil  miş-
dir, lakin patologiyada onlardan yalnız 3 növ əhəmiyyət kəsb 
edir: Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureap-
lasma urealyticum. 

Epidemiologiyası. Mikoplazmalar təbiətdə geniş yayılmış-
dır. Onların əksəriyyəti bitkilərin və heyvanların parazitləridir, 
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lakin bəzi növləri saprofitdir. Ümumilikdə mikoplazmaların yüz-
dən artıq növü və iki yüzdən artıq yarımnövü (serovarı) vardır. 
İn san mikoplazmaların ən azı 14 növü üçün təbii rezervuardır. 
Miko plazmaların əksəriyyəti xlamidiyalar, rikketsiyalar, barto-
nel lalar və viruslar kimi hüceyrə parazitləridir. Lakin adları ç ə-
kilən mikroorqanizmlərdən fərqli olaraq, nüvədə və ya sitop laz-
mada deyil, hüceyrə membranında yaşamağa üstünlük v e rə rək, 
onların səthində yerləşir, içərisinə girir və ya hətta on lara “q a-
rışırlar”. İnsan orqanizmində mikoplazmaların parazitlik e t məsi 
üçün obyektlər epitelinin sinir liflərinin, parenximatoz üzv lərin, 
əzələlərin, oynaqların, vəzilərin hüceyrələri, həm çinin qan 
hüceyrələri və insanın müxtəlif üzvlərində normal və ya Patoloji 
halda yaşayan digər mikroorqanizmlərin hücey rə lə ri dir.

 Xəstəliyin yayılmasının iqlim şəraitindən açıq-aşkar asılılığı 
müşahidə edilir. Tənəffüs yollarının selikli qişalarının, eşitmə üzvü-
nün, oynaqların, qanyaradıcı və parenximatoz üzvlərin m i kop laz-
mozları hələ kifayət qədər öyrənilməmişdir və onlar çox vaxt v i rus 
infeksiyaları hesab edilir. 

Müxtəlif növlü mikoplazmalar üçün infeksiyanın aşağıdakı 
yoluxma yolları müəyyən edilmişdir: cinsi, maye (damcı – 
m a  ye və məişət – birbaşa təmas və ümumi istifadə əşyaları vasi-
təsilə baş verən yol da daxil olmaqla), bətndaxili və natal (infek-
siyalaşmış ananın doğuş yollarından keçərkən).

İnfeksiya mənbəyi yalnız mikoplazmozlu xəstə və ya miko-
plazma gəzdiricisi olan sağlam insandır. Mikoplazmalara ən çox 
ilin soyuq vaxtı təsadüf olunur. Sidik-cinsiyyət mikoplaz mozu 
k işi lərdə qeyri-qonokokk uretriti və qadınlarda çanaq üzvlərinin 
iltihabi xəstəlikləri şəklində xlamidioz və süzənəklə müqayisədə 
xeyli az müşahidə olunur. Çox vaxt qarışıq xəstəlik, həmçinin 
mi ko plazmaların sağlam gəzdiriciliyi müşahidə olunur, bu isə 
infeksiyanın dölə keçməsi üçün təhlükə yaradır. Bətndaxili i n-
fek  siyalaşma qalxan infeksiya (bəzən hematogen) nəticəsində 
baş verə bilər, doğuş zamanı dölün infeksiyalaşma təhlükəsi 
y ük  səkdir. Hamiləliyin erkən dövrlərində infeksiyalaşma zamanı 
özbaşına abort baş verə bilər. Urogenital mikoplazmoza hər yer-
də rast gəlinir. Belə ki, çoxsaylı işlər sidik-cinsiyyət yolunun tri-
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xomonada, qonokokk və xlamidiya zədələnmələri, qadın cin siy-
yət sahəsinin naməlum etiologiyalı kəskin və xronik ilti hab ları, 
hamiləliyin və dölün patologiyaları zamanı miko plaz ma infeksi-
yasının xeyli yayıldığını göstərir.

Urogenital ureaplazmoz əhalinin müxtəlif qrupları arasında 
kifayət qədər geniş yayılmışdır. Cinsi aktivliyi yüksək olan şəxs-
lərdə, cinsi yolla keçən bəzi xəstəliklərdə – süzənəkdə, trixomo-
niazda və ən çox hamiləlik zamanı o, daha böyük tezliklə aşkar 
olunur.

Ədəbiyyat məlumatlarına görə, genital infeksiya simptomları 
olan qadınların 80%-də və reproduktiv funksiyanın pozğun-
luqları olan qadınların 51%-də ureaplazmalar aşkar edilmişdir. 
Ureaplazmalar herpes və kandidamikoz infeksiyaları olan xəstə-
lərdə daha çox aşkar edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, onlar 
qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox və daha yüksək titrlərdə a ş-
kar edilir. 

Mikoplazma infeksiyasının cinsi yolla keçməsi faktı şübhə 
d  o  ğurmur. Bundan başqa, dölün bətndaxili infeksiyalaşmasına 
gətirib çıxaran şaquli yoluxma yolu da mövcuddur. Yarımçıq və 
vaxtında doğulmuş uşaqlar qrupunun müayinəsi göstərmişdir ki, 
yarımçıq doğulmuş uşaqların qan zərdabı nümunələrinin 53%-
də və vaxtında doğulmuş uşaqların qan zərdabı nümunələrinin 
42%-də mikoplazmalara qarşı antitellər vardır. Bu məlumatlar 
anti tel lərin transplasentar yolla ötürülməsinin mümkünlüyünü 
sübut edir.

Son illər sidik-cinsiyyət üzvləri sisteminin mikoplazma etio-
logiyalı zədələnmələri xeyli artmışdır və sidik-cinsiyyət üzv lə ri-
nin bütün iltihabi xəstəliklərinin təqribən 40%-ni təşkil edir. 
Onlar sürəkli gedişə malikdir, çox vaxt residivləşir, ağırlaşmala-
rın əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Qarışıq zöhrəvi xəstəliklər 
zamanı mikoplazmaların rolunu heç kim inkar etmir.

Urogenital mikoplazmoz da hər bir yoluxucu xəstəlik kimi 
inkubasiya dövrünə malikdir. Urogenital mikoplazmozlar za manı 
inkubasiya dövrünün müddəti 3 gündən 3 – 5 həftəyə qədər 

M.hominis infeksiyasının digər mikroorqanizmlərlə assosia-
siyaları zamanı onun xeyli aktivləşməsi qeyd olunmur, onların 
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rolu bu infeksiya olduqda əhəmiyyətli dərəcədə artır. M.homi-
nis-in aşkar olunma faizinin trixomoniaz, süzənək, xlamidioz 
za manı çox olması, yəqin ki, insanın sidik - cinsiyyət sahəsinin 
müxtəlif iltihabi proseslərinin etiologiyasında qarışıq mikop-
lazma – qonokokk, mikoplazma – xlamidiya və mikoplazma – 
trixomonada infeksiyalarının rolu olduğunu göstərir. Genital 
mikoplazmalarla yoluxmada cinsi yolun əsas olmasını qəbul e t-
məklə, qadınların, xüsusən də qızların birbaşa olmayan təmas 
zamanı yoluxması da nəzərə alınmalıdır. İnfeksiya müxtəlif məi-
şət əşyaları (yataq ağları, gecə güvəcləri) və kifayət qədər zərər siz-
ləşdirilmədikdə mama-ginekoloji kabinetlərin alətləri (uşaqlıq yolu 
ucluqları, rezin əlcəklər, ginekoloji güzgülər) ilə də keçə bilər.

Sosial vəziyyətin aşağı olması, oral kontraseptiv preparatlar-
dan və uşaqlıqdaxili vasitələrdən istifadə edilməsi, hamiləlik, 
qonokokk, xlamidiya, trixomonada uretriti olan cinsi partnyorlar 
mikoplazmozla xəstələnməni kontrol qrupla müqayisədə xeyli 
artırır. Prezervativlərdən müntəzəm istifadə edilməsi cinsi part-
nyorlarda mikoplazmaların aşkar olunma tezliyini azaldır.

Parazitar mikoplazmalar sahibə münasibətdə ciddi növ spesi-
fikliyinə malikdirlər, bir növün fərdləri arasında yayıla bilir və 
onlar üçün potensial patogenlər ola bilirlər. Mikoplazmalar x a-
rici mühitə bir neçə maddə, məsələn, hemolizinlər və ən azı bir 
ney ro toksin ifraz edirlər. İnsanlarda tənəffüs yollarının infeksiya-
ları zamanı patogenezin birinci mərhələsi mikoplazma ların epi-
teli hüceyrələrinin səthində yerləşən reseptorlara yapışmasından 
ibarətdir. Selikli qişaların iltihab reaksiyası baş verir, sonra isə 
interstisial pnevmoniya və nekrozlaşan bronxit inkişaf edə bilər.

Urogenital infeksiyaların etioloji strukturu daim dəyişir. Son 
zamanlar xlamidiya, virus, mikoplazma infeksiyalarının və qarı-
şıq infeksiyaların tezliyi kəskin surətdə artmışdır; antibiotiklərə 
qarşı inkişaf etməkdə olan davamlılıq və orqanizmin cavab reak-
siyalarının xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq, onlarla mübarizə 
xeyli çətinliklər törədir.

Klinikası. Mikoplazma infeksiyası zamanı qadınların c i n siy-
yət üzvlərində iltihabi proses zəif ifadə olunur və çox vaxt, de -
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mək olar ki, subyektiv hissiyyat törətmir. Lakin qeyd etmək l a-
zımdır ki, mikoplazmoza monoinfeksiya kimi yalnız 12 - 18% 
h al larda rast gəlinir, digər patogen mikroblarla assosiasiyada isə 
87 - 70%, xlamidiyalarla–25–30% hallarda təsadüf edir. Qeyd 
olu nur ki, naməlum etiologiyalı kolpitlər və servisitlər zamanı 
M.hominis klinik sağlam qadınlarda olduğuna nisbətən 2 - 4 dəfə 
çox aşkar olunur.

Urogenital mikoplazmoz infeksiyaları kəskin, xronik və s imp-
tomsuz olur. Mikoplazma infeksiyası ilə assosiasiyalaşan xəstə-
liklərin xronik formalarına qeyri - qonokokk uretritləri aid edilir. 
Mikoplazmalar çox vaxt xronik ginekoloji xəstəliklər – vagi-
nitlər, servisitlər, uşaqlıq borularının, yumurtalıqların, piyliyin 
ilti habi prosesləri zamanı aşkar edilir. Simptomsuz formalar və 
ya mikoplazmagəzdirənlik sidik-cinsiyyət üzvlərinin selikli qişa-
sında reaktiv iltihabi əlamətlərlə müşayiət olunmur. Mikoplaz-
moz lokalizasiyasına görə də təsnif olunur (uretrit, balanit, pros-
tatit, epididimit, servisit, bartolinit, endometrit, salpingit və s.). 
İnfeksion prosesin inkişafı immunitetin ümumi zəifləməsi, hor-
monal statusun dəyişməsi və orqanizmin taqətdən düşməsinə g ə-
ti rib çıxaran vəziyyətlər zamanı mümkündür. Törədici urogenital 
yolun selikli qişasının epitel hüceyrələrinə daxil olur. Qadınlarda 
ilkin infeksiya ocağı, bir qayda olaraq, uşaqlıq boynunun və ya 
uretranın selikli qişasıdır. İnfeksiyanın əsas yayılma yolu onun 
uşaqlıq boynundan uşaqlığın daxili qişası ilə uşaqlıq borularına 
və sonralar qarın boşluğuna qalxan yolla yayılması za  manı sidik 
- cinsiyyət üzvlərinin selikli qişasının epiteli örtük lə ri nin ardıcıl 
surətdə zədələnməsidir. Kiçik çanaq üzvlərində i l  ti  hab prosesi-
nin inkişafı sonsuzluq, uşaqlıqdankənar hamiləlik, hamiləliyin 
pozulması kimi ağırlaşmalara gətirib çıxarır.

Qadınlarda təzə süst gedişli urogenital mikoplazma zədə lən mə-
ləri az-az hallarda müşahidə edilir. Onlar xarici cinsiyyət üzv ləri 
nahiyəsində qısamüddətli, zəif qaşınma və uşaqlıq y o lun dan və ya 
sidik kanalından azacıq tez kəsilən ifrazatın gəl məsi şək lində təza-
hür edir ki, bu da narahatlıq törətmir. Xəstələr tibbi yar dıma mür a-
ciət etmirlər, onlar yalnız infeksiya mənbəyi kimi müayinə olu nar-
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kən və ya urogenital mikoplazmozla xəstə lənmiş cinsi p a rtn yor ların 
müayinəsi zamanı aşkar olunurlar.

Süst mikoplazma vulvovaginitləri, uretritləri, servisitləri, bir 
qayda olaraq, urogenital mikoplazmozun xronik formasına k e-
çirlər. Xəstələr sidik - cinsiyyət üzvləri nahiyəsində vaxtaşırı baş 
verən qaşınmadan, özbaşına yox olan və bir müddətdən sonra 
yenidən meydana çıxan və güclənən az miqdarda selikli ifrazat-
dan şikayət edirlər.

Çox vaxt qadınlarda urogenital mikoplazmozun subyektiv və 
obyektiv klinik əlamətləri olmur və yalnız sidik - cinsiyyət yol-
larından gələn ifrazatın və ya onlardan götürülmüş qaşıntının 
müayinəsi mikoplazmaları aşkar edir. Belə qadınlar mikoplaz-
magəzdirənlər və mikoplazma infeksiyasının rezer vuarıdırlar.

Laborator diaqnostikası. Kultural metod mikoplazmaların 
(ureaplazmaların) süni mühitlərdə çoxalma qabiliyyətinə ə  sas -
lanır. Qidalı mühitə çox vaxt müəyyən növ üçün spesifik fer  -
ment olduqda rəngli reaksiya verən və ya PH mühitinin dəyiş-
məsinə reaksiya göstərən indikatorlar daxil edilir ki, bu da nəti-
cələrin vizuallaşdırılmasını asanlaşdırır və bəzən miko plazma-
ların müxtəlif növlərini onların biokimyəvi xüsusiy yət lə rinə 
görə diferensisiya etməyə imkan verir. Bəzən yetişmiş koloniya-
ların növ mənsubiyyəti immunoloji və genetik metodlarla müəy-
yən olunur. Kultural metodun şərti – 100 % həssaslıqla (əslində 
isə 80 %-dən çox olmur) “qızıl standart” hesab olunur. Qalan 
metod ların həssaslığını kultural metoda münasibətdə faizlə ifadə 
etmək qəbul edilmişdir. Bu metodun mühüm çatışmazlığı onun 
müddətidir – bir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər. Təcrübədə, 
bir qayda olaraq, 5-7 günlə kifayətlənir, bundan sonra nəticəni 
qiymətləndirməyə cəhd göstərirlər.

Sitoloji metod tədqiq olunan materialda (yaxmalarda, yuyun-
tularda, bəlğəmdə, plevra eksudatında və ya bioptatda) miko-
plaz   maların bilavasitə müşahidə edilməsini nəzərdə tutur. Miko-
plaz maların hər bir növü üçün öz standartlaşdırılmış diaqnostika 
metodları mövcuddur. İmmunflüoressensiya reaksi ya larına (İFR, 
DİF), immunferment reaksiyalarına (İFA), genetik markerlərin 
is ti  fadəyə (ZPR) işlədilməsinə əsaslanan metodlardan istifadə 
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e  dil   məsi məlumdur. Diaqnostika metodları kimi, presipitasiya 
reaksiyası (PR), passiv hemoqlütinasiya reaksiyası (PHAR) və 
aqre qathemoqlütinasiya reaksiyası da (AHAR) məlumdur. Diaq-
nostika məqsədilə çox vaxt Seroloji reaksiyalardan (KBR, d o-
layı hemaqlütinasiya reaksiyası, soyuq aqlütininlərin təyin edil-
məsi) istifadə edilir. Antitellərin titrinin 4 dəfə və daha çox a rt   ması 
diaqnostik meyar hesab edilir. Hema qlüsinasiyanın lən gimə reaksi-
yası (HALR) daha həssasdır. KBR və DHAR anti tellərin aşkar 
edil  məsində istifadə edilir, lakin hamilə qadınların və ya uretritli 
x əs tələrin müayinəsində onlardan istifadə edilmir. S e ro  loji reaksi-
yalardan əhali qruplarının kütləvi müayinəsi z a manı tətbiq edil-
məsi məqsədəuyğundur.

Mikrobioloji analiz üçün nümunələr sidik kanalının selikli q i-
şa sından, uşaqlıq yolu tağlarından, uşaqlıq boynu kanalından, 
periuretral nahiyədən götürülür. Mikoplazmaları aşkar etmək m  əq  -
sə dilə sidik nümunələrinin birinci səhər porsiyasından götü rül məsi 
daha yaxşıdır. Abort olunmuş və ölü doğulmuş döllər, am ni osintez 
zamanı alınmış sular da mikrobioloji müayinədən keçirilir.

Mikoplazmozların müalicəsi. Əksər hallarda M.hominis və 
U.urealyticum pasiyentlərdə urogenital yolun digər törədiciləri 
ilə birlikdə mikstinfeksiya şəklində aşkar edilir. Onlar, adətən, 
xlamidioz, kandidoz, qardnerelyozla, az-az hallarda isə trixomo-
niazla birlikdə təsadüf edirlər. Mikoplazmaların antibio tiklərə 
qar şı münasibəti onlarda hüceyrə divarının olmaması ilə müəy-
yən olunur. Onların əksəriyyəti tetrasiklin sırası antibiotik lərə, bir 
çox makrolidlərə, linkozamidlərə və streptoqraminlərə, amino-
qlikozidlərə və xloramfenikola qarşı həssasdır. 

Genital mikoplazmozun müalicəsi kompleks olmalı və ona 
həm törədiciyə təsir edən preparatlar, həm də orqanizmin qeyri-
spe sifik müqavimətini stimullaşdıran preparatlar daxil edilmə lidir. 
Mikoplazma infeksiyasına monoinfeksiya kimi olduqca na dir 
hallarda rast gəlməsini, əsasən xlamidiozla, trixomo niazla, qard-
nerelyozla və digər infeksiyalarla birgə təsadüf etmə sini nə zərə 
alaraq, mikoplazmozların müalicə sxeminə metronidazol qrupu 
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preparatlarının və antimikotik preparatların əlavə edilməsi v a-
cib dir. 

Hazırda mikoplazmozların terapiyasında antibiotiklər hakim 
mövqe tutur. Onların siyahısı kifayət qədər genişdir: azalidlər, 
mak ro lidlər, tetrasiklinlər, flüorxinolonlar, sefalosporinlər. Ure-
aplaz mozun terapiyası bir qədər fərqlidir, burada ən yaxşı nəti-
cələr tetrasiklinlər və makrolidlərlə terapiya zamanı alınır. Qadın-
larda müalicə qurtardıqdan 10 gün sonra kontrol müayinələr 
aparılır. Sonralar üç aybaşı tsikli müddətində üçqat müayinələr 
aparılır, yaxşı olar ki, müayinələr aybaşından bilavasitə əvvəl və 
ya onun qurtar masından 1-2 gün sonra aparılsın. Əgər müalicə 
qurtardıqdan sonra kişilərdə bir ay müddətində, qadınlarda isə 
üç aybaşı tsikli müd dətində törədici aşkar edilməsə, xəstələr s a-
ğalmış hesab olunurlar.

Profilaktika. Profilaktika metodları cinsi yolla keçən digər 
xəs  təliklərdə olduğu kimidir. Bununla yanaşı, onu da nəzərə a l-
maq lazımdır ki, ailədə xəstələrlə sıx təmasda olduqda, m ə sə lən, 
qızlarda mikoplazma vulvovaginitləri 3-30% təşkil e t mişdir. Hər 
bir aşkar vulvovaginit hadisəsinə bir neçə daha yüngül urogeni-
tal xəstəlik hadisəsi düşür. Mikoplazma infeksiyası bila vasitə sıx 
təmas zamanı yoluxdurulur (ümumi yataq, ümumi t u alet əşya la-
rından, gecə güvəclərindən, dəsmallardan istifadə edil məsi və s.).  
Bəzən mikoplaz malarla infeksiyalaşmanın mənbəyi uşaq bağça-
larında və ya körpələr evlərində xidmətçi heyət olur.

Urogenital mikoplazmozların əhali arasında geniş yayılması, 
tez-tez baş verən simptomsuz gediş epidemioloji nəzarət xidmə-
tinin, xüsusən də yüksək xəstələnmə riskinə məruz qalan şəxslər 
üzərində (onlara fahişələri, homoseksualistləri və s. aid etmək 
olar), təşkili üçün əsas ola bilər. Urogenital yolun naməlum etio-
logiyalı xronik iltihabi xəstəliklərindən əziyyət çəkən fertil yaşlı 
bütün hamilə qadınların müayinəsi son dərəcə vacibdir. Ağırlaş-
mış mamalıq anamnezi olan və hazırkı hamiləliyi qeyri-qəna ət-
bəxş keçən hamilə qadınlar da məqsədyönlü şəkildə müayinə 
olunmalıdır.

Mikoplazmozla xəstələnməyə görə yüksək risk qrupuna pielo-
nefritli və sidik daşı xəstəliyi olan xəstələr də aiddir. Prostatiti, ure t-
riti və sonsuzluğu olan xəstələr mütləq müayinə olunmalıdırlar.
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Urogenital yolun naməlum etiologiyalı xronik iltihabi xəs tə-
lik lərindən əziyyət çəkən reproduktiv yaşlı bütün qadın ların, 
həm çinin fəsadlaşmış mamalıq anamnezi olan və hazırkı hami lə-
liyi qeyri-qənaətbəxş keçən hamilə qadınların məqsəd yönlü m  ü-
a   yinəsi vacibdir. Kişilərin və qadınların əksəriyyətində xəs təlik 
xronik və ya latent formada klinik təzahürlər və subyektiv his-
siyyatlar olmadan keçdiyinə görə, xəstələrin aktiv aşkarlanması 
və müalicəyə cəlb edilməsi urogenital mikoplaz mozların uğurlu 
mübarizə metodla rından biridir. Təbii ki, belə şəxslər ö z lərini 
sağlam hesab edir, sərbəst surətdə həkimə müraciət etmir və 
mikoplazma infeksiyanın potensial mənbələri olaraq qalırlar.
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TRANSMİSSİV MEXANİZMLİ İNFEKSİYALAR

Səpgili yatalaq
  

Səpgili yatalaq – antroponoz rikketsioz yoluxucu xəstəlikdir 
və transmissiv yoluxma mexnizmi ilə ötürülür. Bu, kəskin infek-
sion xəstəlik olub, mərkəzi sinir sisteminin intoksikasiyası, vas ku-
litlərin və xırda damarların trombovaskulitlərinin əmələ g əl məsi, 
rozeolyoz-petexial səpgilərlə səciyyələnir.

Səpgili yatalağın törədicisi – Provaçek rikketsiyalarıdır 
(Rickettsia Provazeki), qram-mənfi, hərəkətsiz mikroorqanizm-
lərdir, hüceyrədaxili parazitlərdir. Törədici ətraf mühitdə hava-
nın temperaturundan və rütubətindən asılı olaraq müəyyən müd-
dət qalır. Rikketsiyalar nəm mühitdə tez ölür, qurumuş ş ə kildə 
uzun müddət sağ qalırlar. Bitlərin nəcisində (hansı ki, paltara d ü-
şür) törədici həyat qabiliyyətini və patogenliyini 3 ay və daha çox 
saxlayır. 560C-də 10 dəqiqə, 1000C-də 30 saniyə ə r zində, dezin-
fektantların təsiri altında sürətlə məhv olur.

İnfeksiya mənbəyi – səpgili yatalaqla və Brill xəstəliyi ilə 
xəs tə şəxsdir. İnsan inkubasiyanın son 2-3 günündən etibarən, b ü-
tün qızdırma dövründə və bədən temperaturu düşdükdən 2-3 gün 
(az hallarda 7-8 gün) sonra yoluxdurucu olur. Bəzi hallarda rik-
ketsiyalar keçirilmiş xəstəlikdən sonra orqanizmdə uzun müd dət 
(10-40 il) sağ qala bilər, nəticədə əvvəllər xəstəlik keçirmiş şəxs-
lərdə təkrar, residiv, səpgili yatalaq (Brill xəstəliyi) inkişaf edə b i lər.

Yoluxma mexanizmi transmissiv mexanizmdir, canlı keçiri-
cilər, əsas etibarilə paltar biti (Pediculus corporis/vestimenti), az 
hallarda – baş biti (Pediculus capitis) vasitəsilə həyata keçir. Y o-
lux muş şəxsin qanını sorduqda bitin orqanizminə düşmüş rikket-
siyalar onun həzm yolunun epitel qişasında çoxalırlar, epitel 
qişanın hüceyrələrini dağıdır və bitin bağırsaq boşluğuna d ü-
şürlər. Yoluxmuş qanı sorduqdan 4-5 gün sonra bit artıq özü y o-
lux  durucu olur. Hər növbəti qan sorma zamanı bitin orqa niz-
mindən rikketsiyalarla dolu nəcis xaric edilir ki, bu da bitin 
diş ləməsi zamanı qaşınma nəticəsində yaranmış yerdə (yarada) 
qa lır. Həmin nahiyəni qaşıdıqda rikketsiyalar insanın özü bil-
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mədən orqanizmə yeridilir və yoluxma baş verir. Bitlər rik ket-
siyaları həyatının sonuna qədər xaric edirlər. Lakin yoluxmuş və 
xəstə bitlərdə yaşama müddəti 15-18 günə qədər qısalır. İnfeksi-
yalaşmış material gözün konyunktivasına və tənəffüs yol larının 
s e likli qişasına düşdükdə səpgili yatalaqla yoluxmaq mümkün-
dür.

Həssaslıq çox yüksəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, xəstəlik 
uşaqlarda yüngül formada keçə bilər və ona görə xəstəlik aşkar 
edilməyə bilər. Postinfeksion immunitet uzunmüddətlidir.

Epidemik prosesin xüsusiyyətləri. Səpgili yatalaq hər yerdə 
yayılmışdır, lakin XX əsrin sonunda epidemik xəstələnmə əsas 
etibarilə Afrika, Asiya, Latın Amerikası ölkələrində qeydə alın-
mışdır. Risk qruplarına xidmət dairəsi işçilərini aid edirlər: bər-
bərxana, hamamxana, camaşırxana, nəqliyyat, müalicə-profi lak tik 
müəssisə lərin işçiləri və s. Səpgili yatalaq üçün qış-yaz m öv      s ü-
miliyi xarakterikdir. Hər iki cinsin nümayəndələri və b ü tün yaş 
qruplarında olan şəxslər xəstələnirlər. Rusiya ərazi sində səp gili 
yatalaq tək-tək hallarda və təkrar xəstəlik kimi – Brill xəs təliyi 
şəklində qeydə alınır.

Tibdə səpgili yatalağa müxtəlif adlar verilmişdir: “aclıq yata-
lağı”, “dustaqxana yatalağı”, “bitli yatalaq”. Bu adlar xəs tə lən-
mənin səviyyəsi ilə sosial-iqtisadi şərait: insanların kütləvi miqrasi-
yası, sıxlılıq, maddi durumun pisləşməsi, aşağı sanitar m  ə   də niyyət, 
bitlilik arasında əlaqə olduğunu göstərir ki, bunların n ə  ti  cəsində 
epidemik prosesin fəallaşması və səpgili yatalaqla xəstələnmənin 
yüksəlməsi baş verir.

İnkubasiya müddəti 6 gündən 23 günə qədər, adətən, 10-12 
gün təşkil edir.

Klinikası. Xəstəlik kəskin başlayır, temperatur sürətlə 
4  0      -      41 0 C-yə  qədər yüksəlir. Xəstələr kəskin baş ağrıları, yuxusuz-
luq, zəiflik sinir-psixi fəallığın artmasından, qıcıqlanma his siy -
ya tından şikayət lənirlər. Xəstənin üzü şişmiş, qırmızı, g ö zün 
skle rası inyeksiyalı, əsnək hiperemiyalıdır, dilin kökündə q  an -
sız       malar müşahidə olunur.

Səpgi əvvəlcə xəstəliyin 4-6-cı günü döşdə, kürək, qarın n a-
hi yəsində əmələ gəlir, sonra ətraflara yayılır. O, polimorf rozeol-
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yoz-petexial xarakterdədir. Dalaq böyümüşdür. Sağaldıqda qız-
dırma xəstəliyin 2-ci həftəsində dayanır.

Tam sağalma zamanı qalıq əlamətləri olmur. Hazırda letal lıq 
çox yüksəkdir. Keçmişdə isə səpgili yatalaqdan ölüm 5-30% təş kil 
edirdi. Hazırda birincili səpgili yatalaq halları daha qısa və yün gül 
klinikaya malikdir.

Müalicə tetrasiklin və ya levomisetin, simptomatik va sitə-
lər lə aparılır.

Laborator diaqnostikası. Qan zərdabında əkscisimləri a ş kar 
etmək məqsədilə rikketsiyaların AR, KBR, DHAR istifadə o lu-
nur.

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. Ocaqda əksepidemik 
tədbirlər xəstə aşkar edilən andan başlanır, xəstə mütləq hospita-
lizasiya olunur. Gələcəkdə epidemioloji anamnezin dəqiq ləş diril-
məsi aparılır: ətrafdakılar arasında infeksiya mənbəyinin, p edi -
kul yozlu şəxslərin aşkarlanması, həmçinin (xəstənin yaşından 
asılı olmayaraq) əvvəllər bu şəxsin səpgili yatalaq keçirməsi 
ay dınlaşdırılır.

Pedikulyoz aşkar edildikdə eyni vaxtda insanların, onların 
paltarı və mənzili sanitar işləmədən keçirilir. Dezinfeksiya məq-
sədilə işlədilən kimyəvi vasitələr müxtəlifdir və obyektdən asılı 
olaraq seçilir.

Xəstə ilə təmasda olanlar üzərində 25 gün ərzində tibbi m ü-
şa  hidə qoyulur ki, bu zaman sutkada 2 dəfə gündəlik termomet-
riya aparılır. 3 ay əvvəl qızdırma ilə müşayiət olunan istə ni lən 
xəstəlik keçirmiş şəxslərdə qan zərdabının rikketsioz diaqnosti-
kumu ilə Seroloji müayinəsi (KBR, PHAR) aparılır.

Aparılan əksepidemik tədbirlər epidemik prsosein hər 3 zən-
cirinə qarşı yönəldilmişdir. Xəstə mütləq hospitalizasiya olunur 
və onun haqqında GEM-ə təcili bildiriş göndərilir. Yoluxma m e-
xa  nizminə münasibətdə pedikulyozlu şəxslərin sanitar işlən məsi, 
onların paltarlarının, yataq dəstinin dezinseksiyası, həmçinin 
mənzilin dezinseksiyası aparılır.

Profilaktik işdə əsas diqqət pedikulyozun qarşısının alınma-
sıdır. Baxış zamanı təkcə bitlərin deyil, həmçinin onların tüklərə 
yapışmış və ya paltarlara qoyulmuş (tikiş yerləri, kəmər yerində 
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və s.) yumurtalarının, sürfələrinin aşkarlanmasına çalışmaq l a zım-
dır. Sürfələr (sirkə) xırda ağımtıl rəngdədir.

Potensial cəhətdən ən əhəmiyyətli obyektlər və kontin gentlər 
– uşaq kollektivləridir. Məktəbəqədər uşaq müəssisə lə rində 
pedikul yoza görə baxış hər gün; məktəblərdə – ildə 4 dəfə (hər 
t ə til dən sonra), seçmə olaraq – hər ay; uşaq sana toriya larında – 
uşaq qəbul edildikdə, həftədə 1 dəfə və sanatoriyadan getdikdə; 
məktəb-internatlarda – həftədə 1 dəfə aparılır. Ahıllar və qocalar 
üçün internatlarda müayinələr ayda 2 dəfə, stasionarlarda – 
qəbul edildikdə və 10 gündən bir, poliklinik qəbulda – göstərişə 
ə sa sən aparılır. Yataqxanalarda yaşayanlar – sanitar mədəniyyət və 
gigiyenik vərdişlərdən asılı olaraq qəbul edildikdə baxış aparılır.

Pedikulyozun epidemik ocağında 1 ay ərzində müşahidə q o-
yu  lur ki, orada pedikulyoza görə baxış 10 gündə 1 dəfə apa rılır. 
Səpgili yatalağın spesifik profilaktikasında epidemik göstərişə 
görə səpgili yatalaq vaksini istifadə edilir.

Brill xəstəliyi

Brill xəstəliyi klinik-epidemioloji baxımdan səpgili yatalağın 
müxtəlif növü olub, əvvəllər səpgili yatalaq keçirmiş insanlar ara-
sında sporadik şəkildə rast gəlinir, qısa müddətli olması və xoş-
xas səli gedişi ilə fərqlənir.

Törədici. Səpgili yatalaqda olduğu kimidir.
İnfeksiya mənbəyi. Keçmişdə (10-14 il əvvəl) səpgili yata-

laq keçirmiş şəxsdir. Orqanizmdə törədicinin uzun müddət latent 
şəkildə qalması güman edilir; infeksion proses müxtəlif interkur-
rent xəstəliklərin, stress amillərinin, psixi pozğunluqların, d o-
ğuş ların və s. təsiri altında fəallaşır. 

İnfeksiya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. Brill xəstə-
li yində rikketsiemiyaya 10 dəfə az hallarda rast gəlinir, nəinki 
səpgili yatalaqda, və 5-8 gündən çox sürür.

Yoluxma mexanizmi və yolları. Brill xəstəliyi keçirilmiş səp -
gili yatalağın residivi sayılır. Brill xəstəliyi ilə xəstənin qanını sor-
muş bitlər törədicini səpgili yatalaqda olduğu kimi ötürə b i lər lər. 
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İnkubasiya müddəti müəyyən edilməmişdir.
Klinikası. Brill xəstəliyi yüngül gedişlidir, 7-12 günə qədər 

çəkir, xəstəliyin simptomları səpgili yatalağı xatırladır, ancaq 
səp  gilər daha xırda, əsasən rozeolyoz xarakterli, boldur. İntok si-
kasiya əlamətləri səpgili yatalağa nisbətən daha zəif nəzərə çarpır; 
qocalarda damar pozğunluqlarına meyillik vardır. Nəticəsi qəna-
ətbəxşdir.

Laborator diaqnostikası. Səpgili yatalaqda oduğu kimidir. 
Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. Səpgili yatalaqda a pa -

rılan tədbirlər həyata keçirilir. 

Malyariya

Malyariya retikul – endotel sistemin zədələnməsi ilə xarak te-
rizə olunan, vaxtaşırı baş verən temperatur tutmaları ilə gedən, 
dalaq və qaraciyərin böyüməsi və ağrılı olması, həmçinin ane-
miya ilə müşayiət olunan kəskin yoluxucu xəstəlikdir.

Malyariyanın tarixi. Malyariya ilə oxşar simptomlara malik 
epidemik qızdırma haqqında məlumatlar qədim Çin və Misir 
əlyaz malarında, Qədim Yunan və Roma ədəbi mənbələrində vardır. 
A ğ ca qanadların kəhrəba boyunbağında (40-60 milyon il əvvəl) 
t a pıl ması da bunu sübut edir. Hippokrat malyariyanı digər q ı z-
dırmalı xəstəliklərdən ayıraraq, onun “rütubətli iqlim” və “qeyri-
sağlam su” ilə əlaqədar olduğunu göstərmişdir. Özünə məx sus 
klinik m ən zərəyə malik olduğu üçün malyariya digər kəs kin qızdır-
malı xəstəliklərdən ayrılmış və sərbəst xəstəlik kimi hələ Hippokra-
tın əsərlərində (e.ə. 460–377-ci illər) təsvir olun muşdur. Juan del 
Veqo 1640-cı ildə malyariyanın müalicəsində kinə ağacının 
qabığından istifadə etmişdir. Morton 1696-cı ildə malyariyanı 
sərbəst xəstəlik kimi təsvir etmişdir. Lansisi 1717-ci ildə xəs-
təliyə “malyariya” adını vermişdir (italyanca “mala” – pis, “aria” 
– hava deməkdir). Alfons Laveran 1880-ci ildə malyariya t ö rə-
dicilərini kəşf etmişdir. Ronald Ross 1897-ci ildə öz tədqiqatları 
ilə malyariya xəstəliyinin keçiricilərinin Anofeles cinsindən olan 
ağcaqanadlar olmasını sübut etmişdir.

Müasir dövrdə malyariya dünyanın 107 ölkəsinin ərazisində 
yayıl mışdır ki, onların da yarıdan çoxu Afrikada, Saxara səhra-

downloaded from KitabYurdu.org



506

sın dan cənubda yerləşmişdir. Yer kürəsinin 3 milyarddan artıq 
ə ha lisi yoluxma riski təhlükəsi altındadır, onlardan 300-500 mil-
yonu isə hər il bu təhlükəli xəstəliklə xəstələnirlər. Malyariyadan 
hər il 1,5-2,7 milyon şəxs məhv olur. Malyariya yalnız böyüyən 
əha linin fiziki və mənəvi inkişafının ləngiməsinə səbəb olmur, 
həmçinin bir sıra ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiy-
yət li maneə sayılır.

Epidemiologiyası. Malyariyanın törədiciləri meymunlarda, 
gə  mi  ricilərdə və heyvanat aləminin digər nümayəndələrində 
aş kar olunur. Ancaq zoonoz infeksiya kimi malyariyaya təbiətdə 
nadir rast gəlinir (ÜST, 1980). İnsanın təbii şəraitdə meymun-
larda parazitlik edən plazmodiumların bəzi növləri ilə yoluxma-
sının yalnız bir neçə halları təsvir edilmişdir. Bu hallarda xəs-
təlik yüngül keçmişdir və tezliklə sağalmışdır (ÜST, 1980).

Ədəbiyyatlarda olan məlumatlar belə hesab etməyə əsas verir 
ki, malyariya zamanı törədicilərin infeksiya mənbəyi qanın da 
parazitin cinsi formaları – qamontlar sirkulyasiya edən insan dır. 
Üç günlük, dördgünlük və oval-malyariya zamanı qa montlar ş i-
zontlarla eyni vaxtda əmələ gəlir və qandan da onlarla eyni vaxt da 
yox olur. Özü də qamontlar ilk dəfə periferik damarların qanında 
artıq infeksiyanın birinci tutmaları zamanı aşkar edilir. Tropik 
mal yariya zamanı parazitin cinsi formaları qana xəs təliyin baş-
lanmasından sonra 2-ci həftədə daxil olur və orada şi zontların i t-
məsindən sonra 1,5-2 ay ərzində qalırlar. Bunun nəticəsində tro-
pik malyariya ilə xəstələnənlər törədicinin infeksiya mən bəyinə 
kifayət qədər gec çevrilirlər və malyariyanın digər formaları olan 
xəstələrlə müqayisədə daha uzun müddətdə bu rolu ye rinə y e-
tirirlər (hətta xəstəliyin klinik əlamətləri i t dikdən sonrada).

İstənilən yaşda olan şəxslər onlarda xəstəliyin kəskin forma-
ları, residivləri və ya parazitgəzdirmə halları varsa, malyariya 
z a manı törədicinin infeksiya mənbəyi rolunu yerinə yetirə b i-
lərlər. İsti iqlimli ölkələrdə malyariya ocaqlarında uşaqlar epide-
mioloji baxımdan onlarda immunitetin kifayət dərəcədə təzahür 
etməməsi səbəbindən daha təhlükəlidirlər. Bu, uşaqların qanında 
qamontların böyük miqdarının sirkulyasiya etməsinin və böyük-
lərlə müqayisədə qamont gəz dirmənin daha uzun müddət davam 
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etməsinin səbəblərindən biridir. Onu da nəzərdən qaçırmaq l a-
zım deyildir ki, uşaqlar ağcaqanadların hücumu və dişləməsi 
üçün daha əlçatandırlar.

Epidemik prosesin inkişafı, habelə bu infeksiyaya görə ende-
mik rayonlarda qeyri-immun şəxslər əmələ gəldikdə də fəallaşır 
(ÜST, 1981). Malyariyanın ləğv edildiyi ərazilərdə yaşayan şəxs-
lər spesifik immunitetə malik deyildirlər (ÜST, 1981).

Malyariya Afrika qitəsində geniş yayılmışdır. Belə ki, bu i n-
feksiya ilə xəstəlik hallarının 95,7%-i Afrika ölkələrində, 3,85%-i 
– Asiyada, 0,27%-i – Amerikada, 0,07%-i – Avropada, 0,1%-i –
Sakit Okeanın qərb hissəsində qeydə alınmışdır.

Malyariya zamanı yoluxma mexanizmi təbii şəraitlərdə – trans-
missivdir. Əsas keçiricilər Anopheles messeae, An.maculipennis, 
An.atroparvus, An.sacharovi və s. hesab olunur. Malyariya ağca-
qanadları – ikiqanadlı həşəratlardır, onların mayalanmış dişi ləri 
axşam və ya gecə insana, yaxud ev heyvanlarına hücum edir və 
onların qanı ilə qidalanırlar. Lazımi qədər qan sormayan d  i  şi lərdə 
yumurtalar inkişaf etmir. Erkəklər qanla qidalanmırlar. İ n sana və 
ev heyvanlarına hücum etdikdən sonra dişilər yaşayış və t ə sər rüfat 
binalarının qaranlıq yerlərində, yaxud kolluqlarda qanın həzm olun-
masının sonuna və yumurtaların yetişməsinə qədər q a lırlar. Sonra 
onlar su hövzələrinə doğru uçur və orada yumurta q o yurlar. Tem-
peratur +300C olduqda qanın sorulmasından yumurtaların qoyul-
masına qədər gedən proses (qonotrofik sikl) 2 sutkaya qədər, 
+150C-də isə 7 günədək davam edir. Ağcaqanadın mayalanmasın-
dan etibarən yetkin fərdlərin uçuşuna qədər olan inkişaf sikli 2-4 
həftə davam edir. İlin isti mövsümündə ağcaqanadların 8-10 və 
çox generasiyası yarana bilər.

İsti iqlimli ölkələrdə ağcaqanadlar bütün il boyu, mülayim 
iq limli ölkələrdə isə – yalnız ilin isti dövründə fəaldır. Qanında 
q a montlar olan ağcaqanadların dişilərinin insana hücumundan 
sonra malyariya törədicilərinin cinsi inkişaf tsikli (sporoqoniya) 
baş verir ki, o da sporozoitlərin əmələ gəlməsi ilə sona yetir. 
S po roqoniyaya temperatur, plazmodiumların növ tərkibi və digər 
şərt lər təsir göstərir. Malyariya törədicilərinin yoluxma m öv sümü 
həmin yer üçün xarakter olan iqlim xüsusiy yət lə rindən birbaşa 
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asılıdır. Mülayim və subtropik iqlimli ərazilərdə ortaaylıq tempe-
ratur +160C-dən yüksək olarsa, malyariyanın yayılma mövsümü 
yay-payız ayları ilə məhdudlaşır və 2 aydan 7 aya q ə dər davam 
edir. Keçmiş SSRİ-də epidemik prosesin inkişafı üçün lazımi 
şəraitlərin yaranması hallarında malyari yanın ötü rülməsi möv-
sümü şimalda 3-4 həftə, cənubda 5-6 aya qədər uzana bilər. Tro-
pik ölkələrdə malyariyanın mümkün ötürülmə mövsümü 8-10 
aya çatır, Ekvatorial Afrika ölkələrində – bütün il boyu davam 
edir. Bunun nəticəsində malyariyanın göstərilən r egi  ondan SSRİ 
əra zisinə gətirilməsi ilin istənilən dövründə müm kündür. Anop-
heles cinsi ağcaqanadlarının malyariyanın e pi de  miologiyasında 
rolunu daha da aydınlaşdırmaq üçün əha linin sıx lığını, yolux-
maya həssaslığını, həyat tsiklinin davamlılığını, həm çinin həşə-
rat ların müvafiq növünün insana hücumunun tezliyini n ə zə rə 
almaq lazımdır.

Təbii yoluxma mexanizmindən (transmissiv) əlavə, dölün cift 
vasitəsilə xəstə anadan plazmodiumlarla yoluxması baş verə b i lər.

Etiologiya. İnsanda plazmodiumların 4 növü parazitlik edir: 
Plasmodium vivax (Grassi, Feletti, 1890) – üçgünlük malyariya-
nın törədicisi (Labbe, 1899); P.ovale (Stephens, 1922) – oval-
mal yariyanın törədicisi; P.falciparum (Welch, 1897) – tropik 
malyariyanın törədicisi; P.malariae (Grassi, Feletti, 1890) – dörd-
günlük malyariyanın törədicisidir. Plazmodiumların hər n ö vü 
üçün morfoloji əlamətlər və onlar tərəfindən törədilən i n fek si ya-
la rın təzahürünün klinik formaları xarakterikdir.

Malyariya törədicilərinin inkişaf tsikli ağcaqanadların o r-
qaniz mində (sporoqoniya) və insan orqanizmində (şizoqoni ya) 
keçir. İnsan orqanizmində plazmodiumlar qeyri-cinsi inkişaf fa -
za  sını keçirlər ki, bu da toxuma hüceyrələrində (ekzoeritro sitar və 
ya toxuma şizoqoniyası) və eritrositlərdə (eritrositar şizoqoniya) 
başa çatır.

Şizoqoniya. Malyariya ağcaqanadlarının dişləməsi zamanı insan 
orqanizminə düşmüş sporozoitlər 10-30 dəq. ərzində bilavasitə qan 
zərdabında yerləşərək qanda sirkulyasiya edirlər. Sonra qan cərə-
yanı və limfa ilə onlar qaraciyərə gətirilir və hepatositlərə d axil 
olurlar, orada öz inkişaflarının müqabilində ekzoeritrositar və ya 
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toxuma şizontlarına çevrilirlər. Nüvənin dəfələrlə bölün mə sindən 
və onların hər birinin ətrafında sitoplazma sahəsi yaran  dıqdan 
sonra toxuma şizontları əmələ gəlir ki, onlar da invaziyalı 
hepatositlərin dağılması zamanı qana daxil olurlar. Bununla ekzo-
eritrositar şizoqoniya başa çatır, bu prosesdə bir sporozoitdən 
müxtəlif növ plazmodiumlarda 10-dan 50 minə qədər toxuma 
merozoitləri əmələ gəlir. Tropik və dördgünlük malyariya törə-
dicilərində qaraciyərdə ekzoeritrositar şizoqoniya bir generasiya 
ilə məhdudlaşır. Bu dairənin davametmə müddəti malyariya 
p ara zitlərinin həyat tsiklində aşağıdakı kimidir: P.falciparum – 
6-8 gün, P.malariae – 15 gün, P.ovale – 9 gün. Qaraciyərdə ekzo-
eritrositar şizoqoniya P.vivax-da da həmçinin bir generasiya ilə 
məhdudlaşır. Ancaq bu plazmodium növünün inkişaf tsiklində, 
ağcaqanadın bədənində başa çatır, sporozoitlərin müxtəlif tipləri 
əmələ gəlir. Onların bir hissəsi qaraciyərdə təcili inkişaf etməyə 
(taxisporozoitlər) hazırlaşır, digərləri isə orada ancaq müəyyən 
“yuxu” dövründən sonra inkişaf etməyə başlayırlar – bradis po-
ro zoitlər və ya hipnozoitlər yaranır. Bunun nəticəsində üçgünlük 
malyariyada inkubasiya dövrü qısa (12-20 gün) və ya uzun (6-14 
ay və çox) ola bilər, infeksiyanın inkişafı prosesində isə parazi-
temiya dövrünün olmaması müşahidə edilir. Taxispo rozoitlərdə 
ekzoeritrositar şizoqoniyanın davamlılığı 8 günə qədər uzanır.

Malyariya plazmodiumlarının insan orqanizmində yaşama 
müddəti aşağıdakı kimidir: P.falciparum – 1 ilə qədər, P.vivax – 
3 il hüdudunda, P.malariae – bir neçə illər. Malyariyaya görə 
endemik zonalarda uzun müddət yaşayan, həmçinin spesifik mal-
ya riya əleyhinə preparatlar qəbul edən şəxslər P.falci pa rum-da 
1-2 il ərzində parazitgəzdirənlər ola bilərlər.

Toxuma merozoitləri qaraciyərdə ekzoeritrositar şizoqo ni-
ya nı başa çatdırdıqdan sonra eritrositlərə daxil olur və plazmo-
diumların tsiklik inkişaf prosesinə – eritrositar şizoqoniyaya baş-
lanğıc verirlər. Eritrositar şizoqoniya parazitin eyni bir inkişaf 
mərhələsi – merozoitlə başlanır və başa çatır. Eritrositlərin sət-
hinə merozoitlərin yapışması prosesi və onların membranına i n-
va ginasiyası eritrositin qişasında lokalizasiya olan antigen tə bi-
ətli reseptorların hesabına baş verir. Eritrositlərdə mero zo itlər 
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qeyri-cinsi şizontlara və parazitin cinsi formalarının inkişafına 
başlanğıc verir. Eritrositə daxil olmuş merozoitlərin ölçüsü 
böyüyür, nüvənin yanında onlarda qovuqcuq əmələ gəlir. Plaz-
mo  diumların bütün növləri halqa və ya üzük formasına malik 
birnüvəli trofozoitə çevrilir. Sonrakı inkişaf səviyyə sindən asılı 
o la raq, onun sitoplazması böyüyür və psevdo podiyalar əmələ 
gəlir (P.vivax-da xüsusilə kəskin ifadə olunur, nəticədə o, naha-
mar sərhədlər alır). Dördgünlük malyariya törədiciləri üçün bu 
inkişaf fazasında lentşəkilli trofozoit səciyyəvidir. Parazitin b ö-
yü məsi prosesində onların sitoplazma sında danələr və ya çöplər 
şəklində qızılı-sarı və ya tünd-qonur rəngli piqment toplanır ki, 
o da hemoqlobinin assimilyasiyası nəticəsində yaranır.

Maksimal ölçülərə çatan şizontda qovuqcuq və psevdopo di-
ya lar yox olur; piqment bir və ya iki yerdə toplanır və parazit 
d a irəvi və ya bir qədər oval forma alır. Sonra nüvənin bölünməsi 
prosesi baş verir, o isə parazitdə plazmodiumların müxtəlif növ-
ləri üçün səciyyəvi olan miqdarda nüvələrin əmələ gəlmə sinə 
qədər davam edir (P.vivax üçün – 12-18, P.malariae – 6-12, P.
falciparum – 12-24, P.ovale – 6-12 nüvə). Onların hər birinin 
ətrafında sitoplazma ayrılır (merulyasiya), bunun nəticəsində 
m o rula əmələ gəlir ki, onun da içərisində eritrositar merozoitlər 
formalaşır. Eritrositlərin tamlığı pozulduqdan sonra merozoitlər 
qan plazmasına daxil olur, orada onların bir hissəsi dağılır, digər 
hissəsi isə yeni eritrositlərə daxil olur və eritrositar şizoqoniya 
prosesi yenidən təkrarlanır.

Parazitlərin ilk cinsi formaları eritrositlərə daxil olan toxuma 
m e ro zoitlərindən yaranırlar, onların növbəti generalizasiyası isə 
e rit rositar şizoqoniya prosesində formalaşan merozoitlərdən əmə-
lə gəlir. Belə hesab olunur ki, qadın və kişi qamontları, y ə qin ki, 
müx təlif tip morulalardan törəyirlər. Üçgünlük, dördgünlük və o v-
al-malyariya törədicilərində qamontlar dairəvi və ya oval formada, 
P.falciparum-un yetkin qamontlarında isə aypara formasındadır. 
Qanda qamontlar göründükdə xəstə törədici nin infeksiya mən bə-
yi nə çevrilir.

Eritrositar şizoqoniyanın davamlılığı plazmodiumların müx-
təlif növlərində aşağıdakı kimidir: P.vivax, P.ovale və P.falcipa-
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rum – 48 saat, P.malariae – 72 saat. Üçgünlük, dörd günlük və 
oval-malyariya törədicilərində eritrositar şizoqoniya tsikli, həm-
çinin cinsi formaların inkişafı periferik damarların qanında başa 
çatır. Bunun nəticəsində malyariyanın göstərilən klinik formala-
rında qamontlar qanda şizontlarla birlikdə eyni vaxtda artıq i n-
fek siyanın ilk tutmalarında aşkar olunurlar. Tropik malyariyada 
periferik damarlarda şizoqoniyanın başlanğıc mərhələsi baş verir, 
bu prosesdə qanda gənc üzükvari şizontlar əmələ gəlir və aşkar 
edi lirlər. Şizoqoniyanın morulaya qədər sonrakı mərhələləri erit-
rositlərdə sona yetir, onlar isə daxili orqanların kapillyarlarında 
ləngiyirlər. Bu zaman yaranmış merozoitlər periferik damarların 
qanına daxil olan yeni eritrositlərə keçir. Habelə daxili orqanların 
kapillyarlarında daxilində merozoitlər olan eritrositlər ləngiyir, 
bunlardan isə cinsi formalar əmələ gəlir. Qanda qadın və kişi 
qamontları şizontlar yarandıqdan 8-10 gün sonra aşkar edilir. 
Tə zə tropik malyariya zamanı qametositlərin inkişafı ləngiyir. P a-
raeritrositar şizoqoniyanın mövcud olma imkanı müasir dövr də 
inkar edilmişdir.

Üçgünlük və oval-malyariyanın törədiciləri ilə zədələnmiş 
eritrositlər böyüyür, deformasiya edir və rəngsizləşir, onlarda 
d a nələr əmələ gəlir. Tropik və dördgünlük malyariyada erit ro sit-
lə rin forması və ölçüləri dəyişmir.

Sporoqoniya. Malyariya ağcaqanadlarının dişiləri qanında 
dişi və erkək qamontları olan malyariya törədiciləri ilə yolux-
muş insana hücum etdikdə yoluxurlar. Ağcaqanadın mədəsində 
qamontların yetişməsi prosesində makro- və mikroqametlər y a-
ranır ki, onların birləşməsindən sonra mayalanmış hüceyrə – 
zi qota əmələ gəlir. Sonunu uzunsov formaya malikdir və hərə-
kətli ookinetaya çevrilir, ağcaqanadın mədəsinin divarından 
x a rici qatına keçir, orada dairəvi forma alır və 6-8 mkm dia-
metrli oosistaya çevrilir. Udulmuş cinsi yetkin qamontların s a-
yından asılı olaraq, ağcaqanadın bədənində birdən bir neçə yüzə 
qədər oosista formalaşa bilər. Oosistanın nüvəsinin dəfə lər lə b ö-
lünməsi və onların hər birinin ətrafında sitoplazmanın yığılması 
nəticəsində 10-15 mkm uzunluğunda bir neçə min sporozoit 
yaranır. Yetişmiş oosistada qişa partlayır və sporo zoitlər hemo-
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limfaya düşür, ağcaqanadın bədəni boyunca sirkulyasiya edir və 
böyük miqdarda tüpürcək vəzilərində toplanır, nəticədə ağcaqa-
nad yoluxucu olur. Ancaq sporozoitlər tüpürcək vəzlərinə daxil 
olduqdan yalnız 2 həftə sonra kəskin infektivlik və immunogen-
lik kəsb edir, yoluxucu xüsusiyyəti isə 2 aya qədər saxlanır. Spo-
roqoniyanın müddəti plazmodiumların n ö vün dən və havanın tem-
peraturundan asılıdır. Belə ki, +250C tempe raturda, yəni 
a   ğ   ca qanadın bədənində malyariya törədi ci lərinin inkişafı üçün 
əlverişli şərait olduqda, sporoqoniyanın davamlılığı P.vivax-da – 
10 gün, P.falciparum – 12 gün, P.malariae – 16 gün çəkir. Ü ç-
günlük malyariya törədicisinin timsalında görünür ki, hüdud tem-
peraturunda sporoqoniya +160C +170C-də 35-45 gün ərzində və 
+300C-də isə 6,5 gün ərzində başa çatır. 300C-dən yüksək tempe-
raturda və 160C-dən aşağı temperaturda sporo qoniya prosesi baş 
vermir. Temperatur +50C +60C-yə qədər en dikdə parazitlər 
oosista mərhələsində ölmür, yalnız inkişaflarını dayandırırlar.

Patogenez. Yoluxma yoluna görə sporozoit və şizont malya-
riyası ayırd olunur. Sporozoit infeksiyası – ağcaqanad vasitəsilə 
yayılan təbii yoluxmadır, insan orqanizminə sporo zoitlər tüpür-
cəklə daxil olur. Bu halda törədici şizoqoniyanın toxuma faza-
sını (hepatositlərdə), sonra isə eritrositar fazasını keçir. Şizont 
m al  yariyası insanın qanına artıq hazır şizontların yeridilməsi ilə 
şərtlənir, ona görə də sporozoit infeksiyasından fərqli olaraq, 
b urada toxuma fazası yoxdur, bu da həmin forma nın klinikasını 
və müalicənin xüsusiyyətini təyin edir. Toxuma şizoqoniyası z a-
manı malyariyanın kəskin təzahürü olmur, infek siyanın klinik 
təzahürü ancaq parazitin eritrositar inkişafı ilə bağlıdır. Malya-
riya qızdırmasının tutmalarının səbəbi bilavasitə morulaların d a-
ğılması zamanı qana merozoitlərin, yad zülal sayılan malyariya 
piqmentinin, hemoqlobinin, kalium duz la rı nın, eritrositlərin q a-
lıq larının daxil olması sayılır ki, bunlar da orqanizmin spesifik 
reaktivliyini dəyişir və istiliktən zim ləyici mərkəzə təsir göstərə-
rək temperatur reaksiyasını törədirlər. Qız dırma tutmalarının inki-
şafı hər bir halda təkcə törədicinin do zasından (“pirogen hüdud”) 
deyil, həm də insan orqanizminin reaktivliyindən asılıdır. Malya-
riya üçün səciyyəvi olan qızdırma tutmalarının növbələşməsi plaz-
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modiumların bu və ya digər növünün aparıcı g e ne rasiyasında erit-
rositar şizoqoniyanın davamlılığı və dövrülüyü ilə şərtlənir.

Qanda sirkulyasiya edən yad maddələr dalağın, qaraciyərin 
retikulyar hüceyrələrini qıcıqlandırır, onların hiperplaziyasını t ö-
rə dir, uzun müddətli gedişdə isə birləşdirici toxumanın inkişafına 
səbəb olurlar. Bu orqanların sürətlə qanla dolması onların b ö -
yüməsinə və ağrılı olmasına gətirib çıxarır. Malyari yanın pa  to -
genezində orqa niz min yad zülalla sensibilizasiyası və autoim-
munpatoloii reaksiyaların inkişaf etməsi vacib əhəmiyyət daşı yır. 
Eritrositar şizoqoniya zamanı eritrositlərin dağılması, a u  to   an-
titellərin əmələ gəlməsi nəticəsində yaranan hemoliz, dalağın 
retikulendotel sisteminin yüksək faqositozu anemiyanın səbəbi 
sayılır.

Bədxassəli formaların patogenezinin əsasında mikroda mar-
ların trombohemorragik sindromla sistemli zədələnməsi durur: 
bunlar kapillyarların keçiriciliyinin artması, hemodinamik poz-
ğun  luqlar, qanın laxtalanma sistemindəki dəyişikliklər, vas ku-
litlər, başlıca olaraq, tropik malyariyada rast gəlinən hemor ra gi-
yalardır. Çox vaxt malyariyanın bu formasında müşahidə olunan 
baş beyin zədələn mələri onunla bağlıdır ki, P.falci pa rum-da erit-
rositar şizoqoniya əsasən daxili orqanların kapillyarlarında baş 
verir və orada sürətlə parazitlərin böyük miqdarı toplanır. Damar 
divarlarının keçiri ci liyinin pozulması nəti cə sində perivas kulyar 
ödem əmələ gəlir, qanın qatılığı yüksəlir, qan axını ləngiyir, bu 
isə parazitar trombların yaranmasına gəti rib çıxarır. Tropik mal-
yariyanın bədxassəli for malarının inkişaf etməsində infeksion-
toksik şokun və allergiyanın təzahürləri də az əhəmiy yət daşı-
mır. Malyariya üçün residivlər səciyyəvidir. Birincili kəskin 
simptomların qurtarmasından sonra ilk 3 ayda y a xın re sidivlərin 
baş verməsinin səbəbi eritrositar şizontların bir hissəsinin sax-
lanmasıdır, belə ki, immunitetin zədələnməsi ilə əla qə dar olaraq, 
onlar yenidən fəal surətdə çoxalmağa başla yırlar. Gecikmiş və ya 
uzaq residivlər (6-14 ay sonra) üçgünlük və oval-mal yariya üçün 
xarakterik olan bradisporozoitlərin inkişafının başa çatması ilə 
bağlıdır. Malyariyanın digər nozoformalarında dayanmayan b i-
rin cili parazitemiya ilə əlaqədar olan infeksiyanın persistensiyası 
qeyd edilir.
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Klinikası. Malyariyanın 4 forması mövcuddur: üçgünlük, 
oval-malyariya, dördgünlük və tropik. Hər növ formanın öz x ü-
su  siyyəti vardır. Lakin onlar üçün qızdırma tutmaları, splenohe-
patomeqaliya və anemiya səciyyəvi sayılır.

Malyariya – polisiklik infeksiyadır, onun gedişində 4 dövr 
ayırd olunur: inkubasiya dövrü (birincili latent), birincili kəskin 
təzahürlər, ikincili latent və residivlər dövrü. İnkubasiya döv-
rünün uzunluğu törədicinin növündən və ştamdan asılıdır. İnku-
ba siya dövrünün sonunda müəyyən simptomlar əmələ gəlir: 
əzginlik, əzələ, baş ağrısı, üşütmə və s. İkinci dövr təkrarlanan 
qız  dırma tut ma ları ilə xarakterizə edilir, onlar üçün mərhələli 
inkişaf – titrəmə, qızdırma və tərləmə mərhələlərinin növbə ləş-
məsi xarak terikdir. Titrəmə zamanı, 30 dəqiqədən 2-3 saata q ə-
dər davam edir, bədən temperaturu yüksəlir, xəstə qızına bilmir, 
ətraflar gö yərmiş və soyuqdur, nəbz tezləşmiş, tənəffüs sət hi dir, 
arterial təzyiq yüksəkdir. Bu dövrün sonuna doğru xəstə qızınır, 
tempe ratur 39-410C-yə çatır, qızdırma dövrü başlayır: sifət qıza-
rır, dəri isti və quru olur, xəstə oyanıqlıdır, narahatdır, baş ağrı-
ları, sayıqlama, huşun tutqunlaşması, bəzən qıcolmalar qeyd edi-
lir. Bu dövrün sonunda hərarət sürətlə düşür, bu isə profuz tər 
ifrazı ilə müşayiət olunur. Xəstə sakitləşir, yuxuya gedir, apirek-
siya dövrü baş verir. Lakin tutmalar törədicinin növündən asılı 
olaraq müəyyən tsikliliklə təkrarlanır. Bir sıra hallarda başlanğıc 
(inisial) qızdırma qeyri-düzgün və ya daimi xarakter ala bilər.

Tutmalar fonunda dalaq, qaraciyər böyüyür, anemiya inkişaf 
edir, orqanizmin bütün sistemləri: ürək-damar (miokar dio dis tro fik 
pozğunluqlar), sinir (nevralgiyalar, nevritlər, yüksək tərləmə, 
soyuğa davamsızlıq, miqren), sidik-cinsiyyət (nefrit simptomları), 
qanyaradıcı (hipoxrom anemiya, leykopeniya, neytropeniya, lim-
fomonositoz, trombositopeniya) və s. prosesə cəlb olunur. 10-12 
və daha artıq tutmadan sonra infeksiya tədricən sönür, i kin cili 
latent dövr baş verir. Qeyri-düzgün və ya səmərəsiz müalicə 
zamanı bir neçə həftədən, aylardan sonra yaxın (3 ay sonra), g e-
cikmiş və ya uzaq (6-9 ay sonra) residivlər meydana çıxır.

Üçgünlük�malyariya. İnkubasiya dövrünün davamlılığı üçgün-
lük malyariyada P.vivax-ın ştamından asılıdır. P.vivax-ın şimal 
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ştammı ilə yoluxduqda xəstəlik 6-14 aydan sonra, P.vi vax-ın 
cənub ştammı ilə yoluxduqda – 10-20 gündən sonra baş veir. İ n-
kubasiya dövrünün sonunda müşahidə edilən prodromal əla-
mətlər səciyyəvidir. İlk 5-7 günü qızdırma qeyri-düzgün x a rak-
ter ala bilər, sonra isə günaşırı növbələşən fasiləli tipli qızdırma 
tutmaları möhkəmlənir. Tutmalar üçün titrəmə, qız dırma və tər 
ifrazı mərhələlərinin bir-birini ciddi əvəz etməsi xasdır. Q ız-
dırma dövrü 2-6 saat, az hallarda 12 saat uzanır. Tutmalar, bir 
qayda olaraq, günün birinci yarısında baş verir. Dalaq və q a ra-
ciyər sürətlə böyüyür. 2-3-cü həftədə mülayim anemiya inkişaf 
edir. Bu forma üçün yaxın və uzaq residivlər xarakterdir. Üçgün-
lük malyariya ilə xəstəliyin davam etmə müddəti 2-3 ilə q ə dər dir.

Oval-malyariya. P.vivax tərəfindən törədilən üçgünlük maly a-
riyanın klinikası ilə oxşardır, ancaq daha yüngül gedişi ilə fərq-
lənir. İnkubasiya dövrü 7-21 gündür. Qızdırma tutmaları günaşırı, 
ancaq əsasən axşam vaxtı meydana çıxır. Erkən və uzaq re si-
divlər mümkündür. İnfeksiyanın davamlılığı 3-4 ildir.

Dördgünlük�malyariya xoşxassəli gedişi ilə xarakterizə olu-
nur. 3-6 həftə davam edən inkubasiya dövründən sonra 2 gündən 
bir növbələşən qızdırma tutmaları baş verir. Spleno hepa to me qa-
liya zəif ifadə olunur, anemiya nadir hallarda baş ve rir. Bu forma 
zəif parazitemiya (hətta kəskin təzahürlər zamanı) və uzun müd-
dətli gedişi ilə (4-5 ildən 40-50 ilə qədər) fərqlənir. Bu müddətdə 
qanda plazmodiumlar olur, orada süst gedişli eritrositar şizoqo-
niya inkişaf edir. Dördgünlük malya riyada böyrəklər zədələnir, 
xronik nefrotik sindrom (çox vaxt uşaqlarda olur) inkişaf edir.

Tropik�malyariya ağır keçir. İnkubasiya dövrünün (8-16 sut-
ka) sonunda prodromal əlamətlər meydana çıxır; başlanğıc q ız -
dırma daimi və ya qeyri-düzgün xarakter kəsb edir, o, xəstə li yin 
bütün gedişində saxlana bilər. Tropik malyariya ilə xəstədə çox 
zaman tipik tutma simptomları yoxdur, titrəmə olmur və ya zəif 
təzahür edir; qızdırma dövrü 30-40 saat uzanır, hərarət kəs kin tər 
ifrazı olmadan düşür, əzələ və oynaq ağrıları qabarıq s u rət də üzə 
çıxır; yuxusuzluq, serebral əlamətlər (baş ağrısı, huşun tutqun-
laşması) qeyd edilir, bəzən xolemiya ilə birlikdə hepatit inkişaf 
edir, respirator patologiya əlamətləri (bronxit, bronxial pnevmo-
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niya əlamətləri) əmələ gəlir, böyrək lərin funksiyası p o zu lur, a b-
dominal sindrom (qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma, diareya) 
kifayət dərəcədə tez-tez ifadə olunur. Tropik malyariyanın d a-
vamlılığı – 6 aydan 1 ilə qədərdir.

İlk dəfə infeksiya ilə rastlaşan şəxslərdə, immuniteti olma yan, 
tropik malyariyanın ağırlaşmış bədxassəli formaları (mal yariya 
koması, hemoqlobinuriyalı qızdırma, kəskin böyrək çatışmazlığı, 
alhid forma) baş verə bilər, bunlar, adətən, kəskin p a ra zi te mi ya nın 
(1 mkl qanda 100 000 plazmodiumlar) inkişaf et məsi ilə bağlı olur.

Tropik malyariya zamanı serebral patologiya sürətli, bəzən 
isə ildırımvari inkişafı və ağır proqnozu ilə fərqlənir. Onun gedi-
şində üç dövr ayırd olunur: somnolensiya, sopor və dərin koma, 
bu zaman letallıq 100%-ə çatır.

Serebral patologiya çox vaxt kəskin böyrək çatışmazlığı ilə 
ağırlaşır. Patogenetik cəhətdən damardaxili hemoliz ilə bağlı 
olan hemoqlobinuriyalı qızdırma kifayət dərəcədə ağır gedişi ilə 
xarakterizə edilir. Çox zaman o, malyariya əleyhinə preparatla-
rın qəbulu fonunda enzimopatiya ilə (Q-6-FD defisiti) genetik 
şərtlənən şəxslərdə inkişaf edir. O, kəskin böyrək çatışmaz lı-
ğının inkişafı nəticəsində xəstənin anuriyadan ölməsi ilə nəti cə-
lənə bilər. Tropik malyariyanın alhid formasına nadir hallarda rast 
gəlinir və vəbayaoxşar gedişi ilə xarakterizə olunur.

Malyariyaya görə endemik rayonlarda parazitlərin bir neçə 
növləri ilə eynivaxtlı yoluxmaya rast gəlinir ki, bu da xəstəliyin 
qey ri-tipik gedişinə gətirib çıxarır. Bundan başqa, digər etio lo-
giyalı, o cümlədən də infeksion, xəstələrin olması zamanı mal y a -
riya ilə yoluxmaq mümkündür; belə hallar diaqnostik baxım dan 
çətinlik törədir.

Malyariyanın klinik təzahürləri xəstələnmiş şəxsin immun 
sta tusundan asılıdır. Məlumdur ki, yüksək endemik rayonlarda 
yaşayan şəxslərdə dəfələrlə yoluxma nəticəsində immunitet inki-
şaf edir, bu da infeksiyanın ağır gedişindən və yüksək parazite-
miyadan müdafiəni təmin edir. Qeyri-immun şəxslərin yolux-
duğu hallarda infeksiya sürətlə inkişaf edir və ağır gedişi ilə 
xarakterizə olunur.
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Malyariya uşaqlarda ağır keçir. O, tropik malyariyaya görə 
endemik rayonlarda yüksək ölüm göstəricilərinin səbəblərindən 
biri sayılır.

Malyariya infeksiyası hamiləliyin gedişinə və nəticəsinə o l-
duq ca əlverişsiz təsir göstərir. O, uşaqsalmaların, vaxtından 
 q a  baq doğuşların, hamilə qadınların eklampsiyasının, letal son lu -
ğun səbəbi ola bilər.

Plazmodiumlar olan donor qanının istifadə edilməsi nəti cə-
sin də peyvənd�şizont�malyariyası�ilə yoluxma mümkündür. Çox 
vaxt dördgünlük peyvənd malyariyası hallarına rast gəlinir. Bu, 
xəstəlik keçirmiş şəxslərin qanında P.malariaenın uzun müddət 
saxlanması ilə şərtlənmişdir.

Şizont infeksiyası, bir qayda olaraq, xoşxassəli gedişi ilə x a-
rak   terizə edilir, qısa inkubasiya dövründən sonra inkişaf edir, 
uzaq residivlər vermir, müalicəyə asan tabe olur. Lakin ədə biy-
yatlarda onun ağır gedişinin bir çox hallarının təsviri verilmişdir.

İmmunitet. Təkamül prosesində insanda malyariyaya qarşı 
müxtəlif davamlılıq mexanizmləri əldə olunmuşdur: 1) genetik 
amil lərlə bağlı anadangəlmə immunitet; 2) qazanılmış fəal; 3) q a-
za nılmış passiv immunitet. Anadangəlmə immunitet insan o r qa -
nizmində paraziti zədələyən maddələrin mövcud olması ilə bağ-
lıdır. Məsələn, afrikalıların əksəriyyətində (Qərbi Afrika sa  kin  ləri 
və Amerika neqrlərində) eritrositlərdə Duffy qrup anti genin, P.
vivax üçün eritrositar reseptor rolunu oynayır, olmaması nəticə-
sində onlar üçgünlük malyariya ilə yoluxmaya qeyri-həs saslıq 
kəsb edirlər. İmmunitetin eritrositdaxili genetik amilləri sırasına 
hemo qlobinin dəyişmələri (S hemoqlobinin olması), Q-6-FDH 
çatış mazlığı, ATF-in aşağı səviyyəsi aiddir. Belə genetik göstə ri-
ci ləri olan insanlar P.falciparum, P.vivax-a qarşı nisbi davamlılıq 
göstərirlər.

Qazanılmış fəal immunitet keçirilmiş infeksiya nəticəsində 
yaranır. O, humoral yenidənqurma antitellərin ifrazı, zərdab i m-
mun  qlobulinlərinin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Antitel-
lərin yalnız az hissəsi müdafiə rolunu oynayır; bundan başqa, a n ti-
tellər ancaq eritrositar mərhələlərə qarşı hasil edilir. İmmunitet 
davamsızdır, orqanizmin törədicidən azad olmasından sonra sürətlə 
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itir, növ- və ştamspesifik xarakterdədir. İmmunitetin əhəmiyyətli 
amillərindən biri faqositoz sayılır.

Tropik Afrikanın yüksək endemik rayonlarının yerli sakin-
lərində, orada P.falciparum əsas törədici hesab olunur, dəfələrlə 
reinfeksiya nəticəsində parazitlərə və onların mübadilə məhsul-
la rına qarşı davamlı immunitet əmələ gəlir. Yoluxma son dərəcə 
zəif parazitemiya zamanı və aydın klinik təzahürlər olmadıqda 
baş verir, bu isə həmin rayonlardan qayıdan əhali qrupları ara-
sında parazitgəzdirənlərin çətinliklə aşkar edilməsinin başlıca 
səbəbi sayılır.

Yüksək endemik rayonlarda üçaylıq uşaqlar hiperimmun 
a na   dan passiv immunitet alması hesabına malyariyaya ilə yolux-
murlar. Həyatının ikinci yarımilində olan uşaqların malyariya ilə 
yüksək dərəcədə xəstələnməsi immunitetin sönməsi ilə bağlıdır. 
Xəstəlik ağır gedişi və yüksək parazitemiya ilə xarakterizə edilir.

Attenuasiya olunmuş sporozoitlərlə vaksinasiya nəticəsində 
qazanılmış fəal immunitetin yaranması mümkündür. İnsanların 
şüalandırılan sporozoitlərlə immunizasiyası onları 3-6 ay ə r zin-
 də yoluxmadan qorumuşdur.

Bununla bərabər, malyariyaəleyhinə merozoit və qamet vak-
sin lərinin yaradılması üzrə cəhdlər də edilir.

Müalicə. Malyariyanın müalicəsi xəstəliyin kəskin tutmala-
rının dəf edilməsindən, intoksiya sindromunun səmərəli surətdə 
aradan qaldırılmasını da nəzərə almaqla, residivlərin və qamet-
gəz dirmənin qarşısının alınmasından ibarətdir.

Parazitoloji müayinə və malyariya diaqnozunu vaxtında qoy-
maq üçün təcili olaraq etiotrop müalicə təyin etmək lazımdır. 
Mal yariya törədicilərinin dərman davamlılığı ilə bağlı olan prob-
lemlərə baxmayaraq, erkən diaqnostika və adekvat terapiya apa-
rılarsa, bu xəstəlik müalicə oluna bilər.

Malyariyaəleyhinə preparatlar, parazitin inkişafına bu və ya 
digər mərhələsində təsirindən asılı olaraq, toxuma və qan şizon-
to sidlərinə bölünür. Uzun illər malyariyanın müalicəsində tətbiq 
edilən xloroxin (delaqil) və primaxin əsas preparatlardan olmuş-
dur. Malyariyanın müasir müalicəsi dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
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Malyariyanın müasir müalicəsində işlədilən 
preparatların təsir obyekti

Preparataların 
qrupu

Təsir 
obyekti

Effektin tipi Preparatlar

I. Sporozo itosid Sporozo itlər Məqsədli kimyəvi profilakti ka Yoxdur

II. Histo şizon-
tosid

Preeri trositar 
mərhələ lər

Tropik malyariyanın radi kal 
kimyəvi pro fi lak tikası, qis-
mən 3 günlük malyariyanın 
r a dikal profi lak  tikası 

proquanil,
pirim etamin,
primaxin,
tetrasiklin

III. Hiptozo-
itosid Hipno zoitlər

– Vivax və ova le-malya ri-
yanın radikal müalicəsi;
– Uzun inku basiyalı 3 gün-
lük malyari ya nın radikal
kim yəvi profilaktikası

Primaxin 
Tafenoxin=
WR 238 605

IV. Hemoşi-
zontosid

 Qeyri-cinsi 
eritro sitar 
mərhə lələr

– Vivax və ovale-malyari-
yanın klinik müalicəsi;
– Tropik və 4 gün lük mal-
ya riyanın ra dikal müa li cə si

Xinidin, sin-
xo nin, xinin,
 xlo r o  xin, mef-
loxin, artemi-
zi nin və s.

 V. Qameto-
sitosid

 P.falci pa-
rumun cinsi 
eritrosi tar 
mərhələ ləri

Ağcaqanadların yoluxması-
nın qar şı sını alır (infeksiya 
mən bəyinin zərərsiz ləş di ril-
məsi)

Primaxin
xinosid

 VI. Sporon-
tosid

Ağcaqanadın 
orqa ni zmində 
qametlər və 
ziqotlar

Keçiricinin orqa nizmində
p a ra zitin mayalanmasının və 
çoxalmasının lən gi dilməsi 
(sporozoitlərin yaranmasının 
qar şı sının alınması) 

Proquanil,
pirime tamin

Malyariyanın kəskin təzahürlərini müalicə edərkən qan şizon-
tosidləri təyin olunur. Xəstədə P.vivax, P.ovale, P.malariae aşkar 
edildiyi hallarda 4-aminoxinolinlər qrupu preparatları tət biq edilir 
(cədvəl). Birmada, İndoneziyada, Papua-Yeni Qvi neyada və Vanu-
atuda P.vivax-ın xlorxinə qarşı rezistentliyi haq qında müxtəlif 
məlumatlar vardır, onun müalicəsində ağır laş  mamış tropik malya-
riyanın müalicə sxemi üzrə meflokin və ya xinin işlədilir. 
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 Malyariyanın müalicə sxemi 

Preparat Birinci doza, 
mq/kq

Növbəti 
dozalar, 
mq/kq

Dozalar 
arasındakı 
fasilə, saat

Kursun 
müddəti, 
günlər

Xloroxin 10 (əsaslı) 5 6-8 3

Fansidar (sul-
fadoksin+
pirimetamin)

2,5+1,25 - - 1

Xinin sulfat, 
kinimaks 10 (əsaslı) 7,5 8 7-10

Meflokin 15 (əsaslı) - - 1

Halofantrin 8 (duzlar) 8 6 1

Artemetr 3,2 1,6 24 7

Artesunat 4 2 12 7

Xinin+
tetrasiklin 10+1,5 10+5 8+6 10+7

Koartem (arte-
metr+
lyumefantrin)

1,3+8,0 1,3±8,0 8 3

P.vivax və P.ovale tərəfindən törədilən malyariya zamanı radi-
kal müalicə (residivlərin qarşısını alan) məqsədilə xloroxin kursu 
başa çatdıqdan sonra toxuma şizontosidi primaxin tətbiq edirlər. 
Sonuncu 14 gün ərzində 0,25 mq/kq/sutka dozada (ə s as da) təyin 
edilir. Yaşlı xəstə üçün sutkalıq doza 1 həb təşkil edir ki, onun da 
tərkibi 15 mq əsas maddədən ibarətdir. Primaxinə qarşı rezistent 
olan P.vivax ştamlarına (Çesson tip ştamlar adlandırılan) Sakit 
Okean adalarında və cənub-Şərqi Asiya ölkələrində rast gəlinir. 
Belə hallarda tövsiyə olunan sxemlərdən biri primaxinin 0,25 
mq/kq/sutka dozada (əsas maddə) 21 gün ərzində qəbulu sayılır. 
Bu preparatın təyin edilməsi zamanı eritrositlərin qlükoza-6-
fosfatdehidrogeneza fermentinin çatışmazlığı olan pasiyentlərdə 
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damardaxili hemolizin inkişaf etməsi mümkündür. Belə xəstə-
lər də zərurət yarandıqda primaxinlə alternativ müalicə sxemini 
tət biq etmək olar: 0,75 mq/kq/sutka (əsas maddə) həftədə 1 dəfə 
8 həftə ərzində.

Xinin (kinimaks, kinoform) indiyə qədər hamilə qadınlarda 
tropik malyariyanın müalicəsində əsas vasitə olaraq qalır. H a milə 
qadınlarda ağırlaşmamış tropik malyariya hallarında (I üçaylıq 
istisna edilməklə) meflokin işlədilə bilər.

Tropik malyariyanın residivlərində əvvəllər qəbul edilməyən 
preparat seçilir, yaxud əvvəlki preparatdan, ancaq digər malya ri-
ya  əleyhinə vasitələrlə kombinasiyada istifadə olunur. Qamet gəz-
dirənlərin müalicəsi primaxin və ya xloridinlə 1-3 gün ərzində 
adi terapevtik dozalarda aparılır. Bununla yanaşı, malya riya-
əleyhinə təd birlərin mütəşəkkil surətdə yerinə yetirilmədiyi en de-
mik rayonlarda qametotrop preparatların təyin edilməsi özünü 
doğrultmur.

Malyariya ilə xəstənin, xüsusən tropik malyariya ilə, müali-
cəsi zamanı parazitemiyanın səviyyəsinə mütləq nəzarət vacib-
dir. Əgər etiotrop terapiyaya başladıqdan 48 saat sonra P.falci-
parum-un sayı azalmayıbsa, onda malyariyaəleyhinə preparatı 
başqası ilə əvəz etmək və ya müalicə sxemini dəyişdirmək l a-
zımdır.

Tropik malyariyanın təkrar qusma ilə birlikdə ağır və fəsad-
laşmış gedişi, həmçinin preparatın daxilə qəbulunun səmərəsiz 
olması və parazitemiyanın yüksək səviyyəsi parenteral etiotrop 
tera piya üçün əsas sayılır. Ağırlaşmış tropik malyariya zamanı 
letal nəticə adətən 96 saatdan sonra baş verir, ona görə də qanda 
malyariyaəleyhinə preparatların terapevtik konsent ra siyasını qısa 
müddətdə əldə etmək vacibdir.

Etiotrop müalicə qanda parazitlər yox olduqdan sonra başa 
çatır.

Parazitəleyhinə terapiya ilə eyni vaxtda patogenetik terapiya 
aparılır. Sonuncu damarların divarının keçiriciliyinin, metabolik 
asidozun, hiperazotemiyanın azaldılmasına, serebral ödemin k ə-
nar edilməsinə yönəldilmişdir. Bu məqsədlə 5-10%-li qlükoza, 
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0,9%-li natrium xlorid, Ringer məhlulları, antihistamin və ürək-
damar preparatları, vitaminlər təyin edilir.

Tropik malyariya keçirmiş xəstələr üzərində 1-2 ay ərzində 
dispanser müşahidə qoyulur və 1-2 həftə fasilə ilə qanın parazi-
toloji müayinəsi yerinə yetirilir. P.vivax, P.ovale, P.malariae tərə-
findən törədilən malyariya keçirmiş xəstələrin dispanserizasiya-
sını 2 il müddətində aparmaq lazımdır. Bu şəxslərdə bədən 
t  em  peraturunun hər hansı səviyyədə yüksəlməsi qeyd olunarsa, 
on ların qanı malyariya plazmodiumlarının aşkar edilməsi üçün 
laborator müayinə edilməlidir.

Malyariyanın profilaktikasına bir çox tədbirlər kompleksi 
daxildir, bunlar infeksiya mənbəyinə təsiri, malyariya ağcaqa-
nadları ilə mübarizəni, əhalinin bu həşəratların hücumundan 
qorunmasını və ətraf mühitin dəyişdirilməsi yolu ilə malyariya-
nın yayılma imkanının qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. İ n-
feksiya mənbəyinin zərərsiz ləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər sıra-
sına xəstələrin və parazit gəz di rənlərin erkən aşkar olunması, 
onların müalicəsi, dispanser qey diyyatın təşkili və əhali arasında 
kimyəvi profilaktikanın aparılması daxildir. Malyariyaya görə 
e n demik olan isti iqlimli ölkələrə gedən və oradan qayıdan əhali 
qrupları arasında bu iş xüsusilə ciddi həyata keçirilir, belə ki, o n-
lar daha yüksək dərəcədə malyariya ilə yoluxma riskinə məruz 
qalırlar və bu, infeksiyaya görə endemik rayonlarda epidemik 
prosesin fəallaşmasının səbəblərindən biri ola bilərlər.

Üçgünlük və oval-malyariya törədiciləri ilə yüksək yolux ma 
riski şəraitində qalan şəxslərə primaxin təyin edilir. Kimyəvi profi-
laktika malyariya törədicilərinin yoluxma mövsümündən bir neçə 
gün əvvəl başlayır və onu qurtardıqdan 4-6 həftə sonra d a yan -
dırırlar. Tropik ölkələrdə kimyəvi profilaktika bütün il boyu apa-
rılır. Malyariyaya görə endemik ərazilərdə uzun müddət ol duqda 
preparatın əlavə təsirinin yaranması imkanını nəzərə a l maq lazım-
dır.

İnfeksiya�mənbəyinə� təsiri nəzərdə tutan tədbirlərin təşkili və 
h ə yata keçirilməsi zamanı endemik rayonlarda yaşayan əhali qrup-
larına böyük diqqət ayrılır.
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İnfeksiya mənbəyinin aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi 
üzrə tədbirlər həmçinin aşağıdakı qızdırmalı şəxslər qrupu ara-
sında həyata keçirilir:

- tropik və endemik rayonlardan qayıtdıqdan sonra yaxın 2 il 
ərzində temperaturun yüksəlməsi qeydə alınmış vətəndaşlar;

- qoyulmuş diaqnoza müvafiq olaraq aparılan müalicəyə bax-
mayaraq, uzun müddət dövri surətdə temperaturu artan qızdır-
malı xəstələr;

- yaxın 5 gün ərzində diaqnozu qoyulmayan, temperaturun art-
ması ilə müşayiət olunan hər hansı xəstəliklə xəstələnmiş şəxslər;

- klinik əlamətlərə (qaraciyərin, dalağın böyüməsi, naməlum 
etiologiyalı anemiya) əsasən malyariyaya şübhəli xəstələr;

- qanın köçürülməsindən sonra yaxın 3 ay ərzində tempera-
turu yüksəlmiş xəstələr;

- son 2 il ərzində malyariya keçirmiş, temperaturun artması 
ilə müşayiət olunan hər hansı xəstəlikli xəstələr.

Malyariyanın tropik ölkələrdən ilin istənilən dövründə gəti-
rilə biləcəyini nəzərə alaraq, səhiyyə orqanı və müəssisələri b ü-
tün il boyu infeksiya mənbəyinə təsir göstərən tədbirləri h ə yata 
keçirməlidirlər.

Son illərdə xloroxin və digər preparatlarla müalicəyə tabe o l-
ma yan tropik malyariya törədicilərinin ştamları aşkar edilmişdir. 
M al yariya parazitlərinin dərman davamlılığı təkcə klinik deyil, 
həm də epidemioloji əhəmiyyətə malikdir, belə ki, bu, uzun 
müd  dət mövcud olan infeksiya mənbəyinin yaranma səbəb lə rin-
dən biri ola bilər.

Malyariya� ağcaqanadları� ilə� mübarizə mövcud anofelogen 
su höv zələrinin qurudulması və yenilərinin əmələ gəlməsinin 
q ar  şı  sının alınması yolu ilə, habelə uçan ağcaqanadların və onla-
rın s ür fə lərinin öldürülməsi məqsədilə yaşayış və təsərrüfat b i-
na  larının q a lıq təsirli insektisidlərlə işlənməsi yolu ilə yerinə y e-
tirilir. Cari və ə v vəlki illərdə malyariyanın fəal ocaqlarında 
b  ü  tün yaşayış, qeyri-yaşayış və təsərrüfat binaları insektisidlərlə 
işlənir (başdan-başa işləmə). İri yaşayış məskənlərinə ağcaqa-
nadların yumurta qoyduqları böyük ərazilərdən uçub gəlmə lə-
rinin qarşısını almaq üçün onların uçuş yolunda yerləşmiş b i rinci 
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sıra evlər insek ti sid lərlə işlənir. Malyariya halları olan t  ə  sər rü fat-
lar da s e çi ci və ya mik ro ocaqlı işləmə həyata keçirilir. İnsek ti-
sidlər qis min də fosfor-üzvi birləşmələr (dixlofos, trixlofos, mala-
tion və s.) tətbiq edilir. Daha perspektiv birləşmə malation hesab 
olunur (ÜST, 1981).

Sürfəəleyhinə tədbirlər lavrisidlərin köməyi ilə (difos, temefos, 
və s.) yerinə yetirilər. Epidemioloji göstərişlər olduqda m ü va  fiq 
y a şayış məskəninin ətrafında 3 km radiusunda olan ərazi lərdə yer-
ləşmiş su hövzələri işlənməyə məruz qalmalıdır.

Təmas insektisidlərinin ətraf mühitin çirklənməsinə yol ver-
di  yini və həşəratlarda onlara qarşı rezistentliyin inkişaf et di yini 
n ə zərə alaraq, son illərdə ekoloji (bioloji və genetik) metod ların 
hazır  lan masına diqqət yönəldilmişdir. Bioloji me todlar qismində 
sürfələrlə qidalanan balıqlar (qambuziya), buğuma yaq lılar, hel-
mintlər, mol yusklar, göbələklər, bakteriyalar və viruslar işlədilir. 
Genetik metodların məqsədi – keçiricilərin populyasi yalarının 
məhv edilməsi, yaxud mövcud olan popul yasiyaların zərər siz lərlə 
əvəz edilməsidir. Onlar genetik aparatı dəyişilən keçi ri ci lərin əldə 
edilməsinə əsaslanmışdır.

Müasir dövrdə malyariyanın profilaktikası üçün müxtəlif tipli 
vaksinlərin (sporozoit, merozoit, qametosit) əldə edilməsi üz rə 
tədqiqatlar aparılır. Lakin onların yaradılması yolunda ilk növ -
bədə parazitin antigen kütləsinin alınması ilə əlaqədar olan b ö-
yük çətinliklər meydana çıxır. Bundan başqa, malyariya z a manı 
qazanılmış immunitet növ və mərhələli spesifikliyi ilə fərq  lənir. 
Ona görə də, vaksinlər, güman ki, bu infeksiya ilə m ü ba rizə təd-
bir lərini və mövcud malyariyaəleyhinə vasitələri yalnız tamam-
layacaqlar, nəinki əvəz edəcəklər.
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Zoonoz infeksiyalar

Bruselyoz

Bruselyoz – zoonoz infeksion-allergik xəstəlikdir, Brucella 
cinsi bakteriyaları tərəfindən törədilir. Bəzən – vaxtında aparıl-
ma mış diaqnostikada və gecikmiş müalicədə – xəstəlik xronik 
residivləşən gedişə malik olur. Xəstəlik infeksion patologiyanın 
ümu mi əlamətləri, həmçinin yerli zədələnmə əlamətləri, əsas eti-
barilə daima inkişaf edən dayaq-hərəkət aparatının zədələn məsi 
ilə səciyyələnir. 

Qısa tarixi məlumat. Bruselyoz Aralıq dənizi zonasında q ə-
dim vaxtlardan çox vaxt “aralıq dənizi qızdırması” adı altında 
məlumdur. XIX əsrin ikinci yarısında xəstəlik Britaniya hərbi və 
hərbi-dəniz bazasında (malta adası) hərbi xidmət keçmiş ingilis 
ə s  gərləri arasında baş vermişdir. Xəstəlik Malta qızdırması adını 
almışdır, onun mənşəyinin açıqlanması üçün Bryusun (Bruce) 
rəh bərliyi altında elmi ekspedisiya təşkil olunmuşdur. Həkim-
lərin işi olduqca məhsuldar olmuşdur: törədici (Micrococcus m e -
li  tensis) aşkar edilmişdir, infek siya mənbəyi təyin edilmiş, hər bi 
qulluqçuların yoluxması üsulu, həmçinin profilaktika m e todu 
işlənib hazırlanmış və effektiv şəkildə həyata keçirilmişdir (qay-
nadılmamış keçi südünün istifadəsinə qadağa qoymaq). 

Klinik əlamətinə görə müasir bruselyozu xatırladan bu xəs tə-
lik bəşəriyyətə hələ eradan əvvəl 2400-cü ildə məlum idi. Bu xəs-
təliyə dair ilk elmi axtarışlar coğrafi cəhətdən Aralıq dəni zinin 
adaları və sahilləri ilə bağlıdır. Özünəməxsus xüsusiy yət lərə 
malik bu xəstəliyin yaranma səbəblərinin anlaşılmasında d ö nüş 
mərhələsi D.Bruce tərəfindən 1887-ci ildə törədicinin aş kar 
edilməsi oldu. XX əsrin əvvəllərində (1904 –1907) Malta ada-
sında aparılan tədqiqat işinin nəticəsində keçilər və insanların 
xəstələnməsi arasında epidemioloji əlaqənin olduğu, bu əlaqənin 
əhali arasında bruselyozun yayılmasında oynadığı rolu təyin edil-
mişdir. 

1897-ci ildə Danimarka alimi Banq bala salan (abort) i nək də 
aşkar edilən törədicini ilk dəfə təsvir etdi. Ayırd edilmiş kul tura 
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Banq tərəfindən B.abortus, bovis (Bang) kimi adlan dı rıldı. 
Traum (1914) donuzlarda balasalmanın törədicisini aşkar et di; o, 
B.abortus suis adını aldı. Meyer (1920) bu mikroor qaniz m ləri 
Brucella adı altında ümumi bir qrupda birləşdirməyi təklif etdi 
(D.Brucenin şərəfinə). Bu mikroblar tərəfindən törədilən xəstə-
lik ləri 1920-ci ildən başlayaraq bruselyoz kimi adlandırmaq q ə-
bul edildi və tədricən xəstəliyin klinik gedişi, epizootologiyası 
və epidemiologiyası öyrə nildi, həm ümumi mübarizə vasitələri, 
həm də spesifik profilaktika vasitələri işlənib hazırlandı. 

Rusiyada bruselyoza çoxdan rast gəlinmişdir, lakin yalnız 
1911-ci ildə E.İ.Marsinovski ilk dəfə olaraq ölümcül nəticə lə nən 
bruselyoz hallarını təsvir etdi. Bruselyozun hərtərəfli öyrənil-
mə si üzrə işlərin sistematik aparılmasına 30-cu illərdən baş la nıl-
mışdır. Bruselyoz probleminin öyrənilməsinə P.F .Z  d ro dovski b ö-
yük töhfə vermişdir. Belə ki, o, problemi öyrənərək elmi məktəb 
yaratmışdır. Məhz P.F.Zdrodovskinin və onun ş a gir d lərinin işləri 
bu nozoforma ilə mübarizənin müvəf fə qiy yətlə aparılmasını t ə-
min etmişdir. 

Törədici. Brucella cinsi müasir dövrdə 6 növü birləşdirir ki, 
onlardan yalnız 3-ü insanlar üçün real təhlükə yaradır; B.meli-
tensis, B.abortus, B suis, hər biri bir neçə biovara diferensiasiya 
olunur. Göstərmək lazımdır ki, B. melitensis insan üçün daha 
p a togen növdür. B. abortus insanda çox nadir hallarda patolo-
giya törədir. B. suis Amerika qitəsində xəstəliyin real törədicisi 
kimi təhlükəlidir (görünür ki, orada yüksək virulentli ştam sir-
kulyasiya edir). B.suis biovarlarından biri şimal marallarının ara-
sında tapılmışdır, insan üçün onun patogenliyi hələ dəqiq müəy-
yən edilməmişdir. 

Təkamül prosesində, daha doğrusu, müəyyən heyvana adap-
tasiya prosesində bruselyoz törədicilərinin üç ekotiplərə bölün-
məsi baş vermişdir: 1) B.melitensis – keçi (Bruce 1887-ci ildə 
təsvir etmiş dir); 2) B.abortus bovis – buğa (1897-ci ildə Banq 
təsvir etmişdir); 3 )   B  .abor  tus suis – donuz (Traum 1914-cü ildə 
təsvir etmişdir). Brusellalar çox kiçik ölçülü, şarşəkilli, ovoid və 
ya çöpşəkilli formada olan mikroorqanizmlərdir; onlar anilin b o-
ya larının hamısı ilə rənglənirlər, qram-mənfidirlər.
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Brusellaların hamısı bir sıra bioloji xüsusiyyətlərinə görə fərq    -
lənərək həm sınaq şüşəsində (Rayt reaksiyası), həm də şüşə ü zə -
rində (rənglənmiş öldürülmüş bakteriyalarla Xeddelson reak-
siyası) aqqlü tinasiya reaksiyasını istifadə edərək diferen siasiya 
edi lir. Lakin daha həssas müasir metodlar vasitəsilə antigen s t ruk-
turundakı müxtəlif fərqləri təyin etmək olur ki, bunlar da brusel-
laların göstərilən növlərinin diferensiasiyasını aparmağa imkan 
verir.

Brusellalar bakteriyaların yetişdirilməsi üçün tətbiq olunan 
bir çox qidalı mühitlərdə (ətli-peptonlu, zərdab və s.) böyümə 
q  a  bi liy yətinə malikdir və yavaş böyümə ilə səciyyələnirlər. Ona 
görə də xəstədən götürülmüş və brusellaların olmasına görə 
şübhəli sayılan qanın və digər materialların əkil mə si 3 həftə ə r-
zində 370C temperaturda həyata keçirilir. Brusel yozun törə di ci-
ləri orqanizmdən kənarda yüksək davamlılığı və həyat qabiliy-
yə tinin uzun müddət saxlanması ilə səciyyələnir. Belə ki, onlar 
quru halda tozda, paltarda 2 ay ərzində sağ qala bilərlər. Duru 
mühitlərdə 600 temperaturda onlar 30 dəqiqədən sonra, qayna-
dıldıqda isə dərhal məhv olurlar. Birbaşa düşən günəş şüası 
onları bir neçə dəqiqə, səpələnmiş işıq isə 7-8 gün və daha gec 
müd dətdə öldürür. Brusellalar kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı 
son dərəcə həssasdır. Adi dezinfeksiya vasitələrini tətbiq etdikdə 
onlar 5 dəqiqə ərzində məhv olurlar. Brusellalar yüksək dərə-
cədə invazivdirlər və orqanizmə hətta zədələnməmiş selikli qişa-
lardan da daxil ola bilirlər. Onlar üçün yüksək aqres sivlik səciy-
yəvidir. Onlar hemotoksik xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bru sel lalar 
hüceyrədaxili parazitlərə aiddir, onlar retikul-endotel sistemin 
hüceyrələrinin daxilində yaşayır və çoxalırlar, lakin hüceyrədən 
kənarda da yerləşə bilirlər.

Qeyd edildiyi kimi, brusellalar ətraf mühitdə kifayət qədər 
yük  sək davamlılğa malikdir. Çox vacibdir ki, xəstə heyvanlar-
dan i f raz olunmuş quru substratlarda yaxşı qalırlar. Brusellalar 
süddə o, turşuyana qədər, yəni 1-3 gün həyat qabiliyyətini sax-
laya bilir. Süd məhsullarında, xüsusilə də qaynadılmamış süddən 
hazırlanmış yumşaq pendir və brınzada brusellalar 1-3 ay sağ 
q a lır. Südü qaynatdıqda və əti termiki emaldan keçirdikdə bru-
sellalar çox tez məhv olur.
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Adi dezinfeksiya vasitələri (xlorlu əhəng, hidrogen peroksid, 
siklik sıradan olan üzvi birləşmələr - fenol, lizol, həmçinin 
hazırla istifadə olunan digər preparatlar) qəbul olunmuş konsent-
rasiyada bruselları qısa müddətdə (30 dəqiqəyə qədər) öldürür.

Brucella qrupundan olan müxtəlif variantların patogenliyi 
eyni deyildir: Br.melitensis insan üçün olduqca yüksək pato-
genliyi ilə fərqlənir, Br. suis və Br.abortus insan üçün nisbətən 
az patogendir. İndiyə qədər brusellaların antigen strukturu haq-
qında vahid fikir yoxdur. Xüsusi tədqiqatlar sayəsində iki antige-
nin olması müəyyən edilmişdir – A antigeni və M antigeni, bun-
lar hər brusella tipinin mikrob hüceyrəsinin tərkibinə müxtəlif 
n is  bətlərdə daxildirlər. Brusellaların hər tipinin antigen tərki-
bində həm spesifik, həm də qeyri-spesifik ümumi antigen ləri 
var dır. A antigeni abortus, bovis və suis tipi brusellaları üçün, M 
anti geni isə melitensis tipli brusellalar üçün spesifikdir. Üçüncü 
tip – G antigeni qeyri-spesifik ümumi antigen sayılır. Təbiətdə 
b ru  selyoz bakteriofaqının olması hazırda artıq danıl maz fakt h e-
sab edilir. O, brusellaların kulturasında, xəstələrin, insanların və 
hey vanların orqanizmində, həmçinin ətraf mühitdə ola bilər. 
Xəs tənin orqanizmində bruselyoz bakteriofaqının olması törə-
dicinin xüsusiyyətlərinin dəyişilməsinə gətirib çıxarır, nəticədə 
belə xəstələrin qanından brusellaların atipik ştamları əkilir. Bun-
dan başqa, xəstədən götürülmüş qan porsiyalarında bruselyoz 
b ak  te riofaqının olması qanda, onurğa beyni mayesində və s. mən-
fi nəticələrin alınmasını şərtləndirir. Tədqiqatlarda təyin edil miş-
dir ki, Brucella qrupu həm onun normal vəziyyətini bütün gös tə-
ri cilərə əsasən səciyyələndirən S-formada, həm də bu və ya 
digər dərəcədə dəyişmiş vəziyyətdə, xüsusilə dissosiasiya vəziy-
yə  tində (R-formalar) ola bilər. Brusellaların dəyişkənliyi, xüsu-
sən də kulturanın morfoloji dəyişkənliyinə münasibətdə o, son d ə-
rə cə geniş diapazona çata bilər.

Epidemiologiyası. Bruselyoz bütün qitələrdə, əsasən hey-
van dar lığın inkişaf etdiyi ölkələrdə yayılmışdır. Xəstələnmənin 
epidemioloji xüsusiyyətləri müəyyən dərəcədə törədicinin növ 
mənsubiyyətindən, epidemik ocağın aktivliyindən və küt lə vi li-
yin dən asılıdır.
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Bruselyoza görə epidemioloji vəziyyət keçmiş Sovet İttifaqı 
respublikalarının ərazisində, xüsusən də şimal və mərkəzi vila-
yətlərdə son dərəcə gərgin olaraq qalır. Xəstəliyə görə qeyri-sağ-
lam məntəqələrin 75%-i burada cəmlənmiş və xəstə heyvan ların 
90%-i aşkar edilir. Zaqafqaziyada, Orta Asiyada, Şimali Qafqaz 
zonasında, cənubi Volqaboyunda da bruselyozun ləğv edilməsi 
problemi aktual olaraq qalır.

Hazırda heyvanların bruselyozu Aralıq dənizi hövzəsi, Kiçik 
Asiya (Türkiyə, İran), cənubi və cənub-Şərqi Asiya (Hindistan, 
Laos), Afrika, Mərkəzi və cənubi Amerika (Meksika, Braziliya, 
Çili, Paraqvay, Qvatemala, Kolumbiya) ölkələrində çox geniş 
yayılmışdır. Bolqarıstan, Yuqoslaviyada bruselyozla mübarizə 
m  ü  vəf fəqiyyətlə aparılır, burada ayrı-ayrı regionlarda xəstəliyin 
nadir halları qeydə alınır. Bununla yanaşı, bir çox ölkələr, xüsusilə 
də Avropa ölkələri, həmçinin Yaponiya kənd təsərrüfatı heyvanları 
arasında bu xəstəliyin praktik olaraq tam ləğvinə nail olmuşdur.

ÜST-ün məlumatlarına əsasən, bu xəstəlik heyvanlar ara sın da 
praktik olaraq bütün dünyada (155 ölkədə), o cümlədən ABŞ, 
Fransa, Kanada, Avstraliya, İtaliya, İspaniya kimi inkişaf etmiş 
ölkələrdə yayılmışdır. Qeyd olunur ki, inkişaf etməkdə olan ö l-
kə  lərin əksəriyyətində epizotik vəziyyət üzərində lazımi nəza rə-
tin təmin edil məsi üçün kifayət qədər vəsait yoxdur, ona görə də 
belə dövlətlərdə, xüsusən də tropik ölkələrdə sürünün brusel-
yozla zədələnmə dərəcəsi haqqında məlumatlar tam dolğun d e-
yil  dir.

İnqilabdan əvvəlki Rusiyada “kütləvi bala salma” halları y üz -
lərlə hesablanırdı ki, bu da həmin hadisənin tam qeydə alınma-
ması ilə izah edilirdi. Lakin 1912–1913-cü illərdə dərc olunan ilk 
elmi məlumatlar Rusiyanın şimal quberniyalarında (məsələn, 
keçmiş Novqorod quberniyasında) xəstəliyin geniş yayıldığını 
təsdiq edir.

İnfeksiya mənbəyi. Brusellalar insan üçün təhlükəli olub 
h ey  vanların, praktik olaraq yalnız ev heyvanlarının, xüsusilə də 
otye yən cütdırnaqlıların – keçi, qoyun, iribuynuzlu mal-qara, 
h əm  çinin donuzların parazitləri sayılır. Yoluxmuş hey vanlarda 
t ö rədici bağırsaq divarının limfa sistemində toplandıqdan sonra 
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yayılmış (generalizə olunmuş) infeksion proses (bakteriemiya) 
inkişaf edir ki, bu da bir çox toxumaların, xüsusilə də cinsiyyət 
üzv ləri, süd vəziləri, həmçinin bəzən oynaqların zədələnməsinə 
g  ə  tirib çıxarır.

Yoluxmuş heyvanlarda bruselyoz xronik residivləşən gedişə 
m  a  likdir, ona görə də onlar çox vaxt məhz kəskinləşmələr z a manı, 
dişi fərdlərdə o, doğuşlar və abortlar dövründə baş verir, həm epi-
zootik, həm də epidemik aspektdə təhlükəlidirlər. Bu zaman törə-
di cinin dölyanı maye və cift ilə ifraz olunması mümkündür. Bun-
dan başqa, bruselyoz törədicisinin sidik (bakteriemiyanın nəticəsi) 
və nəcis kütlələri vasitəsilə (bağırsaq divarında limfatik follikulla-
rın fəsadının nəticəsi) ifraz olunması müşahidə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, heyvanlarda bruselyoz infeksiyası 
çox vaxt simptomsuz keçir, yəni həm heyvan populyasiyasında, 
həm də insan üçün infeksiya mənbəyi kimi zahirən sağlam fərd-
lər iştirak edə bilər. Bruselyoz infeksiyası üçün müxtəlif növ b ru -
sel laların ev heyvanlarının ayrı-ayrı nümayəndələrinə qarşı kəskin 
adaptasiyası səciyyəvidir. Məsələn, B. melitensis xırdabuynuzlu 
mal-qaranın, B.abortus - iribuynuzlu mal-qaranın, B.suis - donuz-
ların paraziti sayılır.

İnsan üçün daha virulent növ olan B. melitensis-in əsas sahib-
ləri keçilər və qoyunlar olduğu üçün hamısından çox məhz xırda-
buynuzlu mal-qaranın yoluxmuş fərdləri təhlükəlidir. Lakin b ə-
zən B. melitensis-in iribuynuzlu mal-qaraya miqrasiyası m ü şa  hidə 
olunur, belə hallarda insanın belə heyanlardan yoluxması və x əs-
tələnməsi ehtimalı tamamilə real vəziyyət alır. Son illər bizim ö l-
kəmizdə məhz bu hadisə müşahidə edilir. İnsanda manifest f or -
maların inkişaf etməsi üçün B. abortus və B.suis ifraz edən 
hey  vanlar böyük əhəmiyyət kəsb etmirlər, lakin bu, brusellaların 
gös tərilən növləri ilə yoluxmadan sonra insanın xəstələnməsini 
inkar etmir.

İnsan bruselyoz zamanı infeksiya mənbəyi kimi iştirak etmir. 
Düzdür, insandan yoluxma halları haqqında məlumatlar olma-
sına baxmayaraq, onların bəziləri ya şübhəli xarakter daşıyır, ya 
da kazuitik hallardır (bruselyozla xəstə baytar həkim – qadın təs-
diq edir ki, öz həyat yoldaşını cinsi yolla yolux durmuşdur, bəzən 
südəmər uşaqların xəstə anaların südü ilə yoluxması təsvir edilir).
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Bruselyoz – zoonozlar qrupundan olan tipik infeksiyadır. Bru-
selyoz zamanı insanlar üçün başlıca infeksiya mənbəyi xəstə q o-
yunlar, keçilər, inəklər, donuzlar sayılır. Br.melitensis insan üçün 
obliqat patogenliyə malikdir və xəstəliyin epidemik alovlanma-
larını törədir, halbuki Br.abortus və Br.suis nisbətən az p a to gen-
dirlər və sporadik xəstələnmə törədirlər. Məlum olduğu kimi b i o -
loji adaptasiya nəticəsində brusellaların hər bir tipi müəyyən 
heyvan növünə uyğunlaşmışdır. Br.melitensis əsasən keçiləri və 
q o yunları, Br.abortus – iribuynuzlu mal-qaranı, Br.suis – donuz-
ları zədələyir. Ona görə də insanların bruselyozla xəstələn mə-
sin də xırdabuynuzlu mal-qara ən təhlükəli infeksiya mənbəyi 
sa yılır. Digər heyvanların (atlar, itlər, toyuqlar, hind toyuğu, sün-
bülqıran, siçovullar, marallar, eşşəklər, dəvələr və s.) bruselyozu 
çox nadir hadisə sayılır, ona görə də elə bir epidemioloji əhə-
miyyət kəsb etmir. Bruselyozun epide mio logiyasında brusel la -
ların ayrı-ayrı tiplərinin miqrasiya imkanını nəzərə almaq lazım-
dır. Belə ki, Br.melitensis qoyun və keçilərdən heyvanların digər 
növlərinə və əsasən də iribuynuzlu mal-qaraya keçə bilir və onu 
epidemik bruselyozun rezervuarına çevirir. Bruselyozla xəstə 
heyvanlar üçün infeksion balasalmalar (abortlar) səciy yə vi dir. 
İnsanların yoluxması baxımından daha təhlükəlisi bruselyozla 
xəstə heyvanların balasalma və balalama dövrü sayılır (dü şüklər, 
ölü doğulmuş döl, diri bala, dölyanı qişalar, cift, dölyanı maye, 
ifrazatlarla təmas). Bruselyozun törədicisi xəstə heyvanların 
nəinki balalaması (quzulama, buzovlama və s.) döv rün  də, həm də 
onların normal ifrazatları ilə (südü, sidiyi, nəcisi) xaric edilir. 
Bala salan heyvanlarda brusellalar doğuş yollarının Patoloji ifra-
zatlarında, onların südündə və sidiyində uzun müddət (15 aya 
qədər) aşkar edilir.

Yoluxma yolları. Ev heyvanları arasında epizootik proses 
b ru selyozun fekal-oral yoluxma mexanizminin sayəsində sax-
lanır, lakin cinsi yolu da istisna etmək olmaz.

İnsan bruselyozla əsas etibarilə alimentar yolla – törədi-
cilərlə yoluxmuş süd və süd məhsullarını istifadə etdikdə, həm-
çi nin qidada kifayət dərəcədə termiki emaldan keçirilməmiş və 
ya çiy ətdən istifadə etdikdə yoluxur. Sənəti ilə əlaqədar heyvan-
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larla təmasda olan insan ların (baytarlar, zootexniklər, heyvan-
darlar, sağıcılar, çobanlar və s.) tə masla yoluxması qeyd edilir. 
T  ə  mas yoluxması adlanan belə yo luxma törədicilərlə çirklənmiş 
əllər vasitəsilə ağız boşluğunun selikli qişasına törədicilərin d a-
xil edilməsi zamanı baş verir. Beləliklə, sənəti xəstələnmə də 
həmçinin həzm yolu vasitəsilə yoluxma ilə bağlıdır.

Dəri örtüklərinin tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran mik-
ro travmalar zamanı bruselyozla yoluxma istisna olunmur. Bru-
sellaların zədələnmiş dəridən orqanizmə daxil olması fikri həqi-
qətə uyğun deyildir, çünki brusellalar – hərəkətsiz mikroblar 
olub, dəri toxumasını zədələmək üçün bioloji imkanlara malik 
deyildir. Təmas yoluxması xüsusilə doğuş, abortar, ölmüş və ölü 
d o ğulmuş quzu balalarının dərisini soyduqda realizasiya olunur.

Brusellalar heyvanların ifrazatlarında qurumaya qarşı d a-
vam lı olduqlarına baxmayaraq, aborta uğramış və doğulmuş 
hey vanların döl yanı mayesi və cifti ilə ətraf mühitin hətta yük-
sək konta mi na si yasında onların hava-toz yolu ilə yoluxması baş 
vermir. Bu, onu göstərir ki, bruselyozun birincili ağciyər forması 
müşahidə edilmir. Bir sıra müəlliflər yalnız ağırlaşmaın nəticəsi 
kimi bronxların zədə lənməsi və hətta pnevmoniyanın inkişaf e t-
məsi imkanını qeyd edirlər.

Çiy süd məhsulları, ət və bruselyozlu qoyun və keçilərdən 
al ın  mış xammal daha böyük epidemioloji əhəmiyyət daşıyır. Süd-
də və turş süd məhsullarında brusellalar uzun müddət həyat 
qabiliy yətlərini saxlayır (10 gündən 40 günə qədər və daha çox). 
Bruselyozla xəstə keçilərin südü bruselyozun epidemiologiya-
sında xüsusi yer tutur. Ondan çiy halda istifadə etdikdə insanla-
rın xəstə lənməsinə səbəb olur. Qida məhsulu kimi nadir tətbiq 
olunan qoyun südü çox az hallarda xəstələnmənin səbəbi sayılır. 
İnək südü şəxslərin böyük qisminin yoluxmasının əsas səbəbi 
h e sab olunur və sənəti və məişət şəraiti ilə heyvandarlıqla bağlı 
olmayan insanların yoluxma sında xüsusi yer tutur. Süd məhsul-
ları içərisində keçi südündən hazırlanmış pendirin (brınza) epi-
demioloji əhəmiyyəti daha böyükdür. Müəyyən edilmişdir ki, 
brınzadan yoluxmaya nəinki onun istehsal olunduğu yerlərdə, 
həm də uzaq ərazilərdə rast gəlinir. Bruselyozlu hey van  lardan 
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alınmış ət və ət məhsullarında törədicilər 30 gündən 45 günə q ə-
dər və daha çox saxlanır. Dondurulma və duzlama ətdə brusel-
laların saxlanma müddətinin azalmasına təsir göstərmir. Brusel-
lalar xəstə keçilərin və qoyunların yununda və dərisində uzun 
müd dət saxlanır. Törədici bruselyozlu heyvan ların sidiyi, eks kre -
mentləri, həmçinin cinsiyyət orqanlarından Patoloji və normal 
ifrazatları ilə, xüsusən də balasalmadan (abort) və doğuşlardan 
sonra torpağa, yemə, suya və ətraf mühitin müxtəlif ə ş ya larının 
üzərinə düşür, onlar isə öz növbəsində həm insan üçün, həm də 
sağlam heyvanlar üçün yoluxma amillərinə çevrilirlər. Bu o b-
yekt lərin əhəmiyyəti xəstəlik törədicisinin onlarda uzun müddət 
saxlanması (3-5 aya qədər və daha çox) nəticəsində artır. Xəstə 
hey  vanın orqa nizmindən bruselyozun törədicisinin uzun müddət 
xaric edilməsi, normal və Patoloji ifrazatlarda brusellaların yük-
sək miqdarı, həmçinin onların ətraf mühitə düşməsi imkanı 
infek siyanın insana yoluxması yollarının müxtəlifliyini şərtlən-
dirir. Bruselyozun törədicisi insan orqanizminə həzm yolunun, 
tənəffüs yollarının selikli qişasından, konyunktivadan, dəri ö r-
tüklərindən daxil ola bilər.

Yoluxma�yolları bunlardır: alimentar – termiki emaldan keç-
mə miş süd məhsulları vasitəsilə, təmas, aerogen (dölyanı sular 
havada, həmçinin yun qırxımı zamanı aerozol əmələ gətirir). 
Yoluxmanın şaquli yolu - transplasentar yol da mümkündür: 
brusellalar həmçinin xəstə anaların südündə aşkar edilir. Brusel-
yoza yoluxmuş döşlə əmizdirən ananın südü vasitəsilə infeksiya-
nın ötürülməsi imkanı axıra qədər təyin edilməmişdir. Tək-tək 
hallarda bətndaxili yoluxma təsvir olunmuşdur.

Əhali arasında süd, süd məhsullarının və digər qida məhsul-
la rının işlədilməsi zamanı alimentar yoluxma hallarına daha çox 
rast gəlinir. Təmas�yoluxma yolu nisbətən az hallarda – brusel-
yozla xəstə heyvanlarla və ya onların ifrazatları ilə çirklənmiş 
əşyalarla təmasda olduqda müşahidə edilir. Bu yola daha çox 
keçi bruselyozu ocaqlarında rast gəlinir və yoluxma bu halda 
də ri örtükləri və selikli qişalardan baş verir. Aerogen yoluxma 
yolu toz şəklində havaya qalxan yun hissələrində, peyində, tor-
paqda törədicinin olması ilə şərtlənə bilər. Yoluxmanın bu yolu 
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nadir təsadüf olunur və yun qır xımı, tükün daranması və onların 
sonradan emalı zamanı (çeşidləmə, toxuma və s.), habelə heyvan-
ların saxlandığı və ya onlardan alınmış xammalın emal edildiyi 
yer lərin və ərazilərin yığışdırılması zamanı mümkündür. Bru  sel-
yozla xəstə insandan yoluxma son dərəcə nadir hallarda m ü şa-
hidə edilir.

Bruselyozla xəstələnmə müəyyən dövrlərdə artmaqla bütün 
il boyu qeyd olunur. Keçi-qoyun tipli bruselyoz üçün xəstəliyin 
qış-yaz mövsümiliyi xarakterdir ki, bu da qoyunların və keçi-
lərin balalama dövrü ilə bağlıdır. İribuynuzlu mal-qaradan y o-
luxma zamanı insan ların xəstələnməsinin mövsümiliyi xeyli az 
təzahür edir, nəinki keçi bruselyozunda. Balalama dövründə xəs-
təliklərin sayı az da olsa artır, sonra isə bir qədər azalır və bütün 
laktasiya mövsümündə, demək olar ki, eyni göstəricilərdə qalır. 
Kənd əhalisi arasında xəstələnmənin mövsümiliyi daha qabarıq 
ifadə olunur.

Patogenez və patoloji anatomiya. İnsanda bruselyoz infek-
si  ya sının patogenezi hazırkı dövrdə axıra qədər öyrənil məmişdir. 
Brusellalar orqanizmə dəridən və selikli qişalardan keçir, infek-
siyanın giriş qapılarından limfa yolları vasitəsilə yayılır və regi-
onar limfa düyünlərində çökürlər. Törədicinin birincili lokaliza-
siyası giriş qapılarının yeri ilə təyin olunur. İnsanda törədici ən 
çox ağız boşluğunun limfa aparatında (badamcıqlar və limfa d ü-
yünləri, dilin kökü), dilarxası, çənəaltı, boyun limfa düyün lə-
rin də və nəhayət, bağırsağın ileosekal şöbəsinin aparatında aşkar 
edilir. Kiçik yoluxma dozalarında brusellalar məhv edilə və xəs-
tə lik baş verməyə bilər.

Sitoloji müayinələr göstərmişdir ki, regionar limfa düyün lə-
rin də (faqositlərdə) brusellalar ilk 5-10 gündə həddən artıq çoxa-
lır. Regionar limfa düyünlərindən bruselyozun törədicisi limfa 
və qan damarları vasitəsilə bütün orqanizmə yayılır. Yaranan g e-
ne ralizə olunmuş bruselyoz infeksiyası bakteriemiya ilə müşa-
yi ət edilir ki, o da insanlarda uzun müddət saxlanma meylinə 
m a likdir. Belə ki, xəstənin qanından brusellalar xəstəliyin ilk 3 
ayı ərzində 70,5% hadisədə, sonrakı 4-12 ay ərzində 43,6% 
hadisədə, ikinci ildə 17% hadisədə əkilir, sonralar bakteriemiya 
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sönür və xəstəliyin 3-cü ilindən etibarən aşkar edilmir. Hemato-
gen gətirilmə fazası eyni vaxtda qaraciyər, dalaq, sümük iliyi və 
s. kimi orqanlarda brusellaların saxlanması ilə müşayiət olunur, 
nəticədə çoxsaylı ikincili ocaqlar, yəni infektin rezervuarı əmələ 
gəlir, oradan isə müxtəlif, endo və ekzogen amillərin təsiri a l-
tında dövri surətdə brusellaların təkrar xaric olması baş verir. 
Yoluxmuş şəxslərdə brusellalar sidiklə, nəcislə, tüpürcəklə, süd-
lə, nadir hallarda isə qadınların vaginal sekreti ilə ifraz edilər 
bi lər. Allergiya bruselyozun patogenezində aparıcı amil sayılır, o 
artıq infeksiyanın generalizasiyası dövründə aşkar olunur və 
qeyri-müəyyən uzun müddət ərzində saxlanır. Ona görə də aller-
gik fon həm patomorfoloji dəyişikliklərin, həm də klinik gedişin 
xüsusiyyətlərini müəyyən dərəcədə təyin edir. İnək və donuz tipi 
bru sellaları ilə insanların yoluxması nadir hallarda generalizə 
olunmuş, kəskin septiki formalarda keçən xəstəliyin əmələ gəl-
məsinə səbəb olur. Brusellaların bu tipləri ilə yoluxmuş insanla-
rın əksəriyyətində klinik və ya zəif üzə çıxan obyektiv əla mət lə-
rin olması ilə gedən müsbət immunoloji və allergik reaksiyalar 
müşahidə edilir. Bruselyozun residivləri limfohemopoetik sis-
tem də “yuxulayan” infeksiyanın hesabına həm endogen, həm də 
ekzogen provokasiya amilləri ilə şərtlənə bilər. Bununla belə, 
həddindən artıq donma, həddindən artıq qızma, fiziki və ya 
kimyəvi zədələr və ya mübadilə proseslərinin pozulması kimi 
pro vo  kasiyaedici amillərlə yanaşı, residivlərin inikşafı üçün 
labüd olan şərtlərdən biri həm qeyri-steril, həm də steril immu-
nitetin fonunda baş verən super- və reinfeksiyadır. İmmunitetin 
ləng tipdə formalaşması və davamsız olması onun səciyyəvi x ü su-
siy yətlərindəndir. Müəyyən edilmişdir ki, bruselyoz infeksiya-
sında öz-özünə sağalma mümkündür. Bruselyoz ümu milikdə o r-
qa nizmi zədələyən və orqanizmin allergik yenidən qurul ması 
n     ə      ti   cə sində onun reaktivliyinin kəskin dəyişilməsi ilə gedən xro-
nik residivləşən qranulematoz infeksiyadır. Xəstəliyin başlanğıc 
döv rün də iltihabi dəyişikliklər spesifik xarakter almayaraq, o caq lı 
və diffuz alternativ-nekrobiotik və ya kəskin ekssudativ-pro duktiv 
pro seslər formasında təzahür edir. Bu zaman daxili orqanların p a-
ren ximatoz elementləri, adətən, degenerativ-nekrobiotik d ə yi şik -
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lik lərə məruz qalır. Sonralar orqanizmin allergizasiyası yük səl -
dikcə iltihabi dəyişikliklər qranulematoz-spesifik xarakter alır. 
Bruselyoz xəstəliyinin inkişafı prosesində spesifik və qeyri-spe-
sifik dəyişilmiş toxumalar əvvəlcə çapıqlaşmaya, sonra isə skle-
rotik proseslərə məruz qalır. Bruselyoz zamanı patomorfoloji d ə-
yi şikliklər bütün orqan və toxumalarda müşahidə edilir, lakin bu 
dəyişikliklər daha çox sinir sistemində, limfa, qan-da mar və bir-
ləş dirici toxumalarda üstünlük təşkil edir. Xəstə liyin kəskin inki-
şaf mərhələsində parenximatoz orqanların keçi rici  li yi nin artması 
və sonradan distrofiyası nəticəsində daxili orqanların seroz ilti-
habı birinci yerdə durur. Ardıcıl olaraq limfa düyün lərində, 
dalaqda, qaraciyərdə və digər orqanlarda re tik ul yar h  ü  cey  rələrin 
hiperplaziyası inkişaf edir. Bu dəyişikliklər bruselyoz infeksiyası-
nın kəskin generalizasiyasının təzahürüdür və iltihabi hiperergik 
xarakter alır. Bruselyozun yarımkəskin mərhələsində müxtəlif 
orqanlarda əsasən həmin infeksiya üçün səciyyəvi sayılan qranu-
lemaların yaranması ilə meydana çıxan produktiv iltihab aşkar 
olunur. Produktiv-iltihabi proseslər çox vaxt distrofik dəyişik-
liklər və sirkulyator pozğunluqlarla uyğunlaşır. Bruselyozun xro -
nik gedişli mərhələsində çapıqlaşma əlamətləri və sklerotik p ro-
seslərin inkişafı ilə təzahür edən produktiv xarakterli pro ses lər 
üstünlük təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bruselyoza xas 
patomorfoloji dəyişikliklərin böyük rəngarəngliyində həmin i n-
fek siya üçün səciyyəvi xüsusiyyət yayılmış xarakterli infeksion-
allergik vaskulit hesab olunur.

Klinikası. Bruselyoz infeksiyası zamanı inkubasiya dövrü-
nün müddəti dəqiq təyin edilməmişdir, xəstələrin əksəriyyətində 
o, 2-3 həftə təşkil edir, lakin 4-7 həftəyə qədər, bəzən isə daha 
çox uzana bilər. Bruselyozla xəstələnmə bir halda kəskin, digər 
halda tədricən başlayır. Bruselyozla xəstələrin başlıca şikayətləri 
o y  naqlarda, əsas etibarilə aşağı ətraflarda yerdəyişən xarakterli a ğ-
rı lar, ümumi zəiflik, tez yorulma, baş ağrısı, tərləmə ilə əvəz lə nən 
titrəmə, iştahanın azalması, yuxunun pozulması və s. olmuş dur. 
Xəstəliyin ən çox rast gəlinən və nisbətən davamlı klinik əlaməti 
– orqanizmin temperatur reaksiyasıdır. Bruselyoz z a manı tempe-
ratur əyriləri müxtəlif ola bilər. Uzunmüddətli subfebril tempera-
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tura daha çox rast gəlinir, nisbətən az intermittasiya edən, r e missiya 
edən, qeyri-düzgün residivləşən qızdırma müşahidə olu nur. Nadir 
hallarda bruselyoz afebril keçə bilər.

Bruselyoz klinik əlamətlərin polimorfizmi ilə səciyyələnir. 
B ə zi yoluxmuş şəxslərdə klinik əlamətlər olmadan birincili-latent 
forma baş verir ki, o yalnız immunoloji reaksiyalarla aşkar edilir. 
Digər lərində xəstəlik kəskin (kəskin-septiki) və ya xronik (birin-
cili-xronik metastatik və ikincili-xronik metastatik) formalarda 
keçir. Klinik simptomlar itdikdən sonra (orqanizmdə brusellalar 
saxlandığı halda) xəstəlik ikincili-latent formaya keçir, o isə orqa-
nizm zəiflədikdə yenidən kəskinləşə və xronik formalardan birinə 
keçə bilir.

Qadınlarda adneksitlər, endometritlər, mastitlər, spontan uşaq 
salmalar mümkündür. Ginekoloji anamnezdə aybaşı tsiklinin p o-
zul  ması, sonsuzluq, vaxtından əvvəl doğuşlar, özbaşına uşaqsal-
malar kimi halların qeyd edilməsi bruselyoz infeksiyasına şübhə 
oyat malıdır. Hamilə qadınlarda bruselyoz zamanı özbaşına uşaq-
salmalar mümkündür.

Bruselyozun xarakterik ağırlaşmaları – erkən abortlardır 
(düşüklər), onlar daha çox xəstəliyin xronik gedişində baş verir. 
Çox vaxt düşüklər xəstəliyin latent gedişi zamanı onun yeganə 
təzahürü kimi xidmət edir. Adətən, düşüklər xəstəliyin r e sidivi 
fonunda baş verir, ondan sonra xəstəliyin gedişinin pis ləşməsi 
mümkündür.

Bruselyozla xəstə hamilə qadınlarda çox vaxt anemiya, hid-
rops, nefropatiya inkişaf edir. Sağlam qadınlara nisbətən onlarda 
tez-tez cift gəlişi, onun vaxtından əvvəl aralanması aşkar edilir. 
Xəs  təliyin kəskinləşməsi zamanı və müalicə almayan qadınlarda 
bəzən dölün antenatal ölümü müşahidə olunur. Dölün brusel-
yozla yoluxması transplasentar yolla və doğuş zamanı mümkün-
dür. Dölün inkişafı uzunmüddətli intoksikasiya, ana orqanizminin 
sensibilizasiyası ilə əlaqədar olaraq pozulur. Bəzən h i  pok siya, 
hipotrofiya, dölün ürək fəaliyyətinin pozulması müşa hi də edilir.

Brusellaların qadın cinsiyyət orqanlarının neyroendokrin sis-
teminə toksiki təsiri qızlarda cinsi inkişafın gecikməsinə səbəb 
ola bilər. Sonsuzluq uşaqlığın artımlarında iltihab pro ses lə rinin 
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inkişafı ilə şərtlənir. Ciftin patoloji dəyişiklikləri, vitamin balan-
sının pozul ma sı, orqanizmin intoksikasiyası hamiləliyin er  kən 
dövründə düşüklər ilə nəticələnə bilər. Hamilə qadınlarda abort-
lar, ölü doğuşlar, vaxtından əvvəl doğuşlar, düşüklər uşaqlarda 
ana dan gəlmə bruselyoz tez-tez baş verir. Təzə doğmuş xəstə 
qadınların südündə brusellalar olduğu üçün südəmər uşaqların 
yoluxması istisna edilmir. Proqnoz, ümumiyyətlə, ə l ve rişlidir.

İş qabiliyyətinə görə patogenez ciddidir, xüsusən də mərkəzi 
sinir sistemi zədələndikdə (meninqoensefalitlər, mielitlər). Bru-
sel   laların həyat fəaliyyəti məhsulları, həmçinin ciftdə gedən P ato-
loji dəyişiklər sayəsində qadın orqanizminin intoksikasiyası nəti-
cəsində 20% hallarda ölü doğuşlar müşahidə edilir. Uşaq ö lü mü 
5%-dən çox qeydə alınır.

Xəstələrin böyük əksəriyyətində mərkəzi sinir sisteminin 
müx        təlif funksional pozğunluqları müşahidə edilir. Bu, baş ağrı-
ları, y u xu nun pisləşməsi, tez yorulma, əhvalın pisləşməsi, əsə bi-
lik, a ğ lağan lıq kimi şikayətlərlə təzahür olunur. Parasim patik si nir 
s is    te   minin tonusunun üstünlük təşkil etməsi ilə bərabər, v e ge tativ 
pozğunluqlar da müşahidə edilir. Çox, bəzən isə həd din dən artıq 
tərləmə vegetativ distoniyanın tez-tez rast gəli nən ə la   mə tidir.

Bruselyoz zamanı seroz meningitlərə və meninqoen sefa lit-
lərə nisbətən az hallarda rast gəlinir. Bruselyoz zamanı dəri ö r-
tük     lərinin rənginin dəyişilməsi müşahidə edilir və o, solğun, m üx  -
tə lif çalarlı sarımtıl, özünəməxsus mərmər rəng alır. Dəridə əmələ 
gələn səpkilər geniş polimorfizmi ilə fərqlənir, eritemalar, qızıl-
cayabənzər, rozeol yoz, papulyoz, vezikulyoz, hemorragik, pete-
xial səpkilər müşahidə olunur. Bruselyozun uzun sürən gedi şində 
qabıq vermə, müxtəlif ölçülü və müxtəlif lokalizasiyalı piq men ta-
si yalar müşahidə olunur.

Dayaq-hərəkət aparatının zədələnməsi bruselyoz üçün səciy-
yəvi əlamət sayılır. Ağrılar yaranır ki, bu, çox vaxt oynaq larda o b-
yektiv dəyişikliklər olmadan da üzə çıxır. Əsas etibarilə orta ö l-
çülü oynaqlar zədələnir və ağrılar öz intensivliyinə görə bəzən o 
d ə  rəcədə kəskin olur ki, xəstələri həm narahat edir, həm də onla-
rın yuxusunu pozur. Bruselyoz zamanı nisbətən az hal lar da 
artritlər, bursitlər və tendovaginitlərə rast gəlinir. Onlar uzun-
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müd dətli gedişi ilə fərqlənir və dayaq-hərəkət aparatının tam 
bərpa olunması ilə səciyyələnirlər. Brusel yozun özünəməxsus t ə-
za hürlərindən biri də müvəqqəti yaranan, davamsız, müxtəlif 
lokalizasiyalı fibrozitlər sayılır. Fibrozitlərin inkişafı sərbəst x a-
rakterli, tək-tük baş verən, əziyyətli ağrılarla və məhdudlaşmış 
və ya diffuz infiltrasiyanın yaranması ilə səciyyələnir. Ağrıların 
d a  vametmə müddəti müxtəlif ola bilər – bir neçə saatdan bir 
ne çə günə qədər. Limfa düyünlərinin (qasıq, boyun) orta dərə cə li 
bö yü məsi müşahidə olunur, az hallarda proses generalizə olun-
muş xarakter alır. Çox nadir hallarda bütün qruplardan olan peri-
ferik limfa düyünlərinin toyuq və ya göyərçin yumurtası ö l çü-
sünə qədər böyüməsinə, bəzən isə onun xoralaşmasına rast 
g  ə  linir. Tənəffüs orqanlarında baş verən dəyişikliklər na dir hal-
larda baş verir və klinik olaraq laringit, bronxitin və çox az hal-
larda xırdaocaqlı pnevmoniyanın əmələ gəlməsi şəklində t ə-
zahür edir. Bruselyozun ağır formalarında ürək-damar sistemi 
t  ə   rə  findən dəyişikliklər qeydə alınır. Çox zaman bruselyozun 
qrip, kəskin respirator infeksiyalar, qızılca kimi kəskin yoluxucu 
xəstəliklərlə birgə gedişi müşahidə olunur, onların əmələ gəl məsi 
bruselyoz infeksiyasının klinik əlamətlərini bir o qədər də yişmir 
və xəstəliyin davametmə müddətinə təsir göstərmir.

Klinik və laborator diaqnostikası. Bruselyoz infeksiyası 
d a  yaq-hərəkət aparatında ağrılarla, qaraciyərdə, dalaqda dəyişik-
liklərin yaranması ilə sürərək bəzən revmatizm, angioxolesistit, 
qastrit, hepatit və digər xəstəliklərin maskası altında gizlənir. Ona 
görə də bruselyoza görə qeyri-sağlam ərazilərdə dayaq-hərəkət 
aparatının, hepato-biliar sistemin hər hansı xəstəliyində brusel-
yoza görə müayinə olunmaq vacibdir. Bu xəstəliyə şübhə yaran-
dıqda ümumi anamnestik məlumatlarla və epidemioloji ana m-
nezlə, xəstənin obyektiv müayi nəsi ilə yanaşı, laborator m  ü a   yinələr 
də dəyərli məlumatlar verə bilər. Ona görə bruselyoza düzgün 
diaqnozun qoyulması yalnız müayinə metodlarının bütün komp-
leksinin yerinə yetirilməsi ilə təmin edilə bilər. Qanda anemiya, 
limfositozla birgə leykopeniya, monositoz, EÇS-nin artması 
q ey də alınır. Kəskin bruselyozlu xəstələrin qanının ümumi m ü-
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ayinəsi zamanı həm leykositlərin normal miqdarı, həm də az 
nəzərə çarpan leykopeniya aşkar edilə bilər.

Bruselyozun laborator diaqnostikası aşağıdakı metodlarla 
apa rılır: 1) bakterioloji, 2) seroloji, 3) allergik dəri sınağı. B ru-
sel  yo zun törədicisinin kulturasının alınması diaqnozun qoyulma-
sında mühüm rol oynayır. Törədiciləri qandan, sümük iliyindən, 
irindən, oynaqdaxili mayedən, dalağın punktatından, nəcisdən 
və s. ayırd etmək olar. Bruselyozla xəstə olan şəxslərdən törə di-
ci lərin ayırd edilməsi üçün qanın bakterioloji müayinəsi daha 
tez-tez tətbiq edilir. Qanda brusellaların aşkarlanması ən çox 
xəs təliyin kəskin mərhə ləsində və temperatur reaksiyası ilə m ü-
şa yiət olunan kəskinləşmələr zamanı müşahidə olunur. Xəstə lər-
dən götürülmüş materialda törə dicilərin aşkarlanması zamanı 
a şa ğı dakı xüsusiyyətləri yadda saxlamaq lazımdır: qan əkmə lə-
rin də brusellalar yavaş inkişaf edir və onların kulturaları, adətən, 
5-10 gündən sonra, bəzən isə yalnız əkmədən 20-30 gün sonra 
aşkar edilir. Hemokultura metodu, xüsusən Br.abortus tipi ilə 
yoluxma zamanı heç də həmişə müsbət nəticə vermir. Hemokul-
turanın mənfi cavabı bruselyozun olmasını qətiyyən inkar etmir. 
Hemokulturanın bu metodu ağır və mürəkkəb olduğuna görə adi 
təcrübədə işlədilmir.

Bruselyozun diaqnostikasının seroloji metodlarından Rayt və 
Xeddlson reaksiyası daha geniş tətbiq olunur. Rayt reaksiyası 
yüksək spesifikliyə malikdir. Aqqlütinasiya reaksiyasının ən yük-
sək titrləri adətən, xəstəliyin başlanğıcından 1-2 ay sonra qey də 
alınır, sonra isə onlar kifayət dərəcədə sürətlə azalmağa başlayır-
lar. Nadir hallarda Rayt reaksiyası uzun müddət ərzində (keçiril-
miş xəstəliklən sonra 3-5 il müddətində) müsbət olaraq qalır. 
Aqqlütinasiyanın son diaqnostik titri 1:200 nisbəti sayılır. Xəs-
tədə “mənfi” və ya “şübhəli” reaksiya olduqda (titr 1:50) Rayt 
reak siyasının bir neçə vaxtdan sonra (məsələn, 7-10 gündən son-
ra) təkrar qoyulması tövsiyə edilir. Hazırda bruselyozun təcili 
diaq nostikasının ümumi qəbul edilmiş metodu Xeddlson reaksi-
yası sayılır. Bu reaksiya da, həmçinin spe sifikdir, Rayt reaksiyası 
ilə eyni vaxtda və ya hətta bəzi hallarda xəstəliyin daha erkən 
dövrlərində müsbət ola bilir və Rayt reaksiyasına nisbətən uzun 
müddət ərzində təyin edilə bilər.
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Rayt reaksiyasına nisbətən Xeddlson reaksiyasının üstün c ə-
həti ondadır ki, birincini istənilən laboratoriyada qoymaq müm-
kündür və nəticə tezliklə alınır. Bu reaksiyanın çatışmayan 
cəhəti odur ki, yalnız qanda aqqlütininlərin keyfiyyətcə təyin 
edilməsi üçün işlədilir, onun nəticəsinə əsasən aqqlütininlərin 
titrlərinin dinamikasını müəyyən etmək olmaz. Bundan başqa, 
Rayt reaksiyası digər sınaqlardan tez əmələ gələrək və tez itərək 
infeksiyanın olmasının əsas göstəricisi sayılır, infeksiyanın 
gedişi dövründə saxlanır və aktiv prosesin getdiyini sübut edir. 
Deyilənlər Xeddlson reaksiyasına da aiddir, lakin o, nisbətən uzun 
müddət ərzində müsbət olaraq qalır və bəzən xəstəliyin ya rım-
kəskin və xronik dövrlərində müşahidə olunur.

Dəriiçi allergik sınaq – Bürne�sınağı daha geniş tətbiq edilir, 
o, tamamilə spesifikdir və olduqca yüksək həssaslığa malikdir. 
Bürne sınağı brusellinin (brusellaların bulyon kulturasının filt-
ratı) dəriiçi yeridilməsinə qarşı dərinin yerli reaksiyası şəklində 
orqanizmin spesifik cavab vermək qabiliyyətini təyin edir. O, 
x əs   təliyin artıq başlanğıcından 3-4 həftə sonra müsbət olur, son-
ralar uzun müddət ərzində (bəzən bir neçə ilə qədər), hətta tam 
klinik sağalmadan sonra saxlanır. nəticələrin qeydə alınması 24 
və 48 saatdan sonra həyata keçirilir, onun qiymətləndirilməsi 
zamanı əsas etibarilə iltihabi ağrılı ödemə fikir verilir; ödem o l-
madan inyeksiya yerində dərinin hiperemiyası diaqnostik əhə-
miyyət daşımır. Ağrının olmaması və dərinin rənginin dəyiş mə mə si 
(adətən, ödemləri müşayiət edir) sınağın müsbət q  iy    mət    ləndirilməsini 
istisna etmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Bürne reaksiyası diri bru-
selyoz vaksini ilə vaksinasiyadan sonra da müsbət olur. O, vaksi-
nasiyadan 1-1,5 ay sonra əmələ gəlir, 2-3 aydan 12-13 aya qədər 
aydın nəzərə çarpır, bundan sonra sön məyə başlayır. Rayt reaksi-
yası və Bürne sınağının maksimal diaqnostik effekti onların 
kompleks şəkildə tətbiq edilməsi zamanı əldə olunur. Onlar bir-
birlərini əvəz edə bilməzlər, yalnız qarşılıqlı şəkildə bir-birlərini 
tamamlayırlar.

Xəstələrin bruselyozdan özbaşına sağalmasını və onların 
ikin cili yoluxması imkanını nəzərə almaq lazımdır. Bruselyoz 
zamanı immu nitet nisbi xarakter alır və digər xronik infek si ya-
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lar da olduğu kimi, çox böyük çətinliklə yaranır. Bruselyozun g e-
di şinə ətraf mühitin müxtəlif amilləri: donma, həddindən artıq 
yorulma, fiziki gərginlik, həmçinin onlara qoşulan kəskin və xro-
nik yoluxucu xəstəliklər (və rəm, qızılca və s.) əlverişsiz təsir 
göstərir. Bruselyoz zamanı proqnoz qənaətbəxşdir. Lakin yadda 
saxlamaq lazımdır ki, xəstəlik zamanı residivlər baş verə bilər 
və xronik bruselyoz rezidual əlamətlər mərhələsinə keçə bilər ki, 
nəticədə daxili orqanlarda, dayaq-hərəkət aparatında və sinir sis-
te mində yalnız qalıq dəyişiklikləri yaranır.

Həssaslıq. İnsanların brusellalara qarşı həssaslığı haqqında 
ə t raflı məlumatlar yoxdur. Güman edilir ki, insan orqanizminin 
bru sellalara qarşı həssaslığı yüksəkdir və bunu laboratoriyadaxili 
yolux malarla bağlı xəstələnmələrin baş verməsi təsdiq edir. Yal-
nız ciddi əksepidemik rejimin aparılması sayəsində labora to riya 
işçilərinin yoluxması qeydə alınmır. Məsələn, bağırsaq bak-
teriyaları (qarın yatalağı, paratiflər, salmonelyozlar, şigelyozlar 
və s.) ailəsinə aid olan törədicilərlə iş aparılan laboratoriyalarda 
qoyulan tələblər daha mülayimdir.

Digər tərəfdən, bruselyoz zamanı infeksiyanın çoxsaylı s im p  -
tom suz formaları müşahidə olunur. Bu, onun nəticəsidir ki, i n-
fek   siyanın manifest formalarının yaranması üçün kifayət qədər 
böyük dozalar tələb olunur.

N.N.Raqoza müharibədən əvvəlki dövrdə və Böyük Vətən m  ü -
ha ribəsi illərində, yəni spesifik profilaktika vasitələrinin və effek-
tiv müalicə preparatlarının olmaması şəraitində bruselyozla yolu-
xanlar arasında 32,5%-də infeksiyanın simptomsuz formala rını 
aşkar etmişdir. Diqqəti o da cəlb edir ki, heyvandarlıq sahə sində 
və ya ət emalı sənayesində çalışan şəxslərdə klinik əlamət lər 
olmadan infeksiyanın keçirilməsi faktı məlumdur.

P.F.Zdrodovski öz monoqrafiyasında (1953) dünyanın bir 
çox ölkələrində aparılan bir sıra müşahidələri təsvir etmişdir: a d-
ları çəkilən peşə qruplarında 12,5-62% hallarda xəstəliyin k e çi-
rilməməsi ilə müşayiət olunan brusellalarla infeksiyalaşma fak tı 
aşkar edilmişdir. Bu zaman infeksiyanın manifest forma la rının 
yaradılması üçün lazım olan dozanın kifayət qədər olma ması, 
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lakin immunitetin inkişafını təmin edən infeksion dozanın təsiri 
nəticəsində tədricən immunlaşdırmadan söhbət gedir.

Görünür ki, simptomsuz infeksiya və bruselyozla immun-
laş ma insanlar üçün aşağı virulentli B. abortus və B.suis növlərlə 
yoluxma üçün səciyyəvidir. B.melitensis ilə yoluxma zamanı 
belə əlamətlərə az təsadüf edilir. Praktik şəraitdə immunitetin i n-
ki  şafına hansı törə di cinin səbəbkar olduğunu təyin etmək çox 
çətindir, belə ki, aqqlüti nasiya reaksiyasından istifadə edərək d i-
fe ren siasiyanı aparmaq müm kün deyildir. Brusellalarla yoluxma 
orqanizmin allergizasiyasına gətirib çıxarır. Bu, infeksion prose-
sin inkişafında təzahür edir və təkrar yoluxmalar zamanı böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Bruselyoz zamanı yaz-yay dövründə mövsümilik xəstələn-
mənin artması ilə təzahür edir. Daha kəskin mövsümilik xəstə-
lənmənin sənəti xarakterini (qaramalın abortları və doğuşlar 
döv ründə iş) əks etdirir. Əgər qida yolu nəticəsində yüksək xəs-
tələnmə (insidentlik) qeyd olunursa, onda mövsümilik bir o 
qədər nəzərə çarpmır və epidemik prosesin aktivləşməsi il boyu 
m ü  şahidə olunur.

Bruseloyozla�yüksək�xəstələnmə həmçinin ət emal edən və süd 
məhsulu istehsal edən müəssisələrin, xüsusilə də ilkin xammal 
emalı sexlərinin işçiləri arasında müşahidə olunur. Kənd əha lisi-
nin xəstələnməsi şəhərlilərə nisbətən yüksəkdir. Uşaqlar böyük-
lərə nisbətən az xəstələnir.

Bruselyozda� risk�amilləri. Bruselyoz zamanı risk amillərinə 
şəxsin heyvandarlıq təsərrüfatlarında, az hallarda fərdi təsər rü-
fatlarda qaramala qulluq və s. ilə bağlı işlərdə çalışması (peşəsi) 
aiddir. Həmçinin qaynadılmamış, xüsusilə də keçi südündən i s-
tifadə, süddən hazırlanmış brınzadan istifadə risk amilləri sayılır.

Epidemioloji nəzarət. Bruselyoz zamanı epidemioloji n ə za-
rət iri və xırdabuynuzlu qaramalın, az halda – donuzların sayı 
ü zə  rində epizootoloji nəzarət üzrə sanitar-baytarlıq nəz a rə ti nin 
məlu mat larından birbaşa asılıdır. Buna görə də sanitar-epidemi-
oloji xidmətlə baytarlıq xidməti arasında sıx əlaqə o l malıdır. L a-
kin xəstənin ev heyvanı ilə peşə və ya təsadüfi əlaqəsi aşkar olu-
nursa və ya yoluxma amilləri qismində iştirak edən məh sul  lardan 
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(qaynadılmamış süd, xüsusilə də keçilərin südü, brınza, kustar 
şəraitdə emal edilən yumşaq pendirlər və s.) istifadə edilibsə, 
onda bruselyozun epidemioloji diaqnozunun dürüstlüyü artır. 
Müayinənin baytarlıq xidməti ilə birgə aparılması zamanı nəti-
cələrin dürüstlüyü xüsusilə artır. Bu zaman o cümlədən heyvan-
lara allergik sınaqlar qoyduqda və onların qanında əks ci simlər 
aşkar edildikdə epizootik vəziyyət dəqiqləşdirilir.

Bir neçə bruselyoz hadisəsi aşkar edildikdə ocağın müayi-
nəsi epidemioloji diaqnozun qoyulması zamanı (infeksiya mən-
bəyi kimi iştirak edən heyvanların növləri, konkret yoluxma 
amilləri) xüsusilə faydalı ola bilər. Epidemioloji müayinə apar-
dıq da laborator metodlardan (müasir şəraitdə – aqqlütinasiya 
reak siyasının və dəriiçi allergiya sınağının qoyluması) geniş isti-
fadə etmək lazımdır.

Dəriiçi sınaq (Bürne reaksiyası) brusellin antigeni ilə qoyu-
lur. Yoluxmuş şəxslərdə (kəskin proses və ya xronik infeksiya) 
reaksiya müsbət olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, peyvənd 
olunmuş şəxslərdə də reaksiya müsbət (Seroloji və allergik) ola 
bilər. Bununla əlaqədar olaraq, epidemioloji müayinələr zamanı 
işə klinik həkimləri də cəlb etmək lazımdır, çünki bruselyozun 
diaqnostikası xəstəliyin klinik formalarının müxtəlifliyi və gedi-
şinin ağır olması səbəbindən olduqca çətindir.

Operativ təhlilin gedişində yüksək xəstələnmə zamanı, xüsu-
silə də qrupşəkilli xəstəliklərin yaranması zamanı bruselyozun 
risk amillərinin – aparıcı infeksiya mənbəyi, risk qruplarının 
(xəs tələrin peşə strukturu, yaşı və s.) təyin edilməsi mümkündür.

Retrospektiv təhlil baytarlıq xidmətinin məlumatları nəzərə 
alınaraq həyata keçirilir, bu zaman risk amillərini (zərərçə kən-
lərin peşəsini və qida yoluxma yolunu) və xəstələnmənin struk-
turunu təyin etmək vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda, yəni heyvanlarda bru-
sel yoz zamanı infeksion prosesin simptomsuz gedişləri z a manı 
insan ların xəstələnməsi ev heyvanlarında xəstəliyə görə v  ə   ziy-
yətin qeyri-qənaətbəxş olmasının indikatoru sayılır. Ona görə də 
epi demi oloq ların məlumatları epizootik vəziyyəti qiy mət  lən dir-
mək də baytarları daha yaxşı işləməyə vadar edir.
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İnfeksionistlərin məlumatlarına əsasən hətta ehtimal olunan 
(şüb həli), lakin laborator təsdiq olunmuş (diaqnostik titrdə 
müsbət aqqlü tinasiya reaksiyası) bruselyozun hər bir hadisəsi 
epidemioloji müa yinənin aparılması üçün əsasdır. Göstərildiyi 
kimi, tək-tək xəstələnmə halları etibarlı epidemioloji diaqnozun 
qoyul masına haqq vermir.

Müalicəsi. Bruselyozun kompleks terapiyası bir tərəfdən b ru -
sel laların həyat fəaliyyətinin zəiflədilməsinə və intoksikasiyanın 
aradan qal dırılmasına, digər tərəfdən isə orqanizmin reaktiv x ü-
su  siyyət lə rinin normallaşmasının təmin edilməsinə yönəl dil miş-
dir. Bruselyozlu xəstələrin terapiyasının ən əsas və geniş yayıl-
mış metodu spesifik vaksinin tətbiqi hesab edilir, onun təsir 
mexa nizmi orqanizmin de sensibilizasiyasına əsaslanmışdır. Q a-
dın lar hamiləlik dövründə və döşlə qidalandırdıqda vaksinasiya-
dan kənarlaşdırılırlar.

Bruselyozun kompleks müalicəsində geniş spektrli antibio-
tiklərdən (levomisetin, sintomitsin, oksitetrasiklin, tetrasiklin, 
xlortetrasiklin, streptomitsin, eritromitsin və s.) istifadə edilir. 
Müalicə tsiklinin davametmə müddəti 10-15 gün təşkil edir, 
müalicə kursu aralarında 10-15 gün fasilə olmaqla 2 və ya 3 
tsikldən iba rətdir. Antibiotiklər əsas etibarilə infeksiyaəleyhinə 
təsir gös tə rirlər ki, bu da titrəmənin dayanması, temperaturun 
enməsi, tər ifrazının azalması, intoksikasiya əlamətlərinin ara-
dan qal dı rıl ması ilə təzahür edir. Nəzərə çarpan terapevtik effekt, 
adətən, 2-3-cü gündən etibarən qeyd olunur. Xəstələrin 
əksəriyyətində tem  pe raturun azalması antibiotik lərin qəbulunun 
6-8-ci günü baş verir. Lakin antibiotiklər residivlərin yaranması-
nın və kəskin for  manın yarımkəskin və xronik formaya 
keçməsinin qarşısını a l mır.

Bruselyozun kəskin ağır və xronik formalarında steroid hor-
monlar, çox vaxt isə prednizolon sutkada 10-25 mq dozada təyin 
edilir. Preparatın uzun müddət qəbulu müddəti 3-4 həftə təşkil 
edir və o, tədrijən azaldılır. Kəskin və yarımkəskin gedişdə müa-
li cənin hormonlarla bir kurs aparılması ilə kifayətlənirlər; xronik 
formada belə müalicəni aralarında 3-4 həftə fasilə verməklə 2-3 
kurs aparmaq lazım gəlir. Hormonal preparatlar iltihabəleyhinə, 
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dezintoksikasiya və əvəzləyici təsir göstərirlər (böyrəküstü vəzi-
lə rin fəaliyyətinin azalması zamanı). Bruselyoz zamanı, xüsusən 
daha çox dayaq-hərəkət sisteminin zədələnməsi zamanı hormon-
ların tətbiqi elə ilk günlərdən başlayaraq müsbət təsir göstərir.

Fərdi göstərişlərdən asılı olaraq, qeyri-spesifik vasitələrdən 
də istifadə etmək vacibdir. Onların içərisində qanın köçürülməsi 
aparıcı yer tutur. Hazırda o, bruselyozun xronik və yarımkəskin 
for malarında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Daha çox sitrat qan, 
eritrositar kütlə (anemiyanın kəskin əlamətləri olan xəstələr də), 
quru plazma və ya zərdab məhlulları (intoksikasi yanın kəskin 
əlamətləri olduqda) işlədilir. Köçürülən qanın dozası 50 ml-dən 
100-150 ml arasında dəyişir. Onun dozası əsasən uşağın yaşı və 
vəziyyətinin ağırlığı ilə müəyyən edilir. Adətən, terapevtik ef -
fektə nail olmaq üçün qanın və ya onun əvəzedicilərinin 5-6 
dəfə ye ridil məsi kifayətdir. Qanın inqrediyentlərlə birgə köçü-
rül məsi retikul-endotelial sistemi stimulyasiya edir, orqanizmin 
müdafiə qüvvələrini artırır, mübadilə proseslərini tənzimləyir, 
o r qanizmin nisbətən tezliklə desensibiliza siyasına və sürətlə kli-
nik sağalma sına səbəb olur. Ağrıkəsici vasitələr geniş işlədilir. 
Bruselyozun komples müalicəsində lazımi recimin yaradılması, 
vitaminlərlə zənginləşdirilmiş tamdəyərli qida ilə təmin olun-
ması olduqca vacibdir.

Profilaktikası. Bruselyozun profilaktikasına tibbi, sanitar-
baytarlıq və təsərrüfat tədbirləri daxildir. Bruselyoz tipik zoonoz 
infeksiya sayılır və ona görə onunla mübarizə infeksiya mənbə-
yi nin ilk növbədə ev heyvanları arasında, xüsusilə qoyunlar, k e-
çilər, iribuynuzlu mal-qara, həmçinin donuzlar arasında məhv 
edilməsinə yönəldilməlidir. Kənd təsərrüfatı heyvanları arasında 
bruselyoz ojaqlarının zərərsizləşdirilməsi və ləğv edilməsi, həm-
çinin xəstəliklə yoluxmuş sürünün və ayrı-ayrı təsərrüfatların 
sağ lamlaşdırılması üzrə tədbirlər, habelə bruselyozla yoluxmuş 
təsərrüfatlarda heyvanlara xidmət edən insanlar arasında da bru-
selyozun yayılmasının qarşısının alınmasına kömək edir.

Bruselyozla mübarizədə qida yoluxmalarının profilaktikası 
xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu, yoluxmada daha çox işti-
rak edən süd və süd məhsullarına aiddir. Bruselyoza görə qeyri-
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sağlam təsərrüfatlardan alınmış süd mütləq pasterizasiya olun-
malı (700 temperaturda 30 dəqiqə ərzində) və ya qay na  dılmalıdır. 
Təzə (qaynadılmamış) qaymağı qidada və ya kərə ya ğı nın, x a-
ma nın və digər süd məhsullarının emalında yalnız on ların paste-
rizasiyasından sonra istifadə etmək olar. Temperaturla təsirdən 
başqa, çiy süddən hazırlanmış məhsulları müəyyən müddət ə r-
zində saxlamaqla zərərsizləşdirmək olar. Belə ki, çiy keçi s ü-
dündən hazırlanmış brınza pendiri üçün 60 gündən az olmayaraq 
saxlanma müddəti təyin edilmişdir, çünki aşkar olunmuşdur ki, 
brusellalar brınzada 2-ci ayın sonunda məhv olur. Pendirin ha zır-
lanması zamanı da onların saxlanma müddətlərinə dair müvafiq 
tədbirlər tətbiq olunur. Bruselyozlu heyvanlardan alınmış ət yal-
nız onu tam bişirdikdən və ya qızartdıqdan sonra istifadə edilir. 
Su mənbələrinin çirklənmədən mühafizəsini həyata keçirmək və 
yalnız qaynadılmış suyu işlət mək lazımdır. Tərəvəz və gilə mey-
vələr də brusellalarla çirklənə bilər. Bu nun la əlaqədar olaraq, 
bos tanda torpağın gübrələnməsi üçün peyini yalnız onun 3  ay ə r-
zində öz-özünə çürüməsindən sonra istifadəyə icazə verilir, bu 
zaman brusellalar məhv olur. Hamilə qadınlar yoluxmuş və ya 
y o luxma ehtimalı olan heyvan lara qulluqla əlaqədar bütün növ 
işlərə, həmçinin istər heyvan darlıq təsərrüfatlarında, istərsə də 
ət, yun, dəri-gön sənayesi müəssisələrində onlardan alınmış 
xammalla təması ola biləcək işlərə buraxılmamalıdırlar. Əgər bu 
və ya digər səbəblər üzündən xəstə heyvanlarla təmas baş v e-
rirsə, onda şəxsi profilaktika tədbirləri içərisində törədicinin d a-
xil olmasının qarşısının alın ması üçün əllərə xüsusi diqqət ver-
mək lazımdır: rezin əlcəklərdən, qolçaqdan istifadə olunması və 
əllərin dezinfek siyaedici vasitələrlə zərərəsizləşdirilməsi.

Sanitar-maarifi işinin yerinə yetirilməsi bruselyozun profi lak-
ti kasının mühüm şərti sayılır. Bruselyozla mübarizədə spesifik 
pro filaktikanın həyata keçirilməsi böyük rol oynayır. Bruselyoz 
əleyhinə profilaktik vaksinasiya uşaqlara epizootik göstərişlər 
olduqda 7 yaşından başlayaraq aparılır. Postvaksinal immunitet 
nisbidir, peyvəndlənmiş kontingentlərin yenidən yoluxma ehti-
ma lı istisna edilmir. Ocaqlarda profilaktik tədbirlərin bütün 
komp leksi xəstəliyin tam ləğv edilməsinə qədər yerinə yetiril-
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mə lidir, onun əsas meyarı heyvanların bruselyoza görə sağlam 
olması və insanların xəstələn məməsidir.

İnsanlar arasında bruselyozun pofilaktikası sanitar-baytar lıq 
tədbirlərinin xarakteri ilə bağlıdır. Başqa sözlə, yalnız ev hey-
vanları arasında bruselyozun effektiv profilaktikasının aparıl-
ması sayəsində insan populyasiyasında da xəstəliyə görə sala-
matlıq əldə etmək olar. Lakin qaramal sürüsündə, xüsusilə 
q o yunçuluqda xəstəliyə görə salamatlığın əldə olunması elə də 
asan məsələ deyildir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə, 
tamamilə bruselyozdan azad olmuş ölkələrdə, hətta təsərrüfat-
larda brusellalarla yoluxmuş bir heyvan belə aşkarlanarsa, onda 
bütün sürünün məhv edilməsi stra tegiyası həyata keçirilmişdir. 
Maliyyə baxımından çətin olmasına baxmayaraq, bu tədbir həm 
heyvanlar arasında və insanlar arasında sa lamatlığın əldə 
edilməsi baxımından həm də iqtisadi nöqteyi-nəzərdən ən effek-
tiv tədbir hesab edilir.

Bizim ölkəmizdə belə sistem hələlik mümkün deyildir, ona 
görə də bruselyozla yoluxmuş ayrı-ayrı fərdlər öldürülür. Bu 
tədbir az fayda verir, çünki epizootik prosesi tamamilə qırmaq 
(ləğv etmək) mümkün deyildir. Sistemin tətbiq olunduğu t ə sə r-
rü fatlarda hey van ların vaksinasiyası aparılmır. Bu, onunla bağlı-
dır ki, peyvənddən (diri bruselyoz BA-16) sonra hey van larda 
cavab olaraq immun reaksiya (müsbət aqqlütinasiya reak siyası 
və dəriiçi allergik reaksiya) əmələ gəlir ki, gələcəkdə bu, yolux-
muş şəxslərlə peyvənd olunmuşlar arasında diferen si a si ya nı 
aparmağa imkan vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, vaksin, çox 
təəssüf ki, kifayət qədər effektiv deyildir, heç də h ə mi şə xəs -
tələnmədən qorumur.

Üçüncü variant: bruselyozla yoluxmuş heyvanların başdan-
başa kütləvi peyvənd olunması və izolyasiyasıdır. Bruselyozun 
pro fi lak tikası zamanı, xüsusilə də qaramal sürü halında saxlan-
dıqda, yemin zərərsizləşdirilməsi, həmçinin dezinfeksiya təd bir-
lə  rinin aparılması (xüsusilə balalama dövründə) vacibdir.

İnsanlar�arasında�bruselyozun�profilaktikası�məqsədilə sani-
tar-əksepidemik xidmət tərəfindən süd məhsullarının zərərsizləş-
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di rilməsi sistemi üzərində, həmçinin qaramalın kəsimi və öldü-
rül məsi üzərində nəzarəti təmin etmək vacibdir.

Bruselyoza görə qeyri-qənaətbəxş epizootik vəziyyətdə risk 
qruplarının (zootexniklər, baytarlar, heyvandarlar, çobanlar və s.) 
diri BA-16 vaksinlə peyvənd edilməsi və süd məhsulu üzə rin də 
nəzarət gücləndirilir. BA-16 vaksini ilə peyvənddən sonra orqa-
niz min kəskin allergizasiyası üzündən hazırda irimolekulyar 
allergen antigen komponentlərindən azad edilmiş kimyəvi vak-
sinlər işlənib hazırlanır.

Taun

Taun – karantin infeksiyaları qrupuna aid olub kəskin təbii-
ocaqlı yoluxucu xəstəlikdir, ümumi vəziyyətin son dərəcə ağır-
laşması, qızdırma, limfa düyünlərinin, ağciyərlərin və digər d a-
xi li orqanların zədələnməsi, çox vaxt sepsisin inkişaf etməsi ilə 
müşayiət olunur. Xəstəlik yüksək letallığı ilə səciyyələnir.

Törədici taun çöpüdür (lat. Yersinia pestis), 1894-cü ildə 
Fransa alimi Yersen və yapon alimi Kitasato tərəfindən eyni 
vaxt da kəşf olunmuşdur. Taunun törədicisi – Yersinia� pestis 
Enterobacteriaceae ailəsinə, Yersinia cinsinə daxildir.

Taun törədicisi aşağı temperaturlara qarşı davamlıdır, bəl-
ğəmdə yaxşı qalır, ancaq 550C temperaturda 10-15 dəqiqə ə r-
zin də məhv olur, qaynadıldıqda isə praktik olaraq həmin an ölür. 
Orqanizmə dəri (birələr, bir qayda olaraq, Xenopsylla� cheopis 
dişlədikdə), yuxarı tənəffüs yollarının, həzm yolunun selikli 
qişası, konyunktiva vasitəsilə daxil olur.

Hər il taunla 2,5 milyona yaxın şəxs xəstələnir və çox təəssüf 
ki, bu rəqəmlər artmağa meyillidir. Vəziyyət hər il taunun spesi-
fik keçiricisinin – Xenopsylla cheopis birələrinin nəqliyyat və 
ticarət əlaqələri vasitəsilə cənub-şərqi Asiyadan gətirilməsi ilə 
da ha da ağırlaşır. ÜST-ün illik hesabatlarına əsasən 1989-cu il -
dən 2003-cü ilə qədər Asiyanın, Afrikanın və Amerikanın 25 ö l -
kə sində 38 310 taunla xəstələnmə hadisəsi qeydə alınmışdır. 8 
ö l kədə (Çində, Monqo lus tanda, Vyetnamda, Konqo Demokratik 
Respublikasında, Tanzaniya Birləşmiş Respublikasında, Mada-
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qas karda, Peruda və ABŞ-da) insanlar arasında taunla xəstə-
lən mə halları, demək olar ki, hər il qeyd olunur. Hazırda ən aktiv 
təbii ocaqlar Həştərxan vilayətində, Kabardin-Balkar və Karaça-
evo-Çerkessk respublikalarında, Altay, Dağıstan, Kalmıkiya, 
T ı va respublikalarının ərazisində yerləşir. İnquş və Çeçenistan 
res      pub    likalarında yerləşmiş ocaqların aktivliyi üzərində sistemli 
müşahidənin aparılmaması isə xüsusi həyəcan doğurur.

Rusiya ərazisində 1979-cu ildən taunla xəstəlik hadisələri qey-
də alınmamışdır, halbuki hər il təbii ocaqların ərazisində (ümu mi 
sahəsi 253 km2) 20 mindən çox şəxs yoluxma riski qarşısındadır. 
Bununla belə, 2001–2003-cü illərdə Qazaxıstan Respublikasında 
taunla 7 (bir letal nəticə), Monqolustanda 23 (3 letal nəticə), Çində 
2001 – 2002-ci illərdə 109 xəstəlik hadisəsi (9 letal nəticə) qeydə 
alınmışdır. Qazaxıstan Respublikasının, ÇXR və Mon qo lustanın 
R u siya Federasiyası isə qonşu təbii ocaqlarında epizootik və epi-
demik vəziyyətin proqnozu qeyri-qənaətbəxş olaraq qalır.

Qısa tarixi məlumat. Taun qədim vaxtlardan məlum olan 
xəs təlikdir, onun haqqında ilk məlumatlar II əsrin sonu, III əsrin 
başlanğıcına təsadüf edir. Ən böyük epidemiyalardan biri - 
“Yustinian taunu” (551-580) Şərqi Roma İmperayasında baş ver-
miş və bütün Yaxın Şərqi əhatə etmişdir. Bu epidemiyadan 20 
milyondan çox şəxs ölmüşdür. Bundan başqa:

• X əsrdə Avropada, xüsusilə də Polşada və Kiyev Rusiya sında 
taunun böyük epidemiyası baş vermişdir. 1090-cu ildə Kiyevdə 
2 həftə ərzində 10 000-dən artıq şəxs taundan ölmüşdür. XII əsr-
də taun epidemiyaları bir neçə dəfə səlib müharibəsində iştirak 
edənlər arasında yayılmışdır. 

• XIII əsrdə Polşada və Rusiyada taunun bir neçə alovlanma-
ları olmuşdur.

• XIV əsrdə Avropada dəhşətli epidemiya–“qara ölüm” baş 
ver di ki, o, Şərqi Çindən gətirilmişdir. 1348-ci ildə bu epidemi-
yadan təqribən 15 milyon şəxs ölmüşdür ki, bu da bütün Avropa 
əhalisinin ¼-ni təşkil edirdi. 

• 1346-cı ildə taun Krıma, 1351-ci ildə Polşaya və Rusiyaya 
gətirilmişdir. Sonralar 1603, 1654, 1738–1740 və 1769-cu il lərdə 
Rusiyada taunun alovlanmaları qeyd olunmuşdur. 
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• 1664 –1665-ci illərdə Londonda bubon taunun epidemiyası 
baş vermişdir ki, nəticədə şəhər əhalisinin 20%-dən çoxunun 
həyatına son qoyulmuşdur. 

Orta əsrlərdə Avropa əhalisinin əksəriyyəti taunla yoluxmuş-
dur: “qara ölüm” adlandırılan epidemiya baş verdi ki, o da XIV 
əsr boyunca, qismən də XV əsrdə dövri şəkildə fəallaş mış dır. Bu 
epidemiya ayrı-ayrı şəhərlərin və yaşayış məntəqə lə ri nin əha li si-
nin ölümünə və sayının azalmasına gətirib çıxardı. Q ə dim vaxt-
lardan taun epidemiyaları Avropada, Afrikada, Yaxın və O r ta 
Şərq, cənub-Şərqi Asiyada baş vermişdir. Orta əsrlərdə taunun 
yayılmasına şəhərlərdə hökm sürən a n tisanitariya şərait yara-
dırdı. Kanalizasiya yox idi, bütün çirkablar küçələr boyunca axı-
dılırdı ki, bu da siçovulların yaşamasına ideal mühit kimi xidmət 
edirdi. XVII əsrin sonunda Rusiyanın Osmanlı imperiyası ilə 
apardığı müharibə nəticəsində taun epidemiyaları Rusiyada da 
qeydə alınmağa başlandı. 

Bu zaman xarici tədqiqatçılarla yanaşı, taunun öyrənilməsi 
probleminə və onunla mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlan ma-
sına D.Samoyloviç böyük töhfə vermişdir. O, bubondan götürül-
müş materialda törədicini aşkar etməyə cəhd göstərən ilk alim 
o  l  muşdur. Lakin törədicini aşkar etməyə və ayırd etməyə yalnız 
1894-cü ildə Honkonqda baş verən epidemiya dövründə A.İer-
sen və Ş.Kitazato tərəfindən nail olunmuşdur. A.İersen törədicini 
siçovullarda, Ş. Kitazato isə birələrdə aşkar etmişdir. Taunun 
təbii ocaqlılığı fikrini (Mancuriyada aparılan ekspedisiya işləri 
nəticəsində bu fikrə gəlmişdi) D.K.Zabolotnıy söyləmişdir.

Taun – bioloji silah kimi. Taun törədicisinin bioloji silah 
kimi istifadə olunması dərin tarixi köklərə malikdir. Məsələn, 
qədim Çində və orta əsr Avropasında əldə olunmuş məlumatlar 
y o luxmuş heyvanların (atların və inəklərin) cəsədlərinin, insan 
meyitlərinin türklər və monqollar tərəfindən su mənbələrinin və 
su təchizatı sistemlərinin çirkləndirilməsi üçün istifadə etdik lə-
ri ni göstərir. Bəzi şəhərlərin mühasirəsi zamanı yoluxmuş mate-
rialın istifadə faktı barəsində də məlumatlar vardır. 

Yoluxma mexanizmi. İnsan taun çöpünün “sahibindən” b i-
la vasitə heyvanların dərisini soyduqda və “vasitəçilər”lə – b i rə -

downloaded from KitabYurdu.org



552

lərlə yoluxa bilər (məsələn, Çində baş vermiş “liman taunu” 
zamanı). Siçovulların kütləvi ölümü zamanı birələr gəmiricilərin 
ölmüş cəsədlərini yeni sahib axtarmaq məqsədilə tərk edirlər. 
İnsanın əhatəsində son dərəcə təhlükəli xəstəliyi yayan minlərlə 
həşərat meydana gəlir.

 Gəmiricilər arasında taunun yoluxma mexanizmi trans missiv 
olub müxtəlif növlərə və cinslərə aid birələr tərəfindən həyata 
keçirilir. Təbii şəraitlərdə taun törədicisinin təbiətdə saxlanması 
istiqanlı heyvanlardan çox birələr sayəsində təmin olunur, belə 
ki, onlar törədicinin təbiətdə başlıca rezervuarları sayılırlar. 

İnsan taunla birənin dişləməsi zamanı, yəni transmissiv yolla 
yoluxur ki, bu da gəmiricilər arasında törədicinin təbii ötürülmə 
mexanizminə tam müvafiq gəlir. Yoluxmuş şəxs xəstəliyin for-
masından asılı olaraq öz növbəsində taunun törədicilərini hava-
damcı və ya birələrin müxtəlif növlərinin dişləməsi yolu ilə 
ötürə bilər.

 Xenopsylla�cheopis�birəsi – taunun əsas keçiricisidir. Birələr 
taun törədicisinin spesifik keçiricisi sayılır. Bu, birələrin həzm 
sisteminin quruluş xüsusiyyətləri ilə bağlıdır: mədənin önündə 
birənin yemək borusunda genəlmə – zob əmələ gəlir. Yoluxmuş 
heyvanı (siçovulu) dişlədikdə taun bakteriyaları birənin zobunda 
toplanır və onu tam tutaraq intensiv çoxalmağa başlayır. Qan 
m ədəyə düşə bilmir, ona görə belə birə daima aclıqdan əziyyət 
çəkir. O, qanla qidalanmaq cəhdi ilə bir sahibdən digərinə keçir 
və ölməmişdən əvvəl (belə birələr 10 gündən artıq yaşamırlar) 
kifayət qədər böyük sayda insanları yoluxdurmağa nail olur.

Taun bakteriyaları ilə yoluxmuş birələrin dişləməsi zamanı 
i n sanda dişləmə yerində içərisi hemorragik möhtəviyyatla dol-
muş papula və ya pustula (dəri forması) əmələ gələ bilər. Sonra 
proses limfangit əlamətləri olmadan limfa damarları ilə yayılır. 
Limfa düyünlərinin makrofaqlarında bakteriyaların çoxalması 
onların kəskin böyüməsinə, birləşməsinə və konqlomneratların 
(bubon forması) əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. İnfeksiyanın 
sonradan yayılması (bu, heç də mütləq deyildir – xüsusilə də 
müasir antibakterial terapiya fonunda) daxili orqanların praktik 
olaraq hamısının zədələnməsi ilə müşayiət olunan septik forma-
nın inkişafına gətirib çıxara bilər. 
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İnfeksiya mənbəyi. Klassik təsəvvürlərə əsasən taun təbii-
ocaqlı xəstəliklərə aiddir, infeksiya mənbəyi kimi səhra və y a-
rımsəhra zonalarında yaşayan gəmiricilərin müxtəlif növləri 
( s ün bülqıran, marmotlar, o cümlədən tarbaqanlar, qum siçanları) 
iştirak edir. Bu gəmiricilərdə kifayət dərəcə yüksək letallığa 
malik ümumi septik infeksiya inkişaf edir. Bundan başqa, təbii 
şəraitlərdə qara və boz (az dərəcədə) siçovullar yoluxa bilər.

 Hindistanda, Çində, Madaqaskarda taunu sinantrop siço vul-
lar (Ratus�ratus və Ratus�norvegicus) yayır. Monqolustanda, Bay-
kalyanı ölkələrdə və Altayda taunun rezervuarı sünbülqıran, tar-
baqanlar (Marmota�sibirica), şimal-şərq Xəzəryanı ölkələrdə isə 
taun alovlanmalarının səbəbkarı kiçik sünbülqıran (citellus� pig-
maeus) sayılır.

Taun törədicisinə həssas gəmiricilər arasında elə növlər var-
dır ki, qış yuxusuna gedirlər (sünbülqıran, marmotlar). Bu hey-
vanlar əgər yuxu mərhələsindən əvvəl yoluxmuşlarsa, onda i n-
feksion prosesin özünəməxsus konservasiyası baş verir ki, bu da 
orqanizmdə çoxalmayan törədicinin praktik olaraq saxlan masını 
təmin edir. Lakin heyvan yuxudan ayıldıqdan sonra infeksion 
proses fəallaşır, törədici qana keçir və beləliklə, Y.Pestis-in yayıl-
ması təmin edilir. Epizootik prosesin belə yayılmasına yaz da 
gəmiricilərin cavan nəslinin meydana gəlməsi təkan verir, çünki 
onlarda immunitet olmadığı üçün bu nəsil daha yüksək həs sas-
lığa malikdir. 

Həssaslıq. İnsanın tauna həssaslığı çox yüksəkdir. Düzdür, 
könüllülər üzərində birbaşa tədqiqatlar aparılmamışdır, lakin d o-
layı epidemioloji məlumatlara əsasən bir birənin hücumu z a manı 
infeksion prosesin inkişaf etməsinin mümkünlüyü təsdiq olun-
muşdur. Həmçinin taunun ağciyər forması ilə xəstənin ətraf-
dakılar üçün olduqca yüksək təhlükəliliyi insanların həssas lı ğı-
nın kifayət qədər yüksək olmasını təsdiq edir. Sağaldıqda i n san-
 da immunoloji dəyişikliklər aşkar olunur. 

Orta əsrlərdə xəstəliyi keçirmiş şəxslər xəstələrə qulluq məq-
sədilə istifadə olunur, yas mərasimlərinin heyətinə və s. daxil edi-
lirdi. Yəni artıq o dövrdə təkrar yoluxmaya qarşı davamlılığın for-
malaşması haqqında fikirlər vardır. 
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Taunla yoluxma riski amilləri. Taunun baş verməsi imkanı 
insanın təbii ocaqda olmasından və ya epizootik ocaqlara get-
mə si faktından asılıdır, ona görə də sənəti ilə əlaqədar təbii-ocaq -
larla bağlı olan insanlar (çox vaxt kişilər) xəstələnirlər – ç o ban-
lar, ovçular, baytarlıq işçiləri və s. Taunla yoluxma riskinin əsas 
ami li təbii ocaqda olmaq və ya oraya getməkdir. 

Epidemioloji nəzarət. Taun zamanı epidemioloji nəzarət x a-
ric dən gələn insanlar və gəmiricilər üzərində daimi nəzarətin apa -
rılmasını nəzərdə tutur ki, burada əsas məqsəd taunla xəstə lərin 
və ya xəstəliyə şübhəli şəxslərin aşkar edilməsi, həmçinin yüklə 
birlikdə yoluxmuş gəmiricilərin ölkəyə daxil olmasının qarşısının 
alınmasıdır. Bu nəzarət təbii ocaqlardan gələn insan lara və hey-
vanlara münasibətdə daha vacibdir. 

Nəzarət ilk növbədə karantin xidməti, o cümlədən SNM 
( sa nitar-nəzarət məntəqələri) və beynəlxalq əlaqələrə malik a e ro    -
portlarda, dəniz limanlarında, avtonəqliyyatın hərəkətini n ə zarət 
edən sərhəd dəmiryolu stansiyalarında və məntə qə lə rin də yer ləş-
miş digər strukturlar tərəfindən həyata keçirilir. 

Taunun təbii ocaqlarından baş verəcək mümkün təhlü kə nin 
qarşısının alınması üçün orada gəmiricilərin populyasiyasının 
sıxlığı və epizootiyanın inkişafı üzərində daimi izləmənin apa rıl-
ması nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə təbii ocaqlarda daimi 
zooloji, entomoloji, bakterioloji və epizootoloji müayinələr apa-
rılır. Bu iş mövcud əksepidemik təminat sistemində fəaliyyət 
gös tərən xüsusi təhlükəli infeksiyalarla mübarizə xidməti tərə-
fin dən aparılır. 

Taunun inkubasiya dövrü 72 saatdan 150 saata (3-6 günə) 
qədər davam edir, əksər hallarda 3 sutkadan çox deyildir. Müs-
təsna hallarda xəstəliyin bir sıra formalarında inkubasiya dövrü-
nün qısalması mümkündür.

 Taunun klinik mənzərəsi pasiyentin yoluxma üsulundan 
ası lı olaraq diferensiasiya olunur. Bir qayda olaraq, xəstəliyin g e -
di şinin aşağıdakı formaları ayırd edilir: 

• lokal forma (dəri, bubon və dəri-bubon) – bu formada taun 
çöpü xarici mühitə praktik olaraq düşmür. 

Yayılmış (generalizə olunmuş) forma (birincili və ikincili-sep-
tik) mikrobun ətraf mühitdə passiv yayılması, birincili-ağciyər, 
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ikincili-ağciyər və bağırsaq forma isə mikrobun bolluca ifrazı 
ilə səciyyələnir. Bu zaman taunun bağırsaq forması müstəsna 
hal larda xəstəliyin digər formalarının ağırlaşması kimi təzahür 
edir və bir qayda olaraq, xəstəliyin gedişat formalarının təsni fa-
tın da rast gəlinmir. 

Taunun ən geniş yayılmış formaları – bubon və ağciyər for-
malarıdır. Bubon formasında ölüm göstəricisi 27%-dən 95%-ə 
qədər dəyişir, ağciyər formasında isə, demək olar ki, 100% təşkil 
edir. Taunun məlum epidemiyaları milyonlarla şəxsin həyatına 
son qoymuş və tarixdə dərin izlər buraxmışdır. 

Taunun� ağciyər� forması. Taunun ağciyər forması birincili 
pnev moniya sayılır və insanın tənəffüs orqanlarından hava-
dam cı yolu ilə yoluxması zamanı inkişaf edir. Ağciyər forması 
üçün taunun birincili simptomları qismində ağciyərlərdə iltihab 
ocaqlarının inkişaf etməsi səciyyəvidir. Ağciyər taunun 2 mər hə-
ləsi vardır: 

• birinci mərhələyə ümumi taun simptomlarının üstünlük təşkil 
etməsi səciyyəvidir; 

• Ağciyər formasının ikinci mərhələsində xəstənin ağciyər lə ri ndə 
kəskin dəyişikliklər meydana çıxır. Xəstəliyin bu formasında 
qızdırmalı həyəcan dövrü, xəstəliyin şiddət lənmə dövrü və i n-
kişaf edən təngnəfəslik və koma ilə birgə terminal dövrü ayırd 
olunur. Mikrobların ətraf mühitə ifraz edildiyi ikinci dövr, yəni 
xəstəliyin kritik epidemioloji əhəmiyyət kəsb edən dövrü daha 
təhlükəlidir. 

Taunun� septik� forması. Taunun birincili-septik formasında 
mik rob dəri vasitəsilə, yaxud da selikli qişalarla daxil olur ki, bu 
da mikrobun yüksək virulentliyi, onun massiv infeksion dozası 
və xəstə orqanizmin müqavimət qabiliyyətinin aşağı olması ilə 
bağ lıdır ki, bu da törədiciyə orqanizmin müdafiə qüvvələrini dəf 
edə rək heç bir xarici dəyişiklik olmadan pasiyentin qanına keç-
mə sinə imkan verir. 

Xəstəliyin ilkin əlaməti pasiyentin qızdırmasının yüksək 
həd  də çatmasdır ki, bu zaman temperatun artması pasiyent üçün 
göz lənilməz olur. O, təngnəfəslik, nəbzin tezləşməsi, sayıqlama, 
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adinamiya, prostrasiya ilə müşayiət olunur. Xəstənin dərisində 
xarakterik səpkinin yaranması da istisna deyildir. Müalicə apa-
rılmadıqda 2-4 həftə ərzində letal nəticə baş verir. Müstəsna hal-
larda mənfi şəraitdə letal nəticə 1 sutka ərzində baş verir ki, bu 
da taunun ildırımsürətli forması adlandırılır və heç bir xarakterik 
kli nik əlamətlər olmadan təzahür edir. 

Dünyada tauna qarşı ilk vaksini Vladimir Xavkin yaratmış-
dır. 1893–1915-ci illərdə Novorossiysk universitetinin məzunu 
olan Vladimir Xavkin uzun müddət Hindistanda işləmişdir. 
1896-cı ildə o, Bombeydə laboratoriya təşkil etmişdir ki, orada 
dün  yada ilk öldürülmüş taunəleyhinə vaksini yaratmış və onu öz 
üzə rində sınaqdan keçirmişdir. Yeni vaksin həm terapevtik, həm 
də profilaktik təsirə malik idi. Vaksinasiyadan sonra taunla xəs-
tə lənmə 2 dəfə, ölüm göstəricisi isə 4 dəfə azalmışdır. Xavkin 
vak sini ilə peyvəndlər Hinistanda geniş vüsət aldı. XX əsrin 
40-cı illərinə qədər Xavkin vaksini taun əleyhinə yeganə dərman 
vasi təsi olaraq qalırdı.

Diaqnoz. Müasir şəraitdə taunun diaqnostikasında epidemio-
loji anamnez mühüm rol oynayır. Tauna görə endemik əra zi lər-
dən (Vyetnam, Birma, Boliviya, Ekvador, Turkmənistan, K a  ra-
kalpak vilayəti və s.) gəlmələr və ya taunəleyhinə stansiyadan 
gön   dərilən bubon formasının yuxarıda göstərilmiş əlamətləri və 
ya ağır əlamətlər – hemorragiyalar və qanlı bəlğəm ifrazı – pnev -
moniyalar və kəskin limfadenopatiyası olan xəstələrlə ilk t ə-
masda olan həkim taunun lokalizasiyası və onun diaqnostikası 
məq  sədilə bütün tədbirləri görməyə borcludur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dərman profilaktikası 
şəraitində öskürəyi olan taunlu xəstə ilə müəyyən müddətdə t ə-
masda olan heyətin yoluxma ehtimalı olduqca azdır. Hazırda 
tibb heyəti arasında birincili ağciyər taunu halları (yəni insandan 
i n sana yoluxma halları) müşahidə edilmir. 

Dəqiq diaqnozun qoyulması bakterioloji müayinələrin aparıl-
ması yolu ilə həyata keçirilməlidir. Bunun üçün material kimi 
limfa düyününün irinli möhtəviyyatı, bəlğəm, xəstənin qanı, fis-
tula və xoraların ifrazatı götürülə bilər. 
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Laborator diaqnostika. Spesifik flüoressent antizərdab v a-
si   tə silə aparılır ki, onunla xoraların möhtəviyyatı, limfa d ü yün -
lərinin punktatı, qanlı aqarda alınmış kulturalar rənglənir.

Müalicə. Tauna şübhə yarandıqda təcili şəkildə rayonun gigi-
yena-epidemiologiya mərkəzini məlumatlandırırlar. Təcili bil di riş 
vərəqəsini infeksiyadan şübhələnən həkim doldurur. Onun gön-
dərilməsini isə bu xəstənin aşkar edildiyi müəssisənin baş həkimi 
təmin edir. Xəstə təcili surətdə infeksion stasionarın boksuna hos-
pitalizasiya olunmalıdır. 

Müalicə müəssisənin həkimi və ya orta tibb işçisi taunla xəs-
tə və ya ona şübhəli şəxs aşkar etdikdə xəstələrin növbəti qəbu-
lu  nu dayandırmalı və müalicə müəssisəsinə girişi və çıxışı qada-
ğan etməlidir. Kabinetdə, palatada qalaraq tibb işçisi istəni lən 
yolla xəstənin aşkarlanması haqqında baş həkimə məlumat çat-
dırmalı və taunəleyhinə kostyumlar və dezinfeksiya vasitələrini 
tələb etməlidir.

Ağciyərləri zədələnmiş xəstəni qəbul etdikdə tam dəstli taun-
əley hinə kostyumu geyməzdən əvvəl tibb işçisi gözünün selikli 
qişasını, ağız və burun boşluğunu streptomitsin məhlulu ilə işlə-
mə lidir. Öskürək olmadıqda əllərin dezinfeksiya vasitələri ilə 
işlənməsi ilə kifayətlənmək olar. Müalicə müəssisəsində və ya 
ev  də xəstəni sağlam şəxslərdən ayırdıqdan sonra xəstə ilə t ə-
mas da olanların siyahısı tərtib edilir ki, orada onun soyadı, adı, 
ata sının adı, yaşı, iş yeri, sənəti, ev ünvanı göstərilir. 

Taunəleyhinə müəssisədən məsləhətçi gələnə qədər tibb i ş-
çisi ocaqda qalır. Onun izolyasiyası məsələsi hər bir konkret hal-
da fərdi şəkildə həll edilir. Məsləhətçi bakterioloji müayinə üçün 
material götürür, bundan sonra xəstənin antibiotiklərlə spesifik 
müalicəsinə başlamaq olar. 

Taunun müalicəsi kompleks olmalı və özündə etiotrop, pato-
genetik və simptomatik vasitələrin tətbiqini birləşdirməlidir. Tau-
nun müalicəsi zamanı streptomitsin sırası antibiotikləri daha 
effektivdir: streptomitsin, dihidrostreptomitin, pasomitsin. 

Proqnoz. Müasir terapiya şəraitində bubon formasında ölüm 
5-10%-dən yüksək olmur, lakin digər formalarda da əgər müa-
licə erkən başlanıbsa, sağalma göstəricisi kifayət qədər yüksək-
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dir. Bir sıra hallarda xəstəliyin itisürətli septik forması (“taunun 
il dı rımsürətli forması”) mümkündür ki, onu aşkar etmək çətindir 
və müalicəyə tabe olmur. 

Taunun profilaktikası. Taun zamanı həyata keçirilən əks-
epi  demik tədbirlər. Taunla xəstələrin yaranmasının real təh lü  kəsi 
olduqda tədbirlərin iki istiqamətdə aparılması nəzərdə t u tu lur: 

• infeksiyanın kənardan gətirilməsinin qarışısının alınması; 
• təbii ocaqlarda profilaktik və əksepidemik tədbirlər. 
Törədicinin�kənardan�gətirilməsinin qarşısının alınması üzrə 

tədbirlər xaricdən ölkəyə gələn sərnişinlər və daxil olan yüklər 
üzə  rində daimi nəzarətin aparılması əsasında tərtib edilir. Xəstə 
aş kar edildikdə və ya xəstəliyə şübhə olduqda xəstənin izolyasi-
yası və hospitalizasiyası həyata keçirilir, həmçinin xəstə ilə 
təmasda olanların hamısına 6 gün ərzində karantin qoyulur. Bun-
dan başqa, dezinfeksiya tədbirləri, dezinseksiya və deratizasiya 
(göstəriş olduqda) aparılır. Dezinfeksiya vasitəsi kimi fenol və 
ya lizol məhlulları tövsiyə olunur ki, onlar nəinki bakterisid, 
həm də insektisid xüsusiyyətlərə malikdir. 

Taunun�təbii�ocaqlarında�profilaktik�və�əksepidemik�tədbirlər 
izləmə məlumatlarının əsasında həyata keçirilir və ocaq fəal laş-
dıqda ocaqda daimi olan və ya ora gedən şəxslərin EV ştammın-
dan hazırlanmış diri vaksinlə vaksinasiyasını nəzərdə tutur. 

• Preparat davamlı müdafiəni təmin edir, lakin peyvənd olu-
nanlar arasında xəstələnmə halları mümkündür, ona görə izolya-
siya, karantin (dezinfeksiya da daxil olmaqla) tədbirlərinin apa-
rılmasını nəzərə almaq lazımdır.

• Geniş çöl deratizasiya və dezinseksiya tədbirləri yalnız föv-
qə ladə hallarda (güclü epizootiya və epidemik prosesin real y a-
ran ması təhlükəsi zamanı) aparılmalıdır.
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Tulyaremiya

Tulyaremiya – kəskin infeksion təbii-ocaqlı zoonoz xəstə lik-
dir, toksik-allergik, az hallarda septik xarakterli, ümumi i n tok-
sikasiya, qızdırma, limfa düyünlərinin, dərinin, selikli qişaların, 
ağciyərlərin (infeksiyanın “giriş qapısından” asılı olaraq) z ə də-
lən məsi ilə təzahür edir.

İlk dəfə tulyaremiya 1910-cu ildə ABŞ-ın qərbində Tulyare 
dai  rəsində aşkar edilmişdir,1911-ci ildə Q.Mak-Koy və Ş.Çen-
non törədicini ayırd etmiş və onu Bacterium tularensis adlan dır-
mış  dır. G.Frensis (1921) törədicini daha dərindən tədqiq etmiş, 
insanlarda xəstəliyi aşkar etmiş və xəstəliyi tulyaremiya adlan-
dırmağı təklif etmişdir.

1926-cı ildə V.A.Bıçkov əməkdaşları ilə birgə Rusiyada tulya-
remiya törədicisini ayırd etmişdir. 1941–1942-ci illərdə B.Y .El bert 
və N.A.Qayski tərəfindən törədicinin zəiflədilməsi üz rə işlər apa-
rılmış, sonra diri, zəiflədilmiş vaksin təklif olunmuşdur.

Tulyaremiyanın törədicisi. Törədici F.tularensis Francisella 
cinsinə aiddir. F.tularensis fermentativ xüsusiyyətlərinə və pato-
genlik dərəcəsinə görə 3 yarımnövə bölünür: qeyri-arktik (ameri-
kan), orta asiya və qolarktik. Sonuncuya 3 bioloji variantlar aid-
dir: yapon biovarı, biovar I Ery s (eritromitsinə həssas) və bio var 
II Ery r (eritromitsinə rezistent).

Tulyaremiyanın antigen strukturu bütün kulturalarda eynidir 
və somatik və qişa antigenləri ilə təmsil olunmuşdur, sonuncu 
virulentliyi təmin edir və allergik reaksiya törədir. Hesab edilir 
ki, amerikan yarımnövü ən yüksək patogenliyə malikdir.

Tulyaremiyanın törədicisi ətraf mühitdə, xüsusilə də aşağı 
tem  pe raturlarda yüksək davamlılıq göstərir, suda yaxşı saxlanır, 
qurumaya dözümlüdür (tam quruduqda və toza çevrildikdə həssas 
heyvanların ifrazatlarında uzun müddət sağ qalır).

Tulyaremiya zamanı infeksiya mənbəyi. Tulyaremiya törə-
di cisi ilə spontan yoluxma hələlik 145 heyvan növündə aşkar edil-
mişdir. lakin xırda siçanabənzər gəmiricilər, ondatra və dovşan-
lar real epizootik, bəzən isə epidemik əhəmiyyət kəsb edə bilər. 
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Ayrı-ayrı kiçik epizodlar zamanı digər heyvanların rolu yerli 
epi zootik əhəmiyyət daşıya bilər.

Ksenantrop heyvanlarda, xüsusilə də kiçik siçanabənzər g ə-
mi rici lərdə tulyaremiya zamanı infeksion proses qızğın s u rət də 
keçir, yo luxmadan sonra onlar nadir hallarda 5-10 gündən artıq 
yaşayırlar, ona görə də ayrılıqda hər bir heyvan qısa müd dətdə 
epizotik və epi demik əhəmiyyət daşıyır. Xırda siça na bən zər 
gəmiricilərin popul yasiyasının yüksək sıxlığında epizootik p ro-
ses müəyyən müddət davam edə bilər, adətən, bir o qədər uzun 
sürmür, çünki infeksiya yoluxmuş heyvanların sürətli ölü mü nə 
və müvafiq olaraq populyasiyanın seyrəlməsinə və epizootik 
prosesin sönməsinə gətirib çıxarır.

Təbii şəraitlərdə iksod gənələrinin yoluxması aşkar edilmiş-
dir, onların orqanizmində tulyaremiya törədicisi toplana və qey-
ri-müəyyən uzun müddətdə sağ qala bilər. Beləliklə, iksod gənə-
lə ri nəinki törədicinin sirkulyasiyasını təmin etmir (transmissiv 
yoluxma mexanizmi), həm də F. tularensis-in başlıca rezervuarı 
s a yılır. Qeyd etmək vacibdir ki, tulyaremiyaya iksod gənələrinin 
məskunlaşdığı ərazilərdə rast gəlinir. Yarımsəhra zonalarda tul-
yaremiya törədicisinə qarşı müəyyən həssaslığa malik gəmi ri ci-
lər geniş yayılmışdır. Onlarda laborator şəraitdə infeksion pro-
sesi yaratmaq mümkündür, lakin onların yaşadığı yerlərdə iksod 
gənələri olmadığından tulyaremiya qeydə alınmır.

Tulyaremiyanın yoluxma yolları və yoluxma mexa nizmi. 
Tulyaremiya insana təmas, peroral, inokulyasiya və inhal yasiya 
m e xanizmləri ilə ötürülür. Təmas� yoluxması gəmiricilərin dəri-
si ni soyduqda, ov zamanı heyvanın cəmdəyini emal etdikdə baş 
verir. Bu zaman orqanizmə törədici dəri və selikli qişalardan 
(sı y rıntı, cırmaq yerləri) daxil olur. Peroral�yoluxması gəmi ri ci-
lə rin ifra zatları ilə çirklənmiş qida məh sularının və suyun (quyu, 
göl) məişətdə istifadəsi zamanı baş verir. Bu zaman törədici ağı-
zın və həzm yolunun selikli qişasından daxil olur. İnokulyasiya�
yoluxması çaybasarlarda, ondatra yetişdirilən təsərrüfatlarda h ə-

şə ratların dişləməsi nəticəsində baş verir, bu zaman törədici o r-
qanizmə xarici örtüklərdən keçir. Hava-damcı�yoluxması törə di-
ci lərlə çirklənmiş dənli bitkilərin döyümü, ot, samanın y ı ğıl ması, 
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taxılın və tərəvəzin çeşidlənməsi zamanı baş verir. Bu zaman 
mikrob tənəffüs yolarının selikli qişasından daxil olur.

Həssas heyvanlar tulyaremiyanın transmissiv yoluxma m e-
xa   nizmi ilə yanaşı, su (ondatra), qida məhsulları vasitəsilə də 
y o  luxa bilər. Sonuncusu xırda siçanabənzər gəmiricilər (tarla 
siçanının müxtəlif növləri) arasında populyasiyanın sıxlığı kəs-
kin artdıqda və iksod gənələri ilə yoluxduqda müşahidə olunur. 
Bu, onunla bağlıdır ki, törədici sidik və nəcislə xaric edilir və 
y u xa rıda deyildiyi kimi, ətraf mühitdə uzun müddət sağ qalır.

Tulyaremiyanın belə qeyri-adi epizootiyasının sonuncu epi-
zodu Böyük Vətən müharibəsi zamanı 1942-ci ildə, qismən də 
1943-cü ildə müşahidə olunmuşdur. Tarlalarda yığılmamış məh-
sul xırda siçanabənzər gəmiricilərin (tarla siçanı, ev siçanı və s.) 
populya siyasının sürətlə artmasına və sonra onlar arasında epi-
zotiyanın baş verməsinə gətirib çıxardı ki, bu da yüksək letal-
lıqla (təqribən 100%) nəticələndi.

İnsan tulyaremiya ilə iksod gənələrinin hücumu zamanı (bu 
yol həssas heyvanlar arasındakı yoluxma mexanzminə oxşardır), 
su, qida, hava-toz, həmçinin təmas yolu ilə yoluxa bilər. Y o-
lux ma yollarının xarakterindən asılı olaraq tulyaremiyanın m ü va-
fiq klinik formaları inkişaf edir.

Tulyaremiyanın xoralı-bubon və bubon forması transmis-
siv, həmçinin təmas yoluxmasında (ov zamanı öldürülmüş dov-
şanların, ondatra cəmdəyinin kəsilməsi) müşahidə olunur. Ağci-
yər forması (pnevmoniya, bronxopnevmoniya) hava-toz y o  lux ma 
yolunda inkişaf edir. Bu yol həmçinin konyunktivanın zədə lən-
məsinə gətirib çıxarır. Tifoid (abdominal) forma qida və su y o-
lux ma yolunda müşahidə olunur.

Həssaslıq. Tulyaremiya törədicisinə qarşı insanın həssaslığı 
o l duqca yüksəkdir: könüllülər üzərində müəyyən edilmişdir ki, 
infeksiyanın manifest fomasına səbəb olan infeksion doza 25-50 
mikrob ədədi təşkil edir. Xəstəlik keçirdikdən sonra insanlarda 
d a vamlı immunitet əmələ gəlir.

Epidemik prosesin xüsusiyyətləri. Tulyaremiya ocaqları Ş i-
ma li Amerika, Asiya və Avropa ölkələrində qeyd olunmuşdur. 
Həmçinin təbii ocaqlar Rusiyada müşahidə edilir ki, burada baş 
verən xəstələnmələr sporadik xarakter daşıyır.
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Tulyaremiya ilə xəstələnmə qeyri-peşəkar və ya peşə�xarak-
terli ola bilər.

Qeyri-peşəkar xəstələnmələrə sinantrop gəmiricilərlə (ev s i-
çan  ları və s.) bağlı olan məişət tipini aid etmək olar. Bu zaman 
başlıca yoluxma amilləri kimi törədicilərlə çirklənmiş qida məh-
sul ları, həmçinin xəstə dovşanların əti və su iştirak edir. Q u yu 
s u yu ilə yo luxma qışda, bulaq suyu ilə yoluxma isə yaz və yay da 
baş verir. Əhalinin bütün qrupları, o cümlədən peşə sin dən, cin-
sindən və yaşından asılı olmayaraq kənd əhalisi cəlb o lu  nur.

Peşə xarakterli xəstələnmə kənd təsərrüfatı işləri, ovçuluq, xü -
su silə də xəzli heyvan ovçuluğu və laboratoriya işləri ilə bağıdır.

Kənd�təsərrüfatı� tipi�aqrotexniki işlərin düzgün həyata ke çi-
ril məməsi nəticəsində təzahür edir ki, bu zamanı ot tayalarının 
gə miricilərlə məskunlaşması və onların ifrazatları ilə çirklən mə-
 si baş ve rir. Yoluxma tərəvəz yığımı, dənin səpilməsi, samanın 
d a şınması zamanı, əsas etibarilə inhalyasion yolla və əksər hal-
larda kənd təsərrüfatı işçilərinin prosesə cəlb olunması ilə mey-
dana çıxır.

Ovçuluq-təsərrüfat�tipi əsasən dovşan, köstəbək ovlanması və 
ondatra yetişdirilməsi ilə bağlıdır. Yoluxma ovçuluq möv sü mün də 
təmas və peroral yolla, yayda isə həmçinin transmissiv (gə nə lərin, 
həşəratların dişləməsi) baş verir. Yoluxma amilləri hey vanların 
dərisi və cəmdəyidir.

Laborator� yoluxma� tipi� peyvənd olunmamış şəxslərdə baş 
verir. Bundan başqa, həmçinin səngər� tipi ayırd edilir. Bu, 
müharibə dövründə səngərlərin, istehkamların qazılması zamanı 
müşahidə olunmuşdur.

İnkubasiya müddəti 1 gündən 3 həftəyə qədər, əsas etiba ri lə 
3-7 gündür.

Klinikası. Xəstəliyin formasından asılı olmayaraq, tulyare-
miya kəskin, prodromal dövr olmadan başlayır, yüngül titrətmə, 
temperaturun tezliklə 38-390C-yə qədər yüksəlməsi, əzginlik, 
əzələ ağrıları qeyd edilir. Asteniya limfadenitlərin – bubonların 
y a ranması ilə müşayiət olunur. Bubonlar tək-tək, çoxsaylı, müx-
tə lif ölçüdə ola bilər. Bubonun aqibətindən asılı olaraq, xəstəlik 
3-4 aya qədər uzana bilər. Nəticə qənaətbəxşdir, letallıq 0,5%-
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dən yüksək deyildir. Patoloji prosesin birincili lokalizasiyası tö -
rə   dicinin daxil olma yerindən asılıdır. Bu zaman tulyaremiyanın 
aşağıdakı klinik-patogenetik formaları ayırd olunur: 1) dəri və 
s e  likli qişalardan yoluxduqda – bubon, xoralı-bubon; 2) ağızdan 
yoluxduqda – anginoz-bubon, abdominal; 3) inhalyasion yolux-
mada – ağciyər (bronxial və pnevmoniya variantı); 4) massiv 
yoluxma zamanı və zəif şəxslərdə – birincili septik (yayılmış).

Müalicə əsas etibarilə streptomitsin və tetrasiklin sırası anti-
bi otikləri ilə aparılır.

Laborator diaqnostikası. Xəstədən törədicini bilavasitə ayırd 
etmək çətindir, ona görə də diaqnozu bakterioloji təsdiq etmək 
üçün heyvanlarda bioloji sınaq qoyulur. Material kimi qan, b u-
bonların möhtəviyyatı, bəlğəm, dəri xoralarının, həmçinin selikli 
qişaların ifrazatı istifadə olunur. İmmunoloji metodlardan AR 
istifadə olunur ki, onu həm sınaq şüşəsində, həm də əşya şüşə-
sində qoyurlar. Bundan başqa, QDHAR yüksək həssaslığa və 
spesifikliyə malikdir. Xəstəliyi keçirmiş şəxslərdə titr 1:5000-
1:10 000 çatır. Həmçinin KBR-dən istifadə edilir. Tulyaremiya-
nın ekspress-diaqnostikasında İFR tətbiq edilir. Xəstənin, xəs tə-
liyi keçirmiş və ya peyvənd olunmuş şəxslərin immunoloji 
m   ü a   yinəsi zamanı tulyarinlə dəri-allergik sınaq (DAS) effektiv 
nəticə verir. Sınaq dəriiçi qoyulur və müsbət nəticə xəstəliyin 3-5-
ci günündən əldə olunur. Sınağın cavabı 24-48 saatdan sonra qiy-
mət ləndirilir.

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. Təbii ocaqda epizoo-
tik proses fəallaşdıqda risk qruplarını diri vaksinlə immunizasiya 
edirlər. Bu zaman peyvəndə cəlb olunacaq şəxslərin tulyarinlə 
dəri sınağının qoyulması ilə allergik vəziyyəti yoxlanılır. Aller-
gik reaksiyalar mey dana çıxdıqda bu şəxslər peyvənd edilmirlər.

Ocaqlarda mənzillərdə və müxtəlif təyinatlı tikililərdə (o 
cümlədən taxıl anbarlarında) deratizasiya aparılır. Geniş çöl d e-
ra   tizasiyası aparılmır.

Gənələrin hücumundan qorunmaq üçün fərdi müdafiə v a si tə-
lə rindən –hermetik paltar və repellentlərdən istifadə olunur.

Həmçinin aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: su mənbə-
lərinin, qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının gəmiricilərdən 
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qorunması, tarlalarda və yaşayış məntəqələrində aqrotexniki və 
ümumi-sanitar tədbirlərin aparılması; əhalinin sanitar maarifi.

Əhalinin spesifik profilaktikası diri dəriüstü tulyaremiya vak-
sini ilə aparılır. Tulyaremiyaya görə qeyri-sağlam enzootik əra-
zi lərdə yaşayan, həmçinin epidemioloji yoluxma riskinə məruz 
qalanlar planlı şəkildə peyvənd edilirlər. Peyvəndə 7 yaşdan y u-
xarı şəxslər cəlb olunurlar, təkrar revaksinasiya 5 ildən sonra 
apa rılır.

Xəstə şəxs ətrafdakılar üçün təhlükəli olmamasına baxmaya-
raq, hospitalaşdırılır. Mənzildə deratizasiya, dezinfeksiya və d e-
ra tizasiya, lazım gəldikdə isə bütün yaşayış məntəqəsində derati-
zasiya aparılır. Kütləvi peyvəndlər epidemioloji göstərişə əsasən 
həyata keçirilir.

Qara yara

Qara yara (anthrax,�bədxassəli�karbunkul,�antraks) – kəskin 
bakterial antropozoonoz infeksiyadır, intoksikasiya, dərinin 
s eroz-hemorragik iltihabı, limfa düyünlərinin və daxili orqanları-
nın zədələnməsi ilə səciyyələnir, dəri və ya septik formada g e dir, 
təbii ocaqlılığa malikdir, sürətlə yayılır və ağır gedişi ilə fərq-
lənir.

Etiologiyası. Qara yara hələ Hippokratın və Qalenin döv-
ründən “antrakeza” (yunanca “anthracis” – kömür, dəri xoralı 
karbunkulun qartmağının qara rəngi) adı ilə məlum idi. Şərqdə 
onu “iran alovu” adlandırmış və dəfələrlə qədim və şərq yazıçı 
və alimlərinin əsərlərində xatırlanmışdır.

“Qara yara” (sibir xorası) termininin mənşəyi məlum deyil-
dir. Bir hipotezə görə o, rus həkimi S.S.Andreyevski tərəfindən 
təklif olunmuşdur. Bu alim özünü yoluxdurmaqla karbunkulun 
zoonoz təbiətini sübut etmişdir. Digər hipotezə görə bu termin 
S i birdə XIX əsrdə dağıdıcı epizootiyalardan sonra geniş istifadə 
edilməyə başlanmışdır. 1850-ci ildə Daven və Raye, 1855-ci ildə 
Pollender və Brauell ilk dəfə olaraq ölmüş heyvanların qanında 
və toxumalarında B. anthracis aşkar etmişlər.

Təmiz kultura 1876-cı ildə R.Kox və 1877-ci ildə L.Paster 
t ə rəfindən alınmışdır. L.Paster vegetativ formalardan alınmış diri 
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zəiflədilmiş vaksinlə heyvanları peyvəndləməni həyata keçirmiş-
dir.

Bu xəstəliyin klinikasının ətraflı təsviri 1766-cı ildə fransız 
həkimi Moran tərəfindən verilmişdir. İnqilabdan əvvəlki Rusi-
yada Sibirdə bu xəstəlik geniş yayıldığı üçün qara yara (sibir 
xorası) adını almışdır, Rus həkimi Andreyevski (1788-ci il) “qara 
yara haqqında” əsərində qərbi-sibir quberniyalarında bu in fek -
siyanın iri epidemiyasını təsvir etmişdir, təcrübədə özünü yolux-
durmaqla heyvanlardakı və insandakı qara yara xəstə li yi nin o x-
şar lığını təyin etmiş və onun heyvanlardan insana ötürül mə si 
i m  kanını sübut etmişdir.

Ciddi eksperimentlər seriyasından sonra Kox qara yaranın 
y e ganə səbəbkarı olan bakteriyanı aşkar etdi. O, sübut etdi ki, 
qara yaranın epidemioloji xüsusiyyətləri (yəni yoluxucu xəstə li-
yin tezliyini və coğrafi yayılmasını təyin edən müxtəlif amillər 
ara sında olan əlaqə) bu bakteriyanın inkişaf tsikli ilə bağlıdır. 
Robert Koxun tədqiqatları ilk dəfə bu dəhşətli xəstəliyin bakte-
rial mənşəli olmasını sübut etdi, onun qara yaraya həsr olunmuş 
məqalələri 1876–1877-ci illərdə Breslau Universitetinin pato-
loqu Yuliy Konqeymın dəstəyi ilə nəşr olunmuşdur.

Törədici. Bacillus anthracis –�Bacillus�cinsinə�Bacillaceae 
ailəsinə aid olan hərəkətsiz qrammüsbət aerob bakteriyadır. 
Xəstəliyin törədicisi, demək olar ki, 1849–1850-ci illərdə eyni 
vaxtda 3 tədqiqatçı: F.Pollender, F.Brauell və K.Daven tərə-
findən aşkar edilmişdir. 1876-cı ildə R.Kox onu təmiz kulturada 
ayırd etdi. İnsan üçün patogen olan bütün mikroblar içərisində 
məhz qara yara törədicisi ilk dəfə aşkar edilmişdir. Bugünkü 
gündə qara yaranın - antraks�adı hamı tərəfindən qəbul edilmiş-
dir ki, bu da yunancadan tərcümədə “kömür” deməkdir. Bu ad 
xəs təliyin dəri formasında əmələ gələn qartmağın səciyyəvi qara 
rəngi – kömür rənginə əsasən verilmişdir.

Qara yaranın törədicisi – antrasis basilidir (Bacillus�anthra-
cis). O, iri, sporəmələgətirən qram-müsbət çöp olub ölçüsü 5-10 
x 1-1,5 mkm bərabərdir. Qara yara basilləri ətli- peptonlu mühit-
lər də yaxşı bitirlər, kapsul və somatik antigeni vardır və ekzo-
toksin ifraz etməyə qabildir. Ekzotoksin zülal kompleksindən 
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ibarətdir və ödemin yaranmasında iştirak edən protektiv və letal 
komponentdən təşkil olunmuşdur.

Qara yara bakteriyaları insan orqanizmindən kənarda oksi-
genli şəraitdə sporlar əmələ gətirir ki, onlar yüksək temperatura, 
qu ru maya və dezinfeksiya vasitələrinə qarşı yüksək davamlılıq 
qazanırlar. Sporlar illərlə həyat qabiliyyətini saxlaya bilər; xəstə 
heyvanların sidiyi və nəcisi ilə çirklənmiş otlaqlar uzun illər 
qara yara sporlarını saxlaya bilər.

Qara yara çöpünün vegetativ formaları qaynadıldıqda və adi 
dezinfektantların təsiri ilə tezliklə məhv olur. Sporlar 1100C tem-
peraturda avtoklavlaşdırılma zamanı yalnız 40 dəqiqədən sonra 
məhv olur. Quru isti hava 1400C temperaturda sporları 2,5-3 
saatdan sonra məhv edir. Qara yara sporları birbaşa düşən günəş 
ş ü a larına qarşı 10-15 sutka ərzində davamlıdırlar. Xloraminin 
aktivləşdirilmiş məhlulları, isti formaldehid, hidrogen peroksid 
də sporosid təsirə malikdir.

İnfeksiya mənbəyi. Qara yarada insan üçün infeksiya mən-
bə yi qismində otyeyən heyvanlar, o cümlədən iri və xırdabuy-
nuzlu mal-qara, at, dəvə, qoyun, keçi, həmçinin donuzlar işti rak 
edə bilər.

Heyvanlarda infeksion proses kəskin başladığı və çox vaxt 
onların ölümü ilə nəticələndiyi üçün real olaraq heyvanlarla 
çirk  lənmiş torpaq, əsas etibarilə onların cəmdəklərinin bas dı rıl-
dığı yerlər törədicinin başlıca rezervuarına çevrilə bilər.

Qara yara ilə xəstə insan epidemioloji təhlükə törətmir. İnsa-
nın xəstə şəxsdən yoluxmasına dair etibarlı faktlar təsvir olun-
ma  mışdır. Adi rejimli stasionarlarda xəstələrdən xəstəxa na da xili 
yoluxma, o cümlə dən heyətin yoluxması qeydə alınmamışdır.

İnsanda 98-99% hallarda dəri forması inkişaf edir ki, bu 
zaman törədici qartmağın altında qalır və ətraf mühitə çıxa bilmir. 

Yoluxma mexanizmi. Qara yara törədicisinin insana ötü-
rülməsi xəstə heyvanla, onun cəmdəyi, heyvani mənşəli infek-
siyalaşmış xammal, həmçinin törədici ilə çirklənmiş torpaqla 
təmas zamanı həyata keçir.

İnsanın yoluxması daha çox infeksiya mənbəyi ilə birbaşa 
təmas zamanı (mal-qaraya qulluq və s.) və ya bəzi yoluxma amil-
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ləri ilə (gön, dəri, yun və s.), yəni qara yara basillərinin z ə də  lən-
miş dəri örtüklərinə (sıyrıntı, cırmaq yeri, kəsiklər və s.) düş məsi 
ilə baş verir. Bəzən insanların xəstələnməsi müxtəlif torpaq i ş-
lərini yerinə yetirdikdə törədici ilə çirklənmiş torpaqla təmas z a-
manı baş verir.

Qara yara zamanı yoluxma amilləri qismində infeksiya laşmış 
məhsullar iştirak edə bilər. Lazımi termiki emaldan keçməmiş 
i n fek siyalaşmış ət və ət məhsullarının istifadəsi zamanı qida y o lu 
ilə nadir yoluxma halları məlumdur.

Güman edilir ki, qara yara ilə transmissiv yolla (göyün və ya 
payız milçəyinin hücumu zamanı) yoluxma mümkündür, lakin 
insanlarda bu yoluxma yolu təsdiqini gözləyir.

Qara yara aerozolları (hava-toz yolu) ilə yoluxma mümkün-
dür. Bu, onunla bağlıdır ki, sporlar quru infeksiyalaşmış heyvan 
xammalının – yun, heyvanın cod tükü, saç, dəri və s. emalı ilə 
bağ lı olan müxtəlif texnoloji proseslər zamanı havaya düşə bilər. 
Soyuq müharibə dövründə bu yoluxma üsulu (Bacillus anthracis 
sporlarından aerozolların süni yaradılması) xüsusilə effektiv h e-
sab olunurdu.

Həssaslıq. Qara yara ilə yoluxmaya qarşı insanların təbii 
həssaslığı nisbətən yüksəkdir (yoluxma riskinə məruz qalan şəxs-
lərin 20%-nə qədəri xəstələnir) və hava-toz yoluxma y o lun da 
praktik olaraq ümumidir.

Qara yara ilə insanların yoluxması xarici örtüklərə düşən 
törədicinin infeksion dozasından, dəri və selikli qişaların tamlı-
ğının pozulmasından asılıdır.

Qara yara bakterioloji silah kimi. Qara yara 80 il əvvəl 
tədqiq edilməyə başlanmışdır. Hazırda 17 ölkədə qara yara spor-
larının ehtiyatları vardır. Nəzəri effektivlik: 50 kq sporun təy ya-
rə dən püskürdülməsi 20 km2 sahədə yaşayan regionun bütün 
sakinlərində onların yerləşməsi yerindən asılı olmayaraq xəs tə-
lik törətməyə qadirdir. Pentaqonun hesablamalarına görə, V a-
şinq tonun 3 milyon sakinini öldürmək üçün 100 kq spor kifa yət-
dir. Təbii ştamlardan başqa, Rusiyada və ABŞ-da yeni, daha 
patogen ştamlardan istifadə olunur. Mətbuatda olan məlu matlara 
görə, 1979-cu ildə Sverdlovsk şəhərinin gizli bakterioloji labora-
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toriyasında təsadüfi püskürtmə zamanı 79 nəfər yolux muş dur, 
onlardan 68 nəfər ölmüşdür. Daha təhlükəli və effektiv yo lux ma 
forması – aerozol yoluxma müxtəlif quruluşlu uçan aparatlar 
vasitəsilə, ventilyasiya və havalandırma sistemi, poçt gön də riş-
lə ri, yük vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

Qara yaranın epizootiyaları ərazi cəhətdən torpaq ocaqlarına 
– törədicilərin rezervuarına bağlıdır. Birincili torpaq ocaqları 
otlaq larda, heyvan cəmdəklərinin basdırıldığı yerlərdə (mal qəbi-
ristanı) və s. xəstə heyvanların ifrazatları ilə torpağın birbaşa 
çirklənməsi nəticəsində əmələ gəlir.

İkincili torpaq ocaqları yağış, qar suyu və çirkab suları ilə 
torpağın yuyulması və sporların yeni ərazilərə gətirilməsi nəti cə-
sin də yaranır. Yoluxma böyük sayda yoluxma amillərinin iştirakı 
ilə baş verə bilər. Onlara aiddir: xəstə heyvanların ifrazatları və 
dərisi, onların daxili orqanları, qara yara sporları ilə çirklənmiş ət 
və digər qida məhsulları, torpaq, su, hava, ətraf mühit ə ş yaları. 
İnsanda qara yaraya qarşı həssaslıq orqanizmin yaş, cins və digər 
fizioloji xüsusiyyətlərindən asılı deyildir; o, yoluxma yol ları və 
infeksion dozanın səviyyəsi ilə bağlıdır.

Patogenez. Qara yara törədicisi üçün giriş qapısı, adətən, 
zədələnmiş dəri sayılır. Nadir hallarda basil tənəffüs yollarının 
və mədə-bağırsaq yolunun selikli qişasından daxil olur. Törə di-
ci nin dəriyə daxil olma yerində nekroz, yanaşı toxumaların 
ödemi və re gionar limfadenitlə birgə seroz-hemorragik iltihab 
ocağı şəklində qara yara karbunkulu əmələ gəlir. Yerli Patoloji 
proses qara yara çöpünün ekzotoksinin təsiri ilə bağlıdır ki, onun 
ayrı-ayrı kompo nentləri mikrosirkulyasiyanın kəskin pozulma-
sına, toxumaların öde minə və koaqulyasion nekroza səbəb olur.

Belə fikir vardır ki, müasir dövrdə qara yara ilə yoluxma təh-
lü  kəsi daha çox bakterioloji silahdan istifadə etmək imkanı olan 
terrorçu qruplar tərəfindən yaranır.

İmmunitet. Xəstəlik keçirdikdən sonra, adətən, kifayət q ə-
dər davamlı immunitet yaranır, lakin təkrar xəstələnmə halları da 
mümkündür. Qara yaraya qarşı insanların immunizasiyası qara 
yara STİ vaksini ilə aparılır.

Qara yaranın ağır forması ilə xəstələndikdə xəstəliyi ke çir-
miş şəxslərdə davamlı immunitet əmələ gəlir, halbuki xəstəliyin 
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yün gül gedişində insan törədici ilə yenidən rastlaşdıqda təkrar 
yoluxa bilər.

Qara yaranın dəri formasında letallıq adətən 2-3%-dən yüksək 
olmur, yayılmış (generalizə olunmuş) formada isə 100%-ə çatır.

Heyvanların qara yara ilə xəstələnməsi iyun-sentyabr a y-
la  rında onların otlaqlarda qara yaranın torpaq ocaqları ilə təması 
nəticəsində kəskin artır. İnsanlarda xəstələnmənin mövsümiliyi 
heyvanların yay-payız xəstələnməsini müəyyən dərəcədə təkrar 
edir.

Xəstələnmənin strukturu. Qara yara ilə xəstələnmə kəskin 
peşə xarakterinə malikdir. Q.P.Rudnev xəstələnmənin 3 tipini 
ayırd edir: peşə-kənd təsərrüfatı, peşə-sənaye, təsadüfi-məişət.

Peşə-kənd təsərrüfatı tip qara yara onunla səciyyələnir ki, bu 
tip ictimai heyvandarlıqda çalışan şəxslərdə (çobanlar, baytarlar, 
zootex niklər və s.) müşahidə edilir. Bu zaman yoluxma çox vaxt 
təmas yolu ilə baş verir.

Peşə-sənaye tip qara yara onunla səciyyələnir ki, insanların 
yoluxması heyvandarlıq məhsullarının emalı prosesində (xam-
malın toplanması, saxlanması, daşınması, yun daranması və s.) 
baş verir ki, bu da bəzi istehsal sahələrində – dəri-gön, xəz, yun, 
hey van tükü emalı, utilizasiya və s. həyata keçirilir. Əgər kənd 
təsərrüfatı tipində insanlar əsasən vegetativ formalarla yolu-
xursa, onda sənaye tip qara yara üçün törədicinin sporları ilə y o-
luxma səciyyəvidir.

Peşə ilə əlaqəsi olmayan (təsadüfi-məişət) qara yara ictimai 
və özəl sektorda kənd təsərrüfatı heyvanları ilə, onların cəm dək-
ləri və müxtəlif heyvandarlıq məhsulları ilə təsadüfən təmasda 
olan şəxslər arasında müşahidə olunur. XIX əsrin sonu XX əsrin 
əv vəlində ölkədə peşə-sənaye tip üstünlük təşkil edirdi. Bu z a-
man qara yara ilə 40%-dən 60%-ə qədər xəstəlik halları xəz-dəri 
istehsalı işçiləri arasında qeydə alınmışdır. XX əsrin 80-90-cı i l-
lərində qara yara ilə peşə tip xəstələnmə hallarının xüsusi çəkisi 
ümumi xəstələnmədə 21% təşkil edirdi. 79% xəstələnmə halları 
qeyri-peşə xarakterli olmuşdur.

Qara yara ilə xəstələnmə kənd yerlərində üstünlük təşkil edir, 
çox vaxt kişilər yoluxurlar. Qara yara ilə bütün yaş qruplarından 

downloaded from KitabYurdu.org



570

olan şəxslər yoluxa bilər. Bununla belə, xəstələnmə 20 yaşdan 50 
yaşa qədər yaş qruplarında yüksəkdir, çünki daha çox bu yaş da 
qaramal, ondan əldə olunmuş xammalla və digər heyvandarlıq 
məhsulları ilə təmasda olurlar. Laborator yoluxma halları da m ə-
lumdur.

Risk amilləri. Qara yara zamanı risk amilləri qismində aşa ğı -
dakı amillər mühüm rol oynayır: xəstənin peşəsi (çobanlar, zoo-
bay tarlıq sektorunun, dəri-gön sənayesi işçiləri və s.), qara y a raya 
görə stasionar – qeyri-qənaətbəxş ərazilərdə yaşamaq (heyvan 
qəbiristan lığının olması).

Epidemioloji nəzarət. Qara yara zamanı epidemioloji n ə-
zarət sistemində operativ təhlil baytarlıq xidmətinin məlumat la-
rı na əsas lanır. Xəstə ev heyvanları aşkar edildikdə epizootik 
o caq da sənəti ilə əlaqədar və ya təsadüfən yoluxa bilən insanların 
aş kar edilməsi məqsədilə epidemioloji müayinə aparılır. Epizoo-
tik ocaqda olan bütün şəxslər ehtimal olunan xəstəliyin vaxtında 
diaqnostikasını aparmaq üçün kompleks şəkildə (epidemioloq, 
kli nik həkim, mikro bioloqun iştirakı ilə) müayinə olunurlar. Bu 
zaman həm heyvanların, həm də insanların peyvəndlənməsi haq-
qında məlumatlar toplanır.

İnsanların qara yara ilə xəstələnməsi, xüsusilə qrupşəkilli 
xəs  tələnmələr zamanı da ocaqda epidemioloji müayinənin apa-
rılması mütləqdir.

Qara yaranın retrospektiv təhlili zamanı xəstələnmənin sənəti 
qruplar üzrə paylanmasını (heyvandarlıq təsərrüfatları ilə əlaqə, 
heyvan xammalının emalı ilə əlaqə və s.), ərazi üzrə yayılması 
(qara yaraya görə qeyri-sağlam təsərrüfatlarla əlaqə, heyvan xam -
malının emalı ilə məşğul olan konkret sənaye müəssisələri ilə 
əlaqə; keçmiş heyvan qəbiristanlığında iş və s.), sosial (ş ə hər  də 
və ya kənd yerində yaşama), yaş qrupları üzrə paylanması ö y rə-
nilir. Bundan başqa, retrospektiv təhlil zamanı xəstə lən mə nin 
mövsümiliyinin xarakte ristikası verilir.

Klinikası. Qara yara zamanı insanda inkubasiya�dövrü cəmi 
bir neçə saat davam edə bilər, bəzən 8 günə qədər uzanır, əsasən 
isə 2-3 gün çəkir.

Xəstəlik məhdud (dəri və visseral) və ya yayılmış (septik) 
formada inkişaf də bilər.
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Qara�yaranın�dəri�formasına�qara yaranın 98-99% hallarında 
rast gəlinir. Ən çox onun karbunkulyoz formasına təsadüf edilir. 
Az hallarda xəstəliyin ödematoz, bulyoz formalarına da rast g ə-
linir. Əsas etibarilə bədənin açıq sahələri zədələnir; karbunkullar 
başda, boyunda, ağızın və burunun selikli qişasında yerləşdikdə 
xəstəlik daha ağır gedişə malik olur.

Adətən, bir karbunkul əmələ gəlir, lakin bəzən onların sayı 
10-20 və daha çox ola bilər. İnfeksiyanın giriş qapılarının y e-
rində ardıcıl olaraq ləkə, papula, vezikula, xora inkişaf edir. 
Ləkə ağrısızdır, qırmızı-mavi rəngdədir, diametri 1-3 mm, h ə-
şəratların dişləməsindən sonra qalan dişləmə yerini xatırladır, bir 
neçə saatdan sonra mis-qırmızı rəngli papulaya çevrilir. Q a şın ma 
və gicişmə hissiyyatı əmələ gəlir. 12-24 saatdan sonra papula 
diametri 2-3 mm olan, içərisi maye ilə dolu qovuqcuğa çevrilir, 
mayenin rəngi getdikcə tündləşir və qanlı olur. Qovuqcuq qaşı-
dıqda özbaşına partlayır və onun yerində dibi tünd-qəhvəyi 
rəngli, kənarları qalxmış və seroz-hemorragik möhtə viy yatla 
dolu xora əmələ gəlir. 1 sutkadan sonra xoranın ölçüsü diametri 
8-15 mm-ə çatır. Nekroz nəticəsində xoranın mərkəzi hissəsi 1-2 
həftədən sonra qara, ağrısız bərk qartmağa çevrilir və onun ətra-
fında qırmızı rəngli iltihab halqası görünür. Qartmağın xarici 
gö rünüşü yanan kömürü xatırladır ki, bu da xəstəliyə “qara 
yara” adının verilməsinə səbəb olmuşdur. Bu zədələnmə karbun-
kul adını almışdır. Karbunkul üzdə olduqda dərialtı toxumanın 
ödemi fonunda karbunkulun mərkəzində iltihab zonası (qırmızı 
rəngli) ilə əhatə olunmuş qara rəngli qartmaq əmələ gəlir.

Qara yaranın dəri formasının ödematoz növündə xəstədə 
üzün və boynun kəskin ödemi, sağ gözün qapaqları sahəsində 
nekroz əmələ gələ bilər.

Qara� yaranın� septik� forması. Xəstəliyin formasından – dəri 
və ya visseral formasından asılı olmayaraq qara yara infeksiyası-
nın yayılmış formasında klinik əlamətlərin müxtəlifliyi ilə t ə za hür 
edən başlanğıc dövrdən fərqli olaraq, xəstəliyin terminal mər-
hələsində xəstəliyin klinikası eyni tiplidir: o, qara yara mik  rob  la-
rının periferik qana daxil olması ilə müşayiət olunur ki, onların 
miqdarı 1 mm qanda 100 000 və 1000 000 bakterial hüceyrə təş-
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kil edir ki, bu da qara yara sepsisi kimi nəzərdən keçirilir və 
infeksion toksik şokun klinikası kimi qəbul edilir: qanın laxtalan-
ması və antikaaqulyant sisteminin ağır poz ğunluqları, asidoz, 
kəs kin böyrək çatışmazlığı, bədən tempe raturunun aşağı düş-
mə si, güclü intoksikasiya baş verir.

Septik formaya çox nadir hallarda rast gəlinir. Xəstəlik kəs-
kin sarsıdıcı titrəmə və bədən temperatunun 39-400C-yə qədər 
qalx ması ilə başlayır. Kəskin taxikardiya, təngnəfəslik, taxipnoe, 
döş qəfəsində ağrılar və köpüklü qanlı bəlğəmin ifrazı ilə ö s-
kürək müşahidə olunur. Pnevmoniya və plevrit əlamətləri müəy-
yən edilir. İnfeksion-toksik şok inkişaf etdikdə ağciyərlərin 
hemorra gik ödemi baş verir. Qanda və bəlğəmdə böyük miq-
darda qara yara bakteriyaları aşkar edilir. Bəzi xəstələrdə q a-
rında ağrılar əmələ gəlir, ürəkbulanma, duru qanlı ishal əlavə 
olunur. Sonralar bağırsağın parezi inkişaf edir, peritonit mey-
dana çıxır. Meninqoensefalit simptomları aşkar edilir. İnfeksion-
toksik şok, ödem və baş beynin şişkinliyi, mədə-bağırsaq qanax-
maları və peritonit xəstəliyin artıq ilk günlərində letal nəticənin 
səbəbkarı ola bilər.

Diaqnostika. Diaqnoz klinik-epidemioloji və laborator m ə-
lu  matların əsasında qoyulur. Laborator diaqnostikaya bak ter i-
oskopik və bakterioloji metodlar aiddir, erkən diaq nostika məq sə-
dilə –immunoflüoressensiya metodundan istifadə olunur. Həm çinin 
qara yaranın allerqoloji diaqnostikası tətbiq olunur ki, bu da 
antraksinlə dəriiçi sınaqla aparılır və xəstəliyin 5-ci günündən 
müs bət nəticələr verir. Laborator müayinələr üçün material kimi 
vezikulların və karbunkulların möhtəviyyatı, həmçinin septik for-
mada bəlğəm, qan, ifrazatlar və qusuntu kütlələri götürülə bilər. 
Qara yara xəstəliyini saqqo, adi furunkul və karbunkul, taun, tul-
yaremiya, qızılyel, digər etiologiyalı pnevmoniyalar və sepsislə 
diferensiasiya edirlər.

Proqnoz. Adekvat terapiya aparılmadıqda qara yaranın dəri 
formasında ölüm göstəricisi 20%-ə çatır, vaxtında və adekvat 
müalicə aparıldıqda 1%-dən yüksək olmur. Ağciyər, bağırsaq 
formalarında isə o, 100%-ə yaxınlaşır, hətta müasir antibakterial 
preparatların erkən təyin edilməsi letal nəticənin qarşısını almır.
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Müalicə və profilaktika. Qara yaranın etiotrop terapiyasını 
anti biotiklərlə qara yara immunoqlobulini ilə birgə aparırlar. Peni-
sillin təyin edirlər. Patogenetik terapiyada kolloid və kris talloid 
məhlullar, plazma, albumin, qlükokortikos te roidlər dən i s ti fadə 
olunur. Xəs tə li yin dəri formasında cərrahi mü daxilələr yolve ril-
məzdir: onlar infeksi yanın yayılmasına gətirib çıxara b i lər.

Qara yara zamanı profilaktik tədbirlər baytarlıq və tibbi-sani-
tar tədbirlərə bölünür.

Baytarlıq xidməti aşağıdakıları həyata keçirir: qara yaraya 
görə qeyri-sağlam məntəqələrin aşkarlanması, qeydiyyata alın-
ması, pas port laşdırılması; qeyri-sağlam məntəqələrdə kənd t ə sə r -
rüfatı hey van larının planlı immunlaşdırılması; heyvan qə biris tan-
lığının, heyvan la rın daşındığı yolların, otlaqların, hey   van  darlıq 
ob yekt lə ri nin və s. və ziyyəti üzərində nəzarət; heyvani mənşəli 
xam malın h a zır lanması, sax lanması, daşınması və emalı zamanı 
sanitar-baytarlıq qayda la rının gözlənilməsinə nəzarət; heyvan-
larda qara yaranın vaxtında diaq nostikasının aparılması, onların 
izol yasiyası və müalicəsi, epizootoloji ocağın epizootoloji müa-
yi nəsi, ölmüş heyvanların cəmdəklərinin zərərsizləşdirilməsi, 
ocaq da cari və yekun dezinfeksiyanın aparılması; əhali arasında 
sanitar-baytarlıq sahə sin də təşviqat işinin aparılması.

Qara yaraya qarşı tibbi-sanitar təbdirlər kompleksinə 
da xil dir: qara yaraya görə qeyri-sağlam məntəqələrdə; həmçi-
nin heyvani mənşəli xammalın hazırlanması, saxlanması, daşın-
ması və emalı za ma nı ümumi-sanitar profilaktik tədbirlərə riayət 
olun ma sına nəzarət; qara yara ilə yüksək yoluxma riskinə məruz 
qa lan şəxslərin vak sinprofilaktikası (göstərişlərə əsasən); insan-
ların qara yara ilə yolux ması zamanı xəstəliyin vaxtında diaq-
nos   tikasının aparılması; xəstələrin məcburi hospitalizasiyası və 
m ü a licəsi, xəstə şəxsin olduğu mənzilin, yerin yekun dezinfeksi-
yası, infeksiya mənbəyi ilə və ya törədicilərlə çirklənmiş məh-
sul lar və əşyalarla təmasda olanlar arasında təcili profilaktikanın 
aparıl ması; əhali arasında sanitar-təşviqat işi.

Qara� yaradan� ölmüş� insanların� cəsədlərini, əgər diaqnoz 
təsdiq olunmuşdursa, təşrih etmirlər. Qara yaradan ölmüş insan-
ları (meyitləri) adi qəbiristanlıqda epidemik təhlükəsizlik təd bir-
lə rinə əməl etməklə basdırırlar.
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• Qara yara ilə xəstənin (meyitin) olduğu yer dezinfeksiya edi-
lir. Xəstənin əşyaları kamera üsulu ilə zərərsizləşdirilir.

• Qara yara ilə xəstə şəxs və ya heyvanlarla təmasda olmuş 
şəxslər üzərində ocaq tam ləğv olunana qədər tibbi müşahidə 
qoyulur.

İnsanların profilaktik planlı vaksinasiyası. Qara yaraya 
qarşı peyvəndə aşağıdakılar cəlb olunur:

– qara yara törədicilərinin diri kulturaları, yoluxmuş labo-
rator heyvanlar və ya törədicilərlə yoluxdurulmuş müayinə m a-
te rialı ilə işləyən şəxslər;

– zoobaytarlıq işçiləri və ya heyvanları öldürməzdən əvvəl o n-
lara qulluq edən, həmçinin sənəti ilə əlaqədar onların kəsimi, 
cəmdəklərin emalı və dərinin soyulması ilə məşğul olan şəxslər;

– heyvan mənşəli xammalın toplanması, saxlanması, daşın-
ması və birincili emalı ilə məşğul olan şəxslər.

Qara yaraya qarşı vaksinasiya diri qara yara STİ (Sanitar-
Texniki İnstitut) vaksini ilə iki dəfə 21 gün intervalla aparılır. 
Revaksinasiya hər il 1 il intervalla həyata keçirilir (xəstə lən mə-
nin mövsümi yüksəlişinə qədər). Qara yara xəstəsi yoluxucu 
xəstəxa naya və ümumi xəstəxananın yoluxucu şöbəsinə, sonun-
cular olmadıqda isə (kənd yerində) ayrıca palatada hospitaliza-
siya olunur

Qara yaraya qarşı ən geniş yayılmış daha perspektiv vak sin-
lər bunlardır:

Amerikan istehsalı – zəiflədilmiş, kapsulsuz, B. anthracis 
şta mının əsasında hazırlanmış, inaktivasiya, absorbsiya olun-
muş, qara yara ekzotoksininin qoruyucu antigeninə (PA) malik 
və bakteriyalardan təmizlənmiş vaksindir. Vaksin spesifik anti-PA 
AB-tərkibli əkscisimlərin hasilini stimulyasiya edir. Sterne, Ames 
və RP42 ştamlarına qarşı güclü protektiv xassələrə malikdir. Vak-
sinin effektivliyi qara yaranın dəri forması ilə xəstələrin kiçik 
popul yasiyasında sınaqdan keçirilmişdir. Meymunlar üzərində q o-
yul  muş təcrübədə (0 və 2 həftədə yeridilmişdir) aerozol y o lux ma 
zamanı vaksin yüksək effektivlik göstərmişdir.

• Rusiya istehsalı – zəiflədilmiş basil kulturalarının əsasında 
sporlardan hazırlanmış diri vaksindir (STİ-1).
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Qara yaranın təcili profilaktikası içərisində qara yara çöpləri 
və ya sporları olan materialla təmasda olan, həmçinin meyitlərin 
basdırılmasında iştirak edən, qara yara ilə xəstələnmiş heyvanla-
rın öldürülməsi, onların kəsimi, cəmdəklərinin emalı ilə məşğul 
olan şəxslərə qarşı aparılır.

Təcili profilaktika zamanı antibiotiklərdən istifadə olunur.

Leptospiroz

Leptospiroz kəskin yoluxucu xəstəlik olub qaraciyərin, böy-
rək lərin, əzələlərin, kapillyarların, mərkəzi sinir sisteminin, z ə-
də lənməsi və dalğavari hərarət qalxmaları ilə səciyyələnir.

Qısa tarixi məlumat. İlk dəfə leptospirozun klinik gedişini 
1886-cı ildə Veyl və 1888-ci ildə N.P.Vasilyev təsvir etmişlər ki, 
sonralar onların şərəfinə olaraq xəstəlik Vasilyev-Veyl xəstəliyi 
a d lan dırılmışdır. Hazırda isə ikterohemorragik leptospiroz ad lan-
dırılır.

 Xəstəlik Avropada 4-5%-də ölümlə nəticələnirdi. Yaponi-
yada kömür şaxtalarında qazmaçılar arasında “Sarı taun” adı ilə 
məlum idi və 70%-dən çox ölümə səbəb olurdu. 

1914-cü ildə yapon tədqiqatçıları İnado və İdo xəstənin qanı 
ilə yoluxdurulmuş hind donuzunun qaraciyərində xəstəliyin t ö-
rədicisini – Spirochaeta icterohemorragiae tapdılar. Onlardan ası lı 
olmayaraq, 1915-ci ildə Ulenqut və Fromme leptospirləri təs  vir 
etmiş və ona Spirochaeta icterogenes adını vermişlər. Elə həmin 
ildə (1915-ci il) Xyubner və Reyter bu törədicini təsvir edərək 
ona Spirochaeta nodosa adını vermişlər.

1916-cı ildə Yaponiyada İdo, İto, Vani bu törədiciləri kömür 
şax talarında tutulmuş boz siçovulların böyrəyində və sidiyində 
tap mışlar. Sonralar aydın oldu ki, boz siçovullar bir çox yerlərdə 
bu leptospirlərin əsas mənbəyidir. 

1918-ci ildə Amerika alimi Noquşu spiroxetlərin bir sıra 
morfoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onları spiroxet fəslinin 
ayrıca bir cinsi kimi təsvir etmiş və leptospira adlandırmışdır 
(yunanca lepto – nazik, zəif; spira – spiral deməkdir). Elə həmin 
ildə İdo, Hoki və Vani Yaponiyada 7 günlük qızdırmanın (törə-
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dicisi L.hebdomadis) və payız qızdırmasının (törədicisi L.autu m -
nalies) leptospiroz olmasını təsdiq etmişlər. Su qızdırmasının 
lep tospiroz xəstəliyinin sarılıqsız forması olması təsdiq edilmiş, 
xəstələrin qanından leptospiralar alınmışdır.

 Azərbaycanda ilk dəfə leptospiroz xəstəliyi Seroloji üsulla 
(KBR) iribuynuzlu mal-qara arasında 1951-ci ildə M .A . Musayev 
tərəfindən aşkar edilmişdir. Sonralar o, müxtəlif leptospir ştam-
larını iribuynuzlu mal-qaradan, insandan və s. almışdır. 1952-ci 
ildə N.C.Əliyev və b. insanlar arasında leptospirozun olduğunu 
bakterioloji və Seroloji üsullarla bir daha təsdiq etdilər. Həmin 
dövrdən başlayaraq Azərbaycanda leptospirozun epidemiologi-
yası və təbii-ocaqlılığı T.Ə.Tağızadə və onun tələbələri tərə-
findən öyrənilmiş və hazırkı dövrə qədər bu iş davam etdirilir. 

Leptospiroz qlobal yayılmış təbii-ocaqlı infeksiyalara aiddir. 
Hazırda bu xəstəlik insanlar və heyvanlar arasında dünyanın bütün 
qitələrində (Arktika və Antarktida istisna olunmaqla) 70-dən artıq 
ölkədə qeydiyyata alınmışdır.

Problemin aktuallığı patogen leptospirlərin poliqostallığı, 
xəstəliyin geniş yayılması, etioloji strukturun dövri şəkildə d ə-
yişməsi, ağır klinik gedişi və ikterohemorragik forma zamanı 
yük sək letallıqla səciyyələnir. 

Etiologiyası. Leptospiroz xəstəliyinin törədiciləri Leptospira�
cinsinə aid olan mikroorqanizmlərdir. Leptospira cinsi 2 növü 
birləşdirir: 1). parazitik – L.interrogans; 2). saprofit - L.biflexa. 
23 seroqruplara birləşmiş leptospiraların 200-dən artıq serovar-
ları məlumdur. Onlardan insanlar və heyvanlar arasında ən çox 
xəstəlik törədən – pomona, grippotyphoza, hebdomadis, cani-
cola, icterhemorragiae, autumnalis, australis, yavanija seroqrup-
larıdır.

Morfoloji cəhətdən leptospiraların patogen və saprofit forma-
ları bir-birindən fərqlənmir. Onlar yalnız kultural, Seroloji və 
biokimyəvi meyarlara görə ayırd edilirlər. Saprofit leptospiralar 
patogen formalardan daha davamlı olması və 130C-də böyüməsi 
ilə səciyyələnir. Parazitik leptospiralar üçün aşağıdakı patogen 
xassələrin olması səciyyəvidir: hər bir serovar müəyyən heyvan 
növünün populyasiyasında sirkulyasiya edir. Onların təbii yaşa-
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yış mühiti mayedir (sərbəst yaşayan formalar üçün – su, patogen 
formalar üçün – qan, limfa, toxuma mayesi). Leptospiralar 
hemoorqanotrop orqanizmlərə aiddir və tərkibində zərdab, zər-
dab albumini və ya uzun zəncirli yağ turşuları olan mühitlərdə 
y etiş dirilirlər. Leptospiralar aerobdur. Onlar həmçinin tipik hid-
ro fildirlər. Optimal böyümə pH=7,2-7,6 zamanı müşahidə olu-
nur. 400C və yuxarı temperatur onlar üçün öldürücüdür. Optimal 
bö yümə üçün inkubasiya dövrü, adətən, 6-14 gündür, lakin bir 
neçə gündən 4 həftə və daha çox uzana bilər. 

Patogen leptospiralar serovarlara münasibətdə növ kimi u b ik-
vitardırlar. Lakin ayrılıqda hər bir serovarın populyasiyası əsas 
etibarilə müəyyən heyvan növünün popul yasiyasını z ə dələyir. 

Törədicinin xarakteristikası. Leptospirlər – spiral formalı, 
uzunluğu 6-20 mkm və daha böyük (2 və bəzən 3 dəfə çox), eni 
0,1-0,15 mkm olan zəif mikroorqanizmlərdir. Uzunluğundan ası lı 
olaraq, bunlarda 20-yə qədər spiral əyrisini saymaq olar. Bu mik-
ro orqanizmlər çox hərəkətlidir, hərəkətləri müxtəlif istiqa mətlidir 
– arxaya, önə, dairəvi. Xarici mühitin kifayət dərəcə nəm liyi və 
7,0-7,4 pH-ı törədicilərin yaşaması üçün optimal şərait (tempera-
tur optimumu 28-300C sayılır) hesab edilir. Su höv zələrində törə-
dicilər 7 gündən 1 aya qədər, nəm torpaqda isə 270 günə qədər 
sağ qalır. Qida məhsullarında 1 neçə saatdan bir neçə günə qədər 
qalırlar. Qaynadıldıqda dərhal 56-580C-də 25-30 dəqiqə ərzində 
məhv olurlar. Aşağı temperaturu leptospiralar yaxşı keçirir. Buz-
da uzun müddət sağ qalırlar. Günəş şüasının təsirindən, quru-
duqda tez məhv olurlar. Törədicilər turş və şəkərli mühitdə dər-
hal məhv olur.

 Bağırsaq infeksiyalarına qarşı istifadə olunan dezinfeksiya-
edici məhlullar onlara bakterisid təsir göstərir: 0,5%-li fenolla 
20 dəqiqəyə inaktivasiya olurlar. 0,3-0,8 mq/l aktiv xlor lep-
tospirləri 2 saat ərzində məhv edir. Leptospirlərin təmiz kultura-
sını 2%-li hidrogen xlorid turşusu ilə 24 saat ərzində, patoloji 
materialı isə 5%-li fenolla zərərsizləşdirirlər. 

İnfeksiya mənbəyi. İnsanlar üçün infeksiya mənbəyi kimi 
vəhşi heyvanlar arasında olan gəmiricilər (müxtəlif siçovullar – 
boz, qara, su; siçanlar, dovşanlar və s.), ev heyvanları – iribuy-
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nuzlu qaramal, donuzlar, itlər, bəzən şimal maralları və eləcə də 
sinantrop gəmiricilər (siçovullar, siçanlar) xidmət edirlər. Vəhşi 
heyvanlarda xəstəlik klinik təzahür etmədən və xroniki gedişi ilə 
səciyyələnir. Xəstəlik çox vaxt törədicigəzdirmə şəklində təza-
hür edir. Uzunmüddətli (bütün ömrü boyu) törədicigəzdirmə z a-
manı leptospirlər böyrəklər vasitəsilə (sidiklə) ifraz edilir. 

Belə epizootik prosesə iri ev heyvanlarında da müşahidə olu-
nur, ancaq iribuynuzlu heyvanlarda ikterohemoqlobulinuriya və 
sarılıq əlamətləri qeyd olunmur. Buzovlar törədicilərlə yoluxma 
nəticəsində 20-90% hallarda ağır kəskin qızdırmalı xəstəlik nəti-
cə sində məhv olurlar. Bəzən xəstəlik donuzlarda və inəklərdə 
bala salma (abort) ilə müşayiət olunur.

Heyvanlar leptospirlərlə çirklənmiş sudan, qidadan və cinsi 
yolla yoluxurlar. Yoluxma amili sidik və vaginal ifrazat sayılır.

İnfeksiya mənbəyi tərəfindən törədicilər xəstəliyin bütün 
dövrlərində ifraz edilir: törədicigəzdirmə 2,5 ilə qədər davam edir 
(donuzlarda isə bütün həyatı boyu). 

Leptospirlərin sahib orqanizmində təbii yaşayış mühiti xəs tə-
liyin mərhələsindən asılı olaraq qan, limfa və müxtəlif daxili 
orqanlar, xüsusilə də böyrəklərdir (I və II sıra kanalcıqlar), ona 
görə də leptospirlər heyvanların sidiyi vasitəsilə ifraz olunur. Lep-
tospirlərin yayılmasında içməli su mənbələrinin suyu böyük əhə-
miy yət daşıyır. Bu su mənbələrinin suyu törədicilərin ötürül-
məsində əsas yoluxma amili sayılır. 

Yoluxma mexanizmi. Xəstə və törədicigəzdirən heyvan lep-
tos pirləri sidikləri vasitəsilə xaric edərək öz ifrazatları ilə suyu, 
tor pağı və qida məhsullarını çirkləndirir. Nəticədə lep tos pirlər 
t ə bi ətdə dövran edir və su yolu, bəzən də qida vasitəsilə insan-
ların yoluxmasına imkan yaranır. 

Leptospirlər insan orqanizminə tamlığı pozulmuş dəridən və 
ağız boşluğu, burun, gözlər, həzm yolunun selikli qişasından 
keçirlər. Yoluxmalar əsasən kənd təsərrüfatında işləyənlərdə ot 
biçimi zamanı, heyvandarlığın müxtəlif sahələrində çalışanlar, 
balıq təsərrüfatı işçiləri, kömür şaxtalarında, düyü plantasi ya la-
rın da işləyənlər, dera tizasiya işləri apararkən, həmçinin isti ra hət 
zamanı – çayda çimərkən, yuyunarkən təsadüfən suyu ud duqda 
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baş verir. İktero hemorragik leptospirozla yoluxma halları çox 
vaxt yoluxmuş siçovulların sidiyi ilə çirklənmiş qidadan isti fadə 
etdikdə, həmçinin leptospiragəzdirən heyvan larla təmas da o l-
duqda baş verir. 

Əhalinin həssaslığı. Həm kişilər, həm də qadınlar arasında 
həssaslıq və xəstəliyin klinik gedişinin ağırlıq dərəcəsi eynidir. 
Yaş lar üzrə paylanma fərqlənmir. Xəstəlik keçirdikdən sonra 
ömürlük humoral immunitet yaranır. Həmin serovarla təkrari xəs-
tələnmə müşahidə olunmur. Reinfeksiya leptospirlərin digər sero-
varı ilə yoluxma nəticəsində baş verir. 

Leptospirozun enzootik ocaqlarında yaşlı əhalinin yoluxma 
riski aşağı səviyyədədir, ayrı-ayrı və qrup şəklində qeydə alınır. 
Belə ocaqlarda yerli əhaliyə nisbətən xəstəlik daha ağır keçir. 
Buna səbəb yerli əhalinin törədicinin kiçik dozaları ilə tədricən 
immunizasiya olmasıdır. Onların orqanizmində əks-cisimlər 
tapılır. Bu fenomenə heyvanlar arasında da rast gəlinir. 

Epidemik prosesin xarakteristikası. Xəstələnmə sporadik 
hal lar və əsasən yay mövsümündə qeydə alınan epidemik alov-
lanmalar şəklində təzahür edir. Sporadik xəstəliklər bütün il 
boyu əsasən peşə və məişət yoluxmaları zamanı qeydə alınır. 

Təbii ocaqlarda insanların xəstələnməsi əsasən yay-payız 
möv sümünə təsadüf edir. İnsanların yoluxması kənd təsərrüfatı 
işləri görərkən (çəmənliklərin biçilməsi, buğda, çovdar və yulaf 
zəmilərində məhsulun, otun yığılması), düyünün, çətənin becə ril-
məsi və s. bol suvarılan tarlaların işlənməsi, bağlarda, bostan-
larda iş, yeni məskunlaşan ərazilərin tikintisi, ovçuluq, balıq ovu, 
turist səfərləri və s., təsadüfi xırda su mənbələrinin suyunun iç -
mək, yuyunmaq üçün istifadə olunması və ya gəmi ricilərin i f ra-
zatları ilə çirklənmiş qida məhsullarının işlədil məsi zamanı baş 
verir. 

Müasir dövrdə əksər kənd təsərrüfatı işlərinin mexanikləş-
dirilməsi təbii ocaqlarda iri alovlanmaların baş verməsini məh-
dudlaşdırmışdır. Orada xəstələnmə sporadik və ya qrupşəkilli 
x a rakter daşıyır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, irriqasiya vasi-
tə silə düyü plantasiyalarının yaradılması və digər bol suva rılan 
bit ki lərin yetişdirilməsi zamanı infeksiyanın köhnə ocaqlarından 
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yayılması nəticəsində yeni təbii-ocaqlı ərazilər formalaşa bilər. 
Bundan başqa, qeyri-mütəşəkkil istirahət əhalinin təbii ocaqlarla 
təmasda olmasına gətirib çıxarır və leptospiroz ocaqlarında in san-
ların yoluxması üçün şərait yaranır. 

İnkubasiya dövrü 2-20 gün, adətən, 7 gün çəkir. 
Klinik diaqnostikası. Sarılıq leptospirozda aparıcı əlamət 

sayılır və bundan asılı olaraq leptospirozun sarılıqlı və sarılıqsız 
formaları ayırd edilir. Sarılıqlı və sarılıqsız leptospirozun pato-
ge  nezində oxşar əlamətlər çoxdur. Belə ki, leptospirlər limfatik 
vəzilər vasitəsilə qana daxil olur və xəstəliyin 1-ci həftəsindən 
son ra qandan yox olur, bir çox daxili orqanlara, ilk növbədə isə 
q a ra ciyər və böyrəklərə toplanır, sidiklə ifraz edilməyə başla yır. 
Qan damarlarından leptospirlərin keçməsini kapillyar toksikozla 
əlaqələndirirlər. Bu isə kapillyar divarının keçiricilik qabiliy yə ti-
nin artması nəticəsində baş verir. 

Leptospirlərin toksiki təsiri və orqanizmin sensibilizasiyası 
nəticəsində qaraciyər, böyrək, ürək-damar və qanyaradıcı siste-
min funksiyalarının pozulması qeyd olunur. Beləliklə, lep tos-
piroz zamanı infeksion proses 2 mərhələdə gedir: leptospi re miya 
və toksiemiya. Xəstəlik hərarətin artması, güclü baş və əzələ 
ağ rıları (baldır, qarın, döş, kürək nahiyəsində) ilə başlayır. 

Xəstəlik ağır keçdikdə 1-ci həftənin sonunda (3-9-cu gün) 
dəri örtüyünün və skleranın sarılığı və dəridə polimorf ekzan-
tema (3-6-cı günlərdə) əmələ gəlir. Ağır hallarda bu, hemorragik 
xarak terdə olur. İkterohemorragik leptospiroza xas olan hemor-
ragik sindrom müx təlif qanaxmalar – burun, uşaqlıq, bağırsaq, 
çox vaxt isə təkrari və çoxlu miqdarda qanaxmalar şəklində 
özünü göstərir. İkterohe morragik leptospiroz zamanı meningial 
hallar və meninqoensefalit də qeyd edilir. 

Təbii ocaqlar. Leptospirozun təbii ocaqlarında gəmiricilər 
dəs təsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Müasir dövrdə 58 növ gəmi ri-
ci lərdə leptospirgəzdiriciliyi müəyyən edilmişdir. Lep tospir lərin 
bioloji plastikliyi onların kənd təsərrüfatı heyvanları (iri və xır-
dabuynuzlu mal-qara, donuzlar, atlar), ov vəhşi heyvanları (tül-
kü, şimal tülküsü), ev heyvanları və əhliləşdirilmiş heyvanlara 
(it , pişik, maral) adaptasiya imkanını yaradır. Onlar leptos pi  ro-
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zun əlavə mənbəyinə çevrilir və beləliklə, antropurgik ocaqlar 
y a ra nır. Son illərdə belə ocaqlar müstəqil və həlledici epi de mi o-
loji əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, qarışıq ocaqlar da qeyd 
olunur.

 Hazırda əhali arasında leptospirozla xəstələnmənin səviy yəsi 
onun iribuynuzlu mal-qara və donuzlarda yayılmasından ası lıdır. 
Leptospirozla sporadik xəstələnmə bütün il boyu baş verə bilər, 
epidemik alovlanmalar isə əsasən yay-payız fəsil lə rində qeyd 
olunur. Leptospirozun aşağıdakı tip alovlanmaları ayırd edilir:

 1. Su alovlanmaları – kənd təsərrüfatı heyvanlarının çirk-
ləndirdiyi su mənbələrində çimdikdə, ondan məişət və təsər rü fatda 
işlətmək üçün istifadə etdikdə yoluxma nəticəsində baş verir. 2. 
Kənd təsərrüfatı alovlanması – xəstələnmələr ot biçimi, çəltik 
əkmə, eləcə də meliorasiya və irriqasiya işləri ilə məşğul olduqda 
baş verir. 3. Heyvandarlıq alovlanması – xəstələnmələr xəs tə hey-
vanlara qulluq etdikdə, onları kəsib emal etdikdə baş verir. 

Bəzi yerlərdə leptospiroz peşə xarakteri kəsb edir. Yaranma 
səbəblərindən asılı olaraq o, 5 tipə bölünür: 1) kənd təsərrüfatı, 
2) ovçuluq, 3) istehsalat, 4) ekspedisiya, 5) laborator. Epidemio-
loji cəhətdən ən əhəmiyyətlisi kənd təsərrüfatı və istehsalat tip-
lə ridir. 

 Laborator diaqnostikası. Leptospirozun laborator diaqnos-
ti  kasını qoymaq üçün mikroskopik, bakterioloji, bioloji və Sero-
loji üsullar tətbiq olunur. Xəstəliyin 1-5-ci gününə qədər qanın 
əkil  məsi, laborator heyvanların yoluxdurulması, qanın mikros-
ko  piyası aparılır. Xəstəliyin 3-15-ci günündə xəstələrin qan s e-
ru munda aqqlütinin və lizinlər əmələ gəlir. Onlar Seroloji r e ak -
siyalar – mikroaqqlütinasiya və lizis reaksiyaları (MALR) 
v a si təsilə təyin edilirlər. Diaqnostik titr 1:500 sayılır. Dinamikada 
onların titri 1:20 000 qədər artır. Mikroskopik üsulla xəstəliyin 
10-16-cı günündən etibarən sidiyin, likvorun, parenximatoz o r-
qan  ların müayinəsi aparılır. 

Leptospirlər pis rəngləndiyindən bütün müayinələr canlı 
törədicilərlə qaranlıq sahədə aparılır. Müayinə üçün “əzilmiş 
damla” preparatı hazırlanır. 
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Əksepidemik tədbirlər. Xəstələr hospitalizasiya olunurlar. 
Ocaqlarda dezinfeksiya aparılır (bağırsaq infeksiyaları qrupu 
ocaqlarında olduğu kimi). Ocaqda su və qida məhsulları termiki 
emaldan keçirildikdən sonra istifadə edilir. Gəmiricilər məhv edi-
lir, qida məhsulları və su mənbələrinin çirklənmədən qorunması 
gücləndirilir, əhali arasında sanitar-maarifi işi yerinə yetirilir. 

Profilaktik tədbirlər. Leptospiroz ocaqlarında hidrotexniki 
tədbirlər: bataqlıqların qurudulması, gəmiricilərlə mübarizə, s u-
yun və qida məhsullarının gəmiricilərin ifrazatları ilə çirk lən mə-
sinə yol verilməməsi, şəxsi gigiyena qaydalarına riayət edil mə si 
(xüsusi geyim, rezin əlcəklər və ayaqqabıların isti fa dəsi). Spesi-
fik profilaktika zamanı öldürülmüş vaksinlə peyvənd aparılır. 
Vaksinasiya epidemik göstəriş olduqda 7 yaşdan başlanır, a ra da 
7 gün fasilə verməklə 2 dəfəyə yerinə yetirilir. 2-2,5 ml dozada 
dəri altına yeridilir. Revaksinasiya 1 ildən sonra edilir. 

Quduzluq

Quduzluq – virus etiologiyalı təbii-ocaqlı kəskin zoonoz 
xəstəlik olub, xəstə heyvanların dişləməsi yolu ilə ötürülür və 
mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi və yüksək letallıqla (100%) 
səciyyələnir.

Qısa tarixi məlumat. Xəstəlik hələ qədim dövrlərdən m ə-
lumdur. Hələ o zaman heyvanların xəstələnməsi və hücumu 
(dişləməsi) arasında əlaqə müəyyən edilmişdir. Xəstəliyin y o lux-
durucu olması quduz heyvanın tüpürcəyi vasitəsilə sağlam itin 
yoluxması zamanı təsdiq olunmuşdur. XIX əsrin ikinci yarısında 
L.Paster əməkdaşları ilə birgə vaksin hazırlamış və quduzluğa 
qarşı immunizasiya sistemini işləyib hazırlamışdır. Bu sahədə 
əldə olunan nailiyyətlər L.Pasterə digər yoluxucu xəstəliklərin 
spesifik profilaktikası imkanlarını öyrənməyə və yeni elmin – 
immuno logiyanın əsasını qoymağa səbəb oldu.

Törədici. Quduzluğun törədicisi Rhabdoviridae fəsiləsinə, 
Lyssavirus cinsinə (Lissa – sudan qorxma, quduzluğun qədim a d-
larından biridir) aiddir.

Virusun müxtəlif növ heyvanlar sayəsində, müxtəlif ərazi-
lər də mövcud olması ona gətirib çıxarmışdır ki, o, eynicinsli de -
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yildir: ayrı-ayrı nümayəndələrdə virulentliyinə, infeksion prose-
sin və patoloji-anatomik dəyişikliklərin xarakterinə görə fərq lər 
vardır. Virus populyasiyası antigen quruluşuna görə eynitiplidir, 
lakin müxtəlif viruslarda bəzi fərqlər vardır. Məsələn, pas terin 
vak sin fiksə olunmuş ştammı (PV-11) antigen strukturuna görə 
hazırda insandan və heyvanlardan ayırd edilmiş bir çox ştamlara 
nis bətən daha tam və universaldır.

Tipik�(küçə)�quduzluq�virusunun populyasiyasında da öz növ-
bəsində fərqlər ayırd olunmuşdur. Məsələn, tülkü ştamları p a-
togenliyinə görə fərqlənir. Quduzluq zamanı patoloji-anatomik 
dəyişikliklər (tülkünün dişləməsi nəticəsində törədilir) onun la 
fərqlənir ki, Babeş-Neqri cisimciklərinə xeyli az rast gəlinir, 
MSS-də baş verən dəyişikliklər çox kiçik struktursuz plazmatik 
əlavələr şəklində daha diffuz xarakter daşıyır.

Afrika� it� quduzluğu� virusu.� Bu virus laborator heyvanlar 
üçün zəif patogendir. İnsanların bu virusla törədilən xəstə lik lə-
rinə ya ümumiyyətlə, rast gəlinmir, ya da olduqca nadir hallarda 
təsadüf edilir.

Vəhşilik� virusu – şimal tundra rayonlarında itlərin və şimal 
tülkülərinin xəstəliyidir. İnsan çox nadir hallarda xəstələnir – 
Alyaskada bir qızın xəstələnməsi təsvir olunmuşdur. Laborator 
yoluxma nəticəsində inkişaf edən və ölümlə başa çatan ləng ney-
roinfeksiya haqqında məlumatlar vardır.

Yarasaların�amerika�quduzluğu�virusu – əsas tipik quduzluq 
virusundan daha çox fərqlənir. Yarasalarda aşkar edilən viruslar 
ara sında müxtəlif növlərə rast gəlinir.

Müasir təsəvvürlərə əsasən, adları çəkilən viruslar bir növə – 
quduzluq virusuna aiddir.

Quduzluq virusu ətraf mühitdə kifayət qədər yüksək davam-
lılığa malikdir. Məsələn, yarasaların ifrazatlarında o, quruduq-
dan və toza çevrildikdən sonra uzun müddət həyat qabiliyyətini 
saxlayır. Lakin o, günəş işığının və xüsusilə də ultrabənövşəyi 
şüaların təsirinə qarşı həssasdır ki, bundan süni şəraitdə virusun 
inaktivasiyası məqsədilə istifadə olunur.

İnfeksiya mənbəyi və yoluxma yolları. Quduzluq təbii-oc aq lı 
zoonoz xəstəliklərə aiddir, lakin yaşayış məntəqələrində də ocaq-
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lar yarana bilər ki, onların hesabına quduzluq uzun müd dət həmin 
ərazilərdə saxlana bilər. Virus məməlilərin bir çox növləri – həm 
vəhşi, həm də ev heyvanları üçün patogendir. Quduzluqla cana-
varlar, çaqqallar, tülkülər, yenotabənzər itlər, pişiklər, iribuy-
nuzlu qaramal və s. xəstələnir. Lakin canavarlar, tülkülər və s. i t-
kimilər dəstəsinin nümayəndələri aparıcı yer tutur. Bu, onun la 
bağ lıdır ki, onlar üçün sürü ilə (daima və ya epizootik) yaşamaq 
səciyyəvidir, ikincisi – növdaxili münasibətlər bəzən dava və o n-
ların bir-birini dişləməsi ilə başa çatır.

Dişlənmiş heyvanın orqanizminə daxil olduqdan sonra 
(     t     ü           pür     cəklə yaraya) törədici sinir kökləri vasitəsilə yavaş-yavaş 
perinevral sahə boyunca hissi sinirlərlə MSS-nə daxil olur ki, 
orada viruslar intensiv toplanır və ensefalit inkişaf edir. Sonra 
sinir kökləri boyunca virusların mərkəzdənqaçma hərəkəti baş 
v  e   rir və əsasən tüpürcək vəzlərinə daxil olur ki, orada epitel h ü-
cey   rələrində intensiv inkişaf edir.

Bu lokalizasiya yoluxma mexanizmini müəyyən edir – resi-
piyentin orqanizminə törədici hücum edən heyvanın dişləməsi 
zamanı tüpürcəklə daxil olur.

İnkubasiya dövrü heyvanlarda 10 gündən bir neçə aya q ə-
dər davam edir, bu zaman xəstəliyin klinik simptomları virusun 
tüpürcək vəzilərinə daxil olmasından sonra başlayır. İtki milər 
dəs təsinin müxtəlif növlərində virus tüpürcəkdə, bir qayda ola-
raq, xəstəlik simptomlarının başlanmasından 5 gün əvvəl təza-
hür edir və xüsusilə xəstəliyin başlanmasından 2-3 gün əvvəl 
daha çox olur. Xəstəlik praktik olaraq həmişə ölümcüldür və n a-
dir hallarda 5 gündən artıq uzanır və beləliklə, heyvan təqribən 
həyatının son 10 günü yoluxdurucudur. Pişikkimilər və digər 
hey van növlərində də mənzərə xronoloji cəhətdən təqribən eyni-
dir, lakin onların tüpürcəyində virus nadir hallarda və aşağı kon-
sentrasiyada olur. Belə ki, canavarda virus tüpürcəkdə 90-100%, 
tülkülərdə 75-87%, itlərdə 75%, inəklərdə yalnız 45-47% hal-
larda aşkar edilir. Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, itkimilər 
dəs təsinin nümayəndələrinin tüpürcəyində böyük miqdarda hia-
luronidaza fermenti olur ki, bu da virusun toxumalara, o cüm-
lədən sinir toxumasına effektiv daxil olmasını təmin edir. Q u-
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duz luğa yoluxmuş heyvanlarda aqressivlik, səbəbsiz hücum h i s  sləri 
inkişaf edir ki, bu da itkimilərdə, həmçinin pişiklərdə və d o nuz  larda 
xüsusilə aydın təzahür edir; otyeyən heyvanlarda aqressivlik, bir 
qayda olaraq, qeyd olunmur, lakin atlarda zəif də olsa təzahür edir.

İnsan quduz heyvanlardan dişləmələr zamanı yoluxur, az hal-
larda bolluca tüpürcəklə çirklənmə zamanı (əgər bu vaxt dəri və 
selikli qişaların tamlığı pozulmuşsa) baş verir. Beləliklə, insanın 
yoluxması (yoluxma yolu) epizootik prosesin hesabına parazitin 
saxlanmasını təmin edən yoluxma mexanizmi ilə oxşardır. İ n-
sanda infeksion prosesin xarakteri heyvanlardan bir o qədər 
fərq lənmir. İnkubasiya dövrü ştamın virulentliyindən, dişləmə 
yerindən və onun massivliyindən asılıdır. Dişləmənin başda, 
boyunda və əllərdə olması daha təhlükəlidir, belə lokali zasiya 
zamanı, xüsusilə də zədə sahələri böyükdürsə, inkubasiya xeyli 
qısalır (cəmi bir neçə gün – 10 gün və daha çox). Aşağı ətrafların 
z ə dələnməsi zamanı, xüsusilə də kiçik dişləmələr və ya tüpür-
cəklə çirklənmə olduqda inkubasiya dövrü bir neçə aya qədər 
uzana bilər. Virus insanda həmçinin tüpürcəkdə də aşkar edilə 
bilər, lakin onun konsentrasiyası azdır, bundan başqa, insan üçün 
aqressivlik səciyyəvi deyildir. Bütün bunlar xəstənin ehtimal 
o lunan infeksiya mənbəyi kimi praktik təhlükəsizliyini müəyyən 
edir.

Yaxın dövrə qədər ev heyvanlarının quduzluğu (ilk öncə i t-
lərin) insanlar arasında quduzluğun yayılmasında həlledici rol 
o y  nayırdı. Bir sıra effektiv tədbirlərin (sahibsiz itlərin tu tul ması, 
itlərin profilaktik vaksinasiyası və qeydiyyatı və s. tədbirlər) apa-
rılmasından sonra əksər hallarda yaşayış məntəqələrində (şəhər-
lərdə) quduzluğun yayılması öz əhəmiyyətini itirmişdir. Müha-
ribədən sonrakı illərdə canavarların populyasiyası kəskin sürətdə 
azalmışdır. Keçmiş SSRİ-nin avropa hissəsində, digər Avropa 
öl kələrində və Şimali Amerikada canavar populyasiyasının məhv 
edilməsi nəticəsində tülkülər, xüsusilə də quduzluq virusuna qar-
şı həssas olan yenotabənzər itlər intensiv çoxalmağa başladı. N ə-
ti cədə müasir dövrdə virusun vəhşi heyvanlar arasında dövr e t-
məsi əsasən təbii ocaqlarla təmin olunur. Kənd yerlərində vəhşi 
heyvanlardan müxtəlif ev heyvanlarının, o cümlədən itlərin y o-
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lux  ması mümkündür, lakin yoluxmuş ev heyvanlarının əksəriy-
yəti özünəməxsus epizootik dalana çevrilir: virusun bir növ hey-
vandan digərinə ötürülməsi ya baş vermir, ya da çox nadir 
hal  larda olur (itlərin quduzluğu istisnalıq təşkil edir) epizootiya-
nın gələcək inkişafı və müşahidə edilmir.

Hazırda təbii-ocaqlar aparıcı rol oynamasına baxmayaraq, 
insanın yoluxması nəinki vəhşi heyvanlardan, daha çox itlərdən, 
az hallarda pişiklərdən baş verir. İnsanların quduzluqla xəstə-
lənməsi 86-88% hallarda itlər vasitəsilə realizasiya olur.

Amerika qitəsində, xüsusilə də isti zonalarda (tropiklər, sub-
tropiklər) təbiətdə quduzluq virusunun saxlanmasında və yayıl-
masında mağaralarda böyük koloniyalar şəklində yaşayan vam-
pirlər və həşəratyeyən yarasalar mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
Y  a  ra  salar arasında infeksiya onların bir-birini dişləməsi sayə sində 
yayılır, həmçinin yoluxma hava-toz yolu ilə də müm kündür.

Həssaslıq. Qeyd etmək lazımdır ki, heç də xəstə heyvanın 
dişlədiyi hər bir şəxs xəstəliyə yoluxmur. Müəyyən edilmişdir 
ki, xəstə itlərdən yoluxmuş şəxslərin təqribən 30%-i, canavarlar 
t ə rəfindən dişlənmiş şəxslərin 45%-i xəstələnir. Görünür ki, bu, 
fərdi həssaslığın səviyyəsindən və törədicinin virulentliyindən 
asılıdır. Lakin daha mühüm amil – infeksion dozadır. Xəstəliyin 
inkişaf ehtimalı ilə travmanın dərəcəsi arasında birbaşa asılılıq 
var dır: dişləmələr nə qədər massiv, ağırdırsa, quduzluğun inkişaf 
etməsi təhlükəsi bir o qədər yüksəkdir. Bu, orqanizmə daxil o l-
muş törədicinin sayındakı fərqlərin birbaşa nəticəsidir.

Lakin bununla yanaşı, dişləmələrin lokalizasiyası da mü hüm 
əhəmiyyət daşıyır. Quduzluğun inkişaf etməsində dişləmənin l o-
ka lizasiyasının təhlükəliliyi aşağıdakı kimi dəyişir: başda diş lə-
mə lər (6,2% dişləmələr – 24,9% xəstələnmələr), əllərdə diş lə-
mələrlə müqayisədə (müvafiq olaraq 42,7% və 45,4%), 
ayaqlarda dişləmələr nisbətən təhlükəsizdir (22,8% və 15,7%). 
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, təkcə infeksion doza 
deyil, həm də bu infeksion dozanın məhz elə yerlə düşməsi v a-
cibdir ki, orada hissi sinir lifləri vasitəsilə MSS əlaqə daha yaxşı 
təmin olunur. Məsələn, əllər və barmaqlar hissi sinir ucları ilə 
daha çox təchiz olunmuşdur – bu, həmin nahiyədə dişləmə z a-
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manı quduzluğun tez inkişaf etməsini aydınlaşdırır. Başda diş lə-
mələr zamanı zərərçəkmişlərin vaxtında və tamdəyərli müa li cə-
sini təmin etmək vacibdir.

Hesab edilir ki, uşaqlar böyüklərə nisbətən quduzluq viru-
suna qarşı daha həssasdırlar.

Risk amilləri şəxslərin sənəti mənsubiyyəti (ovçular, kino-
loqlar, baytarlar və s.), səfil itlərin olması sayılır.

Epidemioloji nəzarət kompleks həyata keçirilir. Burada bay -
tarlıq xidməti, ovçular ittifaqı və vəhşi heyvanların sayını tən -
zimləyən digər idarələr və xidmətlər, həmçinin əksepidemik 
xidmət iştirak edir. Epidemioloji nəzarətə daxildir:

– yerli ətyeyən vəhşi heyvanların (müasir şəraitdə – ilk öncə 
tülkülərin) sayının öyrənilməsi, onların ayrı-ayrı ərazilər və ilin 
dövrləri üzrə paylanması;

– vəhşi heyvanlar arasında epizootiyalar haqqında məlu mat-
la rın toplanması – ölmüş bütün tülkülərin və digər heyvanların 
cəmdəklərinin laborator müayinəsi;

– itlərin və pişiklərin saxlanması qaydasına riayət olunma-
sına fikir vermək, xüsusilə də itlərin quduzluğa qarşı məcburi 
profilaktik vaksinasiyasını aparmaq;

– dişlənmiş və toxumaları tüpürcəklə çirklənmiş insanların 
müraciətlərinin dinamikasının, həmçinin heyvan növünün qeydə 
alınması.

Profilaktik və əksepidemik tədbirlərə aiddir:
1. Risk qruplarına daxil olan şəxslərin profilaktik peyvən d-

lən məsi (xüsusilə epizootik proses fəallaşdıqda).
2. Heyvanların dişlədiyi insanların vaksinasiyası. Müasir 

dövrdə bu iş travmatoloji məntəqələrdə və ya poliklinikaların 
c ər  rahi şöbələrində aparılır. Əksepidemik xidmət metodik işi t ə-
min edir, həmçinin istifadə olunan preparatların keyfiyyəti, pey-
vənd lərin edilməsi qaydasına riayət olunması üzərində nəzarət 
aparır. Müalicəvi peyvənd kursu konsentrasiyalı, inaktivasiya 
o  lu n  muş vaksinin vasitəsilə həyata keçirilir. Vaksinasiya müraciət 
olunan gün 0-cı, onun 3, 7, 14, 30-cu, bəzən isə hətta 90-cı günü 
aparılır. Hücum edən heyvanı nəzarətə almaq imkanı o l duqda 
peyvənd 10-cu günü başa çatdırılır (əgər heyvan sağlamdırsa). 
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Təcrübə göstərmişdir ki, peyvəndlə etibarlı effekt vaksinasiya və 
antirabik immunoqlobulinin yeridilməsi zamanı təmin o  lu    nur.

Antirabik homoloji immunoqlobulin 20 MV (1kq bədən çəki-
sinə), heteroloji immunoqlobilin 40 MV dozada vaksinlə eyni 
vaxtda (0-cı gün) yeridilir 

Təəssüf ki, bəzən peyvənd olunmuşlar arasında quduzluqla 
xəstələnmə müşahidə olunur. Bu, peyvənd kabinetinə vaxtında 
m  ü  raciət etmədikdə və s. səbəblərdən baş verə bilər. Peyvənd lə-
rin 100% effektivliyi peyvənd kursunu antirabik immunoqlo bu-
lin lə kombinasiyada işlətdikdə əldə olunur.

3. Quduzluğun profilaktikası üzrə aparılan iş əksepidemik 
xid mətin üzərinə deyil, baytarlıq xidməti idarələrinin, vəhşi ə t-
yeyən heyvanların, həmçinin itlərin tutulmasını təmin edən, ev 
heyvanlarının vaksinasiyasını yerinə yetirən yerli icra hakimiy-
yət lərinin üzərinə həvalə olunur.
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Helmintozlar

Helmintozların ümumi xarakteristikası

Parazitlərin bioloji xüsusiyyətlərindən və onların yoluxma yol -
larından asılı olaraq, helmintozların üç əsas qrupu ayırd edilir: g e o -
helmintozlar, təmas (kontagioz) və biohelmintozlar. Təbii-iq lim 
amillərinin və sosial-iqtisadi şərtlərin məcmuyu helmin tozların tro-
pik və subtropik iqlim qurşaqlarında daha çox yayılmasını m ü əy-
yən edir, lakin bununla yanaşı, inkişaf etmiş ö l kələrdə xəs tə lən mə 
faizi çox aşağıdır.

Helmintozlar üçün xəstəliyin nisbətən yavaş inkişaf etməsi, 
bəzən uzunmüddətli kompensasiya fazası ilə müşayiət olunan 
x ro   nik gedişi səciyyəvidir. ÜST ekspertlərinin fikrincə, müasir 
dövrdə helmintozlar müəyyən dərəcədə “unudulmuş xəstə lik-
lərə” çevrilmişdir – bütün dünyada onların tibbi-sosial əhəmiy-
yə ti lazımınca qiymətləndirilmir. Hətta endemik ölkələrdə belə 
nə səhiyyə orqanları tərəfindən, nə də əhali tərəfindən ona kifa-
yət qədər diqqət ayrılmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan orqanizmində helmintozların 
yetkin fərdlərinin sayı, adətən, artmır (təkrar yoluxma istisna 
edildikdə), bu isə helmintozları virus, bakterial, protozoy xəstə-
lik lərdən və mikozlardan xeyli fərqləndirir. Patoloji prosesin 
inkişafına törədicinin orqanizmə daxil olma yolu və vasitəsi 
(ağız vasitəsilə və ya dəridən), insan orqanizminə helmintin 
a dap tasiya dərəcəsi, parazit populyasiyasının sıxlığı, yanaşı g e-
dən xəstəliklər və “sahibin” vəziyyəti ilə bağlı olan digər amillər 
təsir göstərir. Daha kəskin nəzərə çarpan Patoloji dəyişikliklər 
helmintlərin sürfələri və inkişaf etməkdə olan mərhələləri tərə-
fin dən törədilir. Sürfələr müxtəlif orqan və toxumalarda parazit-
lik etməyə və ya orqanizmdə mürəkkəb miqrasiya yolu keçməyə 
qadirdir, halbuki yetkin fərdlər üçün sabit lokalizasiya xasdır. 
Helmintlərin bir çox növlərində (yüzə qədər) parazitlik etmək 
üçün ən xoşagələn yer həzm yoludur, bu zaman hər bir növ onun 
müəyyən şöbələrində lokalizasiya edir. Belə ki, askaridlər, anki-
lostomalar, enli lentcə nazik bağırsağın proksimal şöbələrində, 
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cırtdan qurd onun aşağı 1/3 hissəsində, tükbaş qurd – yoğun 
bağırsaqda yerləşir. Törədicinin lokalizasiya yerindən asılı ola-
raq, boşluq və toxuma helmintozları ayırd edilir. Sonunculara 
şistosomozlar, filyariozlar, exonokokkozlar, para qo  nimoz, siste-
serkoz və digərləri aiddir. Bəzi bağırsaq helmintozlarında t o xu ma 
mərhələsi xəstəliyin başlanğıc miqra siya dövrünə (askaridoz, 
ankilostomidozlar) uyğun gəlir. Helmintozların pato ge nezində və 
klinikasında iki əsas mərhələ ayırd edilir: kəskin – invaziyadan 
sonra ilk 2-3 həftə, ağır gediş zamanı isə 2 aya qədər və daha çox 
müddət sürür və xronik – davametmə müddəti illərlə uzana bilər. 

Kəskin mərhələdə miqrasiya edən sürfənin antigenlərinə 
qarşı ümumi allergik reaksiya ilə şərtlənən Patoloji dəyişikliklər 
üstünlük təşkil edir (parazitlərin erkən inkişaf mərhələsi). İnva-
ziyanın müxtəlif mərhələlərində immun cavabın gərginliyi d ə-
yişir ki, bu da helmintin antigen spektri və immun xüsusiy yət lə ri 
ilə bağlıdır və helmintin bioloji tsikli ərzində xeyli morfoloji 
dəyişikliklərə məruz qalır. İmmun cavab sürfə mərhələsinin “s a-
hib”in orqanizmində yerləşdiyi dövrdə daha qabarıq ifadə olu-
nur. Bu mərhələdə törədicinin növündən, onun lokalizasiyasın-
dan və sürfələrin miqrasiya yollarından asılı olmayaraq aparıcı 
sindromların stereotip xarakter daşıması səciyyəvidir.

Xronik mərhələdə inkişaf edən pozğunluqların və onunla bağ-
lı yaranan klinik təzahürlərin xarakteri müəyyən dərəcədə t ö-
rədicinin lokalizasiyası, onun sayı, qidalanmasının xüsusiy yət ləri 
ilə təyin olunur. Parazitlik etdikləri orqanlarda helmintlər öz qar-
maqları, sormacları, kəsici lövhəcikləri və kutikulyar tikanları 
ilə mexaniki zədələr yetirirlər ki, bu da həmin sahənin qıcıqlan-
masına və iltihabi reaksiyanın yaranmasına səbəb olur. Hel mint-
lər tərəfindən törədilən qaraciyərdə exonokokk kistaları, baş 
beyində, gözlərdə sisteserklər və digər böyük həcmli törə mələr 
həyati vacib orqanların sıxılmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da 
bəzən ağır nəticələnir. Bu mərhələdə metabolik cəhətdən dəyərli 
maddələrin: zülalların, yağların, karbohidratların, vitaminlərin, m i-
neral maddələrin parazitlər tərəfin dən udulması üzündən, həm-
çinin neyrohumoral tənzimləmənin və bağırsaqda qidanın s o rul-
ması prosesinin pozulması nəticəsində sahib orqanizmdə m  ü ba  dilə 
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proseslərinin dəyişilməsi baş verir. Bəzi bağırsaq hel  mint  ləri qida 
fermentlərini neytrallaşdıran maddələr ifraz edir (məsələn, askari-
din toxumalarında pepsin və tripsinin təsirini neytrallaşdıran 
maddələr aşkar edilmişdir). Yer kürəsi əhalisinin, demək olar ki, 
yarısı insanın inkişafına və fiziki vəziyyətinə mühüm təsir gös-
tərən zülal-kalori çatışmazlığından əziyyət çəkir. Qida çatışmaz-
lığı və helmintozlar eyni coğrafi yayılma xüsusiyyətinə malikdir. 
Belə ki, bir sıra helmintozlarla (ankilostomidozlar, difillobotrioz, 
trixosefalyoz, şistosomozlar) anemiya, vitamin çatışmazlığı ara-
sında sıx qarşılıqlı əlaqə izlənilir. Helmintlərin metabolizminin 
məhsulları bağırsağın biosenozunun dəyişməsinə və şərti-pato-
gen və patogen mikrofloranın payının artmasına təkan verir. 

“Sahib” orqanizmin immun sisteminə törədicinin təsir etməsi 
amili invaziyanın xronik mərhələsində də əhəmiyyətli rol oyna-
maqda davam edir. Orqan və sistem zədələnmələrinin, xüsusən 
də toxuma helmintozları zamanı, ən vacib səbəblərindən biri 
im mun komplekslərin əmələ gəlməsi sayılır, onlar mediator sis-
tem lərini (komp lement, sitokinlər və s.) aktivləşdirirlər. İmmun 
cavabın stimulya siyası ilə yanaşı, helmintlər immunsupressiv 
təsir də göstərir. Bu isə onların orqanizmdə yaşamasına kömək-
lik edir. Helmintozlar zamanı yaranan immundefisit vəziyyəti i n-
sanın bakterial, virus və digər infeksiyalara qarşı rezistent li yi nə 
mənfi təsir göstərir, onların uzun gedişata malik olmasına və 
törədicigəz dirənliyin forma laş ma sına imkan verir, profilaktik 
pey  vəndlərin effektivliyini azaldır. Bu, qarın yatalağı törədici-
gəz dirənliyi, vərəmlə xəstələnmə və opistor xo zun hiperendemik 
ocaqlarının əhalisi arasında digər xronik yoluxucu xəstəliklərin 
yüksək rast gəlinmə tezliyi zamanı daha yaxşı müşahidə edilir. 

Helmintozlara görə endemik sayılan Afrika, Asiya ölkə lə-
rində və digər regionlarda İİV-infeksiyanın geniş yayılması ilə 
ə la   qədar olaraq, helmintlərin immundepressiv təsirini nəzərə a l-
maq çox vacibdir. Bəzi helmintozlar (strongiloidoz) hazırkı 
dövr  də İİV-assosiasiyalı xəstəlik sayılır. Zədələnmiş orqanlarda 
kəskin pro liferativ proseslərin yaranması ilə səciyyələnən bəzi 
helmintozlarda (şistosomozlar, opistorxoz, klonorxoz) kansero-
genez riskini müasir dövrdə “sahib”in immun sisteminə parazitin 
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ağırlaşdırıcı təsiri ilə əlaqələndirirlər. Özbaşına sağalmadan və 
ya dehelmintizasiyadan sonra helmintlərə qarşı yaranan spesifik 
anticisimlər, adətən, 6-12 aydan sonra itirlər. Bizim ölkə mizdə 
yayılmış məlum helmintozlar arasında davamlı immunitet yalnız 
trixinelyoz zamanı müşahidə olunur ki, bu da invaziyalı şəxs-
lərin əzələlərində törədicinin kapsuldaxili yerləşmiş sür fə lə ri nin 
mövcud olması ilə izah edilir.

Helmintozların klinik manifest formalarında ilk əlamətlər y o-
lux madan sonra müxtəlif müddətlərdə əmələ gəlir: askariodoz 
zamanı kəskin mərhələnin əlamətləri artıq 2-3-cü gün, əksər d i-
gər helmintozlar zamanı – 2-3 həftədən sonra müşahidə olunur, 
filya riozlar zamanı isə inkubasiya dövrü 6-18 ay davam edir. 
Hel  min tozların erkən kəskin mərhələsi üçün allergik reaksiyalar 
səciyyəvidir: qızdırma, dəridə residivverən, gicişən səpgilər, 
ödem lər – onlar lokal və yayılmış ola bilər, limfa düyünlərinin 
böyüməsi, mial giya, artralgiya, periferik qanda hipereozino filiya 
ilə birgə leykositoz. Bu fonda bəzən ağciyər sindromu (cüzi k a-
ta ral əlamətlərdən başlamış astma vəziyyətinə, pnevmoniyalara 
və plevritə qədər) və abdominal sindrom (qarın da ağrılar və dis-
peptik pozğunluqlar) inkişaf edir. Qaraciyər və dalağın ölçüləri 
böyüyür, mərkəzi sinir sisteminin (MSS) zədələnməsini göstərən 
müxtəlif dərəcəli simptomlar və sindromlar da mümkündür. 
B ə zi helmintozlarda həmçinin spesifik əlamətlər inkişaf edir: tri-
xinelyoz zamanı tipik hallarda xəstəliyin ilk günlərindən eti ba-
rən simptomokompleks müşahidə olunur ki, burada qızdırma, 
əzələlərdə ağrılar, göz qapaqlarının və üzün şişməsi; qaraciyər 
tre matodozları zamanı (opistorxoz, fassilyoz) – sarılıq sindromu, 
qaraciyərin və dalağın böyüməsi daxildir. Hətta törədi cilərin 
qohum növləri ilə törədilən helmintozlar arasında xəstəliyin 
gedişinin ağırlıq dərəcəsində və kəskin mərhələnin təza hür lə ri-
nin xa rak terində əhəmiyyətli fərqlər aşkar edilir. Belə ki, yapon 
şisto so mo zu zamanı o daha tez-tez inkişaf edir və sidik-cin siy-
yət və bağırsaq şistosomozundan fərqli olaraq, daha ağır gedi-
şata malik olur. 

Xronik mərhələdə bağırsaq helmintozlarının əksəriyyətində 
tək-tək fərdlərin parazitlik etməsi, adətən, simptomsuz keçir. 
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Belə hallarda yalnız böyük ölçülü helmintlər olduqda (enli len t-
 cə, teniidlər, askaridlər və s.) invaziyanın müəyyən simptomları 
müşahidə olunur. Manifest hallarda dispeptik, ağrı və bəzən isə 
asteno-nevrotik sindrom üstünlük təşkil edir ki, onlar daha çox 
uşaqlarda meydana çıxır. Enterobioz zamanı axşam və gecə vax-
tı perianal qaşınma aparıcı əlamət sayılır; trixosefalyoz intensiv 
invaziya hallarında hemorragik kolitlə müşayiət oluna bilir, 
uşaq larda isə ayrı-ayrı hallarda düz bağırsağın sallanması qeydə 
alınır. Çoxlu sayda helmintlər parazitlik etdikdə askaridoz bağır-
saq keçməzliyi, mexaniki sarılıq, pankreatit ilə ağırlaşa bilər. 
Ankilostomidozlarla xəstələrdə, hətta orta intensivlikli invaziya 
zamanı, bir qayda olaraq, dəmirdefisitli anemiya inkişaf edir ki, 
bu da törədicinin hematofaq xüsusiyyəti ilə bağlıdır. 

Strongiloidoz zamanı klinik təzahürlər geniş polimorfizmi ilə 
səciyyələnir, bu zaman müxtəlif allergik və dispeptik simptom-
larla yanaşı, xəstələrdə bəzən ödçıxarıcı yolların funksiyasının 
pozulması əlamətləri müşahidə olunur. Qaraciyər trematodozları 
zamanı (opis tor xoz, klonorxoz, fassilyoz) xronik xolesistoxo-
langit, hepatit, pan kreatit inkişaf edir, mədə-bağırsaq yolunun 
müx təlif zədələn mələri də mümkündür, həmçinin nevroloji poz-
ğunluqlar müşahidə edilir. “Terminal hematouriya” (sidik ifrazı-
nın sonunda qan damlasının görünməsi) və dizurik pozğunluqlar 
sidik-cinsiyyət şistosomozunun səciyyəvi əlaməti sayılır. Filya-
riozlarla xəstələrdə allergik sindrom bu və ya digər dərəcədə 
m ey  dana çıxır. Limfatik filyariozlar (vuxererioz və brugioz) 
üçün limfoadenopatiya, limfangit və limfostaz səciyyəvidir, o n-
ko serkoz zamanı bu simptomlarla yanaşı, gözlərin ciddi zədə-
lən məsi qeydə alınır. 

Bağırsaq sestodozları (difillobotrioz, teniarinxoz, tenioz, h i-
meno lepidoz) bir çox hallarda simptomsuz keçir, yalnız yetkin 
bu ğum ların defekasiya zamanı və ya özbaşına xaric edilməsi 
(ancaq teniarinxozda) şəklində təzahür edir. Difillobotriozla xəs-
tə lərdə B12 vi taminin çatmazlığı nəticəsində anemiya inkişaf 
edir. Helmin toz lar arasında larval sestodozlar xüsusi yer tutur: 
exi nokokkoz, alveo kokkoz, sisteserkoz. Onlar kifayət qədər b ö-
yük ölçüyə malik kistalar şəklində uzun müddət simptomsuz 
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qala bilərlər. Bununla yanaşı, hətta kiçik ölçülü exinokokk qovu-
ğunun partlaması və ya irinləməsi ağır nəticələrə gətirib çıxara 
bilər: anafilaktik şokun, irinli peritonitin, plevritin inkişaf etməsi 
və s. Böyüyən qovuq və ya alveokok tərə findən portal və aşağı 
boş venanın sıxılması nəticəsində isə xarakter təzahürlərə və n ə-
ti cələrə malik portal hipertenziya inkişaf edir. 

MSS-nin zədələnməsi sisteserkozu serebral, spinal zədə lən-
mə lər şəklində sürür ki, onun da özünəməxsus simptomatikası 
vardır: beyin mədəcik lərində helmintin lokalizasiyası kəllədaxili 
hipertenziya əlamətləri ilə müşayiət olunur. Əsasən uşaqlarda 
qey də alınan toksokaroz klinik olaraq abdominal, ağciyər sind-
romu, nevroloji pozğunluqlarla, gözlərin zədələnməsi, periferik 
qanda kəskin eozinofiliya ilə təzahür edir. 

Son illərdə toksokarozla yanaşı, heyvanların parazitləri tərə-
findən törədilən bəzi digər toxuma helmintozları tez-tez qeydə 
alınır. Dirofilyarioz hallarının artması da xüsusi diqqət cəlb edir 
– bu xəstəlik sapvari nematodalar Dirofilaria� repens tərəfindən 
törədilir ki, onların obliqat “sahibləri” itlər və itkimilər dəstə sin-
dən olan digər ətyeyən heyvanlardır. Bu helmintoz insan bədə ni-
nin müxtəlif sahə lərində dərinin və gözün konyunk tivasının a l-
tında hərəkətli şişin əmələ gəlməsi ilə təzahür edir. Bir sıra 
hel mintozlar zamanı (askaridoz, lentşəkilli helmintlərlə invaziya 
və s.) sabit psixi vəziyyəti olmayan şəxslərdə də həmçinin hel-
mint lərin psixogen təsiri qeydə alınır ki, bu da psixi-emosional 
stress şəklində meydana çıxır və belə xəstələr dehelmintizasiya-
dan sonra çətinliklə reabilitasiya olunurlar.

Helmintozların təsnifatı. Helmintozları törədən qurdların 
çox   luğu bu xəstəlikləri təsnif etmək zərurətini doğurur. Helmin-
tozların təsnifatı törədicilərin morfologiyasına və epidemioloji 
xüsusiyyət lə rinə əsasən tərtib edilmişdir.

İnsanda helmintlərin əsasən 2 tipi parazitlik edir: yastı qurd-
lar (Plathelminthes) və girdə qurdlar (dairəvi və ya yumru) 
qurdlar (Nemathelminthes). İnsanda daha tez-tez rast gələn hel-
mint növləri aşağıdakı siniflərə aid edilir: Trematodlar və ya 
sorucular (Tre�ma�toda); Sestodlar və ya lentşəkilli qurdlar (Ces-
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toda; Nema todlar və ya girdə (Nematoda) qurdlar. Beləliklə, 
bütün helmintlər üç sinfə bölünür: 

1) Trematodozları törədən sorucu qurdlar – Trematoda sinfi – 
Opisthorshus felineus, Clonorjhis sinensis, Metagonimus yoko-
gawai, Nanophictas salmincola schikholalowi, Fasciola hepatica 
et Fasciola gigantica;

2) Sestadozları törədən lentvari qurdlar – cestoda sinfi- Tae-
niaryjhus saginatus, Taenia solium, Himenolepis nana, H.dimi-
nuta, Diphyllobatrium latum, Echinococcus granulosus, Alveo-
coccus multilocularis;

3) Nematodozları törədən girdə qurdlar – Nematoda sinfi – 
Enterobius vermicularis, Askaris lumbricoides, Tricho cepha lus 
trichiuris, Trichinella spiralis, Ancylostoma duodenale, Neka tor 
americanus, Stronguloides stercoralis, Trichostrogylus columbri-
formis.

 K.İ.Skryabin (1929) və P.E.Şultsun (1931) epidemioloji təs-
ni fatına görə, helmintozlar 2 qrupa bölünür (törədicilərin bioloji 
tsikli və insanın yoluxma yolundan asılı olaraq): geohelmintoz-
lar və biohelmintozlar.

Geohelmintozların törədiciləri düz yolla, aralıq sahibsiz i n-
ki şaf edir. Onların yumurtaları əsasən torpaqda yetişir və insanın 
yoluxması invazion yumurtaları və ya sürfələri udmaqla, ya da 
fəal surətdə onların dərini deşib keçməsi ilə baş verir. Geo hel-
mint lərə askarida, tükbaş, ankilostomidlər, bizquyruq aiddir. Bu 
helmintlərə yoluxmuş insan başqaları üçün bilavasitə təmas yolu 
ilə yoluxma mənbəyi deyildir (bizquyruqdan başqa). 

Biohelmintozların törədiciləri bir və ya bir neçə ara sahibin 
iştirakı ilə inkişaf edir. İnsanın bu helmintlərə yoluxması orqa-
nizm də sürfə olan ara sahibdən qida kimi istifadə etdikdə və d i-
gər yollarla baş verir (exinokokkoz). Yoluxma xəstə heyvanlarla 
(əsas sahib) təmas zamanı yumurtaları udmaqla baş verir.

Biohelmintozlara bütün sorucular, lentşəkilli qurdlar və bəzi 
girdə qurdlar (trixinella, filyari) aiddir. Biohelmintlər arasında 
cırt dan zəncir qurdu xüsusi yer tutur ki, onun inkişafı həm ara 
sahiblə (buğumayaqlı), həm də onsuz gedir. Ona görə də hime-
nolipedoz təmas yolu ilə də xəstədən sağlama yoluxur.
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Beləliklə, təmas yolu ilə keçən helmintozları ayrıca bir qrup 
halında ayırmaq olar. Onlara enterobioz, himenolipedoz və sisti-
serkoz aiddir.

1952-ci ildə E.S.Şulman epidemioloji təsnifata kontagioz 
helmintozlar qrupunu əlavə etmişdir. Kontagioz helmintozların 
törədiciləri insan üçün bilavasitə yoluxucu olan yetişmiş y u-
mur ta xaric edirlər və insan ötürücü amil rolunu oynayan ə ş-
yalarla və çirkli əllərlə yoluxur.

Helmintlər insan orqanizminin, demək olar ki, bütün üzv və 
t o xumalarında parazit həyat keçirir. Prinsipcə bütün helmintlərin 
inkişaf dövrü yumurta – sürfə – imaqo (yetişkin helmint) sxemi 
üzrə gedir. Parazitin imaqo forması – son, definitiv sahibin b ə də-
nində qalır, propaqativ formaları, yəni yumurta və sürfələri isə ya 
xarici mühitdə (geohelmintlər), ya da aralıq və əlavə sahibin o r-
qanizmində (biohelmintlər) invaziv formaya qədər inkişaf edir.

Helmintlərin ölçüləri xeyli müxtəlif olub, metaqonimozlarda 
0,45-0,7 mm-dən, teniarinxozlarda 7-10 m-ə qədər dəyişir. Bəzi 
helmintlərin sorucu aparatı, ifrazat orqanları olur. Lentvari qurd-
lar baş – (skoleks) və gövdə (strobila) hissələrinə bölünür. Göv-
də ayrı-ayrı buğumlardan, proqlotidlərdən təşkil olunur. Son 
proq lotidlərin içərisi yumurta – onkosferlə dolu olur.

Nematodozlar iki cinslidir: erkək və dişi. Sestodozlar və tre-
matodozlar isə hermafroditdir. Nematodlarda xüsusi əzələ, həzm, 
sinir, ifrazat və cinsi orqanlar sistemi inkişaf etmişdir. O n lar 
əsasən həzm sisteminin xəstəliklərini törədirlər. Sestodozlar baş 
və bədən (strobila) hissələrindən ibarətdir. Bədən hissəsi her ma-
froditdir, buğumlardan ibarətdir. Başdan uzaq olan b u ğum lar 
helmint yumurtası ilə dolu olur. Parazit baş tərəfi ilə b u rada olan 
yarıqlar, qarmaqlar və ya sormaclar vasitəsilə bağırsağın diva-
rına rəbt olur.

Sestodozlar həzm, qan-damar və tənəffüs sistemlərindən məh -
rumdur. Trematozların morfoloji cəhətdən quruluşu digər qrup 
helmintlərə nisbətən sadədir. Onların həzm sistemi primitiv olub, 
bədənlərinin ön hissəsində iki sormac vardır – biri ağız d ə li yini 
əhatə edir, o biri isə qarın hissəsindədir. Sonuncu parazitin sahi-
bin dən yapışması üçündür.
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Helmintlər bir sıra ardıcıl inkişaf tsikli keçirir. Bu zaman cin-
si yetkin formalar (imaqo) əsas sahibin orqanizmində parazitlik 
edir, qeyri-yetkin formalar isə (yumurta, sürfə) ətraf mühitdə i n-
ki şaf edir (geohelmintlər ətraf mühitdə, biohel mintlər isə bir və 
ya iki aralıq sahibin orqanizmində parazitlik edirlər).

İnsan həm əsas, həm də aralıq sahib ola bilər. İnkişaf tsikli 
i n  sanın iştirakı olmadan başa çatması mümkün olmayan hel-
mint lər helmintoantroponozların törədicilərinə aiddir. İnsandan 
asılı olmadan mövcud olan helmintlər helminto zoonozların törə-
di cilərinə aiddir.

Helmintozlara ocaqlılıq xasdır. Helmintoantroponozlar zamanı 
ocaqlar insan populyasiyasının (geohelmintozlarda), həmçinin 
aralıq sa hib populyasiyalarının (biohelmintozlarda) məskunlaş-
dığı ərazilər lə formalaşır. Helmintozoonozlar həm yaşayış mən-
təqəsi əra zilərində (antropurgik ocaqlar), həm də ondan asılı 
olmadan (təbii ocaqlar) yayılır.

downloaded from KitabYurdu.org



598

Helmintozların təsnifatı

Helmin-
toz   lar

Antroponozlar Zoonozlar

peroral perkutan peroral perkutan

Geohel-
mintozlar

Askaridoz Nekatoroz
Trixostrongi-
loidozlar
Trixiuroz

Larva 
miqrans

Ankilosto mi-
doz

Ankilostomi-
doz Toksoka roz

Strongi loidoz Strongilo idoz

Biohel-
min-tozlar Teniarin xoz Şistoso moz-

lar Fassiolyoz lar
Şistosom-
ozlar

Tenioz Loaoz Klonorxoz Dipetalone-
matoz

Onxoser koz Opistorxoz Brugioz

Vuxerioz Paraqonimoz Sistiserkoz

Brukgioz Metaqoni moz Dirofilya
rioz

Geterofioz
Difillobot rioz
Exinokok koz
Alveokokkoz
Sparqanoz
Drakun kulyez
Trixinel lyoz
Sıçovul 
himenoli-
pedozu
Dikrose lioz
Dipilidoz
Angiostron-
gilyoz
Anizakidoz

Kontagioz Enterobioz Senuroz
Himeno- 
lepidoz
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 Parazitlərin sürfə mərhələsi və onların yumurtalarının insan 
or  qa nizminə keçməsi xüsusiyyətinə görə peroral və perkutan y o-
luxma yolları fərqləndirilir. İnsan eyni zamanda bir neçə növ 
hel mintlə yoluxa bilər. İnvazion prosesin inkişafında müəyyən 
simptomatika ilə xarakterizə olunan bir sıra ardıcıl mərhələlər 
a ş  kara çıxır.

Kəskin mərhələdə nematodoz və ya trematodozlarda özünü 
daha çox göstərir. Klinik olaraq o çox vaxt qızdırma, allergik e k-
zan tema, əksərən ağciyərlərdə (Löfler sindromu) eozinofil infiltra-
tının əmələ gəlməsi ilə gedən tənəffüs yollarının katarı və s. şək-
lində meydana çıxır.

İnvaziyaların ağır gedişində massiv yoluxma, törədici ştam ı-
nın virulentliyi və insan orqanizminin reaksiyasının xüsu siy yət-
lə ri ilə əlaqədar olaraq, allergik təbiətli pnevmoniya, plevrit, 
hepatit, miokardit, meninqoensefalit inkişaf edir. Kəskin mər-
hə lə 2-4 həftə (ağır gedişdə isə 6-8 həftəyə qədər) çəkir, sonra o 
az və ya çox sürən latent dövrlə əvəz olunur və ya intensiv inva-
ziya zamanı xronik mərhələyə keçir. Bu dövrdə allergik simp-
tomlar tədricən azalır.

Xronik mərhələnin patogenezində tədricən üzvlərdə fibroz və 
distrofik dəyişikliklərin yaranması zamanı mexanik trav ma tik 
təsiri, qidalanma zamanı toxumalarla təmas və s. üs tünlük təşkil 
edir. Parazitlərin məhv olması hallarında (askaridoz, exinokok-
koz kisəsinin partlaması) kəskin allergik reaksiyalar, anafilaktik 
şok meydana gələ bilər.

Helmintozlarda immunitet qeyri - sterildir. Adətən, təkrar y o-
lux maya qarşı klinik reaksiyaların azalması və ya olmaması şək-
lində meydana çıxır (immunoloji tolerantlıq). İmmunoloji tole-
rantlıq çox vaxt tropik zona əhalisində helmintozlara təkrar və 
mas siv yoluxma ilə əlaqədar meydana çıxır. İnvaziya parazit 
məhv olduqdan və ya orqanizm ondan azad olduqdan sonra çox 
vaxt sağalma ilə nəticələnir. Ancaq daxili üzvlərdə fibroz və dis-
tro fik dəyişikliklər nəticəsində qalıq əlamətlər əlilliyə gətirib 
çıxara bilər.

Trematodozlar yarpaqşəkilli və ya lansentşəkilli bədən quru-
lu şuna malikdir. Bədənlərinin uzunluğu 1 mm-dən bir neçə sm-ə 
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qədər olur. Onlarda primitiv sinir və həzm sistemləri olur. cin-
siy yət sistemi əksəriyyətində hermafroditdir (şistosom dan baş-
qa). Bir çox trematodozların yumurtaları sərt qişa ilə örtülür və 
q apaqla təchiz olunur (şistosom yumurtasında qapaq olmur).

Trematodozlar biohelmintlərdir. Onların aralıq sahibi mol-
yus   kalardır. Sürfələr fəal və ya passiv yolla molyuskun bədəninə 
düşür, sporasistaya çevrilir. Sporasistadan redilər əmə lə gəlir ki, 
onlar da qeyri-cinsi yolla çoxalaraq serkarilərə çevrilir. Ser ka ri-
lər də yetişmiş qurdun əlamətləri olur. Molyuskanın bədənindən 
çıxarkən serkarilər quyruq çıxıntısını itirir, sistasızlaşır, ado les-
ka rilərə çevrilir. Ado leskarilər əsas sahibin orqanizmində yetiş-
miş qurdlara çevrilir.

Bəzi helmintlərin (opistorxis, klonorxis, metaqonim, para qo-
nim) serkariləri ikinci ara sahibin (balıq, xərçəngkimilər) o r qa-
niz minə düşərək sistadan azad olur və metasirkarilərə çevrilir.

Sestozların yastı buğumlara bölünmüş lentşəkilli bədəni 
(stro bila) olur ki, bu da baş (skoleks), boyun və 3-4 sm-dən bir 
neçə minə qədər hermafrodit buğumlardan (proqlotidlərdən) iba-
rətdir. Buğumların ölçüsü və yetişkənlik dərəcəsi kauzal istiqa-
mət də artır. Skoleksdə qarmaqlar, yarıqlar və bağırsaq divarına 
yapışmaq üçün digər orqanlar olur. Yetkin helmintin ölçüləri bir 
neçə mm-dən 10 m-ə qədər və daha artıq olur.

Sestozlar peroral biohelmintozlardır. İnkişafları 2 sahib d ə yiş  -
məsi ilə gedir. Yetgin formaları əsas sahibin (insan və ət yeyən 
hey vanlar) bağırsağında parazitlik edir və ətraf mühitə y u murta 
ifraz edir (onkosfer). Onkosferlər ara sahib (ot yeyən heyvanlar) 
tərəfindən udularaq sürfələrə çevrilir, onlar isə bağır saq divarın-
dan qan damarlarına keçib əzələ toxumasına və daxili üzvlərə 
daxil olur, orada sürfələrə çevrilirlər.

Nematodların bədəni uzunsov olub, uzunluğu 1 mm-dən 1 
m-ə qədər və daha artıq olur. Köndələn kəsikdə bədənləri dairəvi 
for  mada olur. Bədənin ön ucunda ağız dəliyi vardır, bəzi növ-
lər də o dodaqlarla əhatə olunur. Ağız boşluğunun daxili səthi h a-
mar olur, bəzi növlərdə isə o qarmaqlarla təchiz olunmuşdur.

Nematodozlar müxtəlif cinslidir. Nematodoz yumurtaları for ma 
və ölçülərinə görə müxtəlifdir, onlar qişa ilə təchiz olunurlar. N e-
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ma tozların bəzi növləri (filyariyalar) sahibini dəyişməklə inkişaf 
edir, yəni biohelmintlərə aiddirlər. Parazit nematozların inkişaf 
tsikləri müxtəlifliyi ilə fərqlənir.

Helmintlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar, bir 
qayda olaraq, sahib orqanizmdə çoxalmır. Əgər yeni yoluxma 
baş vermirsə, sahib orqanizmdə helmintin yaşlı fərdlərinin sayı 
ona daxil olan başlanğıc yumurtaların sayındın artıq olmur. Bu 
b a xı mdan helmintozlar bakteriyaların, virusların, ibtidailərin t ö-
rət diyi xəstəliklərdən əsaslı şəkildə fərqlənir.

Helmintləri parazit kimi fərqləndirən əsas xüsusiy yət lər:
1.�İnkişafının�mərhələlər�üzrə�getməsi (yumurta – sürfə yet-

kin fərd). Helmint insan orqanizminə bir mərhələdə daxil olur, 
digər mərhələdə ondan xaric olur, ona görə də insan başqaları 
üçün yoluxdurucu deyildir (bəzi istisnalar olmaq şərtilə)

2.�Orqanizmə�daxil�olma�yolları: peroral (passiv) və perkutan 
(fəal) – bilavasitə dərini deşib keçməklə və yoluxma amili vasi-
tə silə.

Əksər helmintlər yetkin mərhələdə bağırsaqda yaşayır. Ba ğır-
saq helmintlərini 2 qrupa bölmək olar. Birinci qrupda olan hel  -
mintlər bağırsaq mənfəzinə ağızdan yumurta və sürfə şək lin  də 
dü şərək orada yetkin helmintlərə çevrilir. Onların insan o r qa niz-
mində yerdəyişməsi bağırsaq və öd yolları ilə məhdudlaşır (biz-
quyruq, öküz və donuz teniyası, enli lentşəkilli qurd, opistorxoz).

Digər qrupa aid olanlar isə ağız və dəridən yumurta və sürfə 
mərhələsində orqanizmə daxil olduqdan sonra bağırsaqda yetkin 
mərhələyə çatmaq üçün uzun və mürəkkəb miqrasiya edirlər.

Yetkin mərhələdə bağırsaqdan kənarda yaşayan helmintlər 
toxuma helmintləri adlanırlar. Onlara elə helmintlər də aiddir ki, 
bu helmintlər insanda yetkin helmintlərə çevrilməyərək sürfə 
mər  hələ sində parazitlik edirlər. Bunlar heyvan helmintləridir, i n-
san onlar üçün aralıq (exinokokk) və ya təsadüfi (toksokar) s a hib 
rolu oynayır.

3.�Orqanizmdən� xaric� olma� yolları. Əksər helmintlərin y u-
mur  taları orqanizmdən nəcis və sidiklə xaric olur. Filyari sür fə-
lə ri orqanizmi ancaq qansoran həşəratlar vasitəsilə tərk edə bilər. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insanda parazitlik edən hel mint-
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lər sürfə mərhələsində onu tərk edə bilməzlər. İnsan onlar üçün 
“ekoloji səddir”.

1.� İnkişaf� tsikli. Təmas helmintozlarında törədicinin həyat 
tsik li çox sadədir. Parazitlər özlərindən yetişmiş (çırtdan qurd) və 
ya demək olar ki, qismən yetişmiş (bizquyruq) yumurta ifraz 
edir lər ki, onlar da insan üçün bilavasitə yoluxucudur. İnsan məi-
şət əşyaları və ya çirkli əllər vasitəsilə belə invaziyalara y o lu xur. 
Geohelmintozlarda bu, bir qədər mürəkkəbdir. Belə ki, yetiş  mə-
miş yumurtalar torpaqda müəyyən inkişaf mərhələsi keç mə lidir 
ki, sonradan insanı yoluxdura bilsin. Biohelmintlərin inkişaf 
tsikli çox mürəkkəbdir. Onlar inki şafın müəyyən mər hə lə lərini 
aralıq sahiblərin orqanizmində keçirirlər.

2.Patogenez�və�Patoloji�anatomiya. Ən patogen olan o hel-
mint lərin sürfə və inkişaf etməkdə olan yumurtalarıdır ki, onlar 
inkişafın ilkin mərhələlərində sahibin üzv və toxumalarında 
miqrasiya edirlər (askarid, nekator, şisto som lar, fassiollar, para-
qonimlər). Miqrasiya yolunda sür fə lər toxumaları zədə lə yə rək, 
çoxlu hemorragiyalar törədirlər. Sürfələrin müba di lə və parça-
lanma məhsulları güclü aller gen olduqlarından möh kəm eozino-
fil iltihabı əmələ gətirir.

Allergik reaksiyaları ən çox toxuma helmintləri törədir. B a-
ğırsaq divarının (ankilostom, nekator, tükbaş), qan damarla rının 
(şistosom yumurtaları), sidik kisəsinin (şistosom yumur taları), 
dəri örtüklərinin (drakunkulyoz) mexaniki zədələnməsi patogen 
mikrofloranın orqanizmə daxil olmasına yol açır. Parazitlər tərə-
fin dən qida maddələrinin mənimsənilməsi qida çatışmazlığına 
və anemiyaya gətirib çıxarır. Bir çox bağırsaq helmintozlarında 
disbakterioz inkişaf edir.

3.� Klinik� əlamətlər. Əksər helmintozların klinik gedişində 
qısa, kəskin və uzun (xronik) inkişaf xasdır. Müxtəlif hel mint lə-
rin sürfə mərhələlərinin inkişafı xəstəliyin ilkin mərhələsində 
e y  ni tipdə gedir: periferik qan və toxumaların eozinofiliyasının 
inkişafı ilə gedən kəskin allerqoz, leykositoz, çox vaxt qızdırma, 
mialgiya, artralgiya. Dəridə gicişmə verən səpgilər, ağciyər sind-
romu, hepato-splenomeqaliya, limfa düyünlərinin böyüməsi və s.

4.�Diaqnoz. Əksər helmintozlarda parazitoloji diaqnoz xro-
nik mərhələdə qoyulur. Bağırsaq helmintozlarında isə kopro-
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ovoskopik metod kifayət edir. Lakin bəzi helmintozlarda (enli 
lent şəkilli qurd) qalın yaxmanı tədqiq etmək kifayət dirsə, d i gər-
lə rində, xüsusilə az yumurta ifraz edən helmint lərdə (ankilos-
toma, nekator, tükbaş) mütləq zənginləşdirmə metodlarından i s-
ti fadə edilməlidir. Burada materialın düzgün götürülməsi və 
l a bo ratoriyaya vaxtında çatdırılması (təzə ifraz olunmuş, konser-
vanta qoyulmuş) böyük əhəmiy yət daşıyır. Toxuma helmintozla-
rının diaqnostika sında immunoloji metodlardan istifadə edilir, 
bu zaman Seroloji metodlara üstünlük verilir.

5.�Helmintozların�yayılması aşağıdakı amillərdən asılıdır: i q-
lim (temperatur, rütubət, yağıntı); əhalinin sanitar-gigiyenik vər-
diş ləri (nəcisdən gübrə kimi istifadə edilməsi), qida məh sul la rın-
dan çiy və yarımçiy formada istifadə edilməsi, ayaqyalın gəzinti, 
sosial-iqtisadi şərait.

Helmintozların diaqnostikası. Bir çox helmintozların diaq-
nostikasında klinik simptomların polimorfizmi nəticəsində epi-
demioloji anamnezin və laborator parazitoloji müayinələrin m ə-
lu matları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Parazitar xəstəliklərin 
d  i  a q nostikası məsələsi müvafiq rəsmi sənədlər və xəstəliklərin 
ayrı-ayrı nozoloji formaları üzrə metodik göstərişlərlə tənzim-
lənir. Helmintozların laborator diaqnostikası müalicə-profi lak-
tika müəssisələrinin klinik-diaqnostik laboratoriyaları tərə fin dən 
həyata keçirilir.

Helmintlərin, onların fraqmentlərinin və yumurtalarının a ş-
kar lanması zamanı tədqiqatlar üçün bioloji material kimi nəcis, 
sidik, duodenal möhtəviyyat, öd, bəlğəm, rektal və perianal s e-
lik, qan, əzələ toxuması xidmət edir. Geniş yayılmış hel mintlərin 
əksəriyyətinin mədə-bağırsaq yolunda lokaliza siyasını nəzərə 
alaraq, çox vaxt nəcis müayinə obyekti kimi götürülür. Makros-
kopik metodları xaric edilmiş helmintlərin və onların fraq ment-
lə rinin: baş, strobila qırıqlarının və ya ayrı-ayrı buğum ların aş  kar 
olunması məqsədilə tətbiq edirlər. Mikroskopik m  ü  a   yi nə lə rin 
məqsədi helmintlərin yumurtalarının və sür fə lə ri nin aşkarlanma-
sıdır. Müasir dövrdə Kato-Miura üzrə hazırlanmış qalın yaxma, 
sedimentasiya, flotasiya metodlarının tətbiq edilməsi tövsiyə 
olunmuşdur.
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Enterobiozun diaqnozunu perianal büküşlərdən tampon, şpa-
tel vasitəsilə, yapışqan lent metodu (LPO-1, LPO-2 əməliyyat 
plenkasına üstünlük verilir), Rabinoviç üzrə hazırlanmış yapış-
qanla işlənmiş şüşə göz çubuqcuqları vasitəsilə götürülmüş 
materialın müayinəsi əsasında qoyurlar. Helmintlərin sürfələrini 
(strongilid, ankilosto mida) xüsusi metodlarla aşkar edirlər: Ber-
man və Brumpt metodundan strongiloidozun diaqnos tika sında, 
Xarad-Mori metodu və onun modifikasiyası – ankilostoma və 
nekatorun sürfələrinin aşkarlanması zamanı istifadə edilir. Qara-
ciyərdə, öd yollarında, mədəaltı vəzidə və onikibarmaq b a ğır-
saq da parazitlik edən helmintlərin yumurtalarını və sürfə lərini 
öd və duodenal möhtəviyyatda aşkar edirlər. Paraqonimoza şüb-
hə yarandıqda bəlğəmi, sidik-cinsiyyət şistosomozu zamanı – 
sidiyi müayinə etmək lazımdır. Filyariozların diaqnostikası məq-
sə dilə qan (limfatik filyariozlar, loaoz) və dəri kəsikləri 
(  o  n ko serkoz) müayinə edilir. Periferik qanda mikrofilyarilərin 
dövri şəkildə görünməsini (gecə və ya günorta) nəzərə almaq l a-
zım dır; filyorioza şübhə olduqda xəstənin ilkin müayinəsi z a-
manı analiz üçün qanın gecə və günorta götürülməsi məsləhət 
g ö rülür.

Helmintozların kəskin mərhələsinin, həmçinin toxuma hel-
mint ləri və ya onların sürfə mərhələləri (exinokokkozlar, siste-
serkoz, trixinelyoz, toksokaroz) tərəfindən törədilən xəstəlik lərin 
diaqnostikasında aşağıdakı Seroloji metodlardan istifadə olunur: 
dolayı hemaqqlütinasiya, komplementin birləşmə, lizisin aqqlü-
tinasiya, immunflüoressensiya, immunferment analiz reaksiyası 
və s.

Bəzi helmintozlar zamanı (sisteserkoz, exinokokkoz və s.) ins-
trumental metodlar (rentgenoqrafiya, ultrasəs müayinəsi, kompyu-
ter tomoqrafiyası, maqnit-rezonans tomoqrafiya, endo biop siya ilə 
birgə endoskopiya) mühüm diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir.

Yaşadığı orqanizmə helmintlərin təsiri. İlk növbədə qeyd 
etmək lazımdır ki, helmintlərin ən geniş rast gəlinən “yaşayış 
yeri” insanın bağırsağıdır. Həyat qabiliyyətini saxlamaq üçün 
bağırsaq helmintləri bağırsaq boşluğunda olan qidalı mad də lər-
dən istifadə edir, bununla da sahib-insanı, sanki, “talan” edir və 
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yoluxmuş şəxsin tənzimlənmiş həzm prosesini pozur. Helmintlər 
həmçinin parazitlik etdikləri toxumaların mexaniki zədələn mə-
si nə səbəb ola bilər ki, bu da iltihabi əlamətlərlə və orqanın fun-
ksiyalarının pozulması ilə müşayiət edilə bilər. Bağırsağın z ə də-
lənmiş damarlarından xronik mikroqanaxmalar böyük əhə  miy yət 
daşıyır və bəzən anemiyanın inkişaf etməsinin əsas s ə bəbi sayılır.

Helmintlərin orqanizmə patogen təsiri təkcə onların yer-
ləş diyi orqanların zədələnməsi ilə deyil, həm də xəstə şəxsin o r-
qa nizminə göstərdikləri ümumi təsirlə bağlıdır. Onun yaranma-
sında allergik və toksik reaksiyalar durur ki, bu da hel mint lərin 
həyat fəaliyyətinin məhsulları tərəfindən törədilir. Allergik reak-
siyalar xüsusilə xəstəliyin kəskin mərhələsində nisbətən çox 
təzahür edir, super- və reinvaziyalar zamanı daha da güclənir. 
O r qanizmin allergik cavabı müxtəlif lokalizasiyalı və intensiv-
likli dəri səpgiləri, limfadenopatiyalar, hipereozinofili yalar, mi -
al  giyalar, artralgiyalar, ağciyər və abdominal sindrom, hepatosp-
lenomeqaliyalar şəklində təzahür edir. Kəskin mərhələnin 
a p a  rıcı, proqnostik cəhətdən ciddi sayılan orqan və sistem zədə-
lən mələri bunlardır: allergik miokardit, diffuz-ocaqlı eozinofil 
pnevmoniya, meninqoensefalit, ensefalomielit, hepatit, h e mos-
taz sistemində gedən pozğunluqlar. Helmintozun gedişinin x ro -
nik ləşməsi zamanı allergiyanın təzahürləri erkən mərhələyə 
nisbətən zəif ifadə olunur. Bu fakt pasiyentin müayinəsi zamanı 
çox vacibdir, belə ki, xəstə şəxs çox zaman həkimə xəstəliyin 
ağır formasında müraciət edir və allerqoloji anamnez artıq elə 
bir əhəmiyyət kəsb etmir.

Helmintozun toksik effekti iştahanın azalması, bağırsaqda 
qida maddələrinin sorulması prosesinin zəifləməsi, boy artımının 
ləngiməsi və yoluxmuş şəxsin əqli və fiziki inkişafdan geri qal-
ması şəklində təzahür edir. Bu əlamətlər boyun insulinəbənzər 
amilinin (IGF-1) və şişlərin nekroz amilinin (TNT-a) hasilinin 
artması, həmçinin kollagen sintezinin azalması ilə şərtlənir.

Məlumdur ki, bağırsaq helmintozları Th2-sitokinlərin xaric 
edilməsinə köməklik edir, onlar isə öz növbəsində Th1- s i to kin-
lə rin hasilatını azaldır və sahib orqanizmin yerli və ü mu mi m ü-
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qa  vimətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu proses öz növ bə-
sin də ikincili infeksiyanın daxil olmasını asanlaşdırır, b u nun la 
əla qədar olaraq, helmintozlarla xəstə şəxslər digər təh lü kəli 
infeksiyalarla, xüsusən də vərəmlə daha çox yoluxurlar.

Bu fakt, şübhəsiz ki, helmintozlarla mübarizəyə dair aktiv 
təd birlərin aparılması zərurətini yaradır, belə ki, əhali arasında 
v ə rəmin yayılması epidemiyanın bütün əlamətlərini özündə əks 
etdirir. Belə məlumatlar var ki, hepatit, qarın yatalağı, şigelyoz 
və digər yoluxucu xəstəliklər helmintozlarla xəstələrdə ağır 
gedir, müalicəyə çətin tabe olur, tez-tez ağırlaşmalarla nəti cə lə-
nir. Qeyd etmək lazımdır ki, helmintozların patogen təsiri ən çox 
hamilə qadınlarda və natamam qidalanan, əhalinin kasıb təbə qə-
sin dən olan uşaqlarda təzahür edir. Helmintozlarla invaziyalar 
böyük yaşlı şəxslərdə əmək qabiliyyətinin intensivliyini azaldır 
və bununla tibbi-sosial və iqtisadi zərər yetirir.

Orqanizmə parazitlərin ümumi təsiri bir sıra əlamətlərlə 
təzahür edir: xronik intoksikasiya əlamətləri, immun disfunk-
siyalar, orqanizmin allergizasiyası, dispeptik pozğunluqlar, ağci-
yər sindromu (kataral əlamətdən pnevmoniyaya qədər), lim fo-
ade  nopatiya, mialgiya, dəmir-defisitli anemiya, kanserogenez 
(bağır saq şistosomozu zamanı yoğun bağırsağın xərçəngi).

Parazitlərin orqanizmə mexaniki təsirlərinə aiddir: öd 
yolla rının və mədəaltı vəzin axacaqlarının tutulması; qaraciyərin 
və mədəaltı vəzin absesi (irinli ocaq), bağırsaq keçməzliyi, a p en  -
disit, bağırsağın perforasiyası (deşilməsi), peritonit.

Xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində həzm orqanlarının p a ra-
zi tar xəstəliklərinin klinik təzahürləri, adətən, qeyri-spesifik nev-
roloji simptomatika, həddən artıq yorğunluq, qıcıqlanma, yuxu-
nun pisləşməsi ilə təzahür edir. Sonralar invaziyanın davametmə 
müddəti uzandıqca həzm orqanlarının xəstəliklərini ifadə edən 
simp tomlar: iştahanın azalması, ürəkbulanma, qarın da ağrılar, 
q ey  ri-müntəzəm nəcis inkişaf edir. Həzm orqanlarının parazitar 
xəstəliklərinin gedişi bəzən heç bir dəyişikliklər aşkar edilməyən 
mərhələlərlə və alimentar pozğunluqlar, sinir-psixi gərginliklə 
bağ lı baş verən ağırlaşmalarla səciyyələnir. Onların böyük qis-
mini xəstəliyin təzahür etməyən silinmiş formaları ilə xəstələr 
təşkil edir.
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Həzm orqanlarının parazitar xəstəlikləri zamanı klinik simp-
tomatikanın qeyri-spesifikliyi, müxtəlif orqanların funksiya sının 
nis bətən yavaş pozulması ilə müşayiət olunan xəstəliklərin xro-
nik gedişi, çox vaxt xəstəliyin subklinik əlamətləri ilə təzahür 
edən latent gedişi onların mənfi təsirini gizlədir və klinik diaq-
nos  tikanı xeyli çətinləşdirir. Ona görə də parazitar xəstəliklərin 
diaq nostikasında həmçinin epidemioloji anamnez toplanmalıdır, 
buraya xəstənin sosial-etnik mənsubiyyəti nəzərə alınmaqla coğ-
rafi və qidalanmasının anamnezi daxildir.

Epidemik prosesin xüsusiyyətləri. Kontagiozluğun olma-
yası toxuma helmintozlarının mühüm xüsusiyyəti sayılır, bu z a-
man insan parazitlərin təbii dövranında iştirak etmir və invaziya 
zamanı bioloji dalana çevrilir. Helmintlər, insan orqa nizmində yal-
nız sürfə mərhələsində parazitlik edirlənlər, yetkin fərdlərə çevril-
mir və insan orqanizmindən təbii yolla xaric oluna bilmir. Onlar 
nəcis kütlələrinin parazitoloji müayin əsində aşkar edil mir lər. 

Törədicilərin həyat tsiklinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, 
yuxarıda göstərilən toxuma helmintozlarını iki qrupa bölmək 
olar: geohelmintlər – yumurtaları mütləq torpaqda inkişaf etmə-
li dir (toksokarlar) və biohelmintlər – onların həyat tsikli aralıq 
sahiblər iştirak etmədən başa çata bilmir (exinokoklar, donuz 
soliteri). İnsan trixinellalar üçün həm son, həm də aralıq sahib 
ola bilər. Nəzərdən keçirilən bütün hallarda yoluxma iki y o-
lux ma yolunun vasitəsilə peroral baş verir:� geooral (torpaq 
hissəcikləri və helmintlərin invazion yumurtaları ilə çirklənmiş 
əllər, qida məhsulları və ya məişət əşyaları vasitəsilə) – toksoka-
roz, exinokokkoz və sisteserkoz zamanı və ya ksenotrof� (içə ri-
sin də parazitin invazion sürfələri olan, kifayət qədər termiki 
emaldan keçirilməmiş ətdən qidada istifadə etdikdə) – trixinel-
yoz və tenioz zamanı. Sisteserkoz xəstəliyində bəzi hallarda a n-
ti  peristaltika zamanı onkosferaların atipik passacı nəticəsində 
autoinvaziya müşahidə edilir.

İnsanın iştirakı olmadan həyat tsiklini başa çatdıra bilmə yən 
helmintozlar antroponoz helmintozlara (məsələn, tenioz), təbii 
şəraitlərdə həyat tsikli insanın iştirakı olmadan mövcud olan hel-
mintozlar isə zoonoz helmintozlara aiddir (toksokaroz, trixinell-
yoz, exinokokkoz).
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İnsanın təsərrüfat fəaliyyətindən asılı olmayaraq, vəhşi hey-
vanlar arasında yayılan zoonoz helmintoz təbii-ocaqlı� helmin-
tozlar (exinokokkoz, trixinellyoz) adlanır. Sinantrop heyvanlar 
(ev heyvanları, qaramal, gəmiricilər) arasında zoonoz helmintoz-
ların yayılması antropurgik invaziya ocaqlarının formalaşmasını 
şərtləndirir, bu zaman insanlar ev heyvanla rından və məişət 
gəmiricilərindən yoluxur (toksokaroz, trixinel lyoz, exinokokkoz-
lar).

Toxuma helmintozlarının immunpatogenezi. İnsanın y o-
lux   masından sonra formalaşan helmint yumurtaları bağırsaqdan 
qana keçir və hematogen yolla orqanlara daşınır ki, burada bir 
çox illər ərzində həyat qabiliyyətini saxlaya bilir və xəstəliyin 
kli nik mənzərəsini yaradır. Bir sıra hallarda sürfələrin təkrar 
miqrasiyası mümkündür.

Toxuma miqrasiyası insan orqanizmində gedən ciddi Patoloji 
dəyişikliklərlə, həm spesifik – müəyyən törədiciyə xas olan, həm 
də qeyri-spesifik – bütün helmintlər üçün ümumi sayılan də yi-
şik liklərlə bağlıdır. Helmintlərin patogenliyi təkamül prosesində 
insan orqanizminə uyğunlaşmayan zoonoz helmintlərdə, həm çi-
nin parazitlərin sürfə mərhələlərində daha yüksəkdir.

Törədicinin növündən asılı olmayaraq, toxuma helmint lə ri-
nin miqrasiyası zamanı sürfələrin mübadilə məhsullarına qarşı 
or qanizmin allergik reaksiyası əmələ gəlir. Toksokarozun sürfə 
mərhələsi ağciyərlərin, qaraciyərin eozinofil infiltratları, poli-
morf dəri səpgiləri, hipereozinofiliya ilə müşayiət olunur. İnfek-
sion-toksik şoka qədər inkişaf edən ağır allergik reaksiyalar trav-
malar nəticəsində və ya cərrahi müdaxilə prosesində exinokokk 
kistala rının tamlığının pozulması zamanı müşahidə edilir. Dəri-
altı piy toxumasının kəskin allergik ödemi, həmçinin ağır i m-
munPatoloji reaksiyaların inkişaf etməsi trixinelyozun gedişini 
izləyir. Allergik reaksiyaların inkişafı immunsupressiyanın y a-
ran  ması ilə müşayiət olunur. Eozinofil reaksiya helmintozlar z a-
manı immun prosesin fəallığını əks etdirir: qanın hipereozinofili-
yası ilə birgə yayılmış reaksiya Patoloji prosesin qənaətbəxş 
gedişindən xəbər verir, lokal toxuma və ya orqan eozinofil infilt-
rasiyası isə bəzən ağır sitopatik proseslərin getdiyini göstərir. 
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İ m mun cavab T-hüceyrə tipi üzrə inkişaf edir. Eozinofillər lizo-
som fermentlərin hasil edilməsi, sərbəst radikalların, E sinfi i m-
munoqlobulinlərin (IgE) sekresiyasının stimulyasiyası hesabına 
yetkin helmintlərə və onların sürfələrinə distant təsir göstərir. 
Helmintozlar zamanı spesifik immunitetin inkişaf etməsi və 
onun gərginliyi sahib orqanizmin ümumi vəziyyətindən, onun 
h or   monal statusundan, genotipindən asılıdır. Helmintin antigen-
lə rinin, onun həyat fəaliyyəti məhsullarının təsiri altında və p a-
razit məhv olduqda dağılması nəticəsində inkişaf edən spesifik 
i m munitet steril deyildir: o yalnız helmintlərin sayının azalma-
sına səbəb olur, nəinki onların məhv edilməsinə. Spesifik immu-
nitetin effektivliyi müəyyən qədər parazitin növü ilə də bağlıdır. 
Məlumdur ki, trixinellalar davamlı müdafiə immunitetini stimul-
yasiya edirlər. Exinokokk sürfələri kista əmələ gətirərək immun 
sistemin təsirindən qorunur və bir qayda olaraq, kəskin eozinofi-
liya törətmirlər. Toksokaroz zamanı spesifik immunitet təkrar 
invaziyaların yaranma riskini azaldır, halbuki onlar tamamilə 
istisna olunmur, eyni zamanda toksokarlarla invaziyalaşmış şəxs-
lərdə immunsupressiya inkişaf edir ki, bu da diri və öldürülmüş 
vaksinlərə və anatoksinlərə (qızılca, epidemik parotit, AGDT və 
s.) qarşı postvaksinal əkscisimlərin titrlərinin kəskin azalması ilə 
təsdiqlənir. Spesifik əkscisimlər müvafiq invaziyaların laborator 
markerləri kimi işlədilir. Bəzi hallarda helmintlərlə invaziyaya 
qarşı insanın anadangəlmə, genetik şərtlənmiş rezistentliyi 
müşahidə olunur.

İnsan orqanizmi helmintlərə qarşı laqeyd deyildir, lakin b ə-
zən, demək olar ki, helmintozların simptomsuz gedişatı qeydə 
alı nır. Lakin bu, çox nadir hallarda baş verir, çox vaxt isə aşağı-
dakı əlamətlər aşkar edilə bilir:

1)�müxtəlif� toksik-allergik,�daha�çox�dəri� reaksiyaları. Bun-
dan əlavə, əgər belə reaksiyaların səbəbi aşkarlanmamışsa, yal-
nız klinik mənzərə ön plandadırsa, onda ilk növbədə qurd inva-
ziyasına görə ciddi müayinələr aparmaq lazımdır.

2)�sinir-psixi�pozğunluqlar. Onlar qurd invaziyası ilə bağlıdır, 
bu zaman qana daima toksiki maddələr daxil olur ki, bu da toksi-
nin müəyyən səviyyədə qalmasını təmin edir və nəticədə əsəbilik, 
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emosional dəyişkənlik, “əsassız” səbəbdən qəzəb lən mə, diqqətin 
itiliyinin pozulması, hövsələsizlik, tez yorulma, yuxunun pozul-
ması kimi əlamətlər meydana çıxır. Getdikcə artan zəiflik çox 
səciyyəvidir.

3) dispeptik�sindrom rəngarəngdir, keçici formadan manifest 
simptomatikaya qədər olub, aşağıdakı əlamətlərlə səciyyələnir: 
qarında həm diskomfort, həm də ağrı (çox vaxt nadir lokalizasi-
yalı və müxtəlif intensivlikli), qurultu, şişmə, iştahanın pozul-
ması (həm artması, həm də azalması), hətta anoreksiya ola bilər; 
nəcisin pozulması – qəbizlik və ya ishal; çoxamilli dərin disbak-
teriozların inkişaf etməsi;

4) bir çox helmintlər�hematofaq olduqları üçün sahibin qanı 
ilə qidalanır, B12 vitaminini mənimsəyir və nazik bağırsaqda 
anemiyaəleyhinə maddənin sorulması prosesini pozur, bağırsağın 
selikli qişasını zədələyirlər (dərin olmasa da, böyük sahədə). 
B üt ün bunlar xronik qan itkisinə və bir sıra hallarda anemiyanın 
(qanazlığı) inkişafına səbəb olur. Burada qanyaradıcı orqanlara 
toksinlərin ağır təsirini nəzərə almaq lazımdır ki, bu da anemiya-
nın inkişafında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Helmintozlar zamanı 
çox vaxt eozinofillərin yüksək miqdarı aşkar edilir (allergik reak-
siyalarda aktiv iştirak edən leykositar hüceyrələr);

5) anemiyanın inkişafı, xüsusilə də uşaqlarda, qurd invaziya-
sının olması, hətta iştahanın artması fonunda belə, uşaq ların boy�
artımının� ləngiməsinə� və� fiziki� cəhətdən� geri� qalmasına gətirib 
çıxara bilər;

6) uşaqlarda planlı profilaktik peyvəndlərin aparılması z a-
ma nı bəzən müxtəlif postvaksinal� toksik-allergik� reaksiyalar 
qeyd olunur;

7) helmintozlar çox vaxt xronik�xəstəliklərin�kəskinləş�məsinə 
səbəb olur, bu halda helmintin yerləşdiyi yer və zədələnmiş o r-
qanın lokalizasiyası tamamilə müxtəlif ola bilər;

8) bəzən sahibin həyatı ilə uzlaşmayan şərait yaranır, məsə-
lən, qaraciyər exinokokkozu, baş beyin finnozu zamanı. Qeyd 
et mək lazımdır ki, helmintlərin patogenliyi hətta helmintin para-
zitlik etdiyi obyektdən asılı olaraq geniş hüdudlarda dəyişir. 
Məsələn, insan üçün exinokokk olduqca təhlükəlidir, iribuynuzlu 
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qaramal isə orqanları bir neçə kiloqram çəkiyə malik exinokokk 
qovuqcuqları ilə zədələnmiş şəkildə uzun müddət y a şa ya bilir.

Parazitar infeksiyaların ən çox rast gəlinən əlamətləri.
Qəbizlik. Helmintlər formasından və ölçüsündən asılı olaraq 

orqanizmdə bəzi axacaqları, bağırsaq mənfəzini mexaniki ş ə-
kil də tuta bilərlər. Qurdlarla massiv yoluxma ümumi öd və b a-
ğır  saq axacaqlarını bağlaya bilər ki, bu da nəcis ifrazının azal-
masına və çətinləşməsinə gətirib çıxara bilər.

İshal. Bir sıra parazitlər, xüsusən də protozoylar hor mo na-
bən zər maddələr hasil edir. Bu isə natrium xloridin itkisinə g ə ti-
rib çıxarır ki, o da öz növbəsində tezləşmiş sulu nəcis ifrazına 
s ə  bəb olur. Beləliklə, parazitlər tərəfindən törədilən ishal əsasən 
parazitin funksiyası sayılır, bu heç də özündə olan infeksiyadan 
orqanizmin azad olma cəhdi və ya düzgün qidalanmamaq ilə 
bağ lı deyildir.

Qazlar� və� köpmə. Parazitlərin çoxu nazik bağırsağın yuxarı 
his səsində yaşayır, onların yaratdığı iltihab nəticəsində köpmə və 
qazlar yaranır. Problem çətin həzm edilən məhsulların (məsələn, 
maş, lobya, paxla) və ya çiy tərəvəz və meyvələrin istifadəsi 
zamanı ağırlaşa bilər.

Mədə-bağırsaq�sindromu. Parazitlər bağırsaq divarını qıcıq-
landıra və iltihab törədə bilər ki, bu da bir sıra mədə-bağırsaq 
simptomlarının yaranmasına və həyati vacib qidalı maddələrin 
və xüsusən də yağlı məhsulların az mənimsənilməsinə gətirib ç ı-
xarır. Bu, nəcisin bərkiməsinə də səbəb olur.

Oynaqlarda� və� əzələlərdə� ağrılar. Məlumdur ki, parazitlər 
insan orqanizmində onların həyatı üçün daha əlverişli olan o r-
qan larda, məsələn, oynaq mayesi və əzələlərdə yerləşmək məq-
sə dilə miqrasiya edə bilər. Bu, baş verdikdə insan ağrı hiss edir 
ki, bəzən onu artritin nəticəsi hesab edirlər. Oynaqlarda və əzə lə-
lər də üzə çıxan ağrılar və iltihab da həmçinin toxumaların zədə-
lən  məsinin nəticəsi sayıla bilər, o, bəzi parazitlər tərəfindən, y a-
xud da orqanizmin onlara qarşı immun reaksiyası zamanı y  a  ra nır.

Allergiya. Parazitlər bağırsaqların qişasını qıcıqlandıra, b ə-
zən isə onu deşə bilər, nəticədə bağırsaqlara iri həzm olun mamış 
molekulların daxil olma riski yüksəlir. Bu, eozinofillərin yüksək 
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dozada hasil edilməsi şəklində meydana çıxan orqanizmin i m-
mun cavabını aktivləşdirə bilər. Eozinofillər orqanizmin toxuma-
larının iltihablaşmasına şərait yarada bilər ki, bu da öz növ bə-
sin də allergik reaksiyalara gətirib çıxarır.

Problemli� dəri. Bağırsaq parazitləri səpgi, ekzema və aller-
gik xarakterli digər dəri reaksiyalarını törədə bilər. Dəri xorası, 
şişlər və çiban, papilloma və dermatitlər ibtidai mikro orqa nizm-
lə rin parazitliyinin nəticəsi ola bilər.

Anemiya. Bağırsaq qurdlarının bəzi növləri bağırsaqların s e-
likli qişasına yapışır və sahibin qida maddələrini sorurlar. Çox lu 
miqdarda məskunlaşdıqda onlar xeyli qan itkisinə səbəb olurlar 
ki, bu da dəmir çatmazlığına (anemiya) gətirib çıxarır.

Qranulomalar. Bunlar şişəbənzər kütlə olub, parazitlərin 
dağılmış yumurtalarını əhatə edirlər. Çox vaxt onlar düz və 
yoğun bağırsağın damarlarında yaranırlar, lakin ağciyərdə, qara-
ci yərdə, qarın boşluğunda və uşaqlıqda da əmələ gələ bilərlər.

Əsəbilik. Parazitlərin mübadilə məhsullarının qalıqları və 
toksik maddələr mərkəzi sinir sistemini qıcıqlandıra bilər.

Yuxunun�pozulması. Gecələr tez-tez yuxudan oyanma, xüsu-
sən də saat 2-3 arasında, qaraciyər vasitəsilə orqanizmin toksik 
mad dələrdən azad olması cəhdinin nəticəsi sayıla bilər. Yuxunun 
pozulması, həmçinin bəzi parazitlərin anusdan xaricə çıxması ilə 
provokasiya oluna bilər ki, bu da xoşagəlməz hislər və qaşınma 
ilə müşayiət edilir. Hemorroyun əsas səbəblərindən biri düz b a-
ğır sağın selikli qişasının altında parazitlərin (bizquyruq) inkişaf 
etməsidir.

Dişləri� qıcırdatma. Bruksizm – dişlərin qeyri-normal qıcır-
daltılmasıdır, o, çox vaxt parazitar infeksiyalar zamanı qeydə 
alınır. Bu simptomlar yatmış uşaqlarda xüsusilə daha qabarıq 
nəzərə çarpır.

Xronik� yorğunluq. Xronik yorğunluq simptomlarına zəiflik, 
qripəbənzər simptomlarla bağlı şikayətlər, iştahasızlıq, depres-
siya, diqqətin itiliyinin zəifləməsi və yaddaşın pisləşməsi kimi 
əlamətlər daxildir. Bu simptomlar anemiya, intoksikasiya, o r qa-
nizm də qida maddələrinin çatmazlığını yaradan parazitlər tərə-
fin dən törədilir.
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İmmun�pozğunluqlar. Parazitlər A sinfi immunqlobulin lərinin 
xaric edilməsini azaldaraq immun sistemi zəiflədir.

Parazitlərin orqanizmdə olmasından xəbər verən əlamətlərə 
a ş a ğıdakıları da daxil etmək olar: çəkinin artması, ağızda diş lə-
rin pis yerləşməsi və pis qoxu, astma, diabet, epilepsiya, həd din-
dən artıq aclıq hissiyyatı, çəkinin azalması, sızanaqlar, güclü baş 
ağrısı (miqren) və hətta ölümün daha çox başvermə səbəbləri: 
ürək-damar xəstəlikləri və xərçəng.

Askaridoz 

Askaridoz (Asjaridosis) – askaridalar tərəfindən törədilir. 
Askarida (Ascarid lumbricoides) – yer üzərində ən geniş y a yıl-
mış qurd xəstəliyidir. Bunların erkək və dişi cinsləri olur. D i şi si-
nin uzunluğu 25-40 sm-dir, diametri (eni) 6 mm-dir, erkəyi isə 
nisbətən kiçikdir: uzunluğu 15-20 sm, eni 3 mm-dir. Bədəni üç 
hissədən ibarətdir, ağ və ya çəhrayı rəngli kutikula ilə örtül müş-
dür. Başında mikroskopun kiçik böyüdücüsü ilə görülə bilən üç 
ədəd iri dodaqların olması xarakterikdir. Erkək fərdin quyruq 
ucu adətən qarmaq şəklində əyilmişdir. Yumurtası oval for ma da-
dır, mayalanmış və ya mayalanmamış ola bilər.

Bu qurd insanın nazik bağırsağında yerləşir və oradan y u-
murta xaric edir. cinsi yetişmiş dişi askarida insanın bağırsa-
ğında gündə təxminən 200 minə qədər mayalanmış yumurta 
if raz edir, onlar insanın nəcisi ilə ətraf mühitə düşürlər. Maya-
lanmasına baxmayaraq, bağırsaqda lazımi qədər oksigen olma-
dığı üçün onlar inkişaf edə bilmir, ona görə də həmin yumurtalar 
ancaq xarici mühitdə torpaqda, daha doğrusu, onun üçün lazımi 
rütubət, hərarət, həmçinin oksigen olduqda inkişaf edir.

Yumurtalar 24-300С temperaturda 10-15 gün ərzində inkişaf 
edərək invazion sürfə şəklinə düşür. Yüksək və aşağı tempera-
turda isə onlar inkişafdan qalıb məhv olurlar. Buna görə quraqlıq 
və soyuq olan yerlərdə askaridoza az təsadüf olunur.

Ətraf mühitdə temperaturdan asılı olaraq onların inkişafı 3 a y-
dan bir neçə aya qədər davam edə bilir. Yumurtalar torpaqda həyat 
qabiliyyətini bir neçə il saxlaya bilər. İnvazion yumurtalar, başqa 
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söz lə, yetkin sürfəyə malik yumurtalar ələ, tərəvəzə, mey və yə, 
ora dan isə ağıza düşür. Milçəklər qidanın yumurtalarla çirk lən mə-
sin də rol oynayır.

Udulmuş yumurtalardan insanın bağırsağında sürfələr çıxır, 
onlar venoz sistemə daxil olur və qan cərəyanı ilə ürəyin sağ his-
səsindən ağciyərə daxil olur. Burada sürfələr kapillyarları dağı-
daraq alveolun mərkəzinə keçir. Sürfələr təxminən 10-16 gün ə r-
zində miqrasiya edir. Onlar bronxlardan keçərək yenidən udlağa 
daxil olur, ağız suyu ilə udulur və 2,5-3 aydan sonra bağırsaqda 
yetkin askaridaya çevrilirlər. Askaridin insan orqanizmində y a-
şa ma müddəti bir ilə yaxındır.

Sürfələr miqrasiya dövründə bağırsağı, qaraciyəri, xüsusilə 
a ğ ciyəri zədələyir. Burada uçucu eozinofil infiltratlar, qanaxma-
lar inkişaf edir. Xəstələrdə öskürək, döş qəfəsində ağrılar, bədən 
temperaturunun artması müşahidə olunur (askaridozun ağciyər 
m ər  hələsi).

Parazitlər bağırsaqda parazitlik etdikdə isə (bağırsaq mər hə-
lə si) iştahanın azalması, ürək bulanması, qarında ağrılar, davam-
sız nəcis ifrazatı qeyd olunur. Xəstələri baş ağrısı, pis yuxu, q ı-
cıqlanmalar, əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi narahat edir. 
A  s  ka ridlər bağırsaq keçməməzliyinin, əməliyyatdan sonrakı 
a ğır    laşmaların səbəbi ola bilər. Bəzən onlar öd yollarına, qida b o-
ru larına, tənəffüs yollarına keçirlər ki, bu da ölümlə nəticələnə 
bilər. Askaridoz bir çox xəstəliklərin gedişini ağırlaşdırır.

Erkən, ağciyər fazasında askaridozun sürfələrini bəlğəmin 
mikroskopiyası zamanı aşkar etmək olar. Qanda yüksək eozino-
filiya, ağciyərlərdə uçucu infiltratların olması, davamlı öskürək, 
xüsusilə gecələr, askaridozun olmasından şübhələnməyə imkan 
v e rir.

Bağırsaq mərhələsini aşkar etmək üçün yumurtaları tapmaq 
məqsədilə nəcisin müayinəsini aparırlar. Müsbət nəticə aldıqda 
məhz hansı yumurtanın – mayalanmış və ya mayalanmamış – 
a ş  kar edildiyini qeyd edirlər. Bu, həmin xəstənin mikroocaqda 
mümkün olan epidemioloji rolunu qiymətləndirmək üçün əhə-
miy  yətlidir. Əgər bağırsaqda yalnız erkək fərdlər və ya yalnız 
cavan, cinsi yetişkənlik səviyyəsinə çatmamış askaridlər yaşa-
yırsa, onda nəcisdə yumurtalar olmur.
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Müalicənin effektivliyini müəyyən etmək məqsədilə 2 həf tə-
dən sonra nəcisin laborator analizini həyata keçirirlər.

Askaridozla mübarizədə əsas tədbirlərdən biri – bu helmin-
toza görə əlverişli olmayan yaşayış məntəqələrində, həmçinin 
mütəşəkkil kollektivlərdə, ambulator və stasionar xəstələrin küt-
ləvi şəkildə müayinəsi yolu ilə invaziyalaşmış şəxsləri aşkar e t-
məkdir. Aşkar edilmiş şəxslər qısa müddətdə dehelmintizasiya 
olunur, torpağın askarida yumurtaları ilə çirklənməsinə yol ver-
mə mək üçün müalicə prosesində ifraz edilən nəcisi xlorlu ə həng lə 
zərərsizləşdirirlər.

Torpağı fekal çirklənmədən qorumaq üçün yaşayış məskən-
lə rinin sanitar abadlaşdırmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. Hər 
bir həyətdə düzgün tikilmiş tualetlər olmalıdır, zibilləri kompost-
laşdırma yolu ilə zərərsizləşdirmək lazımdır, bostan və dir rik ləri 
zərərsizləşdirilməmiş nəcis və tullantılarla gübrələmək q a dağan 
olunur.

Əkinçilik – suvarma tarlalarının təşkili və istismar tələb lə-
ri nə əməl edilməsinə, təsərrüfat-məişət çirkab sularının daşın-
ması və zərərsizləşdirilməsi üçün xüsusi yerlərin seçilməsinə 
diq qət verilir.

Trixosefalyoz 

Trixocephalyozun (Trichocephalyosis)� törədicisi – Tricho-
cerhalus trichiurus – tükbaş qurddur ( “Trichocephalus” y u-
nanca – “thrix” – tük, “cephale” – baş deməkdir).

Bu parazitə ancaq insanda təsadüf edilir. Erkəyinin uzunluğu 
30-45 mm, dişisinin 30-50 mm-dir. Parazitin ön hissəsi tük şək-
lin də olur, arxa hissəsi isə yoğundur. Erkəklərin quyruq hissəsi 
spiral şəklində olub, bir ədəd spikulası vardır. Yumurtası limon 
şək lindədir, qütblərdə tıxacşəkilli törəmələr görünür, rəngləri q ı-
zı lı, ya sarımtıl-qonurdur. Parazitin bədəni ağ rəngdədir.

Bu parazitin yumurtası sadə üsulla xarici mühitdə inkişaf edir. 
İnsan müxtəlif yollarla invazion yumurtalarla yoluxduqda, bu 
sürfələr yumurtanın qabığından çıxaraq bağırsağın selikli q i şa -
sına yapışır. Bundan 10 gün sonra sürfələr kor bağırsağa daxil 
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olur və burada inkişaf edir. Yoluxmadan 30 gün sonra nəcisdə 
parazitin yumurtasına təsadüf edilir. Parazit orqanizmdə 5 ildən 
artıq yaşaya bilir.

Trixosefal insanın yoğun bağırsağında və bəzi hallarda nazik 
bağırsağın aşağı hissəsində parazitlik edir. cinsi yetişkənliyə çat-
mış dişi fərd sutka ərzində 1000-dən 3500-ə qədər yumurta q o-
yur. Yumurtaların invazion sürfə mərhələsinə qədər inkişafı 
120C-dən 36-370C temperaturda torpaqda gedir. Sürfələr 26-300C 
optimal temperaturda və kifayət qədər rütubət olduqda 17 gün 
ərzində yetişir.

Bu qurd orqanizmə müxtəlif şəkildə təsir edir ki, bu da y o lux -
manın intensivliyindən və orqanizmin müqavimətindən asılıdır.
Trixosefalyoz zamanı mədə şirəsində dəyişiklik baş verir, b ə zən 
də 12 barmaq bağırsaq xorasında olduğu kimi ağrılar mey  dana 
çıxır. Bundan başqa, xəstənin sinir sistemi də pozula bilir. İnten-
siv yoluxma zamanı mexaniki təsirdən, həmçinin z ə hər lənmə n ə-
ti cəsində bağırsağın selikli qişasında qanaxmalar, xırda yaralar və 
nekroz müşahidə olunur. Parazitin iştirakı ilə bağır saqlarda iltihab 
baş verir. Bu zaman parazitin asanlıqla bağırsağın daha dərin qat-
larına keçməsinə əlverişli şərait yaranır.

Trixosefalyozun epidemiologiyası askaridozun epidemiolo-
gi yasına bir qədər oxşayır, lakin onun yayılma sərhədi cənuba 
meyillidir. Yayı bir qədər qısa və soyuq keçən şimal rayonla-
rında və isti, quraqlıq iqlimə malik olan zonalarda trixosefalyoz 
nadir hallarda təsadüf edilir. Əhalinin il ərzində cinsi yetkinliyə 
çat mış tükbaş qurdlarla invaziyalaşma dərəcəsi o qədər də dəyiş-
mir. Bu parazitin insan orqanizmində uzun müddətli parazitlik 
etməsindən asılıdır və profilaktik tədbirlərin təşkilində öz əksini 
tapır. Profilaktik tədbirlərdə əsas məqsəd invaziyalaşmış şəxsləri 
vaxtında aşkar edib, onları müalicəyə cəlb etməkdir.
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Ankilostomidozlar 
 

Ankilostomidoz (Ancylostomidosis) iki xəstəlikdən – anki-
lostomoz (törədicisi – Ancylostoma duodenale) və nekatorozdan 
(törədicisi – Necator americanus) ibarətdir.

Hər iki helmint ankilostomid fəsiləsinə daxildir. Bu hel mint-
lə rin biologiyası, törətdiyi xəstəliyin klinikası və müa li cə si çox 
oxşar olduğu üçün xəstəliyin adı ümumiləş di ri lə rək  “ankilosto-
midoz” adı altında birləşir.

Ancylostoma yunanca “Ancylos” – əyilmiş, “stoma” – ağız 
söz lərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu helmintin erkəyi 
8-11, dişisi isə 10-18 mm-dir. Diri halda rəngi açıq-qırmızı, 
öldükdən sonra ağ rəngdə olur. Arxa tərəfə əyilmiş başı xitindən 
ibarət kapsulla örtülüdür. Kapsulun ventral hissəsində iki cüt 
qarmaq şəklində dişciyi, arxa hissədə isə bir cüt xırda iti dişciyi 
vardır. Yumurtası şəffafdır, içərisində 2-4 kürəvari bölmə yer lə-
şir. Ölçüsü 56-61x34-40 mikrondur.

“Necator” – roman dilində “öldürən” mənasındadır. Nekato-
run erkəyi 5-10, dişisi isə 7,7-13,5 mm-dir. Baş hissəsi dorzal 
əyilmişdir və kapsula ilə örtülüdür. Kapsulanın ventral his sə-
sin də iki ədəd kəsiçi lövhə yerləşir, dorzal hissədə isə iki cüt iri 
dişi vardır. Spikulalar ox şəklindədir, yumurtası ankilostoma-
nınkı kimidir. Ancaq ondan bir qədər uzundur (64-76x38-40 
mikron).

Ankilostomidoz, əsasən, tropik və subtropik ölkələrdə yayıl-
mışdır. Azərbaycanda bu xəstəliyə iki zonada – Zaqatala zona-
sında (Zaqatala, Balakən, Qax), Lənkəran zonasında (Masallı, 
Lən kəran, Astara) təsadüf edilir. İnvaziyanın əsas mənbəyi i n-
san dır. Ankilostomidozların sürfələri adətən torpağın üst qatla-
rında yaşayır, lakin əlverişsiz şəraitdə bu sürfələr 1 m dərinliyə 
miq rasiya edib, yenidən torpağın üst səthinə çıxa bilir. Bitkilərin 
nəm gövdələri boyunca sürfələr 30 sm hündürlüyə qalxa bilirlər. 
Onların horizontal istiqamətdə miqrasiyası məhduddur. Yumur-
taların və sürfələrin inkişafı 14- 370C temperaturda gedir. Belə 
şəraitdə invazion sürfələr öz yaşama qabiliyyətini bir həftə 
ərzində saxlaya bilir. Ankilostomidoz ocaqlarının formalaşma-
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sında rütübətin də həlledici əhəmiyyəti vardır. Torpağın və nə ci-
sin  qurudulması sürfələri bir neçə saat ərzində ləğv edir. Onlar 
üçün boş, məsaməli və reaksiyası neytral və ya zəif qələvi olan 
torpaqlar daha əlverişli hesab olunur. Torpaqda normal şəraitdə 
invazion sürfə öz həyat qabiliyyətini 7-8 həftə saxlaya bilir.

Parazitin sürfəsi dəridən orqanizmə daxil olduqda həmin yer-
də iltihabi proses əmələ gəlir. Bəzən xəstədə örə və subfebril h  ə-
ra rət olur. Sürfə ilə birlikdə orqanizmə müxtəlif mikroblar da 
keçir. Parazit on iki barmaq bağırsaqda yaşadığı üçün bağırsağın 
selikli qişasına yapışaraq onu yaralayır, nəticədə yara və qanax-
maya səbəb olur. Bundan əlavə, parazitin ağzında xüsusi vəzilər 
vardır ki, bunların ifraz etdiyi maddənin təsiri ilə sahibin orqa-
niz mində qanın laxtalanma prosesi olduqca zəifləyir və daimi 
q a naxma nəticəsində insanda hipoxrom qanazlığı əmələ gəlir.

Bu parazit orqanizmə əksərən dəridən daxil olduğu üçün h ə-
min yerdə qaşınma və iltihabi proses müşahidə olunur. Xəs tə  də 
subfebril hərarət və ağciyərdə Patoloji dəyişiklik müşa hi də e di -
lir. Klinikanın gedişi invaziyanın dərəcəsindən və orqanizmin 
im mun qabiliyyətindən asılıdır. Xəstəliyin ağır gedişində qarın 
n a hiyəsində ağrılar, mədədə ağırlıq, ürəkbulanması, qusma və s. 
k i mi hallar müşahidə olunur.

Diaqnozu Fülleborn üsulu ilə nəcisdə yumurtaların tapıl ması 
ilə xəstəlik təyin edilir.

Ankilostomidozla yoluxma çox vaxt becərmə sahələrində kənd 
təsərrüfatı işləri aparılarkən baş verir. Nekatorozla insan a y aq yalın 
gəzərkən (dəri vasitəsi ilə), çirklənmiş torpaqla t ə mas  da olduğu 
zaman (yerdə uzandıqda, təsərrüfat və torpaq i ş ləri gör  dükdə) 
yoluxur. Ankilostomidozla yoluxma ağızla, yəni i n va zion sür fə-
ləri çirklənmiş qida, göyərti, tərəvəz, gilə mey və lər, su qəbul 
edilməsi nəticəsində və nadir hallarda perkutan yol la baş verir. 
Ankilostomidozlar əleyhinə profilaktik tədbirlərin əsa sını vax-
tın da xəstələrin aşkar edilməsi, onların dehelmintizasiyası və x a-
rici mühitdə nəcisin yayılmasına qarşı mübarizə təşkil edir.
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Strongiloidoz 

Strongiloidozun (Strongyloidosis) törədicisi – Strongyloides 
stercoralis – xırda nematodadır. Strongyloides yunanca “strong-
ylas” – girdə, “eidos” – forma, “stercoralis” isə “stercos” – p e-
yin mənasındadır.

Parazitin daimi sahibi insan, fakültativ sahibi isə pişik və i t-
dir. Bunlar həm parazitar, həm də sərbəst həyat tərzi sürürlər. Bu 
p a razitin uzunluğu 2,2, eni isə 0,03-0,07 mm olur, quruluşu iy 
formasındadır. Ağız aparatında dodağı vardır. Qida borusu silin-
drik dir, bədənin uzunluğunun ¼ hissəsini təşkil edir.

Yumurtası çox nazik qabıqlı olub, ankilostomanın yumurta-
sına oxşayır. Sürfəsinin ikiqat qabarıq halda qida borusu vardır.

cinsi yetişkənliyə çatmış helmintlər adətən nazik bağırsağın 
yuxarı hissələrində və on iki barmaq bağırsaqda yaşayır. Belə ki, 
dişi parazitlər bağırsağın xovlarına daxil olur. Erkək parazitlər 
isə bağırsaq boşluğunda qalır.

Dişi parazit yoluxmadan təxminən 17 gün sonra yumurta 
qoyur. Yumurta qoyulan vaxt onların içərisində formalaşmış sür-
fə lər olur ki, onlar yumurtadan çıxan kimi sahibin nəcisi ilə bir-
lik də xarici mühitə yayılır. Xarici mühitdə sürfələrdən sərbəst 
həyat keçirən parazitlər inkişaf edir. Dişilər mayalandıqdan son-
ra torpağa yumurta qoyur, həmin yumurtalardan isə rab dit şə kil  li 
sürfələr çıxır. Bu sürfələr qabıqdəyişmədən sonra silindr şək-
lində qida borusu olan filyarşəkilli sürfələrə çevrilir. Onlar insan 
orqanizminə düşən kimi yeni nəsl verir. Əlverişsiz şəraitdə b a-
ğır saqdan ifraz olunmuş sürfələr rabditşəkilli sürfə mər hə lə si ni 
keçirmədən filyarşəkilli invazion sürfəyə çevrilir.

Strongilid insana dəri və ağız vasitəsi ilə yoluxur. Qeyd e t-
mək lazımdır ki, hər iki halda sürfələr yetişkən parazit halına 
keçmək üçün, hər şeydən əvvəl, sahibin qan damarlarında miq-
rasiya etməlidir. Dişisinin cinsi yetişkənliyə qədər inkişafı və 
m a ya lanması yalnız bağırsaqda deyil, ağciyərdə də gedir. Bun-
dan sonra parazitlər adi yolla on iki barmaq bağırsağa düşür.

Rabditşəkilli sürfələr bağırsaqda bir gündən artıq qaldıqda 
onlar xarici mühitə çıxmadan filyarşəkilli sürfələrə çevrilir və qan 
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damarlarında miqrasiya etdikdən sonra bağırsaqda yetkin para-
zi tə çevrilirlər.

Sürfələr miqrasiya etdikdə damarların divarını zədələyir, b u-
nun nəticəsində orqanlarda çoxlu kiçik qanaxmalar baş verir. Sür-
fələr ağciyərin toxumalarını da zədələyir, bu da çox vaxt pnev-
moniyaya səbəb olur. Sürfələrin həyat fəaliyyətinin məh s u  lu və 
onların parçalanması orqanizmdə allergiyanın yaranması ilə 
təzahür edir. Strongiloidoz zamanı qanda eozinofiliyanın o l ma sı 
allergiyanı göstərən xarakterik əlamətdir.

Yaşlı dişi parazitlər xovların içərisinə daxil olmaqla onları 
y a ra layır. Mexaniki zədələmə ilə birlikdə sahib orqanizmə para-
zit zəhərlərinin təsiri mədə və bağırsaqların funksiyasının pozul-
masına səbəb olur.

Strongiloidoz tipik geohelmint olub, yer kürəsinin bütün q i-
tə   lərində, xüsusən də rütubətli tropik iqlimə malik ölkələrdə 
qey də alınıb. Azərbaycanda isə yüksək zonaları çıxmaq şərti ilə 
bütün yerlərdə müxtəlif səviyyədə təsadüf edilir. İsti iqlimə m a-
lik zonalarda strongiloidozun yayılması üçün torpağın rütubətli 
olmasının mühüm əhəmiyyəti vardır.

Tropik və subtropik ölkələrdə strongiloidoz əksərən kəskin 
mədə-bağırsaq xəstəliyi şəklində təzahür edir, bəzən də kaxeksi-
yaya səbəb olur. Mülayim iqlim zonalarında strongiloidoz xro-
nik xəstəlik şəklində davam edir. Xəstəliyin əvvəlində bəzən 
kəs kin enterokolit müşahidə olunur. Sonra isə bu hal kəskin ləş-
mək lə bərabər xroniki xarakter alır. Xəstəlik kəskinləşdikdə n ə-
cis də qan və selik müşahidə olunur. Əksərən temperatur artır, q a-
rında ağrılar, ürəkbulanma, qusma qeyd olunur. Ağır hallarda 
dispeptik əlamətlərlə yanaşı, sağ qabırğa altında ağrılar baş verir.

Xarici mühitdə parazitlərin yaşaması və inkişafı üçün 28-340C 
temperatur lazımdır. Sürfələr soyuğa və quraqlığa qarşı çox həs-
sas dır. Xarici mühitdə sürfələr üçün oksigen, torpaqda kifayət d ə-
rə cədə nəmlik, üzvi qidalı maddələr və s. olmalıdır.

Strongiloidozun diaqnozu əsasən on iki barmaq bağırsaq ş i-
rə sinin tərkibində və ya nəcisdə rabditşəkilli sürfələrin tapılması 
ilə qoyulur. Sürfələr təzə nəcisdə Berman və ya Şulmanın “B u-
rul  ma” üsulu ilə tapılır.
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İnsan strongiloidozla torpaqda ayaqyalın gəzdikdə, şaxtalarda, 
tikinti də torpaq işləri gördükdə yoluxur. Yoluxma daha çox 
zərərsizləşdirilməmiş insan nəcisini gübrə kimi istifadə e t dik də 
baş verir.

Əhali arasında strongiloidozun profilaktikasının əsasını inva-
ziya laşmış şəxsləri vaxtında aşkar edib müalicəyə cəlb etmək və 
x a rici mühiti nəcislə çirklənmədən qorumaq təşkil edir.

Trixostrongiloidoz

Trixostrongiloidozların (Trichostrongyloidosis)törədiciləri –
Trisho�strongylus�fəsiləsinə aid parazitlərdir. Bu parazitlər sap (0,5 
sm-ə qədər) şəklindədir. Trixostrongilidlərin əsas sahibi otyeyən 
heyvanlar, ilk növbədə iri və xırdabuynuzlu mal-qaradır. Müxtə-
lif cinslidirlər, yumurtaları oval, incə və şəffafdır, bir tərəfi nis bə-
tən  nazikdir.

Bütün növ trixostrongilidlər təxminən eyni şəkildə inkişaf 
edir. Xarici mühitə düşən yumurtalar əlverişli şəraitdə öz inkişa-
fını tamamlayır. 16-180C hərarətdə təxminən 40 saata sürfələr 
y u murtadan çıxır. Bu sürfələr 14 gün ərzində torpaqda iki dəfə 
q a bı ğını dəyişərək invazion sürfə şəklinə düşür. İnva zi on sür fə-
lər qida vasitəsi ilə on iki barmaq və nazik bağırsaqlara daxil o  la  -
raq yetişkən parazitə çevrilir. Bəzən də parazitin sürfəsi d ə ri dən 
orqanizmə daxil olaraq qan vasitəsi ilə bədəndə miqrasiya edir.

Trixostrongiloidozda mədə-bağırsaq yolunda baş verən poz-
ğunluq simptomları üstünlük təşkil edir: xəstələr dəqiq lokaliza-
siyası məlum olmayan qarın nahiyəsindəki ağrılardan, iştahanın 
p o zulmasından, ürəkbulanması, bağırsaq pozğunluq larından ş i-
ka yət edirlər. Eyni zamanda xəstələrdə ümumi zəiflik, əsəbilik və 
baş ağrıları qeyd olunur. Xəstəliyin gedişi uzunmüddətli o l duq da 
öd yollarının diskineziyası, xolesistit və hipoxrom anemiya qeyd 
edilir. Bəzi hallarda 54-58% eozinofiliya nəzərə çarpır.

Trixostrongiloidozlar geohelmintozlara aid olub, onların y a-
yılması, əsasən, iqlim şəraitindən asılıdır. Törədicilərin embrio-
nal inkişafı xarici mühitdə keçir. İnsanın yoluxması çiy tərəvəz, 
mey  və və giləmeyvə ilə qidalandıqda baş verir. Sürfələr isə insan 
o r qanizminə torpaqla təmasda olan çirklənmiş əllə keçə bilər.
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Trixostrongiloidozla mübarizə aparmaq üçün yoluxmuş xəstə 
heyvanlar arasında müalicə işləri daima aparılmalıdır. Müalicə 
z a manı toplanan peyin zərəsizləşdirilməlidir ki, invazion mate-
rial yenidən başqa yerlərə yayılmasın. İnvaziyalaşmış şəxslərin 
m  ü a licəsi ilə yanaşı, yaşayış yerlərində sanitar abadlığa da fikir 
verilməlidir. Bundan başqa, əhali arasında geniş səhiyyə maarifi 
işləri aparmaq lazımdır.

Toksokaroz

Toksokarozun (Toxocarosis) törədicisi insan askaridinə 
bənzəyən iri, girdə nematodadır – Toxocara. O, çoxlu sayda 
müx təlif növ ev heyvanlarının və vəhşi yırtıcıların bağırsaqla-
rında parazitlik edir. Lakin itlərdəki toksokar daha mühüm əhə-
miy yət kəsb edir.

Helmintozların arasında geniş yayılmasına və insanın patolo-
giyasında mühüm əhəmiyyətinə baxmayaraq, praktik həkimlər t ə-
rəfindən kifayət qədər öyrənilməyən larval toksokarozu xüsusi 
qeyd etmək lazımdır.

İtlərin yetkin fərdlərin bağırsaqlarında orta yaşama müddəti 4 
ay, maksimum 6 aydır. Toksokaranın dişi fərdi 200000-ə qədər 
yumurta qoyur. Yumurtaların xarici mühitdə invaziv mərhələyə 
q ə dər yetişməsi insanın digər geohelmintlərinin yumurtaları k i mi 
tem peraturdan və rütubətdən asılıdır. Optimal temperaturda o, 
15-20 gün ərzində tamamlanır. İnvazion yumur talarda 2 dəfə q a-
bıqdan çıxmış sürfələr yerləşir. Yumurtalar torpaqda uzun müd-
dət həyat qabiliyyətini və invazion xüsu siyyətini saxlayır ki, bu 
da toksokarozun geniş yayılmasına səbəb olur.

İnsanın bağırsağına düşdükdə invazion yumurtalardan sür fə-
lər çıxır və bağırsağın selikli qişasından keçərək qan damarları 
ilə qaraciyərə və ürəyin sağ payına daxil olur, digər üzv və toxu-
malara miqrasiya edir. Sürfələrin miqrasiyasına maneçilik törə-
dən diametri kiçik (0,02 mm) olan damarlardan sürfələr üzvlərin 
parenximasına daxil olur və burada orqanizmin cavab reaksiya-
sından və xarakterindən asılı olaraq bir neçə il öz həyat qabiliy-
yə tini saxlayırlar.
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Toksokarozda əsas Patoloji proseslərdən biri ocaqlı və ya g e-
ne ralizə olunmuş eozinofil qranulematoz törəmələrin əmələ gəl-
mə sidir. Bu zaman qanda yüksək (30%-dən çox) eozinofiliya 
m ü şahidə olunur.

İnsanda helmint yalnız sürfə mərhələsində parazitlik etdiyi 
üçün o, toksokaranın fakültativ sahibi sayılır. İnsan əksərən i n-
va  zion yumurtalar mədə-bağırsaq yoluna düşdükdə yoluxur. 
Yumurta ağıza çirkli əllərlə daxil olur və bu çox zaman uşaqlar 
tor paqla oynadıqda, təmizlənməmiş tərəvəz, meyvə, giləmey və 
və çirkli su qəbul etdikdə baş verir. Toksokarozun profilak tikası 
tibbi-baytar xarakter daşıyır. Gigiyenaya yüksək səviyyədə ria-
yət etmək yoluxmanın qarşısını effektiv alır.

Enterobioz

Enterobioz (Enterobiosis,�Oxyurosis) invaziyasını bizquy ruq 
törədir. Bizquyruq (Enterobius vermicularis) – ağ rəngli, 0,5-1 sm 
uzunluqda kiçik qurddur. Bədənin quyruq hissəsi itidir, “bizquy-
ruq” adını da buradan almışdır. Mikroskopun kiçik böyüdü cü-
sündə baxdıqda bizquyruğun ön ucunda kiçik şişginlik görünür, 
qida borusu xarakterik şarabənzər genişlənməyə malikdir. Dişi 
fərdin bədəni boyunca yumurtalarla dolu olan yumurtalıq k e çir. 
Erkək qurdlarda quyruq hissə burulmuşdur.

Yumurtası rəngsiz, şəffafdır, qişası yaxşı görünür, hamardır, 
n a zikdir. Yumurtanın daxilində inkişafının müxtəlif mərhə lə sin də 
olan sürfələr görünür.

Bizquyruqlar insanın nazik bağırsağının aşağı şöbəsində və y o-
ğun bağırsaqda yaşayır. Onlar ön ucları ilə bağırsaq divarlarına 
yapışırlar. Yetkin dişi qurdlar anal dəlikdən çox zaman gecə, 
yuxu vaxtı çıxaraq perianal sahənin, aralıq, sağrı nahiyəsinin d ə-
risi üzərinə 5 mindən 15 minə qədər yumurta qoyur. 4-5 saatdan 
sonra yumurtaların içərisində sürfələr inkişaf edir və onlar inva-
zion, başqa sözlə, insan üçün yoluxucu olurlar.

Dərini qaşıdıqda (bizquyruqların hərəkəti qaşınma ilə müşa-
yi ət olunur) bizquyruğun yumurtaları dırnağın altına, yatacaq a ğ-
larına, sonra qidaya, oyuncaqlara, qab-qacağa, ora dan isə ağıza 
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düşür və udulur. Bağırsaqda yumurtadan sürfələr çıxır və inkişaf 
etməyə başlayır (yetkin mərhələ).

Bizquyruqların insan orqanizmində yaşama müddəti 1-2 aya 
q ə dərdir. Lakin şəxsi gigiyena qaydalarını pozduqda özünü dai-
ma yoluxdurma nəticəsində bizquyruqlar bəzi xəstələrdə a y lar  la 
və hətta illərlə parazitlik edirlər.

Bizquyruq enterobiozun törədicisidir. Parazitin mexaniki və 
a l lergik təsiri nəticəsində bir aparıcı simptomdan başqa (perianal 
nahiyədə qaşınma), qarın nahiyəsində ağrılar, iştahanın pozul-
ması, baş ağrıları qeyd olunur.

Bəzən bizquyruqlar qadın cinsiyyət orqanlarına daxil olur və 
onun iltihabını törədir. Bizquyruğun parazitlik etməsi disbakteri-
oza, başqa sözlə, bağırsağın normal mikroflorasının pozulmasına 
gətirib çıxarır. O da öz növbəsində bağırsaq disfunksiyasının və 
infeksiyalarının inkişaf etməsi təhlükəsini artırır.

Çox zaman xəstələrin özləri və ya yoluxmuş uşaqların vali-
deyn ləri anal dəlikdən “kiçik sapşəkilli qurdların” – bizquy-
ruqların xaric olmasını qeyd edirlər. Xaric olan helmintləri tap-
maq dəqiq diaqnoz qoymağa imkan verir.

Laborator metodlardan daha əhəmiyyətlisi yumurtaları aşkar 
etmək məqsədilə perianal nahiyədən alınmış qaşıntı kütləsinin 
mik roskopiyasıdır. Bu zaman 50%-li qliserin məhlu lunda isladıl-
mış pambıq tampondan istifadə etməklə bizquy ruğun diaqnosti-
kası daha yaxşı nəticə verir. Diaqnostikanın etibarlılığını artırmaq 
üçün 2-3 gün fasilə ilə perianal nahiyədən üç dəfə qaşıntı materi-
alı götürmək lazımdır. Nəcisdə bizquyruq yumurtaları az hal larda 
tapılır, çünki dişi qurdlar bağırsaqda, adətən, yumurta qoymur.

Enterobioza hər yerdə rast gəlinir. Lakin daha çox sanitar reji-
min gözlənilmədiyi uşaq kollektivlərində qeydə alınır. Profi-
laktika tədbirlərini təşkil etdikdə enterobiozun makroocaqlarını 
(uşaq evləri, məktəb, internat), mikroocaqlarını (uşaq bağçasının 
qrupu və ya ailə), qəsəbəni və ya bir rayonu əhatə edən ərazi 
mak  ro ocaqlarını nəzərə almaq lazımdır.

Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqları, həmçinin aşağı sinif 
şagirdlərini ildə 1 dəfə laborator müayinədən keçirirlər. Bu z a-
man perianal nahiyədən qaşıntı kütləsini 2-3 gün fasilə ilə 3 dəfə 
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götürürlər. Əgər enterobiozla xəstələnmə 15%-dən yüksəkdirsə, 
sonrakı müayinələri dayandırır və həmin kollektivin bütün uşaq 
əhalisini müalicəyə cəlb edirlər.

Xəstə aşkar edildikdə ailənin bütün üzvləri mütləq müayinə 
olunmalıdır. Uşaq kollektivinin xəstələnməsi 10% və daha yük-
səkdirsə, bu kollektivə gələn bütün uşaqların ailələrini də müayi-
nə dən keçirirlər. Uşaq kollektivində müalicə-profilaktika təd bir-
ləri həyata keçirilməsə, enterobiozla mübarizə faydasız o la  caqdır.

Şəxsi gigiyena qaydalarına da mütləq əməl etmək lazımdır. 
Dırnaqları qısa kəsdirmək, yataqdan durduqdan və tualetdən isti-
fadə etdikdən sonra, həmçinin yeməkdən əvvəl əlləri sabunla y u-
maq, yatmazdan əvvəl dar tuman geymək, səhər yataq və alt pal-
tarlarını isti ütü ilə ütüləmək lazımdır.

Uşaq bağçalarında sanitar və dezinfeksiya rejimi gözlənil mə-
lidir.

İctimai qidalanma müəssisələrinin işçilərini və onlara bəra bər 
şəxslərin işə daxil olmazdan əvvəl, sonralar isə sanitar-helminto-
loji göstərişlərə görə laborator müayinəsini həyata keçir mək 
lazımdır. Uşaq bağçasına yeni gəlmiş uşaqları laborator m ü a-
yinədən keçirmək, aşkar edilən yoluxmuş şəxsləri isə əvvəlcədən 
müayinə etmək lazımdır.

Himenolepidoz 
  

Himenolepidoz (Hymenolepidosis) cırtdan qurd tərəfindən 
törədilir. cırtdan qurd (Hymenolepis nana) – 0,5-5 sm uzunluqda 
olub, lentşəkilli bədənə (strobila), boyuna və başa (skoleks) m a-
likdir.

Baş hissəsində 4 ədəd sormac və tac şəklində 20-30 qarmaq 
vardır. Məhz qarmaqların hesabına qurd bağırsağın divarına y a-
pışır. Strobila ağ rəngdədir, çox incə olub, çoxlu sayda kiçik b u-
ğumlardan ibarətdir. Yetişmiş uc buğumlar, demək olar ki, b ü-
tünlüklə yumurta ilə dolmuşdur. Buğumlar dağıldıqda y u  mur talar 
hələ bağırsaqda ikən çoxlu miqdarda nəcisə düşür.

Yumurta oval və ya dairəvi formada, şəffaf, rəngsizdir. O n kos-
ferlər dairəvidir, yumurtanın mərkəzi hissəsini tutur, şəf faf, rəngsiz, 
nazik qişası, bir-birinə nisbətən müəyyən bucaq altında və ya d e-
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mək olar ki, paralel yerləşən 3 cüt qarmağı vardır. Yumurtanın 
q i şa ları və onkosferlər arasında uzun şəffaf saplar (filamentlər) 
görünür. Onkosferlərin hər qütbündən 6 sap çıxır. Onların r ü şey mi 
yumurtanın mərkəzində saxlamağı güman edilir.

Cırtdan qurdlar yüz və hətta min ədəd olmaqla insanın və 
bəzi hallarda gəmiricilərin nazik bağırsağında parazitlik edirlər. 
Yumurta yoluxmuş insanın nəcisi ilə xaric olur. Şəxsi gigiyena 
qaydalarına əməl etmədikdə yumurtalar qapının dəstəyinə, o yu n  -
caqlara, əllərə düşür, əllər və milçəklərlə qidaya keçir. Y u murta 
ağızdan bağırsağa düşür. Burada onkosferlər qişadan azad olur 
və sonra xovlara daxil olub sürfəyə (sisteserkoidlər) çevrilirlər. 
4-6 sutkadan sonra sisteserkoidlər xovları dağıdır və bağırsaq 
boşluğuna düşürlər. Daha sonra isə bağırsaq divarına yapışır və 
bir həftə ərzində yetkin qurda çevrilirlər.

Yumurta qurdun buğumlarından bilavasitə bağırsaq boşlu-
ğuna düşə bilər. Buna görə də bəzən bağırsaqdaxili “özünüyo-
luxdurma” - autoinvaziya və ya daha dəqiqi qurdun ətraf mühitə 
çıxmadan insanın təkrarən özünü yoluxdurması (superinvaziya) 
baş verir.

Cırtdan qurdun törətdiyi xəstəlik – himenolepidoz həzm və 
s i  nir sisteminin pozğunluğu ilə təzahür edir. Bağırsaq zədə lən-
dik də qarında müxtəlif xarakterli ağrılar, formalaşmamış nəcis, 
ürəkbulanma, iştahanın pozulması müşahidə olunur. Sinir sis-
temi zədələndikdə isə baş ağrıları inkişaf edir, diqqət və yaddaş 
z ə ifl əyir, qaşınan səpgilər, konyunktivit, vazomotor rinit və s. ilə 
təzahür olunan allergiya inkişaf edir.

Əsas diaqnostik metod yumurtaları aşkar etmək məqsədilə 
nəcisin mikroskopiyasıdır. Yumurtaların ətraf mühitdə qısa müd-
dət də dağıldığını və deformasiyaya uğradığını nəzərə alaraq, 
təzə ifraz olunmuş nəcisin mikroskopiyasını həyata keçirmək l a-
zımdır. Daha yaxşı olardı ki, ifraz olunduqdan bir neçə saat keç-
məmiş götürülən nəcisdən istifadə olunsun.

Kələntəryana görə, zənginləşdirmə metodu ilə yumurtaların 
aşkar edilməsi daha effektivdir. Laborator diaqnostikanın effek-
tivliyini artırmaq məqsədilə müayinədən əvvəlki axşam 0,1 q 
işlədici (purgin) ilə birlikdə fenasal (0,5-1q) təyin etmək lazım-
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dır. Müayinə üçün nəcisi səhərlər yığırlar. Fenasal qurdun strobi-
lasını dağıdır, nəticədə çoxlu miqdarda yumurta bağırsaq boşlu-
ğuna düşüb nəcislə xaric olur. Buna görə də xüsusi dəqiq 
m   ü  a  yinələr (təmasda olanların, kliniki göstərişlərə görə, müa yi-
nə dən sonra yoxlanış müayinəsi zamanı) tələb olunarsa, qabaqca-
dan fenasal təyin etmək lazımdır.

Laborator diaqnostikada yumurtaların ifraz olunmasının döv-
riliyini nəzərə almaq lazımdır. Bu zaman müayinə olunan şəxsin 
invaziya intensivliyi nə qədər az olarsa, yumurtaların xaric edil-
mə sinin davam etmə müddəti o qədər qısa, bu dövrlər arasındakı 
fasilə isə uzun olar. Buna görə də birdəfəlik müayinə aparıldıqda 
xəstələrin yalnız 40-50%-i aşkar edilir və 5-6 gün intervalla 3 
dəfə müayinə aparmaq tövsiyə olunur.

O şəxslər sağalmış hesab olunur ki, müalicədən sonra 6 ay 
ərzində aparılan təkrari (4-6-dan az olmayaraq) müayinələr z a-
manı nəcisdə cırtdan qurdun yumurtaları aşkar edilməsin. Bəzi 
hallarda bir ilə qədər davam edən dispanser müşahidə töv si yə 
olunur, yoxlanış müayinələrinin sayını isə 8-10-a qədər a r tır maq 
lazım gəlir.

Profilaktikası. Himenolepidoza hər yerdə rast gəlinir. Daha 
çox uşaqlar xəstələnirlər. Uşaqların və məktəbəqədər müəssi-
sələ rin işçiləri və məktəblilərin (1-4-cü siniflər) laborator müa yi-
nə sini ildə bir dəfə həyata keçirirlər. Himenolepidozlu xəstələr 
a ş kar edildikdə ailənin bütün üzvləri müayinəyə cəlb edilir. M ü-
a licə-profilaktik tədbirlər uşaq kollektivlərində və yoluxmuş şəxs-
lərin ailələrində eyni vaxtda aparılır.

Sanitar rejimin tələbləri dehelmintizasiya dövründə xüsusilə 
gözlənilməlidir. Uşaqların şəxsi gigiyena qaydalarına əməl e t m ə  -
lərinə nəzarət edilməlidir. Ayaqyolular, qapı dəstəkləri, ayaqyo-
lunda suburaxıcıların, əlüzyuyanların kranlarını qaynar su ilə 
işləyirlər. İfraz olunmuş nəcisin üzərinə xlorlu əhəng səpirlər. 
Uşaqlara asanlıqla yuyula bilən oyuncaqlardan istifadəyə icazə 
verilir. cırtdan qurdla yoluxmuş qida müəssisələrinin işçilərini 
müalicə müddətində işdən azad edirlər.
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Teniarinxoz

Teniarinxoz (Taeniarhynchosis) öküz soliteri tərəfindən t ö rə -
dilir. Öküz soliteri (Taeniarhynchus saginatus) 5-6m və daha 
uzundur. Başı dairəvi formada, 1-2mm diametrində və 4 sormac-
lıdır. Qurdun böyümə zonası olan nazik boynu çoxlu buğumlara 
bölünmüş (1000-2000-ə qədər) bədən hissəsinə (strobilaya) keçir.

Bədənin başlanğıc hissəsində yerləşən cavan buğumlar kvad-
rat şəkillidir və hermafroditdir. Yetkin uc buğumlarda yumurta-
lıq vardır. Buğumların qurudulmuş preparatında bütün yumurta-
lığın 150 minə qədər yumurta ilə dolu olduğu görünür. Uc 
b  u  ğumlar yetişdikcə strobiladan ayrılır və öz aktiv hərəkətləri ilə 
bağırsaqdan xaricə çıxır. Hər gün 6-8 və daha çox buğumun ayrıl-
masına baxmayaraq, qurdun ölçüsü kiçikdir: çünki böyümə zona-
sında yeni buğumlar əmələ gəlir. Yaşama müddəti 20 il və daha 
çoxdur.

Yumurtası dairəvi və ya oval formadadır, onların qişası n a zik, 
şəffaf və rəngsizdir. İçərisində rüşeym (onkosfera) vardır. R  ü şey-
min üç cüt qarmağı vardır. Xaric edilmiş yumurtanın qi  şa sı çox 
tez dağılır. Buna görə də mikroskop altında baxdıqda yalnız o n-
kos fera görünür. Öküz soliteri insanın nazik bağırsağında p a ra-
zitlik edir. Bunlar nəcislə və ya çox zaman anal dəlikdən a k tiv 
yolla çıxırlar. Yumurtaların bir qismi buğumlar bağırsağın d a xi-
lin də və ya xaricində dağıldıqda nəcislə birlikdə xaric olur.

Buğumlar və ya nəcis ətraf mühitə düşdükdə torpaq, otlar, 
çəmənliklər və s. onkosferalarla çirklənir. Onkosferalar çirk lən-
miş qida ilə iribuynuzlu qaramalın orqanizminə düşür və əzə lə-
lər də sürfəyə çevrilir (finnalar və ya sistoserklər). Finna ların ö l-
çüsü 0,5 sm-ə qədərdir, ağ rəngli qovuq şəklindədirlər, içərisi 
şəf faf maye ilə doludur və orada yetkin qurdun başına oxşar q u-
ru luşda ağ başcıq görünür. Mal-qaranın bədənində finnalar 1-2 
ilə qədər sağ qala bilər, sonra isə məhv olurlar.

İnsanın yoluxması içərisində finna olan çiy və ya yarımçiy 
biş miş mal ətini (finnoz ət) yedikdə baş verir. İnsanın nazik b a-
ğır sağında finnanın başı çevrilir, onun divarlarına yapışır və 3 a y-
dan sonra yetkin parazit inkişaf edir.
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Öküz soliteri ilə yoluxma teniarinxoz xəstəliyinə səbəb olur. 
Xəstəni qarın nahiyəsində ağrılar, bağırsaq pozğunluğu, iştaha-
nın azalması narahat edir. Mədə şirəsinin turşuluğu aşağı düşür.

Diaqnostikanın daha əlverişli və sadə metodu buğumların x  a -
ric olub - olmamasını soruşmaqdır. Sorğunun effektivliyini a r tır-
maq məqsədilə buğumdan hazırlanmış preparatları nümayiş e t di-
rir lər. Sorğudan müsbət nəticə aldıqda xəstəyə xaric edilən 
b   u   ğ umları laboratoriyaya gətirmələrinin vacibliyini bildirirlər. 
B ə zi şəxslər, məsələn, uşaqlar, yeniyetmələr, qocalar, qida müəs-
si  sələrinin işçiləri, heyvandarlar buğumların xaric edilməsi fak-
tını tibb işçisindən gizlədə bilərlər.

Teniarinxozla mübarizədə mühüm məsələlərdən biri öküz s o-
li teri ilə yoluxmuş şəxslərin aşkar edilməsi və dehelmin tiza s i ya-
dır. Xəstələnmiş şəxsləri qeydiyyatdan aşağıdakı hallarda ç ı xar-
maq olar: sorğu nəticəsində 3 mənfi nəticə alındıqda; nəcisin və 
perianal qaşıntının müayinəsindən sonra mənfi nəticənin alın-
ması əsasında müayinədən 6 ay və daha çox müddət keçdikdə.

Profilaktiki tədbirlər kompleksinə malikanələrdə və ferma-
larda ayaqyoluların tikilməsi, mal-qaranın yeminin fekal çirk lən-
mə dən qorunması, heyvanların həyətlərdə kəsilməsinin qadağan 
olunması, ətin sanitar ekspertizası, əhalinin sanitar maarifl ən-
mə si, ət xörəklərinin düzgün hazırlanması aiddir.

Tenioz

Tenioz (Taeniosis) donuz soliteri tərəfindən törədilir. Donuz 
s o literi (Taenia solium) xarici görünüşcə öküz soliterinə oxşayır, 
lakin uzunluğu 3 m-dən çox deyildir, diametri 0,6-2 mm-dir. Baş 
hissəsində 4 ədəd sormacdan başqa, 22-32 ədəd qarmaq da vardır.

Qarmaqları olduğuna görə ona silahlı soliter də deyilir. Yet-
kin buğumlar 50 minə yaxın yumurtaya malikdir və onlar öküz 
s o literində olduğundan daha qısadır. Yumurtalıq həmişə 8-12 yan 
şaxələrə malik olur. Buğumlar aktiv hərəkət etmir. Donuz və öküz 
soliterinin onkosferləri bir-birindən praktiki olaraq fərq lən di  rilmir.

Donuz soliteri insanın nazik bağırsağında parazitlik edir (bir 
neçə il). Buğumlar ətraf mühitə nəcislə xaric edilirlər. Əgər o n kos -
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ferlər donuzlar tərəfindən udulursa (çirklənmiş qidanı və ya xəs tə 
insanın nəcisini yedikdə), onda bu heyvanların əzə lə lə rin də 2-2,5 
aydan sonra quruluşuna görə öküz soliterinin finnalarını xatırla-
dan finnalar inkişaf edir.

İnsan termiki emaldan kifayət qədər keçirilməmiş finnozlu 
donuz ətindən qida kimi istifadə etdikdə yoluxur. Bəzi hallarda 
insan onkosferlərlə də – xəstə şəxsdən ağız vasitəsilə və ya qus-
ma zamanı onkosferlər bağırsaqdan mədəyə düşdükdə y o luxa 
bilər (autoinvaziya). İnsanın donuz soliterinin onkos fer lə ri ilə y o-
luxması nəticəsində dərialtı toxumada, əzələlərdə, göz lər də, baş 
beyində finnalar (sistoserklər) inkişaf edir və beləliklə, ağır xəs tə-
lik – sistoserkoz başlayır.

Sistoserklər şəffaf qovuq olub, darı böyüklüyündən 1,5 sm-ə 
qədər ölçüdədirlər. Sistoserklərin formalaşması üçün 2-4 ay vaxt 
tələb olunur. Onlar insan orqanizmində bir neçə il, donuzlarda 
isə iki ilə qədər yaşayırlar və bundan sonra ölür və kalsium duz-
larının çökməsi nəticəsində əhəngləşirlər.

Yetkin donuz soliteri teniarinxoza oxşar olan tenioz xəs tə li-
yi ni törədir. Diaqnostika məqsədilə insanın nəcislə ifraz etdiyi 
buğum lara baxır və nəcisin mikroskopiyasını həyata keçirirlər. 
Buğum larda yumurtalığın çıxacaq dəliyinin olmaması və b u-
ğum  ların nəcislə passiv yolla xaric olunması ilə əlaqədar donuz 
soliterinin yumurtasını və ya onkosferi nəcisdə tapmaq teniarin-
xozda oldu ğundan daha çətindir. Buna görə də teniozdan şüb hə-
lən dikdə xəstədən buğumları nəcislə xaric edib-etməməsini s o-
ruş maq və nəcisi bir neçə dəfə müayinə etmək lazımdır.

Qeyd etmək vacibdir ki, donuz və öküz soliterlərinin on kos-
fer lərini bir-birindən fərqləndirmək mümkün deyildir. Belə halda 
laboratoriya rəyində tenida onkosferlərinin aşkar edilmə sini qeyd 
edirlər (hər iki soliterin daxil olduğu fəsilənin adı “t e ni idlər” 
adından götürülmüşdür). Müvafiq olaraq xəstəliyə tenidoz diaq-
nozu qoyulur.

Buğumların ifraz olunma xarakterinə və onların quruluşuna 
görə teniarinxozu və teniozu, adətən, bir-birindən fərqləndirmək 
mümkündür. Son növün diaqnozunu dehelmintizasiya zamanı 
xaric olmuş qurdların skoleksinin (baş hissəsinin) öyrənil mə si-
nin əsasında da qoymaq olar (cədvəl).
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cədvəl.  Öküz və donuz soliterlərinin buğumlarının və 
skolekslərinin quruluşunda olan fərqlər

№ Əlamətlər Öküz soliteri Donuz soliteri

1
Xəstədə buğum la rın x a-
ric edilmə si nin xarakteri

Aktiv, özbaşına,
a də   tən; defekasiya
ak tın dan asılı o l m a  -
dan

Passiv, defeka siya 
aktı zamanı

2 Buğumların hə rə kət liliyi hərəkətli hərəkətsiz

3

Yetkin buğumlar
a) uzunluğu, mm
b) eni, mm
c) uzunluğun enə nisbəti
d) forma

16-20
4-7
1:3 –1:4
daha çox qabarıq

10-12
5-6
1:2
az qabarıq

4 Yumurtalığın quruluşu

Yumurtalığın orta 
s  ü  tunundan hər t ə-
rə fə 18-36 yan
ş a  xə çıxır

Yumur talığın or ta 
s ü  tu nundan hər t ə-
rə fə 8-12 yan şaxə 
çıxır

5
Qarmaqların 
olması

Yoxdur
Tac şək lində 22-32 
ədəd olur

 
Sistеserkoz diaqnozu kliniki, rentgenoloji və laborator məlu-

mat ların (Seroloji müayinə metodları) əsasında qoyulur.
Profilaktika məqsədilə xəstələrin mütləq şəkildə müalicə o  l un  -

masının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Onkosferlərlə yoluxmaya yol 
verməmək üçün xüsusilə laborantların şəxsi gigiyena qaydala-
rına əməl etmələri vacibdir. Ətraf mühitin insan nəcisi ilə çirk-
lən məsinə yol verməmək və donuzların insan nəcisi ilə qida-
lanmasının qarşısını almaq lazımdır. Donuzları qapalı şəraitdə 
saxlamaq məsləhət görülür.

Əhaliyə donuzların nəzarətsiz şəkildə həyətlərdə kəsil mə si nin 
təhlükəli olmasını və sanitar-baytar nəzarətin məqsədəuyğun o l-
masını izah edirlər. Əti, xüsusilə baytar nəzarətindən keç mə miş 
əti yaxşıca bişirmək lazımdır.
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Exinokokkozlar

Exinokokkozlar (Echinococcoses) qədimdən məlumdur. Hip  -
pokrat onu “su ilə dolu qaraciyər” adlan dırmışdır.

Exinokokkozların kliniki-epidemioloji xüsusiyyətlərinə görə 
oxşar olan iki forması – hidatioz və alveolyar exinokokkoza rast 
gəlinir.

Hidatioz exinokokkoz – Echinococcus�qranulosus, alveolyar 
exinokokkoz – Ech.�multilokularis tərəfindən törədilir. O, lentşə-
killi qurddur, uzunluğu 3,4-6,19mm, eni 0,47-0,98 mm-dir, ba -
şın  da 4 sormacı və qarmacıqları vardır, bədəni 3-4 proqlotidadan 
ibarətdir. Sonuncu proqlotidi yumurta ilə dolu olur. Qurdun sür-
fə si bir boşluqlu (Ech.unicularis) qovuq şəklindədir. Onun divarı 
iki qata bölünür: xarici – kutikulyar və daxili – herminativ. D a-
xili qatda içərisi maye və yüzlərlə skolekslə dolu divaryanı boş-
luqlar əmələ gəlir.

Exinokokkozda invaziya mənbəyi ətyeyən heyvanlar – x ü su-
silə it, qurd, çaqqaldır. Bu heyvanlar parazitin həm də son sahi-
bidir. Onların bağırsağında qurd cinsi yetişkənliyə çatdıqdan 
s on  ra sonuncu proqlotid qopub nəcislə xaric olur. İnsan və o t ye-
yən heyvanlar helmintin aralıq sahibi hesab edilir. İnsan itlə sıx 
təmas zamanı, habelə çiy su, göyərti, meyvə- tərəvəz vasitəsilə 
yoluxur.

İnsanın mədə-bağırsağında yumurtadan çıxan onkosfer qan 
döv ranı ilə qaraciyrə və digər orqanlara yayılır. 5-6 ay ərzində 
onlar sürfə mərhələsini keçərək 5-20 mm ölçüdə exinokokk kis-
ti nə çevrilirlər. Toxumanın xüsusiyyətindən asılı olaraq, xüsusilə 
ağci yər lərdə, kista xeyli böyük ölçülərə çata bilər. Tədricən kis-
tin ətrafında fibroz (xitin) kapsula əmələ gəlir. Parazitin m ü ba-
dilə məhsulları intoksikasiya əlamətləri törədir və orqanizmi sen -
si bi lizə edir. Exinokokk kistinin partlaması nəticəsində m a ye nin 
qarın boşluğuna dağılmış skolekslər ikincili exinokokkoza səbəb 
olur. Exinokokk kisti böyüdükcə orqan və toxumalara mexaniki 
təsir göstərir. Kapsulaya kalsium duzlarının çökməsi nəticəsində 
kirəcləşmə baş verir. Kistin ölçüləri 11 mm-dən 40 sm-ə qədər 
ola bilər. Onun içərisi şəffaf maye ilə dolur. Bəzən öd qarışır. 
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Böyük kistin içərisində xitin qişa ilə əhatə olunmuş çoxlu qız 
qovucuqlar vardır. Kistli orqanlar distrofik dəyişikliyə uğrayır, 
b ə zən kistə yaxın sahələrdə iltihab, hətta serroz inkişaf edir. P a-
razitin ölməsi və kistin irinləməsi kəskin irinli proses əla mət ləri 
törədir.

Exinokokkozun inkubasiya dövrü uzun çəkir. Xəstəliyə məx-
sus əlamətlər ləng inkişaf edir. Ona görə də exinokokkozun g e-
di şi üç mərhələyə bölünür: latent, ya simptomsuz dövr, əlamət lə-
rin üzə çıxması dövrü və ağırlaşmalar dövrü.

Xəstəliyin birinci dövrü təsadüfən, operativ müdaxilə, rentge-
noloji müayinə, USM, tomoqrafiya və s. nəticəsində aşkar edilir.

İkinci mərhələnin klinik təzahürləri exinokokk kistinin yerin-
dən asılı olaraq yerli və ümumi simptomlarla xarakterizə olunur. 
P a razitin mübadilə məhsullarının sorulması iştahanın azal ması, 
ağırlaşma, başgicəllənmə, başağrısı, zəiflik, əmək qabi liyyətinin 
azalması, subfebril qızdırma, allergik simptomlar – səpgi, dəri 
q  a  şı n ması və s. verir. Xəstə epiqastral və sağ qabırğa altında a ğ-
rı, ağırlıq, təzyiq hiss edir. Qaraciyər böyüyür, bərkiyir, ağrısız 
olur. Bəzən onun səthində yumşaq konsistensiyalı exi nokok kisti 
ə l  lənir. Kistin divarı kirəcləşdikdə taxtanı xatırladır.

Üçüncü dövr bir neçə il çəkə bilər. Beyinin exinokok ko zun-
 da ən kiçik kist belə erkən ağır nevroloji əlamətlər – iflic, b e yin-
cik pozğunluqları verir. Bəzən xəstəlik ciddi ağırlaşma, məs, q a-
raciyərin exinokokkozunda – assit, sarılıq, ağciyərin 
e  x i  n o  kok kozunda – ağciyərlərin atelektazı, divararalığı orqanla-
rının yer də yişməsi, sümüyün exinokokkozunda – sekvestrlərin 
(boş  luq ların) yaranması şəklində təzahür edir.

Exinokokkozda həqiqi residivlər təkrar yoluxmanın nəti cə-
sin də baş verir və sərbəst, təkrar xəstəlik kimi qəbul edilir. Hətta 
cərrahi müdaxilədən uzun illər sonra əvvəlki iş yerlərinə qayıt-
mış şəxslərdə belə residivlərə təsadüf edilir. Yalançı residiv isə 
m ü a licədən az sonra baş verir və adətən, cərrahi müdaxilənin r a-
di kal olmaması, kisənin partlaması ilə əlaqələndirilir.

Exinokokkozlu xəstələrin hemoqrammasında eozinofiliya, 
EÇS-in artması aşkar edilir. Bəzən qaraciyərin funksional sınaq-
ları da dəyişir. Exinokokkozun proqnozu ciddi olur.
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Diaqnoz epidemioloji anamnezə, klinik mənzərəyə, labo ra-
tor, instrumental müayinələrə və allergik sınağa əsaslanır.

İmmunoloji müayinələrdən exinokokk kistinin mayesindən 
hazırlanmış antigenlə DHAR, lateks aqqlütinasiya reaksiyası tət-
biq edilir. Dəri-allergik Katsoni sınağı qoyulur. O, qaraciyər exi-
nokokkozunda daha həssas sayılır. Rentgenoloji, USM, an gio-
qrafiya, qaraciyərin exoqrafiyası və kompyuter tomoqrafiyası, 
l a po ro skopiya, diaqnostik laporotomiya diaqnozu dəqiq ləş dir-
mə yə imkan verir.
 

Difillobotriozlar

Difillobotriozların (Diphillobothriosis) törədicisi Diphyllo-
bothrium cinsinə aid 10-dan çox növü olan lentşəkilli qurdlardır. 
Ən çox D.latum (enli lentcə) öyrənilib. Strobilanın uzunluğu 10 
metrə çatır, 3-4 min proqlotidadan ibarətdir. Onlar baş tərəfdə 
geniş, quyruq tərəfdə kvadrat şəklində olur. Skoleksində iki uzun 
sorucu şırımı – botriləri vardır. Yumurtaları (70-45 mk) oval for-
madadır, iki konturlu qişası olur, qapaqlıdır.

Difillobotriozların ocaqları Avropanın bir çox ölkələrində, 
c ə nubi Amerikada, Avstraliyanın şərq sahillərində, Mərkəzi Afri-
kada (göllər bölgəsində) yerləşmişdir. D.latum biohelmintozdur, 
zoonozdur. Son sahibi və invaziya mənbəyi insandır, nadir hal-
larda balıq yeyən heyvanlardır. Yetkin qurdlar nazik bağırsaq-
larda parazitlik edir. İlk aralıq sahib xərçənglər (cyclops və s.), 
ikinci – balıqlardır.

Onların orqanizmində sürfələr – pleroserkoidlər əmələ gəlir. 
İnsan yaxşı bişməmiş və duzlanmamış balıq və ya kürü yedikdə 
yoluxur. İnvaziyaya qarşı ümumi həssaslıq müəyyən edilir.

Difillobotrilər orqanizmə mexaniki və toksik-allergik təsir 
göstərir. Helmint botriləri ilə bağırsağın divarını sıxaraq onu a t-
ro fiyaya və nekroza uğradır. Həm qurdun mübadilə məhsulları, 
həm də nekroz sahəsindən sorulmuş toksinlər və dəyişilmiş z ü-
lal lar orqanizmi sensibilizasiya edir. Endogen olaraq B12 vitamini 
və fol turşusu çatışmazlığının meqaloblastik anemiyanın pato ge-
ne zində böyük əhəmiyyəti var. İnvaziya dövrü bəzən 10 ilə qədər 
davam edir.
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Çox vaxt invaziya simptomsuz gedir. Bəzən zəiflik, başağ-
rısı, başgicəllənmə, əmək qabiliyyətinin azalması, mədə-bağır-
saq pozğunluğu, ürəkbulanma, qusma, qarının hər yerində və 
e pi qastrumda yeməklə və defekasiya ilə əlaqəsi olmayan müx tə-
lif ağrılar, meteorizm, qəbizlik və ishal olur, onlar bir-birini əvəz 
edir. Çoxlu parazitin toplanması dinamiki, və ya obturasion b a-
ğır   saq keçməzliyinin yaranmasına gətirib çıxara bilər.

Diaqnozu hiperxrom anemiya və nəcisdə D.latum yu mur-
tasının və ya strobilanın hissələrinin tapılmasına əsasən qoyulur.

Fassiolyoz

Fassiolyozu (Fasciolesis)�qaraciyər sorucusu – Fasciola�hepa-
tica�və�F.gigantica törədir. Onlar 20-16x5-12 mm iri ölçülü yastı 
qurdlardır. Baş tərəfdəki tüklü xortumda ağız və qarın sormacları 
yerləşir. Qurdun yumurtaları da iri olur.

Fassiolyoz – zoonoz xəstəlikdir. İnfeksiya mənbəyi kimi i n-
sa nın rolu azdır. Qurdun son sahibi insan və müxtəlif kənd 
təsərrüfatı heyvanları, aralıq sahib – molyusklardır. Nəcislə bir-
lik də qurdun yumurtası suya və nəm torpağa düşür. 4-6 həftə 
ərzində inkişaf edərək kirpikli sürfələrə – merasidilərə çevri lir-
lər. Onlar molyuskların orqanizmində qeyri-cinsi yolla çoxa la raq 
quyruqlu sürfələr – serkari əmələ gətirir. Serkari su bitki lərinin 
göv dələrinə yapışır və invazion sürfələrə – adoleskarilərə çevri-
lir. Fassiolanın qeyri-cinsi inkişaf dövrü 4-6 həftə çəkir. Suda və 
bitkilərin üzərində 2 ilə qədər yaşayır, quru şəraitdə tez ölürlər. 
İnsan gölməçədən su içdikdə, su bitkiləri, göyərti, meyvə vasi tə-
si lə yoluxur.

Son sahibin orqanizmində sürfələr – adoleskarilər bağır sa ğın 
selikli qişasına yapışır, dərinə keçərək qan dövranına düşür və 
qaraciyərə, öd yollarına gətirilir, orada inkişaf edir, 4-5 aydan 
sonra yumurta qoymağa başlayır. Yetkin helmintlər 3-5 ildən çox 
yaşayır. Sürfələrin miqrasiya dövründə onun metabolitləri or qa-
nizmə fermentativ-toksiki və sensibilizəedici təsir göstərir. Xəs-
tə liyin xroniki mərhələsində sürfələr xolangiolları və qaraciyər 
pa renximasını zədələyərək öd yollarında, öd kisəsində üzvi d ə-
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yi   şik liklər, xolestaz əmələ gətirir, bakterial infeksiyanın inkişafı 
üçün şərait yaradır. Bəzən fassiolalar dərialtı toxumaya, a ğ ci yər-
lə rə, qarın boşluğuna, göz almalarına və başqa toxumalara yayılır.

Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün seroimmunoloji və parazito-
loji müayinələr tətbiq edilir. Xəstəliyin erkən dövründə presipi-
tasiya reaksiyası, dəridaxili allergik sınaq qoyulur. Sonrakı mər-
hə lələrdə nəcisin və oniki barmaq bağırsağın möhtə viy ya tı nın 
mü a yinəsi fassiola yumurtalarını tapmağa imkan verir.

Opistorxoz

Opistorxozu (Opisthorchosis)� iki növ trematod – Opisthor-
chis�felineus�və�O.viverini�törədir. O.felineus-un uzunluğu 4-13, 
eni 1-3,5 mm-dir. Yumurtaları solğun- sarı rəngli və qapaqcıqlı 
olur.

İnsanda opistorxozu K.N.Vinoqradov (1891) təsvir etmiş dir. 
M . Askenazi (1904) onun balıqlardan insana keçməsini gös tər-
miş dir.

İnvaziya mənbəyi insan və ətyeyən heyvanlar – pişik, tülkü, 
it, aralıq sahibi – molyusklardır. İnsanın və heyvanların nəcisi ilə 
suya düşmüş yumurtaları molyusklar udur.

Yumurta sürfəyə – serkariyə çevrildikdən sonra yenidən suya 
düşür. Serkarilər balığın dərisindən dərialtı toxumaya keçir, b u-
rada metaserkarilərə çevrilir. Belə balığı çiy və ya ala-çiy y e dik-
 də insanlar və heyvanlar yoluxurlar. Opistorxoz təbii-ocaqlı p e-
ro ral biohelmintozlara aiddir.

Sürfələr 2 həftə ərzində cinsi yetişkən opistorxlara çevrilir, 
q  a  ra ciyərdaxili və qaraciyərxarici öd yollarında, öd kisəsində və 
m ə dəaltı vəzinin axacağında parazitlik edir. Onlar axacaqların 
d i varını zədələyir, ödün və pankreas şirəsinin axmasına maneçi-
lik t ö rədirlər. Qurdun mübadilə məhsulları orqanizmi sensibilizə 
edir. Tədricən öd yollarında bakterial infeksiyanın inkişafı üçün 
ş ə rait (xolanqit, xolelitiaz) yaranır. Öd yollarında interoreseptor-
ların qıcıqlan ması mədənin, oniki barmaq bağırsağın, ürək-da-
mar sisteminin funksiyasını pozur, öd yollarının epitel qişası h i-
per pla zi ya ya uğrayır və sklerozlaşır. Bəzən qaraciyərin birincili 
xər çən gi inkişaf edir.
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Diaqnozu xəstəliyin klinik mənzərəsinə, epidemioloji ana m-
ne zə, nəcisdə və oniki barmaq bağırsaq möhtəviyyatında opis-
torxis yumurtalarını tapmaqla dəqiqləşdirirlər.

Klonorxoz

Klonorxozun (clonorchosis,�clonorchiasis) törədicisi clo nor -
chosis silensis iki ağızlı yastı qurdlar olub, uzunluğu 10-20 mm, 
eni 2-4 mm-dir. Ağzında və qarnında sormacları vardır. Yumurta-
sında formalaşmış mirasid sürfələri yerləşir. Paraziti Mak-Kon nel 
(1874) tapmışdır. Xəstəliyə Çində, Koreyada, Yapo ni ya da d a ha 
çox rast gəlinir.

İnvaziya mənbəyi insan və bəzi heyvanlar – pişiklər, itlər, 
vəh şi ətyeyənlərdir. Onların nəcisi ilə suya düşən yumurta aralıq 
sahiblər – molyusklar tərəfindən udulur, orada quyruqlu sürfəyə 
çevrilərək xaric olur və əlavə sahibin – balığın bədəninə keçir. 
Balığın əzələsində onlar definitiv sahib üçün invazion sürfələrə – 
metaserkariyə çevrilir. İnsan və heyvanlar çiy balıqla yoluxurlar.

Patogenezin əsas amillərinə qurdun toksiki və mexaniki t ə-
sirləri aiddir. Bununla əlaqədər olaraq, allergik və sinir-reflektor 
dəyişikliklər baş verir.

Patoloji anatomik dəyişikliklərdən xolangit, hepatositlərin piy 
distrofiyası, öd yolları və mədəaltı vəzi axacaqlarının polipozu və 
adenomatozu nəzərə çarpır.

Xəstəlik qızdırma və allergik əlamətlərlə kəskin başlayır. Q a-
ra ciyər böyüyür, skleralar bir qədər saralır. Eozinofiliya 10-40%-ə 
çatır. 3-4 həftədən sonra kəskin əlamətlər itir və xəstəlik xroniki 
formaya keçir. Bu zaman sağ qabırğa altında kürəyə, boynun sağ 
tərəfinə yayılan ağrı qeyd edilir. Bəzən ürəkbulanma, qusma, 
baş gicəllənmə, əsəbilik meydana çıxır. Qaraciyər, öd kisəsi nahi-
yəsi ağrılı olur, qaraciyərin funksiyası pozulur. Xəstəliyin gecik-
miş dövrlərində xolangit, diskineziya, hepatit inkişaf edir. Bəzən 
xəstəlik qaraciyərin xolangit serrozu, irinli xolangitlə ağırlaşır.

Diaqnozu nəcisdən və oniki barmaq bağırsaq möhtəviy ya tın-
dan klonorxozun yumurtalarını tapmaqla təsdiq edirlər. Seroloji 
r e ak siya və allergik sınaq da tətbiq olunur.
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Metaqonimoz 

Metaqonimozun (metagonimosis) törədicisi – Metagonimus 
yocogawаi – 1-2,5x0,4-0,7 mm ölçüdə trematod qurdlardır, üzəri 
iynəciklərlə örtülüb. Yumurtasının qapaqcığı, əks tərəfdə qabar-
cığı olur.

Metaqonimoza Çində, Koreyada, Yaponiyada, Filippin ada-
larında rast gəlinir. Peroral biohelmintozdur, təbii ocaqlı xəstə lik-
dir. Qurdun son sahibi və invaziya mənbəyi insan, it, pişik, d o nuz 
və vəhşi ətyeyən heyvanlar, aralıq sahibi – molyusklar, o cüm-
lədən Melania libertina-dır. Əlavə sahibi kimi balıqlar rol oyna-
yır. Molyusklar orqanizmində parazit serkariyə qədər inkişaf edir. 
Sonra balığın bədəninə keçərək metaserkariyə çevrilir. İ n san çiy 
balıq yedikdə və ya onun pulcuğunu udduqda yoluxur.

Orqanizmə həm yaşlı parazitlər, həm də onun sürfələri təsir 
gös tərir. Bağırsaqda metaserkaridən çıxan sürfələr selikli qişaya 
girir və orada dar keçidlər əmələ gətirir. İki həftədən sonra parazit 
cinsi yetkin formaya çatır və bağırsağın boşluğuna düşür. P a ra-
zitin mübadilə məhsulları orqanizmi sensibilizasiya edir, ona tok-
siki təsir göstərir.

İnkubasiya dövrü 7-10 gün çəkir. Xəstəliyin erkən mərhə lə-
sin də allergik əlamətlər, sonra mədə-bağırsaq pozğunluğu – i s hal, 
qurultu, köp əmələ gəlir. Bəzən xroniki enterit inkişaf edir. Xəs-
təlik residiv verir.

Diaqnozu nəcisdən qurdun yumurtası tapmaqla dəqiq ləş di ri lir .

Paraqonimoz

Paraqonimozun (Paragonimosis) törədicisi – Paragonimosis 
cestermani (ağciyər sorucusu) yastı qurddur, uzunluğu 8-16, eni 
4-8 mm-dir. İnsanda qurdun başqa növlərinə də rast gəlinmişdir.

S.Rinder (1879) xəstəliyin törədicisini insan meyidinin a ğ ci-
yər lərindən tapmışdır. Bels və Manson (1880) ağciyər para qo  -
nimozunun klinik mənzərəsini təsvir etmişdir. Xəstəliyə Asi ya, 
Afrika, cənubi Amerika və Rusiyada rast gəlinir.

Parazitin əsas sahibi insan, it, pişik və donuzdur. Qurd b r on x -
larda yerləşir. Bəzən diafraqmaya, plevraya, beyinə və s. keçir. O, 
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aktiv şəkildə suya düşür və ara sahibin orqanizminə – molyusk-
lara daxil olur. Paraqonimozun sürfə mərhələsi quyruqlu 
sürfələrin – serkarilərin yaranması ilə başa çatır. Serkarilər isə 
müx  təlif xərçənglərin orqanizminə keçərək metaserkarilərə çevri-
lir. Belə xərçəngləri insan çiy şəkildə və ya yaxşı duzlanmamış 
hal da yedikdə yoluxur.

Son sahibin orqanizmində sürfələr qişasını itirir, bağırsağın 
divarından qarın boşluğuna keçir, diafraqmaya, ağciyərlərə və 
baş qa orqanlara daxil olur, 3 aydan sonra cinsi yetişkən formaya 
çevrilir və yumurta qoyurlar. Xəstəliyin patogenezində toksik-
allergik reaksiyalar, helmintin mexaniki təsiri, ikincili bakterial 
infeksiya rol oynayır.

Miqrasiya vaxtı sürfələr daxili orqanlarda dar keçidlər əmələ 
gətirir və qanaxmalara səbəb olur. Ağciyərlərin parazit olan yer lə-
rində 2-10 sm böyüklüyündə infiltratlar yaranır. 2 ay ərzində o n lar 
1-6 sm ölçülü fibroz kisələrə çevrilirlər ki, onların içərisi k a zioz 
kütlə və qırmızı-şokolad rəngli maye və ya irin qarışıqlı s  e  liklə, 
qurd yumurtası ilə dolur. Kisəciklər sonralar fibroz bir ləş dirici 
toxuma ilə əvəz olunur. Müalicə aparılmadıqda pnevmoskleroz, 
kirəcləşmə baş verir. Beyində kista, çapıq və abses t a pılır.

İnkubasiya dövrü 2-3 həftə və ya 2-3 gün çəkir. Xəstəlik kəs-
kin (abdominal, plevro-ağciyər) və xroniki ola bilər. Kəskin a b-
do   minal forma enterit, hepatit, xoşxassəli aseptik peritonit şək-
lin də təzahür edir. Kəskin paraqonimoz allergik miokardit və 
m e nin qoensefalitlə ağırlaşır. Xroniki formada irinli plevritə, güc-
lü ağciyər qanaxmasına rast gəlir.

Diaqnoz bəlğəmdə, nəcisdə yumurtaların tapılması və ağci-
yər lərin rentgen müayinəsi ilə dəqiqləşdirilir. İlk 3 ay ərzində, 
ə sa  sən, allergik sınaq, Seroloji reaksiyalar tətbiq edilir.

Anizakidoz 

Anizakidoz (anisacidosis). İlk dəfə 1960-cı ildə Hollandi ya-
 da insanlarda çox vaxt sonu letallıqla nəticələnən ağır bir xəs tə-
lik aşkar edildi. Bu xəstəliyi bağırsağın “eozinofil fleqmonası” 
a d  lan dırdılar. Məlum oldu ki, xəstəliyin törədiciləri atlantik s i yə-
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nək balıqlarında parazitlik edən (Anizakis) anizakis sinfinə mən-
sub olan nematodların sürfələridir. Sonrakı tədqiqatların nəti cə-
sin də aydın oldu ki, anizakidozun törədiciləri dünyanın bü tün 
okean və dənizlərində yayılmışdır və onların definitiv sahibi d ə-
niz məməliləridir. Anizakis sinfinə malik olan nümayəndələr 26 
növ kitəbənzərlərdə və 12 növ kürəkayaqlılarda, onların sür fə-
ləri isə bu nematodların aralıq sahibləri sayılan 120 növ balıq-
larda qeydə alınmışdır.

İnsan anizakidlərin sürfələri ilə qidada zərərsizləşdirilməmiş 
ara lıq sahibi olan balıq ətindən hazırlanmış məhsulları və eləcə də 
mol yusklardan istifadə etdikdə yoluxur. İnsan orqanizminə düş müş 
sürfələr müəyyən inkişaf mərhələsi keçirir, lakin sonrakı morfoge-
nez başa çatmır. Belə ki, insan invaziya üçün “bioloji d a lan”dır.

Anizakidoz müxtəlif ölkələrdə qeydə alınır. Yaponiyada hər il 
xəstələrin sayı 3000-ə çatır, buna səbəb onların qidada çiy hal da 
müxtəlif növ balıqlardan istifadə etməsidir.

Şimali Avropanın bir sıra ölkələrində əhali qidada yaxşı duz-
lanmamış siyənək, ABŞ-da somğa və xanı balığından istifadə 
etdikdə yoluxur. Son illərdə anizakidoza yoluxma halları art mış-
dır. Buna səbəb satış məqsədilə bazarlara çoxlu miqdarda balıq-
ların gətirilməsi və eləcə də əksər restoranlarda termiki emaldan 
yax şı keçirilməmiş milli balıq xörəklərinin bişirilməsidir.

İnvaziya kəskin allergik əlamətlərlə və mədə-bağırsaq yolu-
nun selikli qişasında əmələ gələn parazitar qranulomalarla və n ə t-
icədə əmələ gələn bağırsaq keçməməzliyi və ağrı sindromu ilə x a-
rakterizə olunur.

Diaqnoz anamnezdə (balıq qəbul edilməsi) və klinik mən zə-
rə yə əsasən təyin edilir. Bəzən qusuntu kütləsində və nəcisdə sür-
fələr aşkar edilir.

Larva Miqrans simptomokompleksi

Larva miqrans (azan, gəzən sürfə) insanın infeksiya mən-
bə yi olmadığı zoohelmint sürfələrinin törətdikləri xəs tə lən mə 
v ə ziy yətidir. Onun dəri və vissseral formalarına rast g ə li nir.

Dəri forması – larva�miqrans�cutanea su quşlarının trematod-
ları – Schistomatidae spp. və nematodlar – Ancylostoma canis, 
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A.brasiliensis, A.strongyloides və s. sürfələri tərəfindən törədilir. 
Sür fələr torpaqdan və sudan dəriyə düşür və yerli allergik reak-
siya – infiltrat, ödem və kapillyarların zədələnməsinə səbəb olur.

Parazitin daxil olduğu yerdə dərhal göynəmə, gizilti və q a-
şın ma meydana çıxır. Sistosomotidlərlə yoluxduqda serkarinin 
düş düyü yerdə əmələ gələn papula 1-3 gün ərzində qabıqlan-
maya keçir. Ümumi əlamətlərdən üşütmə, qızdırma, yerli və y a-
yılmış səpgilərə rast gəlinir və tez də çəkilir, yerli əlamətlər az 
d a vamlı olur, 1-2, bəzən 4-6 həftəyə itirlər.

Nematod sürfələri dərialtı hərəkət edərək zolaqlı derma titlər 
yaradır. Visseral forma – larva�miqrans�visseralis ətyeyən hey-
van ların sestodlarının (Sparqanum mansani, s.proliferum, Multi-
ceps spp.) və nematodlarının (Toxocara canis, T.mustax, T.Leo-
nia, Filarioidea, Heraticola və s.) sürfələri tərəfindən törədilir.

Əsasən 1-4 yaşlı uşaqlar qurdun yumurtalarını ərzaq və su ilə 
ud duqda yoluxur və aralıq sahibə çevrilirlər. Sürfələr bağır saq-
dan qan vasitəsilə daxili orqanlara yayılır. 5-10 sm ölçülü q o-
vuq  cuqlar əmələ gətirərək toxumaların funksiyalarını pozurlar.

Visseral formanın əlamətləri yoluxmadan 4-5 ay sonra başla-
yır. Əvvəlcə ümumi zəiflik, əhvalın pisləşməsi, bəzən allergik 
səp gi əmələ gəlir. Sonrakı təzahürlər parazitin yerləşməsindən 
ası lıdır. Soliterin sürfələri – senurlar, yəni sistiserklər baş beyni 
və onun qişalarını zədələdikdə kəllədaxili təzyiqin artması, yəni 
sis  teserkoz və ya senuroz əlamətləri – baş ağrısı, parez və ifliclər, 
epilepsiya tutmaları və s. baş verir. Sürfələr onurğa beynində, 
göz lərdə, seroz qişada, əzələlərdə də yerləşə bilər.

Larval helmintozlar eozinofiliya, leykomoid reaksiya və EÇS-in 
artması ilə özünü göstərir.

Diaqnoz klinik-epidemioloji məlumatlara, seroallerqoloji və 
ins  trumental müayinələrə, bioptatın yoxlanmasına əsasən dəqiq-
ləşdirilir.

Profilaktikası sanitar-gigiyenik və baytar tədbirlərindən iba-
rət  dir.
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Protozoy invaziyalar

Protozoy invaziyaların ümumi xarakteristikası

Protozoy invaziyalar heyvani mənşəli törədicilər (zoo para zit-
lər) tərəfindən törədilən çoxsaylı parazitar xəstəliklər qru punda 
x ü susi yer tutur. Protozoy invaziyaların törədiciləri – PROTO-
ZOA və ya ibtidailər tipinin nümayəndələri olub, birhüceyrəli o r-
qanizmlər sayılır. Buna baxmayaraq, onlar öz quru luşunun, o 
cüm  lədən antigen strukturunun mürəkkəbliyi baxı mından digər 
mikroorqanizmlərdən (viruslar və bakteriyalardan) əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənirlər. Digər birhüceyrəli parazitlər kimi, ibti da-
ilər də sahib orqanizmdə çoxalır, onların sayı isə (və deməli, vur-
duqları ziyan da) müəyyən dərəcədə sahib orqa nizmin im mun 
c a vabı ilə tənzimlənir. Lakin protozoy invazi yalar da im munitet, 
bir qayda olaraq, qeyri-sterildir, bunun nəticəsində xəstəlik uzun-
müddətli, xroniki gedişata malik olur.

İnsanın protozoy xəstəlikləri qrupu nisbətən kiçik olub, daxi-
lində 50 nozoformanı cəmləşdirir, bununla belə, immunoloji b a-
xımdan bu qrup olduqca müxtəlifdir. Onun səbəbi törə di ci lə rin 
həyat tsikllərinin rəngarəng, bir-birindən fərqli olması, sahib o r-
qa nizmdə lokalizasiyanın oxşar olmaması, həmçinin ibtidai lərin 
immun orqanizmdə yaşayıb artması üçün istifadə etdikləri mexa-
nizm lərin müxtəlif olmasıdır.

Daima və ya müvəqqəti olaraq digər orqanizmlərin hesabına 
y a şayan və onlardan yaşayış yeri və qida mənbəyi kimi istifadə 
edən orqanizmlər parazitlər adlanır. Heyvan mənşəli parazitlər 
t   ə     rə findən törədilən xəstəliklər parazitar və ya invazion xəs tə lik-
lər adlanır.

Heyvanlar aləmində çoxsaylı birhüceyrəli orqanizmlər var dır 
ki, bunlar müasir zooloji təsnifata görə ibtidailərə aid edilir. O n-
ların içərisində çoxlu növlər vardır ki, insan orqanizmində para-
zitlik edirlər. Məsələn, bağırsaqlarda lyambliyalar və amöblər, d  a -
xili orqanlarda toksoplazmalar, plazmodiumlar yaşayır. Məhz buna 
görə də protozoy xəstəliklər və ya protozoozlar klinik şəklinə görə 
müxtəlifdir və xəstə şəxslərin müxtəlif materiallarının laborator 
m ü ayinəsini tələb edir. 
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Birhüceyrəli ibtidailərin bədənləri xarici membranla əhatə 
o l un muş sitoplazmadan, nüvədən, hərəkət, ifrazat funksiyalarını 
yerinə yetirən orqanellardan təşkil olunmuşdur. İbtidailər psev d-
o  p o    d i    ya la rın (sarkodinlər), qamçı və titrəyici membranların 
(    q a m         çılılar), kir pik lərin (kirpikli infuzorlar) köməyi ilə hərəkət 
edir.

İbtidailərin qidalanması müxtəlif cür həyata keçirilir. Bəzi ləri 
q i da hissəciklərini ağzı ilə udur, digərləri isə onları bədənin i s  tə -
ni lən hissəsində yalançı ayaqların köməyi ilə həzm edir. Bu z a-
man qida hissəcikləri, sanki, ibtidainin (amöbün) bədəninə axır, 
i b  tidainin sitoplazmasında vakuolun daxilinə düşür və oradan 
həzm olunur (faqositoz). İbtidailərin bəzi növlərində qidalanma 
q i da maddələrinin bədən səthindən sorulması hesabına baş verir 
(pinositoz). Qida kimi üzvi hissəciklərdən, mikro or qa nizm lərdən 
və ətraf mühitdə həll olunmuş qida maddələrindən i s ti fadə edilir.

Bəzi növ ibtidailər sista əmələ gətirmək, başqa sözlə, gir də-
ləş mək və sərt qişa ilə örtülmək qabiliyyətinə malikdir. Əmələ 
gəl miş sista xarici amillərin təsirinə daha çox davamlıdır. Əlve-
rişli şəraitə düşdükdə ibtidailər sistadan çıxır və çoxalmağa baş-
layır. Çoxalma qeyri-cinsi (eninə, uzununa və çoxsaylı bölünmə) 
və cinsi yolla gedir. Bir çox parazit ibtidailərin çoxal ması ardıcıl 
o la raq bir neçə sahibdə gedir. Məsələn, malyariya plazmodium-
larının həyat tsikli ağcaqanadın bədənində və insan orqa niz mində 
başa çatır.

İnsan orqanizmində yaşayan ibtidailər aşağıdakı 4 sinfə aid edi-
lir: sarkodinlər (Sarcodina), qamçılılar (Masfrgophora Fla gel la-
 ta), sporlular (Sporozoa), kirpikli infuzorlar (Infusoria, ciliata) 
( Sxem).
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Sxem. İnsanın əsas ibtidailərinin sistematikası

Bunların özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır:
1. Sarkodina�sinfi və ya kökayaqlılar (Sarcodina, s.Rhizo poda). 

Onların bədəni xarici qişadan məhrumdur. Bədən forması sabit 
deyildir. Sarkodinlər protoplazmanın müvəqqəti şişkin likləri – 
psevdopodiyalar və ya yalançı ayaqların vasitəsilə hərəkət edir. 
Daha çox qeyri-cinsi bölünmə üsulu bədənin yarıya bölünməsi 
yolu az-az hallarda – çoxsaylı bölünmə yolu ilə çoxalırlar. cinsi 
ç o xalma onlarda nadir hallarda baş verir.

2. Qamçılılar� sinfi (Mastigophora, s.Flagellata). Bədən for-
ma sı sabitdir, uzunsovdur. Bədəni nazik qişa – pellikula ilə ö r tül-
müşdür ki, o da sitoplazmanın xarici qişasının qalınlaşması n ə -
ticəsində əmələ gəlir. Qamçıların və ya qırmancların vasitəsilə 
yerdəyişirlər. Çoxalma qeyri-cinsi, uzununa istiqamətdə yarıya 
b ö lünmə yolu ilə baş verir. Fitomonada dəstəsinin nümayən-
dələrində cinsi çoxalma rol oynayır.
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3. Sporlular�sinfi (Sporozoa). Həyat tsikli və çoxalma xüsu siy -
yətləri ilə səciyyələnir ki, o da mürəkkəbliyi ilə fərqlənir və bir qay -
da olaraq, cinsi və qeyri-cinsi yolla çoxalan nəsillərin bir-birini 
əvəz etməsi ilə gedir. cinsi proses nəticəsində qişa ilə ö r tül müş 
sporlar (sporozoitlər) əmələ gəlir. Sporlularda ya psevdo podiyalar, 
ya da protoplazmada yerləşən təqəllüs lifləri – mione malar hərə-
kə t orqanları sayılır, onların köməyi ilə bütün bədən hərəkət edir. 
Müx təlif inkişaf mərhələlərində onlarda qam çılar da (məsələn, 
koksidiyalar və hemosporidiyaların mikroqamet lərin də) ola bilər.

4. İnfuzorlar�sinfi (Infusoria). İnfuzorlar daimi bədən for ma-
sına malikdir, əksər hissəsi uzunsovdur. Pellikula ilə örtül müş -
dür. Çoxsaylı qısa kirpiklərin köməyi ilə hərəkət edirlər. Ç o-
xal ma qeyri-cinsi – köndələn istiqamətdə yarıya bölünmə yolu 
ilə və cin si - konyuqasiya (nüvə möhtəviyyatının iki fərd ara-
sında qarşı lıqlı mübadiləsi) yolu ilə baş verir.

İbtidailər orqanizmdə müxtəlif üzv və sistemlərdə yerlə şir . 
B u   na müvafiq olaraq onlar aşağıdakı qruplarda təsnif edilir (Sxem).

Protozoozların orqanizmdə lokalizasiyasına görə  
qruplaşdırılması
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İbtidailərin insan orqanizminə daxil olma yolları və loka-
li za siyası.

Parazit ibtidailər insan orqanizminə aşağıdakı yollarla daxil olur: 
1) ağız vasitəsilə – qidanın qəbulu zamanı və ya daha çox 

çirkli əllər vasitəsilə (Toxoplasma, Entamoeba, Lamblia, cryp-
tos po ridium);

2) sidik-cinsiyyət orqanlarının selikli qişaları vasitəsilə (Tric-
ho  monas vaginalis);

3) dəridən – canlı keçiricilər vasitəsilə.
Törədiciləri lokalizasiyasına (sahib orqanizmdə yaşadığı və 

çoxaldığı yer) görə parazit ibtidailəri onların sistematik vəziyyə-
tin dən, yəni bu və ya digər sinfə mənsubiyyətindən asılı olma-
yaraq, iki qrupa bölürlər:

1)� toxuma (o cümlədən də qan) ibtidailəri toxu ma larda çox 
vaxt hüceyrədaxili yaşayır və çoxalırlar və adə tən, ətraf mühitə 
if raz olunmurlar. Onlara, məsələn, leyşma nioz ların, mal ya ri ya-
nın, tripanosomozların və bəzi digər xəstəliklərin törə di ci lə ri aid-
dir;

2)� boşluq ibtidailəri ətraf mühitlə əlaqəsi olan boşluqlarda 
(həzm orqanları, tənəffüs, sidik-cinsiyyət sistemi) yaşayırlar. 
Belə parazitlərin əksər hissəsi orqanların möhtəviy ya tında yaşa-
yır, ancaq onların divarlarının toxumalarında çoxala bilirlər; l a-
kin həmişə bu orqanlardan onlar ifrazatla bərabər ətraf mühitə 
d ü şürlər. Qan damarlarına keçərək bu ibtidailər daxili orqanların 
t o x u   malarına gətirilə və orada çoxala bilir, ancaq belə inkişaf 
onlar üçün başlıca deyildir. 

Parazitlərin lokalizasiyasını bilmək yalnız xəstəliyin patoge-
ne  zinin, klinikasının, müvəffəqiyyətli laborator diaqnostikasının 
və müalicəsinin başa düşülməsi üçün deyil, habelə parazitlərlə 
t ö  rə dilən xəstəliklərin epidemiologiyası və profilaktikası üçün də 
vacib dir. Belə ki, toxuma ibtidailəri bilavasitə xəstə insandan 
sağ  lama ötürülə bilməz. Hətta təsadüfən ətraf mühitə düşdükdə 
belə (məsələn kəsiklər zamanı xəstənin qanı ilə) tezliklə məhv 
olu rlar. Adətən, xəstənin qanından və zədələnmiş toxuma la rın-
dan belə parazitlər əvvəlcə qansoran buğumayaqlıların – spesifik 
keçiricilərin (ağcaqanadların, hünülərin, gənələrin, az hallarda 

downloaded from KitabYurdu.org



647

d i gər keçiricilərin) həzm yoluna düşürlər. Burada parazitin həyat 
tsiklinin bir hissəsi gedir, onlar böyük miqdarda toplanır və i n-
vazion (yoluxucu) mərhələyə çatırlar. Yalnız bundan sonra yeni 
orqanizmdə - yoluxmamış insanda təkrar qansorma zamanı y o-
lux muş keçiricilər törədicini ona keçirirlər. Toxuma ibti da ilə ri nin 
bir sıra növləri həzm yolundan yeni sahibin o r qanizminə qida 
vasitəsilə, adətən, yoluxmuş heyvanların əti ilə (məsələn, tok sop-
lazmalar, ət sporluları) düşə bilərlər. 

Boşluq ibtidailəri yeni sahibin orqanizminə ağızdan su, qida 
vasitəsilə düşür, onların sistaları və ya başqa davamlı formaları 
ilə (bağırsaq ibtidailəri) çirklənmiş əllərlə və ya nəfəs alınan ha -
va   da selik damcıları ilə (tənəffüs orqanlarının parazitləri, pnev-
mo sis talar) keçirlər. Sidik-cinsiyyət yollarının trixomonada larla 
yolux ması, adətən, cinsi təmas zamanı baş verir. 

Toxuma ibtidailəri ilə törədilən xəstəliklərin yayılmasının qar -
şısının alınmasında keçiricilərlə mübarizə, insanın, xüsusən də 
xəstənin, qansoran buğumayaqlılardan qorunması, heyvani mən-
şəli qida məhsullarının düzgün emalı mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
Boşluq ibtidailəri ilə törədilən xəstəliklərlə mübarizədə isə t ö-
rədicilər olan nəcis və insanın digər ifrazatları ilə ətraf mühitin 
çirk lənməsinin qarşısının alınması, ictimai və şəxsi gigiyena qay  -
dalarının, mənzilin gigiyenasının ciddi gözlənilməsinə başlıca rol 
ayrılır. Buğumayaqlılar yalnız onların yayılmasında ikincili əhə-
miyyət daşıyan bu xəstəliklərin mexaniki qeyri-spesifik keçiri ci-
ləri (məsələn, milçəklər – bağırsaq ibtidailərinin keçi ri ci lə ri) ola 
bilər. 

Protozoy invaziyasının əsas mənbəyi xəstə insan və ya para-
zit  gəzdirəndir, onun orqanizmində törədicinin çoxalması və ya 
t op   lanması baş verir və oradan da həyat qabiliyyəti saxlanmış 
v  ə   ziy yətdə ifraz edilir.

Bir sıra protozoy xəstəliklər antroponozdur (malyariya, tri-
xomonozlar, lyamblioz), yaxud da heyvanlarda onlara çox nadir 
rast gəlinir (amöbiaz, izosporoz). Onların çoxu isə zoonozdurlar 
(məsələn, leyşmaniozlar, tripanosomozlar, toksoplazmoz, balan-
ti diaz, pnevmosistoz). Xəstə heyvanlar bəzən zoonozların törə-
diciləri ilə insanın yoluxması üçün mənbə ola bilər, özü də belə 
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törədicilərlə yoluxmuş insan nisbətən daha təhlükəlidirlər Vəhşi 
heyvanlar – zoonozların törədicilərinin sahibləri təbiətdə invazi-
yanın rezervuarıdır. Ona görə də zoonoz protozooz xəstəlikləri 
üçün təbii ocaqların mövcud olması səciyyəvidir.

Bir çox protozoy xəstəliklərinə mövsümilik xasdır: adətən, 
o n lara ilin isti dövründə soyuq dövrə nisbətən daha çox rast g ə li-
nir. Yalnız tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri (məsələn, pnevmo-
sistoz) soyuq dövrdə daha tez-tez baş verir.

Canlı keçiricilərin və heyvanların – rezervuarların təbii ş ə ra-
itə qarşı müxtəlif tələbatları ilə bağlı olaraq, bir qrup xəs tə lik lər 
isti və rütubətli iqlim zonasında (məsələn, ağcaqanadlarla ö tü rü-
lən – malyariya və s.), digərləri isə isti və quru iqlim zonasında 
(məsələn, hünülərlə keçirilən leyşmaniozlar) üstünlük təşkil e d ir-
lər. Protozoy xəstəliklərinin əksəriyyəti tropik xəstəliklərə aiddir. 
Lakin mülayim iqlim zonalarında da onlardan bəziləri, ilk növ-
bə də malyariya, geniş yayılma imkanı (yaxın keçmişdə elə belə də 
olmuşdur) əldə edə bilər. 

Protozoy xəstəliklərin yayılmasına əlverişli təsir göstərən 
bü tün şəraitləri və xüsusiyyətləri bilmək onlara qarşı müvəf fə-
qiy yətlə mübarizə aparmaq üçün vacibdir.

Transmissiv xəstəliklərə yoluxmuş şəxslər vasitəsilə parazit-
lərin yayılmasına imkan verməmək üçün onların qansoran uçan 
h ə  şə  ratlardan (ağcaqanadlar, hünülər, milçəklər və s.) müdafiə-
sinə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Həşəratların binalara uçma-
sının və yumurta qoymasının qarşısının alınması, yumurta qoyu-
lan yerlərdə sürfələrin və uçan formaların məhv edilməsi vacib 
əhəmiyyət daşıyır. Bağırsaq protozoy xəstəlikləri ilə yoluxmuş 
şəxs lərlə törədicilərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədi 
ilə onların ifrazatları dezinfeksiya olunur. Belə xəstələr tərə fin-
dən şəxsi gigiyena qay dalarına qoyulan tələblərin ciddi gözlə nil-
mə si, ayaqyoluna getdikdən sonra əllərin müntəzəm yuyulması, 
xəstələr üçün olan binaların sistematik dezinfeksiya və dezinsek-
siyası, onların gigiyenik şəraitdə saxlanması vacib əhəmiyyət d a-
şıyır.
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Bağırsaq protozoozları

İnsanın bağırsaqlarında parazitlik edən ibtidailər PROTOZOA 
tipinə daxildir. Onların səciyyəvi xüsusiyyəti ondadır ki, həyat 
tsiklinin bütün mərhələlərində onlar vahid oqanizm olub, bir h ü-
ceyrə şəklində mövcuddurlar. İbtidainin hüceyrəsi sitoplazmadan, 
bir və ya bir neçə nüvədən ibarətdir. Onun bədəni xaricdən üçqat 
quruluşa malik hüceyrə membranı ilə əhatə olunmuşdur. İbti da i-
lə rin qidalanması ya osmos yolu ilə baş verir (bu zaman suda 
həll olan maddələr ibtidainin bütün bədən səthi ilə mənim sə ni-
lir), ya da faqositoz və pinositoz yolu ilə gedir. Bəzi ibti da i lərdə 
ağız d ə liyi vardır ki, bu da qidanın tutulub saxlanmasına xidmət 
edir. İbtidailər hərəkət orqanellalarının (yalançı ayaqlar, qamçı-
lar, kirpikciklər) vasitəsilə yerlərini dəyişir. 

İnsanın bağırsağında parazitlik edən ibtidailərin əksəriyyəti 
iki yə bölünmə yolu ilə çoxalır, balantidiyalarda qeyri-cinsi ç o-
xal ma konyuqasiya ilə əvəz olunur, koksidiyalarda isə cinsi ç o-
xalma prosesi kopulyasiya tipi üzrə gedir.

 Bağırsaq ibtidailərinin bir çox növlərində həyat tsikli yalnız 
iki mərhələdən ibarətdir: vegetativ və ya trofozoit (aktiv, hərə-
kət li, bölünən) və sista mərhələsi (hərəkətsiz, qişa ilə örtülmüş). 
Vegetativ mərhələ xarici mühitdə davamsızdır və orqanizmdən 
ifraz edildikdən sonra tezliklə məhv olur. O, törədicinin yayılm a-
sında rol oynaya bilmir. Sistada isə qlikogen və xromatoid c i sim-
ləri şəklində qidalı maddələrin ehtiyatı vardır, ona görə də uzun 
müd dət ərzində xarici mühitdə öz həyat qabiliyyətini saxlaya 
bilir və törədicinin bir sahib orqanizmdən digərinə ötü rül mə sinə 
xid mət edir. Başqa bir orqanizmə düşdükdə sista qişalardan azad 
olur və çoxalmağa başlayır.

Sporozoa sinfinə daxil olan bağırsaq ibtidailəri hüceyrədaxili 
parazitlər sayılır. Onlar mürəkkəb inkişaf tsikli keçirlər. İnsan o  r  -
qa nizmində Plasmodium, Leishmania, Trypanosoma cinsinə aid 
ibtidailər parazitlik edir. Onların hamısı insanın müxtəlif xəs-
təliklərini törədə bilərlər. Hazırda kriptosporidioza daha çox diq-
qət ayrılır, çünki o, QİÇS-li xəstələrin ölümünün səbəb lə rin dən  
biridir. 
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İnsanın patologiyasında bağırsaq ibtidailərinin oynadığı rol 
müxtəlifdir, amöblərin və qamçılıların bir çox növləri onun üçün 
patogen deyildir. Dizenteriya amöbü və balantidiyalar letal nəti-
cə lənən ağır xəstəlik törədə bilər, lyambliyalar və koksidi yalar 
çox vaxt müvəqqəti diareyanın törədicisi sayılır.
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Sarkodinlər sinfi

Sarkodinlər sinfinə dənizlərdə, su hövzələrində və torpaqda 
rast gəlinən müxtəlif növ ibtidailər aid edilir.

Amöblərin əksər növləri heyvan və insan orqanizmində y a-
şayır (Entamoeba cinsi). Amöblər bədən formasını dəyişərək və 
qısamüddətli çıxıntılar – psevdopodiyalar və ya yalançı ayaqlar 
əmələ gətirməklə hərəkət edir. Amöblərin çoxalması qeyri-cinsi 
bölünmə yolu ilə gedir.

Amöbiaz

Amöbiaz – protozoy xəstəlik olub, yoğun bağırsağın xoralı 
z ə  dələnməsi, daxili orqanlarda abseslərin yaranması imkanı, uzun 
sürən xronik gedişə meyilliyi ilə səciyyələnir. İnsanın bağırsaq i  n -
vaziyaları içərisində amöbiaz həm yayılmasına görə, həm də o r-
qa nizmə göstərdiyi Patoloji təsirə görə daha böyük əhəmiyyət 
daşıyır ki, bu da letal nəticələrə gətirib çıxara bilər. Klinik olaraq 
xəstəlik xronik kolit (amöb dizenteriyası adlanır), bağırsaq dan kə-
nar amöbiaz və ya simptomsuz parazitgəzdirmə şəklində gedir.

Tarixi məlumat. Amöbiazın törədicisi ilk dəfə rus həkimi 
F.A.Leş tərəfindən 1875-ci ildə Peterburqda qanlı ishaldan əziy-
yət çəkən xəstənin nəcisində aşkar edilmişdir. Leş itlərin yoğun 
bağırsağına xəstənin nəcisini yeridərək onu yoluxdurmuş və b i-
rin ci olaraq bu törədicinin patogenliyini sübut etmişdir. Lakin 
Leş o vaxt dizenteriya amöbünü qeyri-patogen bağırsaq amö bün -
dən diferensiasiya edə bilməmişdir. Bu iki növün identifikasiyası 
1903-cü ildə Şaudin tərəfindən həyata keçiril mişdir. A l man alimi 
Fris Şaudin patogen amöbə Entamoeba�histolytica adını vermiş-
dir ki, onun da mənası parazitin toxumaları parçalamaq xüsu siy-
yətə malik olmasından xəbər verir.

Törədici – Entamoeba�histolytica Sarcodina cinsindən olan i b ti-
daidir. Onun patogen və qeyri-patogen ştamları ayırd edilir. Mor-
foloji cəhətdən patogen amöblərdən fərqlənməyən qeyri-patogen 
ştamlar son illərdə E.dispar növə daxil edilmişdir.
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Amöbiazın etiologiyası. Amöbiazın törədicisi – dizenteriya 
amöbü iki mərhələ keçir: vegetativ (trofozoit) və sakit (sistalar) 
mər hələ. Onlar parazitin sahib orqanizmdə məskunlaşdığı ş ə ra it-
dən asılı olaraq biri digərinə keçə bilər.

Amöbün həyat tsiklinin vegetativ mərhələsi 4 formanı ö z ün də 
birləşdirir: 1) toxuma, 2) böyük vegetativ, 3) boşluq forma, 4) 
sistaönü.

1.� Böyük� toxuma� forması� invaziv deyildir. O, iri ölçüdədir 
(20-25 mkm). Parazitin sitoplazmasında 2 qat ayırd olunur – ekto 
və endoplazma. Böyüdüldükdə (mikroskopla) təzə nativ pre pa-
ratda homogen endoplazmanı görmək mümkündür, nüvə ayırd 
edilmir. Dizenteriya amöbünün hərəkəti ektoplazmatik yalançı 
ayaqların – psevdopodiyaların köməyi ilə həyata keçir: onlar 
hansı tərəfə yer dəyişirlərsə, endoplazma da həmin istiqamətə 
doğ ru hərəkət edir. Amöbün yerdəyişməsi bir-birinin ardınca d a-
vam edən təkanlar şəklində baş verir. Dizenteriya amöbünün 
toxuma forması yalnız kəskin amöbiaz zamanı bila va sitə zədə-
lən miş orqan və toxumalarda aşkar olunur, pasiyentin nəcisində 
çox nadir hallarda rast gəlinir.

Toxuma forması yoğun bağırsağın selikli qişasının toxu ma-
sın da parazitlik edən və onun spesifik zədələnməsini törədən 
amö bün patogen formasıdır. Ölçüsü 20-25 mkm olub, qurulu-
şuna görə əvvəlki formaya oxşayır, bağırsaq divarının zədə lən-
miş sahəsindən hazırlanmış histoloji kəsikdə, bəzən isə xoraların 
maye nəcisdə parçalanması zamanı aşkar edilir.

2. Böyük�vegetativ� forma. 26–60 mkm ölçüdədir. Sitoplazma 
iki qata bölünmüşdür: xarici (ektoplazma) və daxili (endo plaz ma).

Endoplazma – kiçik xırdalanmış şüşəni xatırladan kiçik d ə-
nə li şəffaf kütlədir. Ektoplazma şəffaf şüşəyə bənzər kütlədir və 
y a lançı ayaqlar əmələ gəldikdə xüsusilə yaxşı görünür.

Amöb şəffafdır, rəngsizdir, canlı amöbün nüvəsi görünür. E n-
dop lazmada həzm olunmanın müxtəlif mərhələlərində olan bir 
ədəddən bir neçəyə qədər eritrosit olur ki, bu da amöbün bu for-
ması üçün tipikdir. Buna görə də onu çox zaman hematofaq və 
ya eritrofaq adlandırırlar. Digər növ amöblərdən öz hərəkətinə 
görə fərqlənir. Böyük vegetativ forma kəskin amöbiazla xəstənin 
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təzəcə ifraz olunmuş maye nəcisində aşkar edilir və diaqnozu 
d ə qiq təsdiq edir.

3.Boşluq�forması – yoğun bağırsağın yuxarı şöbələrinin boş-
luğunda yaşayır və dizenteriya amöbünün əsas forması s a yılır. 
Boşluq formaları rekonvalessentlərin və ya xroniki amöb dizen-
te riyası ilə xəstələrin təzəcə ifraz olunmuş maye nəcis lə rin də 
aşkar edilir. Parazitgəzdirənlərin və ya remissiya dövründə olan 
xəs tələrin formalaşmış və ya yarımformalaşmış nəcis lə rin də m ü-
əyyən edilmir. Onları aşkar etmək üçün bağırsağın yuyulması 
nəticəsində alınmış nəcisi və ya duz işlədicinin qəbulundan son-
rakı son nəcis porsiyalarını müayinə etmək lazımdır. Amöbün 
boş luq formalarının törədicigəzdirmə tezliyi və sistaların rast 
gəlməsi xeyli dəyişir: Asiyada – 13-34%, Afrikada 17-58%, A v-
ropada 15-40%.

4.Sistaönü� forma – adətən, yarımformalaşmış nəcisdə aşkar 
edilir. Quruluşuna görə boşluq formanı xatırladır, vakuollar yox-
dur, yavaş-yavaş hərəkət edir, sitoplazmada bəzən az miqdarda 
bakteriyalar görünür.

Sista yoğun bağırsağın aşağı şöbələrində boşluq (sistaönü) 
for madan əmələ gəlir. Sistalar xroniki xəstələrin və ya parazit-
gəz   dirənlərin formalaşmış və ya yarımformalaşmış nəcisində aş -
kar edilir.

Növ mənsubiyyətini dəqiqləşdirmək üçün sistaları Lüqol məh-
lulu ilə rəngləyirlər. Bu zaman 4 nüvə üzük şəklində aydın g ö-
rünür ki, bu da dizenteriya amöbünün sistası üçün xarakterikdir. 
Yetişməmiş sistada 1-3 nüvə olur.

Həyat tsikli. Dizenteriya amöblərinin boşluq forması insanın 
yoğun bağırsağının yuxarı şöbəsində yaşayır və ona ziyan yetir-
mir. Lakin bəzi şəraitdə patogen toxuma formalarına çevrilərək 
bağırsaq divarlarına daxil olurlar.

Bağırsaq möhtəviyyatı ilə birlikdə passiv hərəkət edən boşluq 
forması onun son şöbələrinə daxil olur. Burada əlverişsiz şərait 
(susuzlaşma, bakterial floranın dəyişməsi, mühitin PH-nın dəyiş-
məsi və s.) amöbün məhv olmasına və ya onların sistalara çev ril-
mə sinə səbəb olur. Sistalar nəcislə birlikdə ətraf mühitə düşür və 
burada uzun müddət saxlanılır. İnsan üçün yetkin 4 nüvəli sista-
lar yoluxdurucu olur.
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Törədici su və qida məhsulları, çirkli əllər, milçək, torpaq və s. 
vasitəsilə ötürülür. Milçəklər amöbün mexaniki keçirici ləridir. 
Mil çəklərin xarici örtüklərində və bağırsağında 24 saata qədər sax -
lana bilirlər.

Dizenteriya və ya histoloji amöb insanda amöb dizenteri ya-
sı nı və ya amöbiaz törədir. Onlar yoğun bağırsaqda çoxsaylı x o-
ra lar əmələ gətirirlər.

Xəstəlik müxtəlif ağırlıqda gedir və kəskin və ya tədricən baş-
layır. Qarının aşağı hissəsində ağrılar, qırmızı rəngli nəcis qeydə 
alınır. Bədən temperaturu, adətən, normal olur. Xəstəlik kəskin-
ləş mə dövrlərinin olması ilə bir neçə il davam edə bilər. Ağır hal-
larda anemiya, üzülmə müşahidə olunur.

Bağırsaqdakı xoralardan amöbün toxuma formaları qan vasi-
tə silə qaraciyər, ağciyər, beyin və digər orqanlara daşına və ora-
da abseslər əmələ gətirə bilər. Bu ağırlaşmalar vaxtında müalicə 
olun mazsa, ölümlə nəticələnə bilər.

Dizenteriya amöbünü və ya onun sistalarını aşkar etmək üçün 
nəcis müayinə edilir. Müayinə üçün təzə ifraz olunmuş n ə cis 
götürmək lazımdır. Çünki amöblər 10 dəqiqə müddətində öz 
hərəkətliliyini itirir və beləliklə, etibarlı diaqnostika təmin edil-
mir. Amöblərin sistalarını formalaşmış nəcisdə hətta nəcis müa-
yinə edilənə qədər bir neçə saat müddətində qalsa belə, aşkar e t-
mək olur.

Əgər yalnız boşluq formaları və ya sistalar aşkar edilmiş-
dirsə, onda amöb dizenteriyası diaqnozunu qoymaq olmaz, çünki 
onlar parazitgəzdirənliyin əlaməti ola bilər. Buna görə də kli nik 
gös tərişlər zamanı, başqa sözlə, amöbiazla xəstələnməyə şüb hə 
o l duqda bir neçə dəfə müayinə aparırlar, duz işlədici təyin edir-
lər, çünki böyük vegetativ və ya toxuma formalarını yalnız maye 
və ya yarımmaye nəcisdə aşkar etmək olar. Bu zaman birinci 
növ bədə Patoloji qarışıqları (selik) müayinə edirlər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, xəstəliyin kəskin mərhələlərində 
n ə cislə yalnız toxuma, daha doğrusu, böyük vegetativ formalar, 
s a ğalma dövründə isə boşluq formaları və sistalar xaric edilir.

Konservasiya metodu işlənib hazırlanmışdır, lakin ibtidailər 
konservantda rənglənir və hərəkətlərini itirir, nəticədə onların l a-
bo rator müayinəsi çətinləşir.
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Amöblərin Seroloji diaqnostika metodları da işlənib hazırlanıb 
(HAR, İFR).

Profilaktikası. – Bakterial və amöb dizenteriyası olan xəstə lər 
hospitallaşdırılır. Xəstələri evə o vaxt buraxırlar ki, həftə ə r zin də 
aparılmış müayinə zamanı 3 mənfi nəticə alınsın.

Sağalmış şəxslərdə də ishal müşahidə olunarsa, həmçinin sağ-
lam şəxslər arasında törədicigəzdirənləri aşkar etmək vacib dir sə, 
2 həftə ərzində azı 6 analiz vermək lazım gəlir.

Evə yazılandan sonra sağalmış şəxslər poliklinikanın infek-
sion xəstəliklər kabinetində bir ildən az olmayaraq dispanser qey-
diyyatında saxlanılır və onların nəcisini dövrü olaraq müa yi nə 
edirlər.

İnsanın yoğun bağırsağında dizenteriya amöbündən başqa bir 
neçə növ qeyri-patogen amöblər yaşayır; bağırsaq amöbü (Enta-
moeba coli), Hartman amöbü (Entamoeba hartmanni), cırtdan 
amöb (Endolimax nana), Byüçli yodamöbası (codamoeba büt-
schlii), dientamöba (Dientomoeba fragilis), ağız amöbü (Entamo-
eba gingivalis).

Sərbəst yaşayan Patoloji amöblər qrupu da (neqleriyalar, a k an -
tamöbalar və hartmanellalar) mövcuddur və onlar çirkli s u larda, 
nəm torpaqda, durğun sularda, lildə, peyində yaşayırlar. İnsan 
dibində lil olan hovuzlarda, göllərdə çimdikdə yoluxur. A m öb lər 
burun, udlağa çimərkən və ya çirkli əllərlə düşür.

Amöblər, xüsusilə neqleriyalar burun-udlaqdan başbeyinə 
k e çir və insanın ağır xəstəliyini – birincili amöb meninqoen se f a-
li  tini törədirlər.

Epidemiologiyası. İnvaziya mənbəyi və rezervuar insan – amö-
biazın kəskin və xroniki forması ilə xəstə, rekonvalessent və sis  ta-
gəzdirən şəxsdir. İnvaziyalı şəxslərin sistaları ifraz etməsi bir çox 
illər ərzində davam edə bilər. Bir sutka müddətində sista gəzdirən 
nəcislə 300 mln və daha çox sista xaric etməyə qabildir. Yoluxma 
mexanizmi – fekal-oraldır, yoluxma yolu – adətən, su yoludur, 
lakin qida həmçinin sistalarla çirklənmiş əllər vasi tə si lə baş verən 
məişət yoluxma yolu da mümkündür. İnsanların təbii həssaslığı 
yüksəkdir, kontagiozluq əmsalı 20% təşkil edir. Keçi rilmiş 
xəstəlikdən sonra nisbi və qısamüddətli immunitet yaranır.
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Amöbiaz dünyanın bir çox ölkələrində geniş yayılmışdır. Xəs-
təliyə daha çox tropik və subtropik iqlim rayonlarında rast gəlinir. 
Amöbiazla ən çox orta yaşlı şəxslər xəstələnirlər, 5 yaşa qədər 
uşaqlar arasında xəstəliyə az-az təsadüf olunur. Xəstəlik həm ş ə-
hər, həm də kənd əhalisi arasında yayılmışdır, digər fəsillərə nis-
bətən yay mövsümündə daha çox qeydə alınır. Amöbiazda risk 
qrupunu homoseksualistlər, psixiatriya klinika la rının pasiyentləri, 
QİÇS-li xəstələr təşkil edir.

Klinik gedişin xüsusiyyətləri. Amöbiazın 3 klinik forması 
ayırd edilir: 1) bağırsaq amöbiazı; 2) bağırsaqdankənar amöbiaz; 
3) dəri amöbiazı.

Bağırsaq amöbiazi və ya 
amöb dizenteriyasi

Bu klinik forma tez-tez qeydə alınır. İnkubasiya dövrü 1-2 
həftədən 3 ay və daha çox davam edir. Xəstəliyin simptomatikası 
uzun müddət ərzində az nəzərə çarpır – insanların əhvalı ümu -
milikdə dəyişmir. Amöbiazın bağırsaq formasının ən başlıca əla-
məti nəcisin pozulmasıdır. Xəstəliyin ilkin fazasında nəcis bol-
dur, xarakterik formaya malikdir, onun içərisində selik qarışığı 
nəzərə çarpır, pis qoxuya malikdir, sutkada tezliyi 4-6 dəfəyə 
çatır. Xəstəliyin gedişində defekasiya aktlarının tezliyi sutkada 
10-20 dəfəyə qədər artır, nəcis bərk formasını itirir, şüşə yə bən-
zər selik şəklini alır. Patoloji proses inkişaf etdikcə qanın qarış-
ması baş verir, nəticədə nəcis “moruq” və ya “qırmızı qarağat j e-
lesi” şəklinə düşür ki, bu da amöbiaz üçün son dərəcə spesifik 
s a yılır (belə hallarda xoralı proses əsasən yoğun bağırsağın pro k-
simal şöbələrində, yəni kor və qalxan bağırsaqda lokalizasiya edir).

Bağırsaq amöbiazında qarın bir qədər dartılır. Qarının pal pa -
siyası ağrısızdır, bu da Patoloji prosesin ən çox lokalizasiya e t diyi 
nahiyədə daha qabarıq üzə çıxır. Amöbiaz zamanı ən çox y o ğun 
bağır sağın sağ hissəsi (kor və qalxan bağırsaq) ən çox z ə də lənir 
və ileosekal nahiyəni əllədikdə güclü ağrılar müşahidə o lu nur. 

Kəskin bağırsaq amöbiazı ilə xəstələrin rektomanoskopiya 
müayinəsinin və kolonoskopiyanın aparıldığı zaman (Patoloji p ro  -
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sesə yoğun bağırsağın distal şöbələri cəlb olunduqda) dia metri 
2-20 mm olan xoralar, ən çox büküşlərin zirvəsində, aşkar edilir. 
B a ğırsağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası yoğun bağır-
sağın şöbələrinin qeyri-bərabər dolmasını, spazmın olmasını və 
bağırsağın sürətlə boşalmasını aşkar etməyə imkan verir. 

 Bağırsaq amöbiazının kəskin klinik əlamətləri pasiyentdə, 
bir qayda olaraq, 4-5 həftə saxlanılır. Sonra remissiya fazası baş 
verir ki, onun davametmə müddəti bir neçə həftədən bir neçə 
aya qədərdir. Remissiya simptomatikanın residivləri ilə əvəz 
olunur. Xəstəlik xronik gedişli xarakter alır və spesifik terapiya 
aparılmadıqda bir çox illər və on illərlə davam edir. 

Bağırsaqdankənar amöbiaz

Parazitozun bu forması arasında ən çox aşağıdakı təza hür lər 
qeydə alınır: 1) Qaraciyər�amöbiazı. O, bağırsaq amöbiazının həm 
kəskin təzahürləri zamanı, həm də bir neçə ay (illər) sonra baş 
verə bilər. Qaraciyər amöbiazının iki klinik forması təsvir edilmiş-
dir: a) amöb hepatiti və b) qaraciyər absesi.

Kəskin hepatit, adətən, bağırsaq amöbiazının əlamətləri fo -
nu n da inkişaf edir. Sağ qabırğa altında ağrılarla birgə hepato m e-
qa liya qeydə alınır. Palpasiya bu orqanın bərkiməsi haqqında 
dəyərli məlumatlar verir, bu zaman qaraciyər əlləndikdə bir q ə-
dər ağrılı olur. İkterus nadir hallarda inkişaf edir. Hərarət sub fe b-
ril dir, bəzən yüksəlmələrlə gedir, lakin dəyişməyə də bilər. Qan-
da mülayim leykositoz qeyd olunur.

Qaraciyərin amöb absesi: o, çox vaxt qaraciyərin sağ pa yının 
y u xarı hissəsində lokalizasiya edir. Qaraciyər absesinin daimi 
ə la  mət ləri hepatomeqaliya və ağrılardır ki, o da sağ çiyinə yayılır: 
xəstə hərəkət edərkən və dərindən nəfəs alarkən ağrılar güclənir. 
Qızdırma 390C və yuxarı olur, temperatur əyrisi re mis siya, hek-
tik və ya daimi xarakterdədir. Hərarətin qalxması tit rətmələrlə 
müşayiət olunur, hərarət aşağı düşdükdə tər ifrazı müşahidə edi-
lir. İntoksikasiya olduqca kəskin nəzərə çarpır. Dərinin turqoru 
azalmışdır, torpaq rəngi alır.

2) Ağciyər�amöbiazı parazitlərin ağciyərlərə hematogen yolla 
düş məsi və ya qaraciyər absesinin plevra boşluğuna açılması z a-
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manı inkişaf edir. Bu formanın simptomatikası – spesifik plev-
rap nevmoniya və ya ağciyər absesidir. Xəstələr çoxlu miqdarda 
qanlı bəlğəm ifraz edirlər, bunu, adətən, obrazlı şəkildə “şokolad” 
bəlğəmi adlandırırlar. Amöb absesləri irinli plevritlərə, empie ma-
lara, piopnevmotoroksa, perikarditə, qaraciyər-ağciyər fistulları na 
və digər ağırlaşmalara səbəb ola bilər.

Uyğun klinik simptomlarla təzahür edən beyin, dalaq, yu -
mur  talıqlar, böyrəklərin amöb abseslərinə çox nadir hallarda rast 
gəlinir və mahiyyətcə kazustik ağırlaşmalara və ya bağırsaq dan-
kənar amöbiazın formalarına aid edilir.

3) Dəri�amöbiazı çox vaxt ikincili Patoloji proses sayılır. Dəri 
örtüklərində, əsas etibarilə perianal nahiyədə, aralıqda və sağ rı n a-
hi yəsində eroziv və (və ya) xoralaşmış zədələr formalaşır. Amöb 
xoraları qaraciyərin irinli fistulları ətrafında və ya amöb a b sesləri 
yarıldıqdan sonra əməliyyat tikişlərinin yaxınlığında yaranır. X o-
ra lar kifayət qədər dərindir, az ağrılıdır. Onların k ə nar ları qaral-
mışdır, xoradan pis qoxu gəlir. Xoralı zədələrdən götürülmüş 
qaşıntılarda parazitin vegetativ formaları aşkar olunur.

Proqnoz – amöbiazın spesifik müalicəsi aparılmadıqda çox cid-
didir və qeyri-qənaətbəxşdir, bağırsaqdankənar amöbiazın g e cik -
dirilmiş diaqnostikasında və ağırlaşmalar baş verdikdə letal nəti cə-
lər lə qurtarır. Erkən düzgün diaqnostikada və adekvat müalicədə 
proq noz əlverişli ola bilər.

Diaqnostika. Amöbiazın diaqnozu səylə yığılmış epidemio-
loji anamnez məlumatlarının, xəstəliyin anamnezinin, xəstəliyin 
kli nik mənzərəsinin və protozooloji müayinələrin müsbət nəticə-
lə rinin (insanın nəcisində amöb tapıldıqda) əsasında qo yulur. 
N a tiv yaxma praktik olaraq dizenteriya amöbünün toxu ma form a-
larının aşkarlanmasının ən yaxşı metodu sayılır və sadəliyi ilə 
fərq lənir və yalnız “nəm” şəraitdə (yığılmış nəcisi defe kasiyadan 
dərhal sonra müayinə etmək lazımdır) amöblərin hərə kəti sayə-
sin də onları etibarlı surətdə təyin etməyə imkan verir. Nəcisi uzun 
müddət saxladıqda və ya onları dezinfeksiya vasitələrinin i  z  ləri 
olan qaba yığdıqda amöblər məhv olur ki, bu da amöbiazın hipo-
diaqnostikasının başlıca səbəbidir. Xəstənin nəcisini və ya y  o  ğun 
b a ğır saqdan rektoro manoskopiya zamanı götürülmüş s e liyi müa-
yi nə edirlər.
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Bağırsaqdankənar amöbiaz zamanı qaraciyər abseslərindən, 
ağciyərlərdən və ya digər orqanlardan onların punksiyası və ya 
y a rıl ması zamanı götürülmüş irin müayinə edilir. Nümunə hə min 
anda müayinə olunur, çünki amöblər hətta onları qısa müd dətdə 
saxladıqda belə tez ölür.

Nativ� preparatların� mikroskopiyası: materialın kiçik porsi-
yasını əşya şüşəsinin üzərinə köçürür və örtük şüşəsi ilə örtürlər. 
Əvvəldə pre parat kiçik böyüdülmədə öyrənilir, sonra isə ×40 
obyektivi a l tında baxılır. Amöblər girdə və ya oval törəmələr şək-
lindədir. O n ların ölçüsü 15 mkm-dən 40 mkm-ə qədərdir. S i-
toplazma iki qata ayrılmışdır. Xarici qatı (ektoplazma) psevdo-
podiyalar əmələ g ə tirir. Ektoplazma dənəvərdir. Udulmuş erit ro-
sitlər (he ma tofaqlar və ya eritrofaqlar) olan amöblər də aşkar 
edilir, qeyri-patogen amöb lər belə xüsusiyyətlərə malik deyildir. 
Sistalar da aşkar edilə bilər: onların forması dairə vidir, ölçüləri 
12 mkm, sitoplazma xırda dənə li dir, udulmuş hissəciklər yoxdur. 
Nativ preparatlarda nüvə görünmür.

Rənglənmiş� preparatlar: yaxmalar şüşə üzərinə bakterioloji 
ilgək vasitəsilə yayılır. Şaudin məhlulu ilə fiksə edirlər (1 hissə 
s ü ley mani məhlulunun doymuş məhlulu və 1 hissə 960 etanol, 2-5 
damcı buzlu sirkə turşusu əlavə edirlər), 20-25 dəqiqə fiksə 
edirlər, sonra 5 dəqiqə 700 etanolda saxlayır, 700 yodlu spirtdə y u-
yur və n ə hayət, təkrar 5 dəqiqə ərzində 700 etanolda fiksə edir lər.

Preparatları 700 etanolda aylarla saxlamaq olar. Onları Hey-
denhayn üzrə boyayırlar: yuyulmuş preparatları 4,5%-li dəmir-a-
m  monyaklı zəy məhluluna yerləşdirir, yuyur və rəng ləmək üçün 
1%-li hematoksilin məhlulunda 12-24 saat ərzində saxlayırlar. 
Sonra preparatı yuyur və 1-2%-li dəmir-ammonyaklı zəy məh-
lu lu ilə işləyirlər ki, bunu da mikroskop altında müşahidə edirlər 
(nüvə əmələ gələnə qədər). Preparatı yuyur, dərəcəsi artırılmaqla 
(700, 800, 960) etanolda hər biri 3-5 dəqiqə olmaqla susuzlaşdırır 
və nəticədə uzunmüddətli istifadəyə yararlı preparat alınır. A m-
öb lərin boyanması üçün digər vasitələr də məlumdur (Faust, 
Hanzen, Delyafild və b. görə).

Mikroskopik�şəkil: toxuma forması dairəvi və ya oval forma-
da dır, endo- və ektoplazma dəqiq ayrılmışdır. Endoplazma boz-
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y a səməni rəngdə, xırda dənəlidir. Udulmuş eritrositlər qara rəng-
də dir. E. histolytica digər amöb növlərindən nüvənin quruluşuna 
görə fərqlənir. E. histolytica-da o, diametri 5 mkm-ə qədər olan 
q o vuqcuq şəklindədir, qişa ilə örtülmüşdür, qara rəngə boyan-
mışdır, ona xromatin dənələri yapışmışdır. Kario soma həmişə 
nüvənin mərkəzində yerləşmişdir. Sistaların qişası rəng lən mə-
miş dir, sito plaz ma göy-boz rəngə, nüvənin xromatini, kariosoma 
və xromatofil ci sim ciklər – qara rəngə boyanır. 4 nüvəli sistaları 
aşkar etmək lazımdır.

Amöblərin�kultivasiyası: amöbiazın diaqnostikasının əlavə m  e  -
to dudur. Əkmələri Beka, Drolava, Pavlova və s. mühitlərinə apa-
rırlar. Kultivasiya temperaturu 370 C-dir. Təzə mühitlərə y e nidən 
əkmə 24 və 48 saatdan sonra həyata keçirilir. Amöblər s ı naq ş ü-
şə lərinin dibində böyüyür. Amöblərin böyüməsinə ç ö kün tünün 
tək rari mikroskopiyası ilə nəzarət edirlər.

Bioloji sınaqda pişik balalarını, küçükləri, dovşanları, siço-
vulları, dəniz donuzlarını intrarektal yoluxdururlar. Heyvan larda 
3-8 gündən sonra amöbiazın klinikası inkişaf edir. Tö rədicilər 
hey  van ların nəcisində mikroskopik yolla aşkar olunur. Diaqnosti-
kanın müvəffəqiyyətlə aparılması üçün bir xəstədən, heç o l-
mazsa, 5-6 preparat hazırlamaq və müayinə etmək vacibdir.

Qaraciyərin amöb absesində və bağırsaqdankənar digər zədə-
lən mələrdə nəcisdə amöbü tapmaq mümkün deyildir. Ona görə 
də belə hallarda diaqnostika üçün xəstənin qan zərdabında əks ci-
sim lərin aşkarlanmasına yönəldilmiş Seroloji diaqnostika m e-
tod larını istifadə edirlər. Bu məqsədlə DHAR, həmçinin ENAR 
(REMA) reaksiyalarının işlədilməsi daha faydalıdır. Əkscisimlər 
xəstəliyi keçirmiş şəxslərdə də tapıla bilər, ona görə də titrin art-
masını qeydə alan cüt zərdabları müayinə etmək məq sə də uy ğun-
dur. Habelə toxu malarda əkscisimlərin və amöblərin aşkarlanması 
üçün immun flüoressensiya metodları, immun fer ment ü s ul ları da 
tətbiq olunur. Bioloji sınaqlar da müəyyən əhə miyyət kəsb edir. 
Parazitoloji diaqnostika ex tempore götürülmüş yeni xaric edil-
miş nəcisdən hazırlanmış bir neçə nativ yaxmada amöbün vege-
tativ formalarının aşkar edilməsinə yönəldilmişdir.
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Amöbiazın müalicəsi. Xəstəliyin müxtəlif formalarına və bak -
terial floraya törədicinin təsir mexanizmini və onların istiqa mətini 
nəzərə alan preparatların istifadəsinə əsaslanmış kompleks tera-
piya tətbiq olunur.

Spesifik müalicə üçün əsasən metronidazol (trixopol, flaqin, 
klion) istifadə edilir ki, o da böyüklərə 30 mq/kq sutqalıq dozada 
(0,6-0,8 q gündə 3 dəfə) 5-10 gün ərzində təyin edilir. Müalicə 
aparıldıqdan sonra amöbün boşluq formasından tam azad ol ma 
müm kün olmadığı üçün əlavə diloksanid furoat böyüklərə 500 
mq dozada gündə 3 dəfə 5-10 gün ərzində, uşaqlara sutqada 20 
mq/kq dozada 3 dəfə 5-10 gün ərzində təyin edilir. Kolit sindro-
munun qarşısının tezliklə alınması üçün metronidazolla aparılan 
müalicə kompleksinə enterosodiv 2 həb dozada sutqada 3 dəfə 
10 gün ərzində daxil edirlər. Bağırsaq amöbiazında tini dazol 
(fasicin) 0,6 dozada gündə 2 dəfə olmaqla 5 gün ərzində və orni-
dazol (tiberal) 500 mq dozada gündə 2 dəfə 5-10 gün ərzində 
təyin ed i lərsə, daha səmərəli nəticə verər.

Spesifik terapiya antibiotiklərin (tetrasiklinlərin) təyin edil-
mə  si ilə tamamlana bilər. Adekvat dərman müalicəsi amöbo ma-
la rın i t məsinə gətirib çıxarır.

Mübarizə və profilaktika tədbirləri. Amöbiazla xəstələr müt  -
ləq hospitalizasiya olunmalı və stasionar şəraitdə müalicə almalı-
dırlar. Xəstəliyi keçirmiş şəxslərin evə yazılması labora toriya n ə-
z a rəti altında həyata keçirilməlidir. Epidemik ocaqda olan 
şəxs lər sistagəzdirməyə görə müayinəyə cəlb edilirlər. De zin fek-
siya məqsədilə 3%-li lizol məhlulu işlədilir. Amöbiazın pro-
filaktikasında sudan səmərəli surətdə istifadə edilməyə (su mən-
bə lərinin nəcislə çirklənmədən qorunması), ictimai qidalanma 
m  ü    əs   sisələrində, uşaq müəssisələrində və su kəməri şəbəkəsinin 
fəh  lələri arasında xəstələrin və törədicigəzdirənlərin aşkar edil-
məsinə böyük diqqət verilir. Şəxsi gigiyena qaydalarının göz lə-
nilməsi vacibdir, bu zaman tərəvəz və meyvələrin isti su ilə y u-
yul masına ciddi yanaşmaq lazımdır. Kiçik çaylardan, arxlardan 
və digər açıq su mənbələrindən su içmək olmaz.
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Qamçılılar sinfi

Qamçılıların fərqləndirici xüsusiyyəti bir və ya bir neçə qam-
çının olmasıdır. Qamçılıların bədənində xüsusi orqanoid – kine-
toplast vardır. Onun funksiyası qamçının hərəkət etməsi üçün 
enerji hasil etməkdir. Bəzi növlərdə qamçılardan biri bədən b o-
yunca keçir və onunla nazik arakəsmə vasitəsilə birləşərək dal-
ğaşəkilli membran əmələ gətirir. Bu membran ibtidainin h ə rə-
kətini təmin edir.

Adı çəkilən sinfin çoxsaylı növləri arasında insan üçün daha 
patogen əhəmiyyətə malik olanlar leyşmaniya və tripanoso ma-
lardır. Onlar insana qansoran keçiricilər vasitəsilə ötürülür. Digər 
nümayəndəsi lyambliyalar bağırsaqda, trixomonadların müx   təlif 
növləri bağırsaqda, ağız boşluğunda və sidik cinsiyyət orqanla-
rında yaşayır. Bu ibtidailər çox geniş yayılmışdır.

Leyşmaniozlar

İnsan üçün leyşmaniyaların bir neçə növü patogendir. Leish-
maniya� tropica�– antroponoz (şəhər) dəri leşmanio zunu, Leish-
mania� macor – zoonoz (səhra) dəri leyşmaniozunu törədir. 
Leishmania�braziliensis – cənubi Amerikada rast gəlinir və dəri-
selikli qişa (amerika) leyşmaniozunu törədir. Leishmania�dono-
vani – visseral, daxili (hind, kala-azar) leyşmaniozunu törədir. 
Leishmania�infantum – visseral (Aralıq dənizi) leyşmaniozunun 
törədicisidir.

Azərbaycanda leyşmaniyaların 2 növünə rast gəlinir: Leish-
mania tropica və Leishmania donovani.

Leyşmaniyalar 2 inkişaf mərhələsi keçirlər: qamçısız və qam-
çılı. Qamçısız forma ovalşəkillidir, nüvəsi dairəvi olub, h ü cey-
rənin 1/3- ni tutur. Onurğalı sahibin (insan, it, gəmiricilər) b ə də-
nində rast gəlinir, makrofaqlarda, sümük iliyi, dalaq, qar a ci yər 
h ü  ceyrələrində hüceyrə daxilində parazitlik edirlər. Bir zədə lən-
miş hüceyrə daxilində onlarla leyşmaniya ola bilər. Sadə b ö lün-
 mə yolu ilə çoxalır.

Qamçılı forma hərəkətlidir. Onurğasız sahiblərdə – (mığmı-
ğalarda) hünülərdə və qidalı mühitlərdə inkişaf edirlər.
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Həyat tsikli. Leyşmaniozlar tranmissiv infeksiyalar qrupuna 
aid edilir. Keçiriciləri kiçik qansoran həşəratlar, hünülərdir. H ü-
nülər xəstə insan və ya heyvandan qan soran zaman yoluxurlar. 
İlk sutqalarda udulmuş qamçısız formalar (leyşmanial forma) 
qam çılı formaya (leptomonаd forma) çevrilir, çoxalır və 6-8 gün-
dən sonra hününün udlağında toplanır.

Yoluxmuş hününün insan və ya heyvanı dişləməsi zamanı h ə-
rə kətli forma udlaqdan yaraya keçir və leyşmaniyanın növün dən 
asılı olaraq dəri və ya daxili orqanların hüceyrələrinə daxil olur-
lar. Burada onlar qamçısız formaya çevrilirlər.

Leyşmaniozlar zamanı infeksiya mənbələri müxtəlif olur: hind 
visseral (kala-azar) leyşmanioz zamanı – xəstə adamlar, Aralıq 
d ə nizi visseral leyşmaniozu zamanı – çaqqal, tülkü, itlər və s.

Dəri leyşmaniozu zamanı infeksiya mənbəyi ya xəstə adam-
lar (antroponoz forma), ya da vəhşi gəmiricilər – böyük və qır-
mızı quyruq qum siçanlarıdır.

Klinik mənzərə. Visseral leyşmaniozla çox zaman uşaqlar xəs-
tələnirlər. Davametmə müddəti bir neçə həftədən bir neçə aya q ə-
dər olan inkubasiya dövründən sonra xəstənin bədən tempera-
turu artır, adinamiya, rəngin avazıması, süstlük müşahidə olunur, 
i ş  taha azalır. Anemiya inkişaf edir. Xəstəlik bir neçə ay davam 
edir və spesifik müalicə almadıqda, adətən, ölümlə nəticələnir.

Dəri leyşmaniozunda inkubasiya dövründən sonra mığmığa-
ların dişlədiyi yerdə qırmızı rəngli, orta bərklikdə, adətən, az 
ağrılı kiçik düyüncüklər əmələ gəlir. Düyüncüklər tədricən b ö-
yü yür və antroponoz forma zamanı 3-6 həftədən, zoonoz forma 
zamanı isə 1-3 həftədən sonra xoralaşırlar. Xəstəlik bir neçə ay, 
a n tro ponoz forma zamanı – bir ildən artıq davam edir və sağalma 
ilə qurtarır. Xora yerlərində çapıqlar əmələ gəlir. Xəstəlikdən 
sonra immunitet formalaşır.

Visseral leyşmaniozun son diaqnozunu sümük iliyi yaxması-
nın mikroskopiyası zamanı leyşmaniyaların tapılmasına əsasən 
qoyurlar. Sümük iliyini almaq üçün döş sümüyünün, qalça s ü mü-
yünün darağının və ya bud sümüyünün yuxarı hissəsinin punksi-
yasını həkim özü yerinə yetirir.

Preparatda leyşmaniyalar qrup şəklində və ya tək-tək, h ü cey-
rənin daxilində və ya xaricində yerləşə bilər. Dəri leyşmaniozu 
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z a manı materialı düyüncükləri və ya infiltratı skalpellə boz-qanlı 
maye görünənə qədər qaşımaqla alırlar.

Leyşmaniyalar xoralanmanın erkən mərhələlərində asan lıqla 
aşkar edilir. Xoraların irinli ifrazatında yalnız deformasiya olun-
muş və parçalanmış leyşmaniyalar aşkar edilir ki, bu da diaqnozu 
qoy mağı çətinləşdirir. Xoraların sağalma mərhələsində leyşma-
niyalar az hallarda aşkar edilir. Bəzən bakterioloji metoddan da 
istifadə olunur.

Profilaktikası – Visseral leyşmanioz zamanı xəstələri erkən 
aşkar etmək üçün həyətbəhəyət müayinələrin aparılması, sahibsiz 
itlərin qırılması və qiymətli cinslərdən olan itlərin baytar həkim 
tərəfindən müayinəsi lazımdır. Zoonoz dəri leyşmaniozu zamanı 
vəhşi gəmiricilərin qırılması, profilaktik peyvəndlərin aparılması 
məs ləhətdir.

Bütün növ leyşmaniozlarla xəstələnmənin qarşısını almaq 
məq sədilə hünüləri qırır, onların yumurta qoyduqları yerləri ləğv 
edir, yaşadıqları yerləri kimyəvi maddələrlə işləyir, həmçinin h ü-
nüləri insanları dişləməsindən qorumaq üçün tədbrlər planı h a-
zırlayırlar (repellentlər).

Dəri leyşmaniozu

Şəhər tipli dəri (antroponoz) leyşmaniozu. Kəskin inva-
zion xəstəlik olub, törədicinin daxil olduğu yerdə dərinin xoralı 
zədələnmələri və sonradan tipik çapıqlaşma ilə səciyyələnir. 
Dəri leyşmaniozunun bu formasına (gec xoralaşan) bəzən Boro-
vski xəstəliyi, aşxabad, il yarası da deyilir. 

Törədici. Şəhər tipli dəri leyşmaniozunun törədicisi qam-
çılılar sinfindən olan Leishmania� tropica�minor (leyşmaniyanın 
kiçik forması) sayılır. 

Leyşmaniyalar 2 inkişaf mərhələsi keçir: qamçısız, hücey rə da-
xili (leyşmanial) mərhələ onurğalı sahibin orqanizmində – bu tip-
də insanda; qamçılı,� leptomonad, hərəkətli forma – keçiricinin 
(hününün) orqanizmində yerləşir.

Kulturalarda süni mühitlərdə leyşmaniyalar leptomonad for-
malar şəklində inkişaf edirlər. Parazitin leyşmanial mərhələsi 
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oval və ya armudşəkilli formaya malikdir, ölçüsü 3-5×1-3 mkm. 
Lep  tomonad mərhələ hərəkətlidir, qamçısı vardır, 10-12×5-6 mkm 
ölçüdə uzunsov formadadır, qamçının uzunluğu 16-26 mk m, orta 
h  e  sabla 20 mkm-ə çatır. Leyşmaniyalar müxtəlif q i da lı mühit-
lər də (duru, yarıduru, bərk) yaxşı böyüyür. Onlar üçün klassik 
mühit NNN-aqar mühiti (dovşanın steril defibrin ləş di ril miş q a-
nın da) sayılır.

İnvaziya mənbəyi. İnvaziya mənbəyi xəstə insandır.
İnvaziya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. İnvaziya m ən    -

bə yi xoralar olduqda xəstəliyin bütün inkişaf dövründə (t ə q ri bən 
1 il ərzində) yoluxdurucudur. Xoralar çapıqlaşdıqdan son ra o n lar 
təhlükəsiz olur. 

Yoluxma mexanizmi və yolları. Törədicinin yoluxma mexa-
nizmi – transmissivdir. Yoluxma Phlebotomus cinsi hünülərinin 
h e matofaq dişi fərdlərinin dişləməsi zamanı, əsasən də bədənin 
açıq hissələrini, xüsusən də üzü dişlədikdə, baş verir. 

Şəhər dəri leyşmaniozunun törədicisi Ph.sergenti, Ph.cau ca-
sicus, Ph.papatasii hünüləri ilə yayılır ki, bunlar da şəhər və kənd-
lərdə sinantrop həyat tərzi keçirlər. 

Həssaslıq və immunitet. Şəhər tipli dəri leyşmaniozuna həs-
saslıq ümumidir, keçirilmiş xəstəlik nəticəsində reinvaziyalara 
qarşı immunitet formalaşır. Humoral immunititet az miqdarda 
ə m ə lə gələn qeyri-spesifik əkscismlərlə şərtlənir. Bunun əksinə 
ola raq, T-hüceyrə immuniteti inkişaf edir ki, o daha davamlı və gər -
gin olur.

Epidemik prosesin təzahürü. O ölkələrdə yayılmışdır ki, ora -
da minimum 1,5-2 ay ərzində sutqalıq temperatur +200C-dən a ş a   ğı 
deyildir (Afrika, Asiya, Latın Amerikası ölkələri, İtaliya, Portuqa-
liya, Almaniya, Albaniya, Fransa və s.). MDB ölkələ rin də leyş-
manioz praktik olaraq ləğv edilmişdir.

Təkrari yoluxmalara qarşı əmələ gələn rezistentlik davam-
lıdır və xəstəlikdən 6 ay sonra inkişaf edir. Şəhər tipli leyşmani-
ozla keçiricinin arealında yerləşmiş böyük kənd və şəhərlərin s a-
kin ləri yoluxur. Xəstəliyə bütün il ərzində rast gəlinir, ən çox 
ş ə hərin sıx məskunlaşmış yerində yaşayan uşaqlar və böyüklər xəs-
tələnir. Xəstəliyin invaziya mənbələrinin yaşadığı ayrı-ayrı kvartal-
lara uyğunlaşması müəyyən edilir.
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İnkubasiya dövrü. 2 aydan 1,5 ilə qədərdir, orta hesabla 3-7 
aydır.

Əsas klinik əlamətləri. Dişləmə yerində açıq sahələrdə, əsa-
sən də üzdə xırda, tək-tək, nadir halda çoxsaylı parlaq səthə ma -
lik dairəvi qabarcıqlar əmələ gəlir. Tədricən onlar bozumtul, 
son  ra isə qırmızı- qonur və ya göyərmiş rəng alırlar. Bir neçə ay -
dan sonra qabarcıqlar sorula bilər, lakin daha çox onlar xo ra la-
şır lar. Xora dairəvidir, qabıqla örtülmüşdür, xəmirə bənzəyir, 
ş əbə  kəli k ə narları vardır; sero-hemorragik xora möhtəviyyatında 
xəs  təliyin törədiciləri aşkar edilir. Xoralaşma qranulomaların 
ə m ə  lə gəlmə sin dən etibarən 6 ay, bəzən isə 1 il sonra baş verir. 
Z ə də lən mə y e rində diametri 15 mm olan ulduzvarı çapıq əmələ 
gəlir. Proq noz, adətən, qənaətbəxşdir. 

Müalicə. Sürmə preparatlarından (solyusurmin), delaqil, m o-
no misin, aminoxinol istifadə olunur.

Laborator diaqnostika. Dağılmamış qabarcığın punktatı 
(se roz-hemorragik ekssudat) və ya dağılmış xoradan qaşıntı m ü-
a yinə edilir. Bakterioskopiya üçün yaxmanı Romanovski üsulu 
ilə boyayırlar. Bu zaman parazitin protoplazması göy rəngə, n ü-
vəsi – qırmızı-yaqut rənginə boyanır. Xəstəliyin ikinci yarısında 
bak te rioskopiya nəticə verə bilməz. Ən etibarlı metod materialın 
NNN mühitinə əkilməsidir, az hallarda ağ siçanlarda bioloji s ı-
naq qoyulur. Leptomonadlardan olan antigenlə dəri-allergik s ı-
naq qoyulur ki, o da xəstəliyin ilk ayında müsbət olur.

Profilaktik tədbirlər. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını al -
maq məqsədilə xəstələrin erkən aşkarlanmasını və müalicəyə cəlb 
edilməsini həyata keçirirlər. Hünülərin uçuş yerlərində y a şayış 
məskənlərində kütləvi zərərləşdirmə (tiofos, heksaxloran) apar-
maq lazımdır. Fərdi qorunmaq üçün dəriyə repellentlərin 
çəkilməsi, pəncərələrin torlanması, yataq miçətkənlərindən isti-
fa də edilməsi məsləhət görülür. Son vaxtlar vaksinoprofilaktika 
aparılır ki, o da dəri leyşmaniozunun hər 2 tipinə qarşı immuni-
tet yaradır.

Əksepidemik tədbirlər. Leyşmaniozun dəri forması ilə xəs-
tə lər müalicəyə cəlb olunmalıdırlar. İnfeksiyanın hünülər vasi tə-
si lə yoluxma imkanını aradan qaldırmaq üçün zədələnmiş sahəni 
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örtən sarğıların (leykoplastır) qoyulması, mənzildə hünülərin q ı-
rılması tövsiyə edilir. 

Kənd tipli (səhra) dəri leyşmaniozu. Kəskin invazion xəs tə-
lik olub, şəhər tipli dəri leyşma nio zuna bənzəyir, lakin ondan dəri 
zədələnmələrinin kəskin-iltihabi xarak teri ilə fərqlənir. Bu for ma 
Borovski xəstəliyinin 2-ci tipi (kəskin nekrozlaşan), murqab, pen-
din xorası da adlanır.

Törədici. Şəhər tipli dəri leyşmaniozunun törədicisi Leish�m�a-
nia� tropica� major� (leyşmaniyanın böyük forması), leyşmanial 
mər  hələnin ölçüləri (4-6×1-3 mkm) L.� tropica� minora� nisbətən�
b ö yükdür. Başqa cəhətlərinə görə şəhər tipli dəri leyşmaniozu ilə 
oxşardır.

İnvaziya mənbəyi. İnvaziya mənbəyi qumluq səhraların s a-
kinləri olan vəhşi gəmiricilər – qum siçanları: böyük, qır mızı-
quy  ruq siçanlar, həmçinin nazikbarmaq sünbülqıran sayılır. B ö-
yük qum siçanının leyşmaniyalarla yoluxması 70%-ə çatır, bəzi 
biotoplarda isə başdan başadır. Leyşmaniyaların gəmirici popul-
yasiyasında sirkulyasiyası Phlebotomus cinsi qansoran hünüləri 
vasitəsilə həyata keçir.

İnvaziya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. Gəmiricilər 
sp on  tan olaraq leyşmaniozla 7,5 ay ərzində xəstələnir, onların 
q  u  laqları, burnu, göz qapaqları zədələnir. Hünülər-hematofaqlar 
yoluxdurucu sayılır. Hünü qansormadan 6-8 gün sonra yoluxdu-
rucu olur. 26-300C temperaturda hününün tam metaformozu 1 ay 
d a vam edir.

Yoluxma mexanizmi və yolu. Yoluxma mexanizmi – trans-
missivdir. Parazit gəmiricilərin yuvalarında yaşayan Phleboto-
mus cinsi – Ph.papatasii, Ph.sergenti, Ph. caucasicus hünülərinin 
hematofaq dişi fərdlərinin dişləməsi zamanı ötürülür. Yoluxma 
i n sanın fəaliyyəti nəticəsində (səhra və yarımsəhraların məskun-
laş  ması) yaranmış antropurgik ocaqlarda baş verə bilər. Hününün 
uçuş radiusu – 1,5-2 km-ə çatır.

Həssaslıq və immunitet şəhər dəri leyşmaniozunda olduğu k i-
midir. İmmunitetin fərqləndirici cəhəti ondadır ki, səhra tipli dəri 
leyşmaniozunda o daha tez (xəstəliyin başlanğıcından 2 ay son-
ra) yaranır və homoloji superinfeksiyaya qarşı davamlı rezis ten t-
lik əmələ gəlir.
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Epidemik prosesin təzahürləri. Asiya ölkələrində (Hindis-
tan, ÇXR), Afrikada (Saxara), həmçinin Ərəbistan yarımadası və 
c ə nubi Avropada rast gəlinir.

MDB ölkələrindən Özbəkistan və Türkmənistan respubli ka-
larında müəyyən rayonlarda sporadik şəkildə qeyd olunur. Dəri 
leyşmaniozundan fərqli olaraq, immunitet daha tez – xəstəliyin 
baş lanğıcından 2 ay sonra əmələ gəlir. Xəstəlikdə mövsümilik 
q  a  barıq ifadə olunur, avqust-sentyabrda xəstəlik keçirənlərin 
sayı ən yük sək həddə çatır. Ağır epidemik alovlanmalar da baş 
verə bilər. Kənd (səhra) tipli dəri leyşmaniozu səhra və y a rım-
səh raların məs kunlaşmasında iştirak edən köçkünlər, inşaatçılar, 
geoloqlar və digər kontingentlər arasında qeydə alınır. Məskun-
laşma yer lə rinin ə t rafında yerləşən kənd məntəqələrində də rast 
gəlinir.

İnkubasiya dövrü. 1-4 həftədir.
Əsas klinik əlamətləri. Şəhər formasında rast gəlinən dəri 

z ə də lənmələrindən fərqli olaraq, kəskin nekrozlaşan formada qra-
nulomalar üzə nisbətən daha çox aşağı ətraflarda yerləşirlər. Baş-
lanğıc infiltrat kəskin-iltihab, furunkulabənzər xarakter alır, pro-
sesin inkişafı tezləşmişdir – 1-3 həftədən sonra xoralaşma baş 
verir, bütün proses – dişləmədən xoranın epitelləşməsinə qədər 
olan müddət 2 aydan 6 aya qədər çəkir. Çapıqlar həmçinin atro-
fik xarakter, “ştamplı” forma alır. Müalicə və proqnozu – şəhər 
tipli leyşmanioza oxşardır.

Laborator diaqnostika şəhər tipində olduğu kimidir.
Profilaktik tədbirlər. Şəhər tipli dəri leyşmaniozunda apa-

rılan profilaktik tədbirlərə əlavə olaraq kənd leyşmaniozunun 
qarşısının alınması məqsədilə yaşayış məskənlərində və ya iş 
yer  lə rində (ekspedisiya, tikinti) 1,5-3 km radiusunda ətrafda g  ə  -
mi    ri cilərin və hünülərin qırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin h ə-
yata keçirilməsi vacibdir.

Əksepidemik tədbirlər. Şəhər tipli dəri leyşmaniozunda o l-
du  ğu kimi aparılır. Həmçinin xəstənin təbii endemik ocaqda o l-
ma sını, peşəsi və ya onun hər hansı endemik ocağa getməsi araş-
dırılır.
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 Visseral leyşmanioz

Xronik gedişli, temperaturun dövri surətdə artması, proqres-
siv ləşən qanazlığı, leykopeniya, qranulositopeniya, hepa to sp le-
no meqaliya və kəskin şəkildə arıqlama ilə səciyyələnir. Xəstəlik 
həm çinin kala-azar, uşaq leyşmaniozu, daxili leyşmanioz da a d-
landırılır.

Visseral leyşmaniozun 2 əsas formaları ayırd edilir: Hin dis tan 
kala-azarı və Aralıq dənizi.

Törədici. Visseral leyşmanioz qamçılılara aid olan Leish�ma-
nia donovani (infantum) tərəfindən törədilir, onun biologiyası 
bəzi fərqlər istisna olmaqla şəhər tipli dəri leyşmaniozuna oxşar-
dır. Bu fərqlər: leyşmanial formalar (qamçısız) visseral leyşma-
niozda dalaq, qaraciyərin qan və limfa kapillyarlarının endotel 
h ü ceyrələrində, limfa düyünlərində, makrofaqlarda, sümük iliyi-
nin mielositlərində (retikulo-endotelioz) aşkar edilir. 

İnvaziya mənbəyi. İnvaziya mənbəyi çaqqallar, tülkülər, 
o x   lu kirpilər, qum siçanlarıdır. Onlar vasitəsilə invaziyanın rezer-
vuarına sinantrop və ev heyvanları da (itlər, bəzən pişiklər də) cəlb 
olunur. 

Visseral leyşmaniozun Aralıq dənizi formasında invaziya 
mən bəyi qismində itlər böyük epidemioloji təhlükə təşkil edir.

İnvaziya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. Visseral leyş -
ma niozla xəstə olan heyvanlar xəstəliyin bütün dövründə y o lux -
durucudur, xüsusən də keçiricilərin dişləməsi üçün dəri xoraları 
əlçatan olduqda. İnfeksiya yoluxmadan sonra 3-4 ay ərzində 
d avam edə bilər və simptomsuz gedişdə 3 il müddətində sürə b i-
lər. Visseral leyşmaniozla xəstə insan epidemioloji rol oynamır. 

Yoluxma mexanizmi və yolu. Törədicinin yoluxma mexa-
niz  mi – transmissivdir. Leyşmaniyaların keçiriciləri Phleboto-
mus cinsi hünüləridir. Keçirici yarımsəhra zonasında yerləşmiş 
ev  lə rin arasında bitən ağajlarda, bitkilərdə yuva salır. 

Həssaslıq və immunitet. İnsanlar, xüsusən də uşaqlar visse-
ral leyşmanioza qarşı yüksək dərəcədə həssasdırlar. Bir qayda 
o la raq, keçirilmiş invaziyadan sonra davamlı immunitet əmələ 
gəlir və homoloji reinvaziya hallarına nadir təsadüf edilir. Lakin 
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qazanılmış immunitetin yaranması çox vaxt xəstənin reak tiv-
liyindən və müalicənin başlanması müddətindən asılıdır. Dəri 
leyşmaniozunun hər iki tipinə qarşı çarpaz immunitet müşahidə 
edilmir.

Epidemik prosesin təzahürləri. Visseral leyşmaniozun əsas 
ojaqları tropik və subtropik ölkələrdə: Şərqi və Şimali Hindistan, 
Şri-Lanka, İraq, İran, Aralıq dənizi sahillərində, Afrikada yer-
ləşmişdir.

MDB ölkələrində visseral leyşmanioza Orta Asiya, Zaqafqa-
ziya və cənubi Qazaxıstanda rast gəlinir. Bütün ojaqlarda, Hin-
distandan başqa, visseral leyşmaniozun Aralıq dənizi forması 
m ü şa hidə edilir. İnsanlar, xüsusən də uşaqlar (“uşaq” leyşma-
nio zu) vis seral leyşmanioza çox həssasdırlar. Yaş artdıqca xəstə-
lən mə aza lır və çox nadir hallarda reinfeksiya halları qeydə alı-
nır. Keçi ril  miş xəstəlikdən sonra visseral leyşmanioza qarşı 
gər gin i m mu nitet yaranır, lakin bu, dəri leyşmaniozu ilə yolux-
madan q o ru mur.

İnkubasiya dövrü. Adətən, 2-4 aydır, 2 həftədən 2 ilə qədər 
davam edə bilər. 

Əsas klinik əlamətlər. Visseral leyşmaniozun klinik şəkli 
proq  ressivləşən anemiya, dəri örtüklərinin avazıması, qara ci yərin 
və dalağın xeyli böyüməsi, qızdırma ilə səciyyələnir. Müa li cə 
olunmayan hallarda xəstəlik qısa müddət ərzində kaxeksiya və 
letal nəticə ilə başa çatır. Uşaqlarda xəstəlik sürətlə inkişaf edir, 
ağır gedişi ilə xarakterizə olunur, 3-6 aydan sonra ölümə g ə tirib 
çıxarır. Böyük uşaqlarda və böyüklərdə xəstəlik çox vaxt xronik 
şəkildə bir neçə ilə qədər sürür. 

Müalicədə solyusurmin (solyustibozan) tətbiq edilir. Para zi-
tin sürməyə rezistent formaları da vardır.

Laborator diaqnostika. Müayinə üçün material – sümük 
iliyindən (adətən, döş sümüyündən, yaxud baldır sümüyündən, 
az hallarda qaraciyərdən) punktat götürülür, yaxma hazırlanır və 
əkmələr aparılır. Müayinələr dəri leyşmaniozunda olduğu kimi 
yerinə yetirilir. 

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər kənd tipli dəri leyş-
ma  nio zunda olduğu qaydada həyata keçirilir. Rekon va les sent lər 
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xəs təliyi keçirdikdən sonra 6 ay ərzində dispanser müşahidə a l-
tında saxlanılır; xəstəliyin residivləri baş verdikdə onlarla tək ra ri 
müalicə kursu aparılır. 

Tripanosomozlar

Tripanosomozların törədicisi müxtəlif tripanosomalardır. Tri-
panosomalar arasında insan üçün patogen olan növlərin sayı üç -
dür: Trypanosoma� gambiense və Trypanosoma� rhodesiense A f-
rika tripanosomozunu (yuxu xəstəliyi) törədir; Trypanosoma�
cru�zi – Amerika tripanosomozunun (Şaqas xəstəliyi) törə di ci si dir.

Yuxu xəstəliyində tripanosomanın həyat tsiklinin birinci 
hissəsi Se-se milçəyinin həzm kanalında, ikinci hissəsi – sahibin 
orqanizmində gedir.

Onurğalı sahiblərdə (insan və ya vəhşi heyvanlar) tripano-
somalar qanda olur və keçiricinin dişləməsi zamanı onun mədə-
si nə düşürlər. Afrika tripanosomozunun törədicisinin keçiricisi 
Gl o s sina cinsindən olan qansoran milçəklər və ya Se-se milçəyi, 
Amerika triponosomozunun keçiricisi isə taxtabitidir.

Profilaktikada şəxsi və ictimai tədbirlər həyata keçirilir. 
Şəx  si profilaktika – dərman preparatlarının qəbulu; ictimai – k e-
çi  ricilərin məhv edilməsi, onların yumurta qoyduqları yerlərin 
ləğv edilməsidir.

Lyamblioz

Qamçılılır sinfinin digər mühüm epidemioloji əhəmiyyətə 
malik növü lyambliyalardır (Lamblia intestinalis).

Lyambliyalar həm vegetativ formada mövcud olur, həm də 
sis ta əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Vegetativ forma ak -
tiv hərəkətli və armudabənzər formadadır. Bədənin ön ucu gir də -
lənmiş, arxa ucu itiləşmişdir. Bədənin ön ucunda – yarıq şək-
lində sorucu disk vardır. İki nüvəsi, 4 cüt qamçıları vardır.

Hərəkəti xarakterikdir, parazit uzununa oxu boyu fırlanma h  ə -
rə kəti sayəsində yanı üstə çevrilir. Preparatda lyambliyalar otaq 
temperaturunda qısa müddətdə məhv olur. Qidanı bütün b ə dən 
sət hi ilə sorurlar. Uzununa, bölünmə yolu ilə çoxalırlar.
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Sistalar – lyambliyanın hərəkətsiz formalarıdır. Uzunluğu 10-14 
mkm-dir. Forması ovaldır. Qişası qalındır, yaxşı görünür, çox z a-
man, elə bil ki, sistanın özündən ayrılmışdır. Bu əlamət sistanı 
digər oxşar törədicilərdən fərqləndirməyə imkan verir. Lyuqol 
məh lulunda sarımtıl-qəhvəyi rəngdə rənglənir. Rənglən mə sis-
tada 4 nüvəni görməyə imkan verir.

Lyambliyalar nazik bağırsağın yuxarı şöbəsində yaşayır. S o-
rucu diskin köməyi ilə xovlara yapışırlar. Lyambliyalar öd k i-
səsində yaşamır, çünki öd onlara öldürücü təsir göstərir. Duode-
nal zondlama zamanı onların tez-tez burada aşkar edilməsi lyam -
bli yaların möhtəviyyata onikibarmaq bağırsağın divarlarından 
düş məsi ilə izah olunur.

Adətən, vegetativ formalar nəcislə xaric olunmur, lakin ishal 
z a manı onları təzəcə ifraz olunmuş maye nəcisdə tapmaq müm-
kündür. Lyambliyalar onlar üçün əlverişsiz olan bağırsağın aşağı 
şöbələrinə düşərək sistaya çevrilir və bu zaman nəcislə xaric o lu -
nurlar. Sistalar havanın rütubətindən və temperaturundan asılı 
olaraq 1 aya qədər saxlanırlır. Qurudulma onları tez məhv edir. 
Yoluxma çirklənmiş əllər, oyuncaqlar, qida və su vasitəsilə olur. 
Bağırsağa düşən sistalar vegetativ formaya çevrilir. Bir sista iki 
v e ge tativ forma əmələ gətirir.

Lyambliyalar geniş yayılmışdır, daha tez-tez uşaqlarda rast g ə-
linir. Çoxlu miqdarda yoluxduqda bağırsağın selikli qişasını m e-
xa niki surətdə qıcıqlandıra və sorulmanı müəyyən dərəcədə çə tin-
ləşdirə bilirlər. Bu zaman qarında küt ağrılar, quruldamalar, is hal, 
iştahanın pozulması, ürəkbulanma, bəzən isə sağ qabırğaaltı nahi-
yə də ağrılar əmələ gəlir. Bu xəstəlik lyamblioz adlanır. Bəzi hal-
larda lyambliyalar bağırsağın və öd yollarının digər xəstəlik lərinin 
g e dişini ağırlaşdırır.

Diaqnoz. Yoluxmuş şəxsdə lyambliyaları asanlıqla aşkar e t-
mək olur. Belə ki, nəcis formalaşmışdırsa, nativ yaxmada mik ro-
skopiya zamanı sistalar aşkar edilir. Paralel olaraq Lyuqol məh-
lu lu ilə rənglənmiş yaxmalara baxırlar.

Təzə ifraz olunmuş maye nəcisdə və duodenal zondlama z a-
manı alınmış materialda hərəkətli vegetativ formaları aşkar e t-
mək olar. Dəqiq diaqnoz üçün nəcisdə sistaları aşkar etmək k i-
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fayətdir, bununla əlaqədar vegetativ mərhələləri aşkar etmək üçün 
təzə ifraz olunmuş nəcisi və duodenol zondlama za manı alınmış 
materialı təcili müayinə etmək lazım gəlir. Lakin bəzi hallarda 
kop ro sko piya və duodenal zondlama metodlarının birgə aparıl-
ması lyam bliozun aşkar edilmə tezliyini artırır. İnvaziya zəif d ə-
rəcədə olduqda zənginləşdirmə metodundan istifadə olunur. Sis-
talar qeyri-müntəzəm ifraz olunduğundan çoxsaylı müa yi nə lər 
t ə ləb edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, lyambliyaların geniş şəkildə ya yıl-
ma sı (parazitgəzdirənlik) bəzən müayinə edəni çaşdırır və lyam-
bliozun hiperdiaqnostikasını törədir. Buna görə də mədə-bağır-
saq traktının və ya öd yollarının zədələnməsinin klinik mən zə rəsi 
nəzərə çarpdıqda xəstəliyin digər mümkün olan səbəb lərini (bak-
terioloji müayinə aparmaqla) istisna etmək lazımdır.

Lyamblioz invazion xəstəlik olub, simptomsuz parazitgəz dir-
 mə şəklində keçərək bəzən nazik bağırsağın funksiyasının p o zul -
masına (xronik ishal, steatoreya) gətirib çıxarır.

Törədici. İbtidai – lyambliya Lamblia�intestinalis qamçılılar 
sinfinə aiddir.

Lyambliyaların vegetativ formaları armudvarı olur. Para zitin 
uzunluğu 9-18 mkm, eni 5-10 mkm. 2 nüvəsi və 4 cüt qam çı sı 
var. Patogenlik xüsusiyyəti az öyrənilib. Lyambliyaların sista ları 
oval formadadır, ətraf mühitə ifrazatla xaric edilirlər. İfra zat da 
onlar öz invazion xüsusiyyətlərini 16-200C-də 4 gün ərzində 
sax layırlar, 2-40C –21 gün, suda 18-220C-də 16-18 gün ərzində 
sağ q a lırlar. Quruma öldürücü təsir göstərir (bir neçə dəqiqə 
müd də tin də). Lyambliya sistaları amöblər kimi xlor pre pa rat la-
rına qarşı çox davamlıdır. Lyambliyaların vegetativ formalarının 
ətraf m ü hi tə davamlılığı aşağıdır (2 saata qədər).

İnvaziya mənbəyi. İnsan – xəstə və ya parazitgəzdirəndir. S i-
çan və siçovullarda olan lyambliyalar insan üçün patogen deyildir.

İnvaziya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. Lyambliozla 
xəs tə və ya parazitgəzdirən uzun müddət ərzində (aylar) nəcislə 
ly am    bliya sistalarını xaric edir. Lyambliyanın vegetativ forma la-
rı  nın i n san orqanizmində parazitlik etməsi məhdud müddətdə 
(3 0- 40 g ün ) davam edir.

Yoluxma mexanizmi və yoluxma yolları. Lyambliyalarla y o-
lux ma əsasən sistaların udulması ilə baş verir. Başlıca yoluxma 
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amilləri çirkli əllər, çirklənmiş məhsullar və şəxsi gigiyena qay-
da  larına əməl etmədikdə müxtəlif qulluq əşyaları ola bilər. Bu 
amillər uşaq kollektivlərində daha böyük əhəmiyyət daşıyırlar. 
Su amili də yoluxmada əhəmiyyətli rol oynayır.

Həssaslıq və immunitet. Lyamblioza qarşı həssaslıq müəy-
yən yaşlar üçün xarakterikdir – uşaqlarda o, böyüklərə nisbətən 
yüksəkdir. Bəziləri bunu anadangəlmə və ya qazanılmış im mun-
defisitlə əlaqələndirirlər. Bununla yanaşı, spesifik immunitet də 
qeyd edilir. Belə ki, uşaq yaşlarında keçirilən xəstəlikdən sonra 
tək rar yoluxma baş vermir. Lakin simptomsuz parazitgəzdirmə 
müm kündür.

Epidemik prosesin təzahürü. Lyamblioz əsasən sanitar-gi-
gi   yenik səviyyəsi aşağı olan yerlərdə geniş yayılmışdır. Bəzi 
döv   lətlərdə (ABŞ) əhalinin yoluxması 15-20%-ə çatır. Bir çox 
uşaq kol  lektivlərində (qeyri-qənaətbəxş sanitar şəraitdə olan) u ş-
aq    la rın yoluxması əhəmiyyətli dərəcədə yüksək ola bilər. B ö-
yüklər ara sında isə sistagəzdirmə halı uşaqlara nisbətən 3-4 dəfə 
azdır. Mək     təbəqədər və məktəb yaşlı uşaqların yoluxması təd-
ricən zəifl   əyir və 16 yaşda tam itir.

İnkubasiya dövrü. 1-3 həftədir.
Klinik əlamətlər. Lyambliozun bağırsaq forması üçün daha 

çox səhərlər müşahidə olunan ishal xarakterikdir. Nəcis ödlə q a-
rı ş  mış olur. İshal nəcisin normallaşması dövrləri ilə növ bə lə şir.

Bir çox hallarda öd yolları və onikibarmaq bağırsaqda lyam-
bli  yaların ikincili məskunlaşması baş verir ki, bu da selikli qişa-
nın iltihablaşması və qaraciyərin absesinə səbəb ola bilər. İşta ha-
sız   lıq ümumi əzginlik, yüksək həssaslıq qeyd edilir. Bağırsaq 
for    malarından (enterit, entero kolit) başqa, qaraciyər (duodenit) 
və qarışıq forma da əmələ gəlir.

Müalicə. Furozolidon, trixopol, aminoxinol. Ölüm halları 
qeyd edilmir.

Laborator diaqnostikası. Duodenal möhtəviyyatın və nativ 
yax  mada nəcisin protozooloji müayinəsi (Lyuqolla boyanmış) 
z a  manı həm vegetativ formalar, həm də sistalar aşkar edilə bilər. 
H a belə dəri-allergik sınaq qoyula bilər.

Profilaktik və əksepidemik tədbirlər. Amöbiazda olduğu k i-
mi dir.
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Trixomonozlar

Trixomonadlar – İnsanda trixomonadın üç növü yaşayır: 
Trichomonas�hominis – bağırsaq trixomonadı yoğun bağırsaqda, 
Trichomonas�tenax – ağız Trixomonadı – ağız boşluğunda

Trichomonas�vaginalis –– sidik cinsiyyət (uşaqlıq yolu) tri-
xomonadı sidik-cinsiyyət yollarında.

Bağırsaq trixomonadı bölünmə yolu ilə çoxalır. Sista əmələ 
g ə tirmir. Maye nəcisdə çoxlu miqdarda aşkar edilir. Bəzi hallarda 
yoğun bağırsaq xəstəliklərinin inkişafında və gedişinin ağır laş-
ma sında müəyyən rol oynayır.

Ağız trixomonadı öz quruluşuna görə bağırsaq trixomo na-
dı na oxşayır. Ağız boşluğunun, dişlərin müxtəlif xəstəlikləri olan 
şəxslərdə rast gəlinir. Trixomonadlar ağciyər xəstəliyi olan xəs-
tə lərin bəlğəmində, həmçinin cərrahi yolla çıxarılmış bronxoek-
tozlarda və ağciyər abseslərində tapılır.

Sidik-cinsiyyət trixomonadları sista əmələ gətirmir. Ətraf m ü-
hitdə tezliklə məhv olurlar. Sidik-cinsiyyət sisteminin patolo-
giyasında, xüsusilə qadınlarda mühüm rol oynayır. Uzunmüd dətli 
simptomsuz parazitgəzdirənlik də, xüsusilə kişilərdə, müşa hidə o lu -
nur. Sidik-cinsiyyət trixomonadlarının əsas simptomları q a şın ma, 
ağrı, yanğı hissi, seroz-irinli ifrazatdır.

Diaqnoz trixomonadları nativ preparatlarda və Roma novski 
üsulu ilə boyanmış preparatlarda tapdıqda qoyulur. Mikrosko-
piya zamanı mənfi nəticələr alındıqda (parazitgəz dirənliyə şübhə 
olduqda, müalicədən sonra nəzarət və s.) qidalı mühitlərə əkmə 
metodlarından və Seroloji metodlardan istifadə olunur.
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Sporlular sinfi
 

Sporlularda cinsi çoxalma prosesində erkək və dişi cinsi h ü-
cey rələrin birləşməsi zamanı spor (sista) əmələ gəlir, onlardan 
isə sporozoitlər formalaşır. Sonra müxtəlif yollarla sporozoitlər 
bir sahib orqanizmdən başqasına ötürülür.

 
Koksidiyalar

Koksidiyalar – sporlular yarımsinfinə aiddir. Əsasən onurğa-
sız və onurğalı heyvanların hüceyrədaxili parazitləridirlər. Əksər 
hallarda koksidiyalar darspesifikdir, yəni yalnız müəy yən növ hey -
vanda–sahibdə parazitlik edirlər. Həyat tsikli qeyri-cinsi ç o xal ma 
(meroqeniya), cinsi prosesin və sporoqe niyanın bir-birini d ə qiq 
əvəz etməsindən ibarətdir. Sporlar olan oosistalar x a rici m ü hitdə 
bir ildən artıq həyat qabiliyyətini saxlayır. Əsasən alimentar 
yolla yayılırlar.

İnsan üçün bəzi nümayəndələri patogendir: kriptospo ridilər, 
izosporlar, toksoplazmalar. Bu parazitlər opportunist protozoy 
i  n  va ziyalara aiddir. Bu infeksiyalar birincili-patogen mikroor q a-
niz mlər tərəfindən törədilir ki, onların da patogenlik potensialı 
yalnız hüceyrə immundefisiti fonunda təzahür edir. İİV-infeksiya 
zamanı letal nəticələrin əksəriyyəti məhz oppor tunist infeksiya-
larla bağlıdır. İİV-infeksiya ilə törədilən immundefisit üçün krip-
tosporidioz, pnevmosist pnevmoniya, toksoplazmoz xarak terik-
dir. 

Toksoplazmoz

İnvazion xəstəlik olub, polimorf klinik şəklə malikdir, b ö-
yük lərdə əksər hallarda simptomsuz gedir.

Etiologiyası. Törədicisi – ibtidai Toxoplasma gondii sporlu-
lar sinfinə aiddir, hüceyrədaxili parazitdir.

Ölçüləri – eni 2-4 mkm, uzunluğu 7 mkm, naringi dənəsi 
(  a  y   para) formasındadır. Həssas orqanizmdə toksoplazmalar müx -
tə lif forma alır və toxumaların hüceyrələrinə daxil olur, ora da b oy -
lama bölünmə ilə 2 hissəyə bölünür və beləliklə, çoxalırlar. Təkrar 
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bölünmələr nəticəsində hüceyrədə qız parazitlərin – psevdosista-
ların toplanması baş verir. Çoxsaylı bölünmədən sonra psevdo-
sistalar sahibin dağılmış hüceyrəsindən xaricə çıxır. Azad olmuş 
parazitlər yeni hüceyrələrə daxil olur və tsikl yenidən təkrarlanır.

Bununla bərabər, çoxalma tumurcuqlanma ilə də gedir. Pişik-
lər ailəsinin nümayəndələrində toksoplazmalar cinsi çoxalma 
tsik li keçirir və oosistalar əmələ gəlir. İnvaziyalaşmış pişik nəcis 
ilə birlikdə külli miqdarda oosistalar xaric edir. Bəzən oosistala-
rın sayı milyarda çatır. Həmin oosistalar torpağın əlverişli tem-
peratur və nəmliyi şəraitində 2-5 gün müddətində sporosistalara 
çev  rilir. Bir oosistadan hərəsində 4 sporozoit olan 2 sporosista 
əmələ gəlir. Onlar həyat qabiliyyətlərini bəzən 2 ilə qədər saxlaya 
bilirlər.

Sporozoitlər torpaqdan müxtəlif heyvanlar və quşların bağır-
sağına düşür, onların ekosistalaşması başlayır və intensiv şəkildə 
selikli epitel hüceyrələrə yayılırlar. Sonradan taxizoitlərə çevri-
lir, limfa və qan damarlarına keçərək bütün orqanizmə yayılır və 
in tensiv çoxalmağa başlayırlar. Sonra taxizoitlərin çoxalma pro-
sesi yavaşıyır, toxuma sistası əmələ gəlir. Bu sistaya əkscisimlər 
daxil ola bilmir. Yetkin toxuma sistasında minlərlə yavaş inkişaf 
edən bradizoitlər olur, bunlar uzun illər və bəzən də sahibin bütün 
ömrü boyu sağ qala bilir.

Toksoplazmozun xronik və latent formaları zamanı sahibin 
toxumalarında (baş beyin, ürək və skelet əzələsi, göz toxuması, 
bəzən ağciyərlər, uşaqlıq divarları) həqiqi sistalar əmələ gəlir. 
O n  lar dairəvi və ya bir qədər oval olurlar. Ölçüləri içəridə yer lə-
şən parazitlərin sayından (bir neçə fərddən 3-5 mln qədər) asılı 
ola raq 5 mkm-dən 100-150 mkm-ə qədər çatır. Oosistalarda olan 
parazitlər əkscisimlərin təsirindən və kimyəvi terapevtik prepa-
ratlardan müdafiə olunurlar. Lakin sistanın divarı dağıl dıqda tok-
soplazmalar azad olur və Patoloji prosesin inkişafına səbəb olurlar.

Yoluxmuş və ölmüş heyvanların orqanlarında toksoplaz-
maların həyat qabiliyyəti 200C temperaturda 3 gün ərzində saxla-
nır, t=4-100C-də – 18 gün, 450C-də – 15 dəqiqədən sonra, 500C-də 
isə ani məhv olurlar. 1%-li duz turşusunda 1 dəq, 1%-li for  ma-
lində – 20 dəq, 1%-li fenolda – 10 dəqiqədən sonra ölürlər. Oosis-
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talar ətraf mühitdə qalmağa çox davamlı olub, 6-8 aya qədər 
həyat qabiliyyətini saxlayırlar.

İnvaziya mənbəyi. Toksoplazmoz həm ev, həm də sinantrop 
heyvanlarda (it, pişik, donuz, iribuynuzlu qaramal, at, keçi, q o-
yun, dovşan, toyuq, hinduşka, göyərçin, siçan, siçovul), həm də 
vəhşi heyvanlarda (gəmiricilər – qum siçanı, gəlincik, dələ; mey-
munlar və s.) aşkar olunub. İnsan üçün ev heyvanları (itlər və p i-
şik) daha təhlükəli sayılır. Heyvanlarda toksoplazmoz daha çox 
p a ra  zitgəzdirmə (simptomsuz forma) şəklində gedir, ancaq kli-
nik ifadə olunan formalara da rast gəlinir.

İnvaziya� mənbəyinin� yoluxduruculuq� dövrü. Toksoplaz mo-
zun törədicisi, xüsusən də sista formasında insan və heyvan ların 
or qanizmində uzun müddət saxlana bilər. Heyvanların o r qa niz-
mindən toksoplazmalar kəskin dövrdə intensiv şəkildə nəcis, s i-
dik, selik, süd vasitəsilə, balasalma zamanı döl və dölyanı maye 
ilə ifraz olunurlar; latent formalarda törədicinin ifrazı dəyişkən 
x a rakterdə gedir.

Yoluxma mexanizmi və yolları. Toksoplazmoz zoonoz in fek -
siyadır, insana 3 yolla keçir: general – bitki məhsulları, ksenotrop 
– ət məhsulları ilə, vertikal, yaxud bətndaxili. Toksoplazmozla 
yoluxma qida məqsədilə kifayət qədər termiki işlənməmiş ət və 
süd məhsullarının istifadəsi zamanı, heyvanlara qulluq etdikdə z ə-
də  lənmiş dəri örtüyü və ya selikli qişalardan, heyvanların dəri lə-
rini soyduqda, əti emal etdikdə və s. zamanı baş verir. Hava-dam-
 cı mexanizmi tam sübut edilməyib. İnsandan insana tok  so p laz moz 
anadan dölə transplasentar yolla da ötürülür.

Həssaslıq və immunitet. Toksoplazmozda həm humoral, 
həm də hüceyrə immuniteti inkişaf edir. Əmələ gəlmiş əksci sim-
lər orqanizmdə prosesin inkişafını qeyri-steril immunitet nəticə-
sin də məhdudlaşdırır, ancaq onların müdafiə təsiri yoxdur. H ü-
cey rə immuniteti toksoplazminlə aparılan dəri sınağı ilə müəy yən 
edilir. Ümumilikdə toksoplazmozda immunitet az gər gin likli və 
davamsızdır. O, interkurrent xəstəliklərin təsiri ilə zəifləyə bilər 
ki, bu da kəskinləşmə və residivlərə gətirib çıxarır və tokoplaz-
moz xronik formaya keçir. İmmunitet toksoplazmozda davamsız-
dır.
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Epidemik prosesin təzahürləri. Toksoplazmoz bir çox ö l-
kə  lərdə – Avropa, cənubi Amerika, Afrika, Asiya və Avstra liyada 
qeyd olunur (10-30%). Əslində, bu, həqiqi xəstələnməni gös tər-
mir. Rəsmi qeydiyyat əksər ölkələrdə aparılmır. İnsanların tok-
soplazmoza görə həssaslığı ümumidir. Ən çox kənd əhalisi y o lu-
xur ki, bunu da onların şəhər əhalisinə nisbətən heyvanlarla daha 
çox təmasda olması ilə izah edirlər. Sənəti ilə əlaqədar (hey van-
darlıq, ət kombinatlarının işçiləri, ovçular və s.) heyvan larla t ə-
ma s da olan şəxslərdə xəstəlik əhalinin digər qruplarına nis bə tən 
çox qeydə alınır.

İnkubasiya dövrü müxtəlifdir, onu müəyyən etmək invazi-
yalaşma ilə əlaqədar çox çətindir, ancaq 15-20 gün sürməsi g ü-
man edilir.

Klinik əlamətləri. Anadangəlmə və qazanılmış toksoplaz-
moz ayırd edilir. Anadangəlmə�toksoplazmoz o vaxt baş verir ki, 
qadın hamiləlik dövründə ilk dəfə yoluxmuş olsun. Digər tərəf-
dən bu, parazitemiya baş vermiş qadınlarda və cift zədə lən dikdə 
mümkündür. Bətndaxili yoluxma özünü təxminən 25% halda 
yenidoğulmuşlarda klinik əlamətlərlə göstərir. Xəstələrin vəziy-
yə tinin ağırlığı daxil olmuş parazitin miqdarından asılıdır.

Döl hamiləliyin son dövründə yoluxmuşdursa, xəstəliyin kəs-
kin forması inkişaf edəcəkdir. Belə hallarda xəstəlik dalağın, q a-
ra ciyərin böyüməsi, miokardit, interstisial pnevmoniya, ensefalit 
əlamətləri və s. ilə müşayiət oluna bilər. Spesifik müalicə n  ə  in  ki 
xəs təni müalicə edir, hətta belə ağırlaşmaların qarşısını alır. Ana-
dan gəlmə toksoplamozda getdikcə artan hidrosefaliya, xori  ore ti-
nit, kəllədaxili kalsifikatlar, daxili orqanlar tərəfindən müx  təlif 
dəyişikliklər (hepato- və splenomeqaliya), habelə gözlə rin zədə-
lən məsi qeyd edilir. Anadangəlmə�toksoplazmozun ayrı-ayrı təza-
hürləri sinir-psixi pozğunluqlar, qıcolmalar, uşaqların əqli i n ki-
şafdan geri qalması şəklində ola bilər. Qazanılmış toksoplazmoz 
(qida məhsulları ilə yoluxma) çox zaman simp tomsuz, ya  xud 
subklinik keçir və aşkarlanmamış qalır. Klinik cəhətdən tam təza-
hür edən toksoplazmoz nadir hallarda yoluxmadan 3-10 gün son-
ra prodormal əlamətlərlə başlayır: ümumi zəiflik, əzələ a ğ rı ları, 
uzun sürməyən ishal.
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Qazanılmış toksoplazmoz klinik təzahürlərin müxtəlifliyi ilə 
xarakterizə olunur. Xəstəliyin göz, serebral, limfadenopatik və e k-
zantemalı formaları ayırd olunur. Xəstəliyin kəskin mərhə lə sin də 
titrətmə, qızdırma, səpgi, limfadenopatiya, mio kardit, i n ter stisial 
pnevmoniya müşahidə edilir, qaraciyər böyüyür. Dalaq hiss edi-
lə cək dərəcədə böyümür. Kəskin mərhələdə ensefalomielit simp-
tomları müşahidə edilir. Spesifik terapiya olmadıqda xəs tələrin 
əksəriyyəti bir neçə həftə ərzində ölür. Qazanılmış kəskin toksop-
lazmoz zamanı orqan və ya sistemlərin zədə lən mə sin dən asılı ola-
raq limfadenopatik, visseral, serebral və göz formaları ayırd edilir. 
Böyüklərdə toksoplazmoz əsasən subklinik, latent i  n  fek siya şək-
lində gedir. Kəskin gedişli hallara (ölümlə nəticə lə nən) az rast 
g ə linir.

Müalicə. Toksoplazmoza qarşı 2 spesifik preparat – xloridin 
(sinonimləri – pirimetamin, daraprim, tindurin) və sulfanila-
midlər işlədilir. Onlar sinerqizmə təsir edərək folin turşusundan 
foli turşusunun sintezinə imkan vermir, eləcə də P-aminobenzoy 
turşusunun metabolizminə təsir edir. Xəstələr bu preparatları 
yax şı keçirir. Bəzən trombositopeniya və ya leykopeniya baş 
verir. Bu əlavə təsirin qarşısını almaq üçün xəstələrə folin turşusu 
təyin edilir ki, bundan orqanizm özündə folin turşusu sintez edir. 
Xloridin (daraprim) sulfadimezinlə birgə metranidazol isti fa də 
edi lir.

Laborator diaqnostika. İnsan sağ ikən toksoplazmoz törə di -
cisini aşkar etmək üçün onurğa beyni mayesi, limfa düyün lə ri nin 
punktatı, biopsiya edilmiş limfatik düyünlər və badamcıqlar, döl-
yanı qişaların qalıqları və cift müayinə edilir. Seksiya materialı 
mü a yinə edildikdə dalaq və baş beyindən törədicini ayırd et  mək 
olar. Bu zaman yaxmalar, kəsiklər hazırlanır, Romanovski üsulu 
ilə boyanır. Daha yaxşı nəticə siçanlarda bioloji sınaq q o yul   duq-
 da əldə edilir. Ölmüş siçanları toksoplazmaya görə müa yinə e di r -
lər: əgər onlar sağ qalırsa, öldürür, 3-5 kortəbii ək mə apa  rırlar. 
İmmunoloji müayinə üçün KBR, HAR, İFR, h a belə tok sop laz-
minlə dəriiçi sınaq qoyulur. Dəriiçi sınaq hətta xəs tə likdən son ra 
ömürlük qalır.
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Profilaktik tədbirlər. Əsas şəxsi və ictimai gigiyena qayda-
larına əməl etməkdir. Evdə it və pişik saxladıqda gigiyenik rejim 
cid di gözlənilməli, xəstə izolyasiya və ya hospitalizasiya olunma-
lıdır. Ət və süd məhsullarını termiki işləmədən keçirməlidir. Xəs-
tə şəxslər aşkar edildikdə müalicə olunmalıdırlar. Sanitar-ma arif-
lən dirici tədbirləri aparılmalıdır. Xəstəliyin spesifik profilaktikası 
yoxdur.

Əksepidemik tədbirlər. Xəstələr müalicəyə cəlb olunmalı-
dır. Həmçinin toksoplazmozun fəallaşması qeyd edilən hamilə 
q a  dın lar da müalicə olunmalıdır. Xəstələnmiş azqiymətli hey-
vanlar məhv edilməlidir. Xəstə heyvanlar saxlanan təsərrü fat lar-
 da ümumi zootexniki qaydalar gözlənilməli, deratizasiya apa rıl  -
malıdır.

Kriptosporidioz

Cryptosporidium cinsindən olan koksidiyalar ilk dəfə 1907-
ci ildə laboratoriya siçanının mədəsinin selikli qişasında aşkar 
edil mişdir. Hazırda 20 sahib orqanizmdə parazitlik edən kripto-
spo ridiyaların 15-dən artıq növü məlumdur. Onlar müxtəlif s a-
hiblərdə – balıqlar, quşlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, 
mə məlilərdə tapılmışdır.

İnsanda ilk kriptosporidioz hadisəsi 1976-cı ildə təsvir olun-
muşdur. Kriptosporidiya ağır formada kəskin enterokolitdən əziy-
yət çəkən 3 yaşında olan qızda rektal biopsiya zamanı alınmış 
mate rialda aşkar edilmişdir. Son illər uşaqlarda qastro ente rit lər 
və enterokolitlər zamanı, həmçinin baytarlıq işçilərində və iri-
buynuzlu qaramalın daşınması və satışında iştirak edən şəxs lə rin 
sənəti xarakterli yoluxmalarının baş verməsində kriptosporidiya-
ların etioloji əhəmiyyəti müəyyən edilmişdir.

Müasir dövrdə QİÇS zamanı opportunist infeksiya kimi krip-
tosporidiozun iştirakı təyin edilmişdir. Əgər immuncavabdeh sis -
temin normal funksional fəallığı olan şəxslərdə kriptosporidiya-
larla invaziyalaşma əksər hallarda əlverişli başa çatırsa, onda 
İİV- infek si yalı xəstələrdə kriptosporidiyalarla şərtlənən opportu-
nist infeksiya çox vaxt vəbayabənzər xarakter alır ki, o da qeyri-
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qənaətbəxş proq nozla qurtarır. QİÇS-lə xəstələrdə kriptospori-
dioz mədə-bağırsaq yolunun patologiya sının səbəbləri arasında 
aparıcı yer tutur.

Kriptosporidiyaların oosistalarını insan qida və su ilə udur. 
Nazik bağırsağın proksimal şöbələrində sistaların dağılması z a-
ma nı onlardan sporozoitlər azad olur ki, onlar da bağırsağın epi-
tel hüceyrələrinə yapışırlar. Parazitin özünəməxsus lokalizasiyası 
vardır: o, hüceyrənin sitoplazmasına daxil olmayaraq ekstrasitop-
lazmatik parazit formalı hüceyrə qovuğunda yerləşir. Burada t ö-
rə  dicinin inkişaf tsikli başa çatır, nəticədə cinsi hüceyrələr forma-
laşır ki, onlar da ziqotanın yaranmasına başlanğıc verir. Z i qota 
qişa ilə örtülür və oosistaya çevrilir. Parazitin bütün inkişaf pro-
sesi, yəni oosistanın sahib orqanizminə düşməsindən yeni nəsil 
oosistanın xaric edilməsinə qədər olan proses insanda 5 günə 
yaxın davam edir. Çox zaman nazik qişalı oosista bağırsaqdan 
xaric edilmir və autoinvaziya törədə bilir ki, o da kriptosporidio-
zun xronik gedişatını şərtləndirir.

Beləliklə, kriptosporidiyalarla invaziyalaşma cavan yaşlı ev 
hey vanları: buzovlar, çoşqalar, cücələr arasında geniş yayılmış-
dır. İnvaziya mənbəyi kimi ehtimal olunan heyvanlara balıqların 
2, sürünənlərin 3, quşların – 7, məməlilərin – 31 növü, həmçinin 
insan daxildir. İnsanların yoluxması alimentar yolla (süd, ət məh-
sulları), oosistalarla çirklənmiş əllər, su vasitəsilə baş verir. Həm-
çinin bazarlarda satılan tərəvəzlərin də kriptosporidiyaların oo s is-
taları ilə xeyli dərəcədə çirklənməsi aşkar olunmuşdur.

İnsandan insana yoluxma yolu da mümkündür. Burada simp-
tomsuz parazitgəzdirmə vacib rol oynaya bilər, belə ki, oosistalar 
diareya qurtardıqdan sonra nəcisdə 2 həftə ərzində saxlana bilər. 
Xəstələnmənin 80%-dən çoxunu sporadik hallar təşkil edir. L a-
kin qapalı kollektivlərdə uşaqlar arasında alovlanmalar, hospital 
infeksiyaları, su alovlanmaları da müşahidə olunmuşdur. Su y o-
lux ma yolu aparıcıdır. Xəstəliyin mövsümi yüksəlişi ayırd edilir 
ki, o da ən çox isti, rütubətli aylar dövründə qeydə alınır. Törə-
dici xarici mühitdə çox davamlıdır və geniş istifadə edilən d e-
zin fektantların çoxuna qarşı rezistentdir. Kişilər qadınlara nis bə-
tən daha çox yoluxurlar. Azərbaycanda diareyalı uşaqlarda 
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kr i  p   tosporidiozun xüsusi çəkisi 17%, praktik sağlamlarda – 0,8%, 
tez-tez xəstələnənlərdə – 13,6% təşkil edir.

Yoluxma və xəstələnməyə görə risk qrupuna kiçik yaşlı uşaq-
lar, baytarlar, kənd təsərrüfatı işçiləri, İİV-infeksiyalı şəxs lər, 
laborantlar, xroniki somatik xəstəlikləri olan ahıl yaşlı şəxs lər 
daxildir. Xəstəlik əvvəllər ev heyvanları arasında və peşəsi ilə ə la  -
qədar heyvanlarla bağlı olan şəxslərdə (baytarlar, sallaqxana 
işçiləri) diareya kimi təsvir edilmişdir. Erkən yaşlı uşaqlarda kəs-
kin diareya hallarının strukturunda kriptosporidioz 4-10% təşkil 
edir.

QİÇS zamanı kriptosporidiyalar enterositlərin ağır degene rativ 
dəyişikliklərini törədir. Bağırsaqda sorma prosesi və fermentativ 
fəallıq pozulur, malabsorbsiya sindromu inkişaf edir, pro fuz dia-
reya yaranır. Kriptosporidiozun başlıca simptomu – sulu diareya-
dır. İnvaziyanın təsiri altında xəstənin orqanizmində laktazanın 
defisiti əmələ gəlir. Bağırsaqda disaxaridlərin yağlı turşulara q ə-
dər bakterial fermentasiyası baş verir ki, bu da əlavə ola raq s u yun 
bağırsaq boşluğuna çıxmasını şərtləndirir. İnkuba siya döv rü 3 gün-
dən 8 günə qədər davam edir.

Normal immun statusda klinik simptomatikada diareya üstün-
lük təşkil edir. Nəcis suludur, boldur, tezləşmişdir, nəcis küt lələri 
sorulmayan maddələrin bakterial fermentasiyası nəti cə sin də pis 
qoxuya malikdir. Xəstələri ürəkbulanma, əzginlik, ümu mi zəiflik, 
qarında spazm xarakterli ağrılar narahat edir. Palpasiya zamanı 
göbəkyanı sahənin ağrılı olması, qarında köp nəzərə çarpır. Müva-
fiq müalicə (duz məhlulları, pəhriz) zamanı kriptosporidioz 5-6 
gün ərzində əlverişli sonluqla nəticələnir. Diaqnoz yalnız labora-
toriya məlumatları (nəcisdə oosistaların aşkarlanması) n ə zə rə alın-
maqla qoyula bilər.

İİV-infeksiyalı xəstələrdə kriptosporidioz öz-özünə sağalma 
mey li olmadan ağır keçir və uzun müddət sürür, bəzən bir çox il lər 
ərzində, hətta qeyri-qənaətbəxş nəticəyə qədər davam edir. Bu z a-
man intensiv sulu diareya əmələ gəlir, bu halda tezləşmiş sulu 
nəcislə mayenin itirilməsi sutkada 8-15 litrə çata bilər ki, n ə ti   cədə 
xəs təlik vəbaya bənzəyir. Xəstələrin bir qismində bağır saq b o-
yunca intensiv ağrı əmələ gəlir, o, çox əzab verir və xəs tənin v ə-
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ziy yətinin yüngül ləşdirilməsi üçün narkotiklərin təyin edil mə-
si nə ehtiyac yaranır.

Diareya bir çox aylar ərzində davam edərək bədən çəkisinin 
xeyli azalmasına, dərin qida pozğunluqlarına, asteniyaya, nadir 
hal larda zəifliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Xəstəlik üçün dia-
reyanın kimyəvi preparatlara və möhkəmləndirici vasitələrə m ü-
a licə olunmaması səciy yəvidir.

Xəstələrdə T-hüceyrə immunitetinin azalması kriptospo ri di-
oz un generalizasiyasına gətirib çıxarır, nəticədə parazit bəl ğəm-
 də, mədə möhtəviyyatında, öd kisəsində aşkar edilir.

Kriptosporidiozun diaqnostikasının aparıcı metodu törə di-
cinin mikroskopik yolla aşkarlanması sayılır. Bu məqsədlə xəs-
tə  lərin rənglənmiş nəcis yaxmaları müayinə edilir. Yaxmanın 
Sil-Nilsen üsulu ilə karbol-fuksinlə boyanması zamanı krip tos-
po  ridiyaların oosistaları parlaq-qırmızı rəngin müxtəlif çalarla-
rına boyanır və diametri 5 mkm-ə qədər çatan dairəvi törəmələr 
şək  linə düşürlər. Bəzi oosistaların içərisində uzunsov sporo zoit-
lər aşkar olunur.

Kriptosporidiozlu xəstələrin hospitalizasiyası inva ziyanın g ə-
lə  cəkdə yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə onları ayrı-ayrı 
bokslara yerləşdirməklə həyata keçirilir.

Müalicəsi əsasən su-duz balansını tənzimləmək üçün duz 
məh    lullarının (trisol, asesol, xlosol, kvartasol) yeridilməsi ilə apa -
rılır. İİV-infeksiyalı xəstələrdə invaziyanın uzunmüddətli və ağır 
gedişatında aminturşuları, lipid və karbohidrat preparatları ilə 
p a renteral qidalandırmanı həyata keçirmək, plazma və digər 
qan  ə vəzedicilər köçürmək lazımdır. Ağrı sindromunda spaz mo-
litiklər və opium preparatları yeridilir. Askorbin turşusunun, ana-
bolik v a si  tələrin təyin edilməsi məqsədəuyğundur.

Kriptosporidozla xəstələrin spesifik müalicəsi effektiv etiot-
rop preparatların yoxluğu üzündən böyük çətinliklər törədir. Ədə -
biy yat məlumatları preparatın sutkalıq dozası 3-4 həftə ə r zində 
3-4qr təşkil etdiyi halda rovamitsinin (spiramitsinin) ef fek tiv li-
yi ni sübut edir.

Furazolidonla (peroral 100-300 mq olmaqla sutkada 4 dəfə), 
metronidazolla (750 mq-dan peroral və ya venadaxili sut kada 3 
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də fə) və ya tetrasiklinlə (0,5 q-dan sutkada 4 dəfə peroral) müa-
li cədən sonra bir sıra xəstələrin vəziyyətinin əhəmiyyətli dərə-
cə də yax şılaşması müşahidə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, hər 
han  sı dərman terapiyası aparılmayan di gər xəstələrdə də vəziy-
yət yaxşılaşmışdır. Digər bağırsaq koksi doz larının və tokso plaz-
mo zun müalicəsi zamanı müvəffəqiyyətlə istifadə olunan bir çox 
pre paratlar, məsələn, sulfanilamidlər, piri metamin, pentamidin, 
xinokrin, hətta yüksək dozalarda kripto sporidlərlə xəstələrin v ə-
ziy  yətini yaxşı laş dırmamışdır. İnəklərin immun ağız südü ilə xəs  -
t ə lərin müvəffəqiyyətli müalicəsi haqqında olan məlumatlar diq-
qəti cəlb edir.

Onu da nəzərə alaq ki, qazanılmış və ya anadangəlmə immun 
çatışmazlığı olmayan xəstələrdə kriptosoridoz çox zaman spon-
tan sağalma ilə başa çatır. Belə hallarda, adətən, pəhriz terapiyası 
aparmaq və qoruyucu oral rehidratasiyanı (standart qlüko za-
duzlu bikarbonat məhlulu ilə) həyata keçirmək kifayətdir. Ağır 
hallarda su-elektrolit tarazlığın bərpasına yönəl dilmiş patogene-
tik terapiya həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Profilaktik tədbirlər invaziyanın fekal-oral yoluxma mexa-
nizmi nəzərə alınmaqla əllərin səylə yuyulmasını, xüsusən də 
hey     vanlarla təmasdan sonra, yalnız qaynadılmış suyun və ter-
miki emaldan keçirilmiş qidanın istifadəsini nəzərdə tutur.

İzosporoz

İzosporoz – Isospora cinsinin nümayəndələri tərəfindən törə-
dilən koksidiozdur. İzosporoz insanda nisbətən az, əsasən tropik 
və subtropik iqlimli ölkələrdə təsadüf olunur.

İzosporlar mürəkkəb inkişaf tsikli keçir. Yalnız insanın nazik 
bağır saqlarının epitel hüceyrələrində parazitlik edirlər. Bu z a man 
orada rəngsiz, şəffaf, bir tərəfdən sıxılmış oosistaların y a ran   ması 
baş verir. İnsanın nəcisində yalnız cinsi çoxalma nəti cə sin də ə m ə-
lə gələn oosistaların koksidiyaları aşkar edilir. Cinsi ç o xal ma dan 
əvvəl qeyri-cinsi çoxalma – şizoqoniya baş verir, bu zaman on -
la rın hər ikisi nazik bağırsağın epitel qişasında h ü ceyrədaxili 
inkişaf edir. Əgər qeyri-cinsi fərdlər – merozoitlər və ya cinsi 
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for malar – qametlər bağırsağın epitel qişasının dağılmış hücey rə-
lərindən çıxaraq hər hansı səbəbdən yeni hüceyrələrə daxil ola bil-
mir və bağırsaq möhtəviyyatında qalırsa, onda tez lik lə məhv olur 
və parçalanırlar, ona görə də nəcisdə onları aşkar etmək müm kün 
deyildir.

Xəstəliyin klinik əlamətləri şizoqoniya və qametoqoniya döv-
ründə maksimal təzahür edir. Oosistaların xaric edilmə dövrünün 
əv  vəlinə qədər bu əlamətlər yox olur. Ona görə də Patoloji n ə-
cisdə oosistalar çox nadir hallarda aşkar edilir, formalaşmış n ə-
cis də isə onları, adətən, heç axtarmırlar. Bunun nəticəsində izos -
poroz diaqnozu az-az, özü də bu xəstəliyin yayılma səviy yəsinə 
nis bətən xeyli az təyin edilir. Bundan başqa, laborator diaqnosti-
kanın qoyulması zamanı çətinliklər ona görə yaranır ki, digər i b-
tidailərin oosistalarına nisbətən bu patolo giyada oosistalar çox az 
miqdarda xaric edilir.

İnvaziya mənbəyi insan və iribuynuzlu qaramaldır. Yolux ma 
amilləri içərisində koksidiyaların sistaları olan nəcislə çirk lən-
miş qida, su, çirkli əllər və əşyalar əsas sayılır.

İzosporların inkişaf tsikli sahiblərin dəyişdirilməsi ilə bağ-
lıdır. Şizoqoniya iribuynuzlu qaramalın və çox güman ki, do nuz-
ların əzələlərində baş verir. Bu heyvanların əti ilə insan or qa-
nizminə düşən sistalar cinsi prosesə – sporoqoniyaya başlanğıc 
verir ki, o da nazik bağırsağın epitel qişasında həyata keçir. İ n-
san da həmçinin invaziya mənbəyi ola bilər. Koksidiyaların 
oo sistaları digər ibtidailərə nisbətən xeyli az miqdarda ifraz edi-
lir, ancaq yüksək virulentliyi ilə fərqlənir.

Klinika. İnkubasiya dövrü 6-9 günə bərabərdir, bundan sonra 
kəskin enterokolit sindromu baş verir ki, o da xəstələrin bir qis-
mində qızdırma və ümumi toksikozun digər simptomları ilə m ü-
şa yiət olunur.

Xəstəliyin davametmə müddəti 2 həftədən 6 həftəyə qə dər-
dir. Zəiflik, baş ağrısı, iştahanın azalması, əzginlik, subfebril qız-
dırma qeyd edilir. Bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi bol 
selik ifrazı ilə bərabər, sulu diareyanın baş verməsinə gətirib 
çıxarır ki, onda bəzən qan qarışığı da görünür. Xəstələri ürək bu-
lan ma, köp və qarında qurultu, duru nəcis narahat edir. Nəcis pis 
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q o xulu, bol, sulu, nadir hallarda çox az, qanla qarışıq ola bilər. 
Seliyin aşkar edilməsi də səciyyəvidir. İzosporozun kəskin, 
şiddətli başlancığı, bədən hərarətinin 38,5-39,50C-yə qədər art-
ması ilə inkişaf edən ağır gedişli halları təsvir olunmuşdur. Nəcis 
tezləşmişdir, köpüklüdür, selik, irin, qan qarışığı vardır, kəskin 
nəzərə çarpan intoksikasiya səciyyəvidir. İzosporozun belə ge di-
şa tı İİV-infeksiya ilə və ya digər mənşəli immundefisitli xəstələr 
üçün xarakterdir.

Laborator diaqnostika. Nəcisdə xarakterik oosistaların a ş-
kar  lanmasına əsaslanmışdır. Onlar nəcisdə klinik simpto mati ka -
nın inkişaf etməsindən çox gec (adətən, yoluxmadan 2-4 həftə 
sonra) əmələ gəlirlər. Oosistaların xaric olunmasının davametmə 
müddəti 7 gündən 50 günə qədər dəyişir. Nəcisdə oosistalar az 
miq darda, bir qayda olaraq, enterokolit simptomları söndükdən 
sonra əmələ gəlir. İzosporozun simptomsuz gedişində diaq nos-
tika yalnız xəstənin nəcisində xarakterik oosistaların aşkarlan ma-
sına əsaslanmışdır.

Oosistaların aşkarlanması üçün Fyuleborn üzrə flotasiya m e-
todu tətbiq edilir. Nəcis qarışığının duruldulması 40 dəqiqə çəkir, 
çünki duz məhlulunda uzun müddət saxlanması oosista ların d e-
formasiyasına gətirib çıxarır, bu isə onların tanınmasını çətin-
ləşdirir. Təzə nəcisdə koksidiyaların növünün təyin edilməsi 
həmçinin onunla çətinləşir ki, oosistalar, adətən, inkişaf etmə-
miş, sporsuz vəziyyətdə xaric olunurlar. Belə hallarda nəcisin ü z-
ə rinə 2%-li kalium xromat və ya 0,5%-li xrom turşusu tökülməli 
və otaq temperaturunda saxlanmalıdır. Bu məhlullar nəcisdə bak-
teriyaların və protozoy ibtidailərin çoxalmasının qarşısını alır, 
lakin oosistaların inkişafına maneçilik törətmir. Onların tam i n ki-
şafı isə bağırsaqdan xaric edildikdən sonra 1-4 sutka ərzində başa 
çatır. Bundan sonra koksidiyanın növü asanlıqla təyin edilə bilər.

İzosporların oosistaları işığı zəif sındırır, şəffafdır, ona görə 
də onları zəif işıqda tapmaq və öyrənmək lazımdır.
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İnfuzorlar sinfi

Balantidiaz

Xronik invazion xəstəlik olub, yoğun bağırsağın zədələnməsi 
ilə müşayiət olunur və dizenteriyayabənzər sindromla müşayiət 
olunur.

Törədici. İnfuzorlar sinfindən olan Balantidium�coli-dir. P a-
ra zit vegetativ və sista formasında mövcuddur. Vegetativ for ma 
– çox iri hüceyrədir (50-80 mkm), xaricdən kirpikciklərlə ö r tül-
müşdür ki, onlar da parazitin maye mühitdə sürətlə yerdə yiş-
məsini təmin edir. Balantidiyalar qida hissəciklərini: bak te  riyalar, 
göbələklər, eritrositlər, leykositlər və s. udmaqla qida lanır. Balan-
tidiyalar həm qeyri-cinsi (eninə bölünmə), həm də cinsi yolla 
( k on yuqasiya) bölünür. Sistaların diametri 50 mkm-ə çatır. O n-
lar, bir qayda olaraq, donuzların bağırsağında və nadir hallarda – 
insanda parazitlik edərkən əmələ gəlir. Parazitin vegetativ for-
maları otaq temperaturunda 2-3 gün ərzində həyat qabiliyyətini 
saxlayır. Donuzların nəcisində sistalar bir neçə həftə ərzində sağ 
qalırlar. Qurudulma həm vegetativ formalara, həm də sistalara 
ö l dürücü təsir göstərir. 

İnvaziya mənbəyi. Əsas invaziya mənbəyi donuzlardır, o n-
la rın arasında yüksək yoluxma (40-50%) qeyd edilir, bəzi təsər-
rüfatlarda isə heyvanların hamısı başdan-başa xəstələnir. G  ü   man 
edilir ki, insan da invaziya mənbəyi ola bilər. Bunu do  nuz larla 
yoluxmanın mümkün olmadığı ərazilərdə insanlar ara sında xəs-
tə liyin geniş yayılması sübut edir. Törədicilər həm çinin siçovul 
və itlərdə aşkar edilir, lakin bu məlumatlar elə m ü hüm rol oyna-
mır.

İnvaziya mənbəyinin yoluxduruculuq dövrü. Heyvanlar 
b a lan tidiyaları uzun müddət xaric edirlər. İnsanlar törədicini b a-
ğırsaq əlamətlərinin bütün dövrü ərzində xaric edə bilərlər. 

Yoluxma mexanizmi və yolları. İnsanın yoluxma mexanizmi 
fekal-oraldır. Bu, balantidiya sistalarının insanların və ya d o nuz-
ların nəcisi ilə çirklənmiş su, tərəvəz, meyvələr, hazır q i danın 
udulması zamanı baş verir. Çirkli əllər də müəyyən rol oynayır, 
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xüsusən də donuzçuluq təsərrüfatlarında işləyən və ya şəxsi t ə-
sə rrüfatda donuzlara qulluq edən şəxslərdə mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Milçəklər də epidemioloji rol daşıyır. 

Həssaslıq və immunitet. İnsanlar balantidiaza qarşı kifayət 
d ə rəcədə təbii rezistentliyə malikdir. Lakin balantidiazla yolux-
ma ya qədər ağır xəstəlik keçirmiş şəxslərdə invaziyanın gedişi 
letal nəticələnə bilər. 

Epidemik prosesin təzahürləri. Balantidiaza sporadik hallar 
və ya kiçik alovlanmalar şəklində, demək olar ki, dünyanın bir 
çox ölkələrində rast gəlir. Balantidiaza daha çox tək-tək xəs tə-
lənmələr şəklində təsadüf olunur, lakin qrupşəkilli xəstəliklər də 
baş verə bilər. Balantidiaz daha çox kənd yerlərində, donuzlara 
qulluq göstərən insanlar arasında qeyd edilir. İnkubasiya dövrü 
tam müəyyən olunmamışdır, güman ki, bir neçə gündür.

Əsas klinik əlamətlər. Balantidiazın kəskin forması normal 
tem peraturda baş verir. Tezləşmiş, selik və irinlə birlikdə duru 
nə cis, yoğun bağırsaq boyunca ağrılar qeyd olunur. Mədə şirə-
sinin turşuluğu kəskin azalır. Rektoromanoskopiya zamanı hipe-
remiya, selikli qişanın şişkinliyi və xırda xoralar aşkar edilir. 
Kəskin balantidiazın davametmə müddəti 1-2 aydan uzun sürmür. 
Balantidiazın müalicəsi aparılmadıqda uzunmüddətli, xronik resi-
divləşən gedişə malik olur. Hazırkı dövrdə müasir diaqnostika ilə 
bağlı olaraq və səmərəli müalicə vasitələrinin i  ş  lə dilməsi nəti cə-
sin də letallıq kəskin aşağı düşmüşdür. Müalicə amöbiazda olduğu 
kimidir. 

Laborator diaqnostika. İnvaziyanın laborator diaqnostikası 
nəcisdə parazitin vegetativ formalarının və sistaların tapılmasına 
əsaslanmışdır. Təzə nəcisdən fizioloji məhlulda hazırlanmış nativ 
yaxmalar müayinə edilir. Bağırsaqdan balantidiyaların döv ri ş ə-
kil də azad edildiyini nəzərə alaraq müayinələri bir neçə dəfə tək-
rarlamaq lazımdır.

Profilaktik tədbirlər. Donuzların və insanların nəcisi ilə x a-
ri ci mühitin çirklənməsinin qarşısını alan tədbirlər həyata k e çi-
rilir. Ayaqyoluların və donuzxanaların tikilməsi və istismarında 
sanitar-gigiyenik qaydalara riayət edilməlidir. Balantidiazla xəs-
tə lərin vaxtında aşkarlanması və müalicəsinə böyük diqqət ayrıl-
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malıdır. Donuzçuluq təsərrüfatlarında və sallaqxanalarda əha li-
nin tibbi savadının və şəxsi gigiyena səviyyəsinin artırılması üzrə 
sanitar-maarifləndirici iş aparılmalıdır. 

Əksepidemik tədbirlər. Balantidiazla xəstələr hospitaliza-
siya və müalicə olunmalıdır. Dezinfeksiya amöbiazda olduğu k i-
midir. Xəstəliyi keçirmiş şəxslərə bir il ərzində nəzarət edilir. 

Hospital 
(xəstəxanadaxili, nozokominal) infeksiya

Hospital, xəstəxanadaxili və ya nozokominal (latınca “noso-
co mium” – xəstəxana və ya yunanca “nosokomeo” – xəstələrə 
qul luq) infeksiya – dəqiq siyahısı olmayan nozoloji formalarla 
şərtlənir. ÜST-ün tərifinə görə, nozokominal infeksiya – pasiyen-
tin xəs təxanaya tibbi yardım üçün müraciət etməsi və ya orada 
qal ma sı zamanı inkişaf edən klinik cəhətdən aşkar olunan istə ni-
lən yoluxucu xəstəlikdir. Həmçinin simptomların əmələ gəlmə 
vax tından ası lı olmayaraq, (xəstəxanada olduqda və ya oradan 
get dikdən son ra) xəstəxana işçisinin həmin idarədə işləməsi ilə 
əla qədar inkişaf edən istənilən yoluxucu xəstəlikdir. Digər tərif-
lə rə əsasən, nozo kominal infeksiyalara – pasiyentin müəyyən 
edilmiş infeksiya ilə tək rarən daxil olması zamanı baş verən b ü-
tün xəstəlik halları (han sı ki, o, əvvəlki hospitallaşdırmanın nəti-
cə si kimi inkişaf edir) və ya əgər xəstə daxil olma anında i nku ba-
siya mərhələsində de yildirsə və hospitallaşdırmadan 48 saatdan 
tez olmaya raq xəstəliyin inkişaf etdiyi hallar aid dir.

Xəstəxanadaxili infeksiya həm stasionarın xəstələri, polikli-
nikaya gedənlər arasında, həm də tibb heyəti arasında inkişaf 
edir. Yoluxma xəstələrlə təmas zamanı, müalicə-profilaktika m ü-
əs  sisələrində əksepidemik rejim pozulduqda, zərərsiz ləş di ril mə miş 
alətlərdən istifadə etdikdə, peşə fəaliyyəti nəticəsində ( c ə rrahların 
B və C viruslu hepatitləri, İİV ilə yoluxması), laboratoriyalarda 
qəzalar zamanı baş verir.

L.P.Zuyevanın (1999) məlumatlarına görə, Sankt-Peterburq 
ş ə hərinin stasionarlarında xəstəxanadaxili infeksiyalarla xəstə-
lən mə 1998-ci ildə 1000 xəstəyə 7,2 hadisə təşkil etmişdir.
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Hospital bağırsaq infeksiyaları ilə ümumi xəstələnmə gös-
təricisi 1998-ci ildə evə yazılan hər 1000 nəfərə 2,9 təşkil et miş-
dir (çoxprofilli stasionarlarda – 1,02; xüsusi stasionarlarda – 2,9).

Stasionarlarda xəstəxanadaxili infeksiyalar əsasən Fleksner 
və Zonne şigelyozları, A, B və C viruslu hepatitləri, sidik-cin siy-
yət yollarının, aşağı tənəffüs yollarının irinli-septiki xəstəlikləri, 
qan dövranının infeksiyaları ilə təmsil edilir.

Uşaq stasionarlarında xəstəxanadaxili infeksiyalar kimi eşe-
rixiozlara daha çox (O55, O75, O144) rast gəlinir. Cərrahi uşaq 
stasionarlarında xəstəxanadaxili infeksiyalar ara sında sepsis, pn e v -
moniya, mədə-bağırsaq yolunun infeksiyaları, omfalit (göbək n a-
hi yəsində dəri və dərialtı toxumanın iltihabı), konyunktivit, d ə ri-
nin infeksiyaları, sidik-cinsiyyət yollarının infeksiyalarına daha 
çox rast gəlinir.

Böyüklər üçün çoxprofilli stasionarlarda infeksion mono nuk-
leoz, epidemik parotit, məxmərək, su çiçəyi, qızılca, me nin qo kokk 
infeksiyası, vərəm kimi infeksiyaların sporadik halları qeydə alı-
nır.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların inkişaf etməsinə aşağıdakılar 
səbəb olur: a) yüksək virulentlik xüsusiyyətlərinə və dərman d a-
vam lılığına malik stafilokokkların və müxtəlif qram-mənfi bak teri -
yaların hospital ştamlarının formalaşması; b) tibb heyəti arasında 
törədicigəzdirənlik (patogen stafilokokkların daimi g ə z  dirənlərinin 
payı tibb heyətinin 40%-ni təşkil edir); c) zərərsizləşdirilməmiş 
xəstələrin qulluq əşyaları və alətlərindən istifadə olunması, xəs-
tə xana müəssisələrində sanitar-gigiyenik rejimin, şəxsi gigiyena 
qaydalarının pozulması. Xəstəxanadaxili infeksiyaların in  ki şaf 
etməsinə stasionar müalicəsində olan xəstələrdə infeksiyalara 
qarşı rezistentliyin zəifləməsi də şərait yaradır.

Xəstəxanadaxili infeksiyalar əsas xəstəliyin gedişini ağırlaş-
dırır, bəzən xəstənin həyatını təhlükə qarşısında qoyur, xəs tə lə-
rin stasionarda qalma müddətini uzadır. İrinli-septiki xəs tə lik lə-
rin ağır formaları ilə xəstələrin stasionarlarda uzun müddət 
müa licə alması ilə əlaqədar olaraq əmələ gələn bakteriyaların 
hos pital ştam larının olduqca yüksək patogenliyi yüksək letallı-
ğın yaran ma sını şərtləndirir. Əməliyyatdan sonrakı letallığın 
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40%-i xəstə xa nadaxili irinli-septiki infeksiyalarla törədilir. O n-
ların törədi ciləri – stafilokokklar, streptokokklar, qram-mənfi 
bakteriyalar, klostridiyalar və s.

Hospital infeksiyalar sporadik hallar və alovlanmalar şək-
lində qeydə alınır, onların sayı bəzi regionlarda artma meylinə 
m a likdir. Orta hesabla stasionara hospitallaşdırılmış xəstələrin 
3-5%-də nozokominal infeksiya inkişaf edir. Statistik məlu mat-
lara görə, ABŞ-da ölümün səbəbləri arasında nozokominal i n-
fek  siya ürək-damar sistemi xəstəliklərindən, bədxassəli şişlərdən 
və insultlardan sonra gəlir. Rusiyada 2,5 mln-a yaxın şəxs nozo-
kominal infeksiyaya yoluxur, halbuki o, 50 dəfə az qeydə alınır.

Etioloji baxımdan hospital infeksiya təqribən 90%-də bak-
terial mənşəlidir, az hallarda viruslar, göbələklər və ibtidailər 
tə rə findən törədilir. Ətraf mühitdə şərti-patogen mikroorqa nizm-
lə rin geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq, onlar çox vaxt xəstəxa-
na daxili infeksiyaların inkişafının səbəbinə çevrilirlər ki, buna 
əsas xəstəliklə əlaqədar stasionara hospitallaşdırılmış xəstədə i m -
mun sup res siyanın inkişaf etməsi şərait yaradır.

Bir çox ölkələrdə müşahidə olunan hospital infeksiya ilə 
xəstələnmənin yüksəlməsi cərrahi və invaziv müalicə-diaqnostik 
prosedurların, o cümlədən cərrahi manipulyasiyaların, biopsi-
yaların, punksiyaların və s. tezliyinin, həmçinin immunsup res-
siyalı şəxslərin xüsusi çəkisinin artması ilə bağlıdır. Sonuncu 
həm ekoloji gərginlik, həm də dərman vasitələrinin nəzarətsiz ş ə-
kildə tətbiqi nəticəsində yaranır. Buna habelə o fakt da təkan 
verir ki, antibiotikrezistentliyin qlobal inkişaf meyli fonunda 
ümu milikdə son illərdə bütün dünyada antibakterial preparatlara 
qarşı nozokominal infeksiyaların törədicilərinin davamlığı xeyli 
artmışdır.
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Xəstəxanadaxili infeksiyaların etioloji agenti qismində daha 
çox aşağıdakı törədicilər iştirak edir:

Mikroorqanizm
lərin sinifləri Mikroorqanizmlər

Xəstəxa nada olan 
pasiyentlər üçün pato-
genliyi

Qram-müsbət

Staphylococcus aureus
Digər stafilokokklar və mikro-
koklar
A qrupu streptokokkları 
B qrupu streptokokkları
C və G qrupu streptokokkları
enterokoklar, digər qeyri-hemo-
litik strepto kokklar

P

ŞP
P
ŞP
P
ŞP
ŞP

Anaerob bakte-
riyalar

Anaerob koklar, 
histoloji klostridiyalar,
Clostridium tetani 

ŞP
ŞP
ŞP

Qram-mənfi 
aerob bakteriya-
lar

Sporəmələgətirməyən 
qram-mən fi bakteriyalar, ente-
robakteriyalar: Salmonella 
Shigella
enteropatogen E.coli, 
digər E.coli,
Proteus, 
Klebsiella-Serratia-Enterobac-
ter, Pseudomonas aeruginosa, 
digər psevdomonadlar; 
Flavobacterium meninqosepti-
cum, Acinobacter

ŞP

P
P 
P 
P 
ŞP
ŞP
ŞP
ŞP
ŞP
ŞP

Digər bakteri-
yalar

Corinobacterium diphteriae, 
Mycobacterium tuberculosis, 
Listeria 
adsız mikobakteriyalar,
Bordetella pertussis

P

ŞP
O
P
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Viruslar

Hepatitlər, təbii çiçək, su çiçəyi, 
qrip və digər KRX, Herpes 
simplex, sitomeqaliya, qızılca, 
məxmərək, rotaviruslar

P
P
P
P

Göbələklər

Candida,
Nocardia, 
göbələklər (kif)
Histoplasma, Eoccidioides
Cryptococcus

ŞP
O
ŞP
P
P

Digərləri Pneumosystis, 
Toxoplasma

O
P

Qeyd: P�–�patogen�bakteriyalar� (sağlam�şəxslərdə�klinik� t�ə-
zahür� edən� xəstəlik� törədir);� ŞP� –� şərti-patogen� bakteriyalar�
(xəs�təliyə�şərait�yaradan�spesifik�amil�olduqda�xəstəlik�törədir);�
O�–�opportunist�mikroblar�(yalnız�infeksiyaya�davamlılığı�kəs�kin�
aşağı�düşmüş�şəxslərdə�xəstəlik�əmələ�gətirir).

Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri “hospital ştam” 
adını almışdır, çünki stasionarda epidemik prosesi törədən kul tu-
ralar bir sıra xarakter əlamətlərlə fərqlənir: virulentliyin yük sək 
olması və nəticədə antibiotiklərə, dezinfektantlara, UB-şüa lan-
ma ya qarşı yüksək rezistentlik, ətraf mühit amillərinə qarşı az 
t ə ləbkarlıq və sürətlə böyümə imkanı. Məsələn, psevdomonadlar 
və klebsiellalar nəm mühitdə – inhalyatorlarda, duru dərman for-
ma  larında, əl-üzyuyanların səthində, kranlarda, nəm yığışdır ma 
m a terialında sürətlə inkişaf edə bilər.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların strukturu stasionarın profi lin-
dən, xəstələrin qrupundan və tətbiq olunan antibiotiklərin spek-
trin dən asılıdır.

Hospital infeksiyaların törədicilərinin mənbəyi birmənalı a n-
la yış deyildir. Belə ki, bunlar inkubasiya dövründə daxil olan 
xəs    tələrin özü, bakteriyagəzdirənlər, doğum stasionarlarında y a-
tan a na lar, tibb heyəti ola bilər.
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Hospital infeksiyaların törədicilərinin yoluxma mexa nizmi və 
yolları stasionarın profilindən, xəstələrin kontin gentindən, müalicə-
diaqnostik prosedurların və manipulyasiya ların həcmin dən asılıdır. 
Müasir çoxmərtəbəli korpuslarda böyük sayda xəs tə  lərin və h e-
yətin toplanması hava-damcı və hava-toz yoluxma yollarının 
həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır ki, bu da hava 
axı nı vasitəsilə baş verir. Hava axını qısa müddətdə tərkibində 
t ö r ə dici olan aerozolu dəhliz və pilləkənlər boyunca daşıyır. 
Tibb heyətinin əlləri, ağlar, xəstələrə qulluq əşyaları, tibb alətləri 
və aparatları vasitəsilə infeksiya məişət-təmas yolu ilə də yayılır. 
Törədicilərin qida yoluxma yolu qida bloklarının işi, qida məh-
sul larının və hazır yeməklərin hazırlanması və ya sax lanması tex-
nologiyasının pozulması zamanı həyata keçir.

Törədicilərin parenteral yoluxması zərərsizləşdirilməmiş 
şpris və iynələrin istifadəsi, çirklənmiş qan preparatlarının yeri-
dilməsi zamanı mümkündür. B və C viruslu hepatitləri, İİV, sta-
filokokklar, malyariya törədicilərinin bu yolla ötürülməsi daha 
geniş yayılmışdır.

İrinli-iltihabi və ya irinli-septiki xəstəxanadaxili infeksiyalar 
cərrahi əməliyyatlar, inyeksiyalar, doğuş və abortlar zamanı qanın 
köçürülməsi, hemodializ, damarların kateterizasiyası və s. əmə-
liyyatlar aparıldıqda yoluxma nəticəsində inkişaf edir.

İnkişaf edən xəstəxanadaxili infeksiyaların 40%-ə qədəri 
sidik- cinsiyyət yollarının infeksiyalarının payına düşür və bu, 
əsas etibarilə (80%-ə qədər) kateterlərin və drenajların istifadəsi 
ilə bağlıdır. Onlar 2/3 halda qram-mənfi mikroorqanizmlərlə və 
əsasən E.coli ilə şərtlənir. ÜST-ün məlumatlarına görə, sidik-
cinsiyyət yollarını zədələyən hospital infeksiyaların törədiciləri ara-
sında bağırsaq çöpünün xüsusi çəkisi 38%, protey – 17,5%, göy-
yaşıl irin çöpləri – 11,6%, klebsiellalar – 8,5% və enterobakterlər 
– 6,4% təşkil edir.

Təqribən 1/4 hallarda xəstəxanadaxili infeksiyalar tənəffüs 
yol larının xəstəliklərinin payına düşür. Tənəffüs yollarının xəstə-
xa nadaxili infeksiyaları yüksək letallığı (50-70%) ilə səciy yə lənir. 
Onu şərtləndirən törədicilər içərisində P.aeruginosa, S.aureus, K.
pneumoniae, Acinebacter spp., nadir hallarda – anaeroblar, L.pne-
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umophila, A və B qrip virusları, respirator-sensitial viruslara və 
g ö bələklərə rast gəlinir.

Tənəffüs yollarının hospital infeksiyaları qrupunda ağci yər lə-
rin süni ventilyasiyası (ASV) aparatına qoşulmuş xəstələrdə inki-
şaf edən ventilyasiya pnevmoniyası xüsusi yer tutur. Erkən (ASV 
aparatına qoşulduqdan ilk 48-96 saat ərzində inkişaf edən) və 
gecikmiş (ASV qoşulduqdan 96 saat sonra əmələ gələn) ventil-
yasiya pnevmoniyası (VP) ayırd edilir. Erkən VP çox vaxt S.pne-
umoniae, H.influenzae, M.catarhalis ilə, gecikmiş VP isə əsasən 
qram-mənfi bakteriyalar S.aureus, P.aeruginosa, Entero bacter spp., 
Acinobacter spp., K.pneumonia, E.coli, həmçinin qram-müsbət S.
aureus tərəfindən törədilir.

Stasionar şəraitdə, (zəif şəxslər uzun müddət ərzində şüa t e-
ra piyası və ya antibiotiklər alırlar) qeyri-patogen floranın – dəri 
və selikli qişaların daimi sakinlərinin sürətlə çoxalması baş verə 
bilər.

Hospital infeksiyada angiogen infeksiya xüsusi yer tutur ki, 
o əsasən 3/4 hallarda damarların kateterizasiyası ilə bağlıdır. 
Xəstələr içərisində bir yaşa qədər uşaqlar və 60 yaşdan yuxarı 
şəxs lər üstünlük təşkil edir. Angiogen infeksiyanın inkişafına 
şəkərli diabet, dərman vasitələri, zədələrlə və s. şərtlənən i m-
mun  supressiya təkan verir. Onların törədiciləri arasında daha 
çox S.aureus, Enterococcus spp., candida spp., Klebsiella spp., 
Enterobajter spp., citrobacter spp., P.aeruginosa aşkar edilir.

Cərrahi stasionarlarda hospital infeksiyalar kifayət qədər 
geniş yayılmışdır. Təqribən 15-25% hallarda cərrahi, yanıq yara-
ları və travmalarla bağlı olan yara hospital infeksiyası inkişaf 
edir. cərrahi müdaxilə zamanı infeksion ağırlaşmaların tezliyi y a-
ra ların təmizliyindən asılıdır. Belə ki, “təmiz” yaralarda 1,5-
6,9%-də hospital infeksiya inkişaf edir, halbuki “çirkli” yaralarda 
– 10-40% halda aşkar edilir. Yara infeksiyalarının etioloji amili 
S.aureus, abdominal cərrahiyyədə və mamalıq-ginekoloji stasio-
narlarda tez-tez E.coli və Enterobacteriaceae ailəsinin digər n ü-
mayəndələri sayılır. Xəstəxanadaxili infeksiyalarla xəs tə  lən mə nin 
artmasının səbəblərinə xəstəxana kompleks lə ri nin y  a  r a  dılmasını 
şamil etmək olar. Belə komplekslərdə ağır xəstələr toplanır və 
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böyük sayda heyət yığışır ki, bu da törədicilərin dövr etməsi və 
hospital ştamların seleksiyası üçün şərait yaradır.

Cərrahi stasionarlarda yanmış xəstələr arasında hospital infek -
siyanın səviyyəsi xüsusilə yüksəkdir (yanıq xəstəliyi immundefi-
sit vəziyyəti kimi nəzərdən keçirilir, hüceyrə immunitetinin və 
qeyri-spesifik müdafiə amillərinin defisiti müşahidə olunur). Yan-
mış yaraların mikroflorası şərti-patogen qram-müsbət və qram-
mənfi mikroorqanizmlərin assosiasiyaları ilə təmsil edilmişdir. 
Yanıq infeksiyasının tez-tez rast gəlinən törədiciləri S.aureus və 
P.aeruginosa sayılır, son illərdə göy-yaşıl irin çöplərinin rolu art-
maqdadır. Yanmış şəxslərdə mikroor qanizmlərin hospital ştamları 
xüsusilə təhlükəlidir. Belə ki, onlar mikrobəleyhinə preparatlara 
qarşı yüksək dərəcədə davam lıdırlar. Xəstələr üçün t ö rə di  cilərin 
dəyişməsinə səciyyəvidir: xəstəliyin ilk günlərində yarada qram-
müsbət kokk florası inkişaf edir, sonralar qram-mənfi flora ona 
qoşulur ki, əksər hallarda o, yara prosesinin və yanıq xəstəliyinin 
gedişini müəyyən edir. Lakin eyni zamanda S.aureus, xüsusilə 
anti bakterial preparatlara qarşı davamlı olan hospital ştamların 
etioloji əhəmiyyəti saxlanılır.

Mamalıq stasionarında xəstəxanadaxili infeksiyalar hamilə 
qadınlarda infeksiya ocaqlarının yüksək tezliyi ilə müəyyən edi-
lir ki, bu da antenatal patologiyanın: dölün yoluxucu xəstə lik lə-
ri nin, ölü doğuşların, yarımçıq doğuşların, dölün bətndaxili inki-
şafının ləngiməsi və inkişaf anomaliyalarının risk amili sayılır. 
Dölün yoluxmasının artmasına reproduktiv yaşda hormonal 
kontra sep tiv vasitələrin uzun müddət istifadəsi, ağır ekstrageni-
tal pato logiya, hamiləliyin pozulmasının hormonal və cərrahi 
üsulları, dölün bətndaxili vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
invaziv metodların işlədilməsi təkan verir, belə ki, onlar hami-
ləlik zamanı infeksion-iltihabi ağırlaşmaların inkişaf riskini və 
son radan dölün yoluxmasını artırır.

Anadan dölə törədicilərin daxil olmasının 5 yolu müm kün-
dür: qalxan (doğuş yollarından), transplasentar, hematogen, enən 
(uşaqlığın iltihablaşmış əlavələrindən, apendiksdən) və qarışıq. 
Bu halda bətndaxili infeksiya inkişaf edir. Yoluxma za manı törə-
di cilərin yalnız dölün orqanizminə daxil olması baş verir, lakin 
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xəstəlik inkişaf etmir, yəni xəstəliyin klinik təzahürləri olmur. 
Y o lux madan fərqli olaraq, bətndaxili infeksiya zamanı xəstəliyin 
klinikası müxtəlif əlamətlərlə üzə çıxır: piodermiya, konyunkti-
vit, rinit, hepatit, qastroenterit, pnevmoniya, menin qoensefalit, 
sepsis.

Çox vaxt hamilə qadının xəstəlikləri arasında (dölün və yeni-
doğulmuşun yoluxmasına gətirib çıxarır) urogenital infeksiyalar 
böyük rol oynayır ki, o da kolpit, servisit, xronik və hestasion 
pielonefrit və ağciyərlərin xronik qeyri-spesifik xəstəlikləri şək-
lində meydana çıxır.

Dölün inkişaf edən infeksiyası həm kəskin gedə bilər, həm 
də törədicinin uzunmüddətli persistensiyası (latent və ya ləng 
gedən xronik infeksion prosesin formalaşması) mümkündür. B ə-
zən bu infeksion patologiya bətndaxili hipoksiya, asfiksiya, kəl-
lədaxili travmalar kimi inkişaf edir. Təəssüf ki, indiyə qədər 
bətndaxili infeksiyanın antenatal diaqnostikasının meyarları, spe-
sifik terapiyaya göstərişlər, doğuş üsulları kifayət dərəcədə öyrə-
nil məmişdir.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların xüsusi qrupunu antibiotik lərlə 
uzunmüddətli müalicə ilə əlaqədar yaranan xəstəliklər təşkil 
edir. Onlar orqanizmin normal mikroflorasının pozulması nəti cə-
sin də inkişaf edir. İlk dəfə yeni antibiotiklər işlədilən stasionar-
larda daha yüksək patogenliyə malik antibiotiklərə davamlı bak-
teriya ştamları əmələ gəlir.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların diaqnostikası törədicilərin mik-
robioloji metodlarla, o cümlədən molekulyar-genetik metod ların 
vasitəsilə aşkarlanmasına əsaslanmışdır. Törədicilərin tip ləş  di ril-
məsi alovlanmanı səciyyələndirməyə, yəni infeksiya mən  bə yini, 
y o luxma mexanizmini və onların rezervuarını təyin e t məyə imkan 
verir. Əksepidemik tədbirlər mərhələsində mikrobioloji təd qi qat-
ların əsasında nəzarət həyata keçirilir və aparılan işin ef fektivliyi 
qiymətləndirilir.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların kəskin alovlanmaları bir ştam 
tərəfindən törədilir, onlar alovlanma ilə əlaqəsi olmayan spo-
radik xəstələnmə hallarından fərqlənirlər. Xəstəxanadaxili in fek-
siyaların törədicilərinin tipləşdirilməsi üçün feno- və genotipik 
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metodlar işlədilir. Fenotipik metodla mikroorqanizmlərin genlə-
rinin ekspressiyası, genotipik metodla – DNT-nin strukturu təyin 
edilir.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların qarşısının alınması və onlarla 
mübarizə məqsədilə xüsusi tədbirlər sistemi işlənir, onların ara-
sında sanitar-gigiyenik tədbirlərə mühüm yer ayrılır. Bunların 
içəri sində xəstəxanalar üzərində sanitar nəzarətin aparılması, x ü-
su silə qida blokunun, məhsulların daşınmasını yerinə yetirən 
nəqliyyatın sanitar-texniki vəziyyəti, inventarın və qabların sax-
lan  ması, qidanın hazırlanması texnologiyasının gözlənilməsi, onun 
realizasiyası müddətlərinin, qabların yuyulması, dezinfek siya qay-
dalarının gözlənilməsi vacibdir.

Hospital infeksiyanın profilaktikasının komponenti tibb alət-
ləri – onun zərərsizləşdirilməsinin keyfiyyəti üzərində daimi 
nəzarətin aparılmasıdır. Birdəfəlik alətlərin istifadəsi zamanı yo -
luxma təhlükəsi minimaldır, lakin dəfələrlə işlədilən alətlərin tət-
biqi onların ciddi zərərsizləşdirilməsinə və nəzarətə məcbur edir.

Xəstəxanadaxili infeksiyaların profilaktikasının təşkilində m ü-
hüm cəhət epidemioloji şəraitin daima fəaliyyətdə olan monito-
rinqi sistemidir. Hospital infeksiya üzərində epidnəzarətə xəstə-
lik lərin qeydiyyatı, etioloji strukturun açıqlanması, patogen və 
qeyri-patogen mikroorqanizmlərin dövr etməsinin öyrənil mə si 
daxildir. Buraya tibb heyətinin sağlamlığı üzərində nəzarət də 
daxildir. Əməliyyat kabinetində əksepidemik tədbirlərin aparıl-
ma sına da xüsusi diqqət verilir. Tibb heyətinin paltarı, rezin 
əlcəklər, stenofonendoskop, eynəklər və digər ləvazimatlar qan 
və ya ifrazatlarla çirkləndikdə dezinfeksiya aparılır. Əllər dezin -
feksiya vasitələri (məsələn, 2%-li hidrogen peroksid məhlulu və 
700 etil spirti) ilə səylə işlənir, gözlər su şırnağı ilə y u yulur, sonra 
1% gümüş-nitrat məhlulu (albusid) damızdırılır, ağız, burun 700 
etil spirti ilə işlənir və ya 0,05%-li kalium-permanqanat məhlulu 
ilə yaxalanır.

Müasir dövrdə İİV-nin xəstəxanadaxili yoluxmalarının pro fi-
laktikası akutal problem sayılır. Əgər xəstəxanadaxili infeksiya 
aşkar edilmişsə, onda həmin pasiyent üçün infeksiya mənbəyi kimi 
xidmət edən şəxs tapılmalıdır. Xəstəlik halları o zaman xəstə xa-
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na daxili infeksiya sayılır ki, İİV-infeksiya diaqnozu pasiyentdə 
(stasionardan kənarda İİV-infeksiya ilə yoluxmanın risk amil lə-
ri nə malik olmayan) hospitallaşdırma anından etibarən 1-1,5 ay 
(minimal seroneqativ dövrün davametmə müddəti) tez olmaya-
raq qoyulur. Xəstəxanadaxili şəraitdə İİV-infeksiya ilə yoluxma 
riskinə malik şəxslərin aşkar edilməsi üçün təmasda olanlar m ü-
əy yən edilir, onlar İİV qarşı anticisimlərin tapılmasına görə m ü-
ayinə olunurlar. Xəstələr arasında parenteral əməliy yatlar yerinə 
yetirən və ya İİV-yoluxmuşların bioloji substrat larının müayi nə-
si ni aparan tibb heyəti, həmçinin İİV-yoluxmuş şəxsdə olduğu 
kimi, həmin gündə və eyni yerdə eyni parenteral müdaxilələrə 
məruz qalan pasiyentlə təmasda olan şəxslər sayılırlar. Təmasda 
olanlarda İİV qarşı anticisimlərin aşkar lanmasına görə İFA m e-
todu ilə müayinələrin aparılmasının təkrarlığı İİV-infeksiyalı p a-
si yentin aşkarlanmasının vaxtından asılıdır. Bütün hallarda t ə-
masda olanlar üzərində müşahidə İİV-infeksiyalı şəxslərin təcrid 
edilməsi anından etibarən 1 il ərzində qoyulur. Tibb heyəti ara-
sında İİV-infeksiyanın təcili profilaktikası göstərişlər olduqda 
təyin edilir.

Karantin xəstəlikləri, onların ölkə ərazisinə gətirilməsinin 
və yayılmasının qarşısının alınması üzrə ərazinin sanitariya 

mühafizəsi 

Ticarətin inkişafı, dəniz, dəmiryol və başqa nəqliyyat vasi tə-
lə rinin meydana gəlməsi, müxtəlif ölkələr arasında əla qə lə rin 
artması bütün dünyada epidemioloji vəziyyətin gərgin ləş məsinə 
səbəb olurdu. Müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin pandemik y a yıl-
ması təhlükəsini törədirdi. Ona görə də belə xəs tə liklərə qarşı 
bey nəlxalq sanitariya qaydalarının müəy yən ləş dirilməsi fikri y a-
ran dı ki, o da tibb sahəsində müasir bey nəl xalq əlaqələrə gətirib 
çıxartdı.

Dövlətlərarası epidemiyaəleyhinə mübarizə tədbirlərinin h a-
zı r lanmasında ilk addım İskəndəriyyə (1831), İstanbul (1839) və 
Teh ran (1867) sanitariya şuralarının yaranması ilə atıldı. Bu ş u-
raların məqsədi vəbanın Asiya ocaqlarından ziyarətçilər vasitə-
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si lə Avropaya keçməsinin qarşısını almaq idi. XIX əsrin ortala-
rında epidemiyalardan qorunmaq üçün beynəlxalq tədbirlərin 
hazırlanması üçün zəmin yarandı, iri kapitalist dövlətləri bu m ə-
sələni həll etmək üçün beynəlxalq sanitariya konfranslarının çağı-
rılması q ə ra rına gəldilər.

İlk belə konfrans Fransa hökumətinin təşəbbüsü ilə 1851-ci 
ildə Parisdə çağırıldı. Onun məqsədi beynəlxalq ticarətə maneçi-
lik törədən arasıkəsilməz vəba epidemiyalarına qarşı milli karan-
tin siyasətində dəyişiklik etməkdən ibarət idi. Sonralar – İkinci 
Dünya müharibəsinə qədər vəba, taun, sarı qızdırma, çiçək və 
səpgili yatalağa qarşı mübarizə və profilaktika tədbirləri üzrə bey-
nəlxalq qaydaların işlənib hazırlanmasına həsr olunmuş 13 bey-
nəl xalq sanitariya konfransı keçirilmişdir.

Venesiyada 1892-ci ildə keçirilmiş konfransda vəbaya qarşı 
d ə niz karantini qaydalarını tənzim edən ilk müqavilə bağlandı.

1903-cü ildə Parisdə keçirilmiş XI konfransda toplanmış 
elmi məlumatlara əsaslanaraq taun, vəba və sarı qızdırmanın g ə-
ti rilməsinin və yayılmasının qarşısını almaq üçün 184 maddədən 
ibarət beynəlxalq sanitariya konvensiyası imzalandı.

XIII Paris sanitariya konfransı (1926) ümumdünya miqya-
sında istifadə edilmək üçün yeni beynəlxalq sanitariya konvensi-
yasını qəbul etdi. Burada təkcə taun, vəba və sarı qızdırma deyil, 
t ə bii çiçək və səpgili yatalağa qarşı mübarizə tədbirlərinin də h ə-
yata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. XIII konfransın işində MDB 
nümayəndəsi vəba və təbii çiçəyin spesifik profilaktikası və sər-
həd sanitariya qaydaları haqqında təkliflər verdi. Müasir bey nəl-
xalq səhiyyə – sanitariya qaydaları 1973-cü ildə beynəlxalq tibb 
assambleyasında qəbul edilərək 1974-cü ilin yanvarında qüvvəyə 
mindi.

Bu qaydalarda vəba (El-Tor daxil olmaqla), təbii çiçək, taun, 
sarı qızdırmaya qarşı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Həmin xəs-
tə liklərə 1971-ci ilə qədər karantin xəstəlikləri deyilirdi, hazırda 
isə beynəlxalq sanitariya qaydalarının təmsil etdiyi xəstəliklər 
ad lanır. Səpgili və qayıdan yatalaqlar bu xəstəliklər sırasından ç ı-
xa rılaraq, poliomielit, qrip və malyariya ilə birlikdə Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının epidemioloji nəzarətində olan xəstəliklər q ru-
puna daxil edilib.
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Yeni qaydalar beynəlxalq əlaqələrə (yük, sərnişin daşınması 
və s.) çox cüzi dərəcədə mənfi təsir etməklə beynəlxalq miq-
yasda əhalinin təhlükəli xəstəliklərdən etibarlı qorunması məq sə-
dini güdür. Bu qaydalar xəstəliyin qeyd edilən ölkələrdən digər 
ölkələrə keçirilməsi və gətirilməsi zamanı onun yayılmasının qar-
şısını almağa yönəldilib.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bütün üzvləri (c ə-
nubi Afrika respublikası, Avstraliya və Sinqapurdan başqa) qay-
daların yerinə yetirilməsinə ciddi əməl etməyi öhdələrinə götür-
müş lər. Qaydalar bütün ölkələrdən dövlət səhiyyə idarələrinin 
aşağıdakı hallarda ÜST-ə təcili (24 saat ərzində) məlumat ve r-
mə yi tələb edir:

a) xəstəliklərin insanlar arasında baş verməsi (gətirilmə və ya 
yerli xəstələnmə hadisələri, eləcə də gəmi və ya təyyarə ilə gəti-
ril məsi);

b) Sarı qızdırma virusunun ağcaqanadlarda və onurğalılarda 
ta pıl ması, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin taun mikrobları ilə y o-
lux ması haqqında;

c) yoluxmuş ərazinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi haq-
qında; bu, epidemioloji mülahizələrə əsaslanaraq təyin edilir və ö l-
kə nin inzibati ərazi bölgüsü ilə uyğun gəlməyə bilər (burada ancaq 
yerli yoluxma nəzərə alınır);

ç) xəstəliyin mənbəyi və yayılma şəraiti, xəstələrin və ölən-
lərin sayı, epidemiya əleyhinə aparılan tədbirlər haqqında;

d) yoluxmuş rayonun infeksiyadan azad olunması haqqında 
(o şərtlə ki, vəba, taun və təbii çiçəklə xəstələnmə və ölümdən 
sonra tam sağalma baş versin və ya sonuncu xəstənin təcrid edil-
mə sindən sonra inkubasiya dövründən 2 dəfədən az olmamaqla 
vaxt keçsin).

ÜST alınan məlumatın tezliklə yayılması üçün məsuliyyət 
daşıyır.

“Beynəlxalq tibbi sanitariya qaydaları”ndan (burada yalnız 
taun, vəba və sarı qızdırmaya tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur) fər-
q  li olaraq, “MDB ərazisinin sanitariya mühafizəsi qaydaları 
nəinki k a ran tin xəstəliklərinə (taun, vəba, təbii çiçək, sarı qız-
dırma), həm çi nin xaricdən gətirilməsi və yayılması mümkün 
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olan yoluxucu xəs təliklərə – Lass, Ebol, Marburq kontagioz 
virus hemorragik qız  dırmaları; malyariya və ağcaqanadlarla 
yayılan təhlükəli xəs təliklər (denge qızdırması, yapon ensefaliti) 
və s. (səpgili və q a yı  dan yatalaq, qara yara, brüselyoz, dabaq, 
manqo, melioidoz, q  u  duzluq, psittakoz) aiddir.

Qaydalar digər ölkə və ərazilərdən yuxarıda qeyd edilən xəs-
tə   liklərin gətirilməsinin qarşısını almaq üçün MDB ərazisinin 
sani  tariya mühafizəsinin ümumi dövlət tədbirlər sistemidir. Qeyd 
etmək la zımdır ki, MDB ərazisinin sanitariya mühafizəsi pro fi-
lin dən, yerləşməsindən və s. səbəblərdən asılı olmayaraq b ü tün 
müalicə-profilaktika və sanitariya-epidemiya əleyhinə m ü ba rizə 
idarələrinin əsas vəzifəsidir.

Sanitariya-karantin tədbirləri (daha doğrusu, milli səviyyədə 
epi demioloji nəzarət) MDB-nin bütün ərazisində daim aparılır, 
ilk növbədə bu iş beynəlxalq dəniz və çay limanlarında, aeroport-
larda, sərhədi keçən dəmiryol və avtomobil yollarında, eləcə də 
xaricdən gələn nəqliyyat vasitələri üzərində aparılır.

Bu tədbirləri həyata keçirmək üçün dövlət sərhədindəki mən tə-
qələrdə MDB Səhiyyə Nazirliyi yerli GEM-lərin nəzdində s a ni-
tariya-karantin şöbələri SKŞ (beynəlxalq dəniz və çay l i man la-
rın da), sanitariya-karantin məntəqələri SKM (beynəlxalq a e ro   port 
və avtomobil yollarında, sərhəd dəmiryol stansiyalarında) yaradır.

Qaydalara əsasən, sərhədi keçdikdə SKŞ və SKM aşağıdakı 
tədbirləri görür:

a) xaricdən gələn və xaricə gedən (ancaq MDB-dən gedənlər 
üçün) nəqliyyat vasitələri, heyət, sərnişinlər və yüklər tibbi b a xış-
dan keçirilir, bununla yanaşı, səyahətçilər sorğu-sual edilir, lazım 
gələrsə, onlar tibbi müayinədən keçirilir və xaricdən MDB- yə 
gələnə qədər hərəkət marşrutunu öyrənmək üçün pasportu yoxla-
nılır;

b) sanitariya sənədlərinin olması və düzgün doldurulması yox-
la nılır (peyvəndlər haqqında beynəlxalq şəhadətnamə, dəniz s a ni -
ta riya bəyannaməsi, baş təyyarə bəyannaməsinin sanitariya his-
səsi, deratizasiya və ondan azad olmaq haqqında şəha dət na mə);

c) karantin xəstəlikləri ilə xəstələnənlərin (xəstəliyə şübhəli ş ə xs -
lərin) aşkar edilməsi, eləcə də təcrid olunması və ya tibbi nəza rətə 
alı n malı şəxslərin aşkar edilməsi;
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ç) nəqliyyat vasitələri, yük və baqacın (göstəriş olarsa) d e-
zin   feksiya, dezinseksiya və deratizasiyasının təşkili.

MDB ərazisinin sanitariya mühafizəsi qaydaları nəzərdə tutur 
ki, beynəlxalq yük daşınması ilə məşğul olan idarələr aşağıdakı-
ları etməlidir:

a) SKŞ və SKM-nin yerləşməsi üçün pulsuz bina verir ki, 
o n lar sanitariya-karantin nəzarətini aparmaq üçün əlverişli yerdə 
yer  ləş dirilməlidir; bu zaman sanitariya sənədlərini doldurmaq, 
bak terial və dezinfeksiya preparatlarını saxlamaq, aşkar edilmiş 
tək -tək xəstələri xəstəxanaya göndərilənə qədər təcrid etmək 
üçün m ü vafiq şərait olmalıdır;

b) ərazi, obyektlər və nəqliyyat vasitələri lazımi sanitariya 
vəziy yətində saxlanılmalıdır;

c) ətraf mühitin müxtəlif tullantılarla (təsərrüfat, nəcis, ballast, 
su, zibil və s.) çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır;

ç) obyekt və nəqliyyat vasitələri keyfiyyətli su ilə təmin 
olun malıdır;

d) sanitar dayanacaq (körpü), (dəniz və çay limanlarında), 
s a ni tariya-meydança (aeroport və avtovağzallarda) və sanitariya 
dön gə (sərhəd dəmiryol stansiyalarında) təşkil edilməlidir;

e) nəqliyyat vasitələrinin gedib-gəlmə saatı SKŞ, SKM-ə vax-
tında xəbər verilməlidir.

Karantin xəstəliklərinin zoonoz ocaqlarının ləğv edilməsi 
üçün nəzərdə tutulan işləri SKŞ və digər tibb idarələri əvvəl cə-
dən hazır lanmış tədbirlər planı əsasında aparırlar. MDB ərazi-
sin də karantin xəstəliklərinin gətirilməsinin və yayılmasının qar-
şısını almaq üçün sanitariya mühafizə planı tərtib edildikdə 
n ə zərə almaq lazımdır ki, onlar profilaktik və epidemiya əley-
hi nə tədbirlərə ayrılmalıdır.

Profilaktik tədbirlər karantin infeksiyalarının baş vermə sin-
dən əvvəlki dövrdə aparılır. Epidemiya əleyhinə tədbirlər MDB 
əra zisinə karantin infeksiyasının gətirildiyi və yayıldığı dövrdə 
apa rılır. Təd birlər kompleks planlaşdırılmalıdır. Onların həyata 
k  e  çi rilməsində iştirakı lazım olan bütün tibb və kənar idarələr 
nəzərə alınmalıdır. Hər tibb idarəsi karantin infeksiyalarının s a-
la  matlıq dövrü və xəstə liyin ölkə ərazisinə gətirilməsi dövrünə 
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uyğun operativ plan tərtib edir. Bu planlar müəssisənin rəhbəri 
tərə findən təsdiq edilir və GEM-lə razılaşdırılır. GEM bütün k a-
rantin tədbirlərinin təşkil edilməsi və aparılmasını həyata keçir-
mə yə məsuldur. 

Bəzi hallarda qrupşəkilli və təkrari xəstəliklər zamanı müvafiq 
ölkənin icra orqanları və ya səhiyyə orqanlarının təqdimatına əsa-
sən karantin – əksepidemik, gigiyenik və inzibati tədbirlər komp-
leksi qoyulur ki, bu da infeksiyanın ocaqdan kənara çıxmasınını 
qarşısını alır. Bu qərar SN ilə razılaşdırılır.

Karantin qoyulan andan əksepidemik, müalicə işinə rəh bər-
lik və bütün fəaliyyət növlərinin təşkili müvəqqəti fəa liy yət gös-
tə rən orqana – Sanitar Əksepidemik Komissiyaya (SƏK) verilir.

SƏK-nın vəzifələri müxtəlifdir. Bunlara təşkilati tədbirlər, əks -
epidemik və müalicə işi daxildir. Bundan başqa, karantin z o na-
sından çıxan bütün nəqliyyat magistrallarında müvəqqəti san i tar-
nəzarət və nəzarət-buraxılış postları təşkil olunur. Onları DİN 
o r qanları ilə birlikdə yerli səhiyyə orqanları, Rabitə Nazirliyinin, 
mülki aviasiyanın tabeçiliyində olan tibb müəs sisələri yaradırlar. 

Epidemik ocaqda SƏK tərəfindən təşkil olunan 
epidemiya əleyhinə tədbirlər

İşin
məzmu nu Görüləcək tədbirlər, icraçıları

Tə
şk

ila
ti 

iş

Nəqliyyat vasitələrinin, qüvvə və vəsaitlərin mobilizasiyası
Əraziyə giriş və çıxışın məhdudlaşdırılması (müs təsna hal larda)
Karantin zonasından gedən şəxslər üçün obser vatorların təşkili 
–İcraçı: SƏK
Yüklərə, əşyalara və poçt göndərişlərinə qarşı sanitar tə ləblərin 
gözlənilməsi – İcraçılar: bey nəl xalq daşınmaları hə yata keçi rən 
idarələr və nazirliklər (rabitə, nəqliyyat, dəniz və çay do nan ması, 
mülki aviasiya)
İnfeksiyanın yayılmasının qarşısını alan, ocaqdan kə nara qi da 
məhsullarının və xammalın ema  lı, realiza siyası və da şınması ş ə-
raitinin tə min olunması – İcraçılar: yeyinti səna yesi, balıq tə  sə-
rrüfatı, ticarət və s. nazirliklərin müəs sisələri 
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Sa
ni

 ta
r-g

ig
i y

en
ik

 
iş

Əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunması, çirkab sula rı-
nın zərərsizləşdirilməsi – İcraçılar: kommunal təsərrüfatı və di gər 
idarələrin müəssisələri
Əksepidemik rejimin sanitar-gigiyenik norma və qay dalarının 
gözlənilməsi – İcraçılar: bütün müəssisələr, təşkilatlar, ayrı-ayrı 
şəxslər

Ə
ks

ep
id

em
ik

 iş

Xəstələrin (şübhəli şəxslərin) aktiv aşkar lan ması, hos pi ta li za si-
ya sı və müalicəsi
Xəstələrlə təmasda olan şəxslərin aşkarlanması, onların müşa hi-
dəyə götürülməsi, müayinəsi, izol  yasiyası (göstə rişə əsasən), pro-
filaktik müalicəsi
Epidemik ocaqdan gedən sağlam şəxslərin observa torlarda m ü-
şa   hidəyə götürülməsi
Dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya– İcraçıları: əra zi və i d a-
rə tibb müəssisələri 

M
əh

du
dl

aş
dı

rıc
ı 

tə
db

irl
ər

Epidemik ocaqda obyektlərin (hospitallar, morq  lar, laboratori-
yalar, izolyatorlar) müha fizəsi – İcraçıları: milis orqanları

Karantin zonasının xaricdən sərhədlənməsi – İcraçılar: Silahlı 
Qüvvələr

Bütün əksepidemik tədbirlər yoluxucu xəstəlik ocağının ləğv 
edilməsinə qədər aparılır. Karantinin götürülməsi icra orqan larının 
rəyi, dövlət subyektlərinin qərarı ilə həyata keçirilir. Bu q ə rar s ə-
hiyyə orqanlarının təqdimatı əsasında qəbul olunur.

Taunun ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısının alınması 
üzrə xüsusi tələblər

Qüvvədə olan Beynəlxalq tibbi-sanitar qaydalara əsasən, taun 
zamanı inkubasiya dövrü 6 gün təyin olunmuşdur.

Beynəlxalq daşınmaları təmin edən nəqliyyat vasitələrinin s a-
hibləri tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 
nəq liyyat vasitələrini onlara gəmiricilərin düşməsinin qarşısının 
alın ması və onların ektoparazitlərinin məhv edilməsi üçün lazımi 
v a si tələrlə təmin etməlidir.
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Dəniz (çay) gəmiləri gəmiricilərdən və taunun keçirici lə rin-
dən azad olmalıdır, əks halda onlar aşkar edildikdə göstərişlərə 
əsasən deratizasiya aparılır və bu haqda müvafiq şəhadətnamə v e-
rilir (deratizasiyadan azad olma və ya aparılmış deratizasiya haq -
qında şəhadətnamə) ki, o yalnız gəmilərin deratizasiyanı aparmaq 
üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuş və xüsusi kurs keçmiş 
heyəti olan limanlarda verilir.

Belə şəhadətnamə verməyə səlahiyyəti olan dəniz və çay 
limanlarında Dövlət sanepidemioloji nəzarət mərkəzləri yalnız 
g ə mi nin gəmiricilərdən azad olduğunu təyin etdikdən sonra verə 
bilər. Bu şəhadətnamə o zaman verilir ki, gəminin müayinəsi a n-
bar boş olduqda, həmçinin yalnız tarazlığı saxlamaq üçün yük lə 
və ya gəmiriciləri cəlb edən materialla dolu olduqda aparılmışdır. 
Gəmini müayinə etdikdə gəmiricilər və ya onların hə yat f ə-
aliyyətinin izləri aşkar edilibsə, onda gəminin sahibi Dövlət 
sanepidemioloji mərkəzlərin vəzifəli şəxslərinin nəzarəti altında 
deratizasiya həyata keçirməyə borcludur.

Gəminin deratizasiyası anbarlar boşaldıqdan sonra (istisna 
ola raq yükü boşaltmaq mümkün olmadıqda da) aparılır. Dera ti-
za siya başa çatdıqdan sonra Dövlət sanepidemioloji mərkəzləri 
(x a rici ölkələrdə – limanın sanitar rəhbərliyi) deratizasiya haq-
qında şəhadətnamə verir.

Göstərilən tədbirlər həmçinin gəmiricilər və onların həyat 
fəaliyyətinin izləri aşkar edildikdə hava, dəmiryol və avtomobil 
nəq  liyyatı, lixter və konteynerlərdə aparılır. Deratizasiyadan azad 
olmaq və ya onun aparılması haqqında şəhadətnamə 6 ay ə r  zində 
etibarlıdır. Ağciyər taunu ilə xəstəlik halları qeydə alınmış ölkə-
dən beynəlxalq reyslərə göndərişlər olduqda hər nəqliyyat vasi tə-
si nə daxil olmuş hər bir şəxs 6 gün ərzində tibbi müşa hi də yə g ö-
tü rülür.

Gəmi, təyyarə, dəmiryolu qatarı və ya avtomobil nəqliy ya tın da 
taunla xəstə şəxs olarsa, o, yoluxmuş sayılır.

Nəqliyyat vasitəsi dayanacağa gəldikdə aşağıdakı hallarda t�a-
un�la�yoluxmaya�şübhəli hesab edilir:

– əgər taunla xəstə yoxdur, lakin sərnişinlər və ya heyət ara-
sında əvvəlki 6 gün ərzində xəstəlik baş vermişdirsə;

downloaded from KitabYurdu.org



708

– naməlum etiologiyadan gəmiricilərin ölməsi faktı aşkar edil-
dikdə;

– taunun enzootik ocağından gələn nəqliyyat vasitəsində gəmi-
ricilər aşkar edildikdə;

– əgər sərnişinlər və ya heyət arasında ağciyər taunu ilə y o lux -
 ma təhlükəsinə məruz qalmış, lakin heyətin digər üzvlərindən və 
sərnişinlərdən izolyasiya olunmamış şəxs varsa. 

Gəmidə reys zamanı aşkar edilmiş taunla xəstə (şübhəli) şəxs 
gəminin izolyatorunda yaxın limana çatana qədər təcili hospita-
lizasiya edilir.

Xəstəyə kompleks terapiya, patogenetik və simptomatik tera-
piya aparılır. Etiotrop terapiya aparmazdan əvvəl xəstədən bakte-
rioloji müayinə üçün material (bəlğəm, burun-udlaqdan yaxma, 
imkan varsa – qan və bubonun punktatı) götürülür və steril, her-
metik bağlanan qablara yerləşdirilir ki, limana çatana qədər o, 
soyuducuda saxlanır, limanda taun törədicisini aşkar etmək üçün 
laborator müayinələr aparılır.

Xəstə ilə təmasda olanlar üzərində 6 gün ərzində xəstəlik əla-
mətləri (380C və yuxarı temperatur, intoksikasiya, limfadenit, 
pnev moniya) olan şəxsləri erkən aktiv aşkarlamaq məqsədilə tib bi 
müşahidə qoyulur. Epidemioloji göstərişlərə əsasən xəstə ilə t ə-
ma s da olan şəxslərə antibiotiklərlə təcili profilaktika aparılır. G ə-
midə dezinfeksiya, gəmiricilər aşkar edildikdə isə deratizasiya və 
dezinseksiya aparırlar. Ölmüş gəmiricilərin cəsədlərini bakterio-
loji müayinə üçün soyuducuda saxlayırlar. 

Taunla�yoluxmaya�şübhəli gəmi, təyyarə, dəmiryol qatarı və 
a v to nəqliyyat vasitəsi ölkə ərazisinə gəldikdə aşağıdakı tədbirlər 
həyata keçirilir:

– nəqliyyat vasitəsi sanitar körpüyə, dayanacağa, dalana apa-
rılır;

– sərnişinlər və heyət üzvləri üzərində ölkə ərazisinə gəlmə 
anından 6 gün ərzində tibbi müşahidə qoyulur və epidemioloji 
gös tərişlərə əsasən təcili profilaktika aparılır;

– yoluxmuş hesab edilən nəqliyyat vasitəsinin müxtəlif his-
sə  lərinin və əşyaların dezinfeksiyası və dezinseksiyası, gəmi rici-
lər aşkar edildikdə isə deratizasiyası həyata keçirilir.
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 Taunla�yoluxmuş hesab edilən istənilən nəqliyyat vasitəsi öl kə 
ərazisinə gəldikdə aşağıdakı tədbirlər həyat keçirilir:

– nəqliyyat vasitəsi sanitar körpüyə, dayanacağa, dalana apa-
rılır;

– 1.2.011.94-cü il Sanitar qaydaların (SQ) tələblərinə (“I-II 
qrup patogen mikroorqanizmlərlə işin təhlükəsizliyi”) mü vafiq 
ola raq əksepidemik rejim gözlənilməklə xəstə mütləq hospitaliza-
siya olunur;

– xəstə (şübhəli) şəxslə təmasda olan heyətin üzvləri və sə r-
ni şinlər gəlmə anından (gəmilər üçün – reysdə xəstənin izolyasi-
yası anından) 6 gün ərzində izolyasiya olunur və təcili profilak-
tika aparılır;

– yoluxmuş hesab edilən nəqliyyat vasitəsinin hissələri və 
əş yalar, o cümlədən xəstə (şübhəli) şəxsin və xəstə ilə təmasda 
olanın yükü, yataq dəsti və paltarı dezinfeksiya (lazım gəldikdə 
d e  zinseksiya); gəmiricilər aşkar edildikdə deratizasiya edilir.

Vəbanın ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısının alınması 
üzrə xüsusi tələblər. Qüvvədə olan Beynəlxalq tibbi-sanitar qay-
dalara əsasən, vəba zamanı inkubasiya dövrü 5 gün təyin olun-
muşdur.

Reysdə yoluxmuş ərazilərdən gələn nəqliyyat vasitəsinin sər-
ni şinləri və heyət üzvləri arasında vəba əlamətləri (diareya, qus-
ma) olan xəstə aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin rəh bər liyi 
istənilən ölkənin yaxınlıqdakı limanın, aeroportun, stansiyanın 
sanitar rəh bərliyinə xəstə haqqında xəbərdarlıq etməli və onun 
hos pitaliza siya sına icazə almalıdır. 

Reysdə vəba ilə xəstə (şübhəli) şəxs aşkar edildikdə xəstə l i-
ma na çatana qədər gəmi izolyatorunda hospitalizasiya olunur və 
t ə cili patogenetik etiotrop terapiya aparılır. Etiotrop terapiyadan 
əv vəl gəmi həkimi bakterioloji müayinə üçün nəcis və qusuntu 
küt lə lə rin dən nümunələr götürür və bu nümunələr limana çatana 
qədər içə ri sin də 2%-li xörək duzu məhlulu olan hermetik bağlı 
bankalarda sax lanır. Vəba ilə xəstələrlə təmasda olanlar üzərində 
xəs tə li yin əla mət lərini aktiv aşkar etmək məqsədilə tibbi m ü-
şahidə qoyulur, açıq-aydın yoluxma riski olduqda isə anti bi o tik-
lərlə təcili pro filaktika aparılır. 
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Vəba ilə xəstə (şübhəli) şəxs aşkar edilmiş nəqliyyat vasitəsi 
ölkə ərazisinə gəldikdə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

– nəqliyyat vasitəsi sanitar körpüyə, dayanacağa, dalana apa-
rılır;

– əksepidemik rejim gözlənilməklə xəstə mütləq hospita li za-
si ya olunur;

– sərnişinlər və heyət üzvləri izolyasiya olunur (yoluxma riski 
nəzərə alınmaqla epidemioloji göstərişlərə əsasən) və ya xəs təliyin 
inkubasiya dövrü ərzində onlar tibbi müşahidəyə götürülürlər;

– epidemioloji göstərişlərə əsasən vətəndaşların bakterioloji 
müayinəsi və profilaktik müalicəsi aparılır;

– nəqliyyat vasitəsinin, həmçinin qida məhsullarının emalı və 
saxlanması üçün avadanlığın, tullantıların, qida qalıq la rı nın, xəs tə-
nin ifrazatlarının və ona qulluq əşyalarının, çirkab sularının və eks-
krementlərin dezinfeksiyası həyata keçirilir.

Reys zamanı və limana gəldikdə xəstənin ifrazatlarının və 
o n lara qulluq əşyalarının, çirkab sularının, tullantıların, qida q a-
lıq  larının, ekskrementlərin zərərsizləşdirilmədən üzmə rayo nun-
dan asılı olmayaraq axıdılması qadağan edilir. Reys zamanı həm-
çinin su ehtiyatı, qida məhsullarının emalı və saxlanması üçün 
avadanlıq da zərərsizləşdirilməlidir.

Vəba ilə xəstə aşkar olunmuş nəqliyyat vasitəsində gələn x a-
rici vətəndaşlarda nəcis və qusuntu kütlələri bakterioloji müa-
yi nə üçün mütləq qaydada yalnız diareya və qusma olduqda g ö-
tü rülür: bu zaman onların düz bağırsağından materialın g ö tü-
rülməsi üçün razılıq tələb etməyə icazə verilmir.

Reys zamanı vəba ilə xəstəlik hadisəsi aşkar edilən nəqliyyat 
vasitəsinin yükünə daxil olan qida məhsulları epidemioloji gös-
tə riş zamanı yalnız bu yük ölkə ərazisində istifadə üçün nəzərdə 
tu tul duqda bakterioloji müayinəyə məruz qalır. Yuxarıda gös tə-
rilən tələblər yerinə yetirildikdən sonra nəqliyyat vasitəsi öz h ə-
rə kətinə davam edir.

Sarı qızdırmanın ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısının 
alınması üzrə xüsusi tələblər. Qüvvədə olan Beynəlxalq tibbi-
sanitar qaydalara əsasən, sarı qızdırma zamanı inkubasiya dövrü 
6 gün təyin olunmuşdur.
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Nəqliyyat vasitəsində reys zamanı və ölkə ərazisinə gəldikdə 
sarı qızdırma ilə xəstə (şübhəli) şəxs aşkar edildikdə sonuncu 
in feksion stasionarda (reys zamanı – ayrı kayutda) hospita li za si ya 
olunur.

Sarı qızdırmaya görə qeyri-sağlam ölkədən gələn hər hansı 
nəq liyyat vasitəsində dezinseksiyanın aparılmasına dair məlumat 
olmalıdır ki, o da dəniz sanitar bəyannaməsinə və ya hava nəq-
liy yatı vasitəsinin ümumi bəyannaməsinin sanitar hissəsinə qeyd 
olunmalıdır. Sarı qızdırmaya görə qeyri-sağlam ölkədən gələn 
hava nəqliyyatı vasitəsinin komandirinə ağcaqanadların olması 
fak tı məlumdursa, bu zaman nəqliyyat vasitəsində dezinseksiya 
aparılır.

Sarı qızdırmaya qarşı vaksinasiya haqqında şəhadətna mə nin 
o l ması sarı qızdırma ərazisində yerləşmiş istənilən liman və ya 
aeroportdan istifadə edən gəmi və təyyarənin hər bir üzvü üçün 
v a cibdir. Sarı qızdırmaya görə qeyri-sağlam ərazilərin siyahısı 
ÜST tərəfindən müəyyən edilir və məlumat digər ölkələrə yayı-
lır.

Sarı qızdırmaya görə qeyri-sağlam ərazilərə gedən ölkə v ə-
tən daşlarına peyvənd məntəqələrində, müvafiq tibb müəssisə-
lərində profilaktik vaksinasiyanın edilməsi tövsiyə olunur. Bu 
z  a  man sarı qızdırmaya qarşı aparılmış vaksinasiya və ya revak-
sinasiya haqqında beynəlxalq şəhadətnamə verilir. Bu sənədin 
o  l  maması vətəndaşa ölkədən çıxmağa maneçilik törət mir, lakin 
həmin şəxs Dövlət sanepidemioloji xidmətin məsul işçisi tərə-
findən onun sarı qızdırma ilə yoluxma təhlükəsinə məruz qalması 
və gedəcəyi yerin aeroportunda (limanda) onun saxlanılması 
haqqında xəbərdarlıq edilir. Sarı qızdırmaya görə qey ri-sağlam 
ölkələrə gedən şəxslərin qeydiyyatı jurnalında pey vənd dən 
imtina barəsində və ona edilən xəbərdarlıq haqqında qeyd edilir 
və o, vətəndaş tərəfindən imzalanır.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaların ölkə ərazisinə 
gətirilməsinin qarşısının alınması üzrə xüsusi tələblər. Qüv-
və də olan Sanitar qaydalara əsasən Lass, Ebol, Marburq virus h e-
mor ragik qızdırmalarının inkubasiya dövrü 21 gün təyin olun-
muşdur.
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Dəniz (çay) nəqliyyat vasitəsində reys zamanı kontagioz virus 
hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) şəxs aşkar edil dik də 
aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

– xəstə (şübhəli) şəxs söndürülmüş sorucu ventilyasiyası olan 
g ə minin izolyatoruna və ya ayrıca kayuta yerləşdirilir;

– xəstə (şübhəli) şəxslə bilavasitə təmasda olanlar ayrı k a-
yut da izolyasiya edilirlər;

– xəstə (şübhəli) şəxslə bilavasitə təmasda olmayanlar ayrıca 
k  a  yutda izolyasiya edilmirlər; onlar üzərində tibbi müşahidə qoyu-
lur və yaşadığı əraziyə gəldikdə yerli səhiyyə orqanları 21 gün ə r-
zində tibbi müşahidəni davam etdirirlər.

Ölkə ərazisinə gələn nəqliyyat vasitəsində kontagioz virus 
h  e  mor ragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) şəxs aşkar edildikdə 
dövlət sərhədinin keçid məntəqələrində xəstəni izolyatora (hos-
pi talizasiya üçün briqada gələnə qədər) yerləşdirmək (bu zaman 
otaq hermetik olmalı və sorucu ventilyasiya sistemi sön dürül mə-
li dir) lazımdır.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) 
şəxs aşkar edilən nəqliyyat vasitəsini sanitar körpüyə, dayana-
cağa, dalana aparırlar.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) 
şəxs aşkar edilən xaricdən gələn istənilən nəqliyyat vasitəsində 
müt ləq yekun dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya aparılır.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) 
şəx  sin daşınması 1.2.011.94-cü il Sanitar qaydaların (SQ) tələb-
lə rinə (taunun ağciyər formasında olduğu kimi – “I-II qrup pato-
gen mik ro orqanizmlərlə işin təhlükəsizliyi”) müvafiq olaraq əks-
epi  de mik rejim gözlənilməklə, imkan varsa – alçaq təzyiqli 
pl a s  t mas boks  larda həyata keçirilir.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) 
şəxs hermetik şərait yaratmaqla və sorucu ventilyasiyası söndü-
rül məklə infeksion stasionarların bokslarına (imkan varsa – al çaq 
təzyiqli plastmas bokslara) hospitalizasiya olunurlar.

Kontagioz virus hemorragik qızdırmaları ilə xəstə (şübhəli) 
şəxslər üçün infeksion stasionarda iş xüsusi hazırlıqlı heyət tərə-
fin dən I tip qoruyucu geyimdə taunun ağciyər formasında olduğu 
kimi əksepidemik rejim gözlənilməklə (1.2.011.94-cü il SQ – 
“I-II qrup patogen mikroorqanizmlərlə işin təhlükəsizliyi”) apa-
rılır.
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İXTİSARLARIN SİYAHISI

AES – atom elektrik stansiyaları
AYX– Adenovirus yoluxucu xəstəliyi
AR– aqqlütinasiya reaksiyası
DAS – dəri-allergik sınaq 
EHM– elektron hesablama maşınları
EPBÇ– Entropatogen bağırsaq çöpləri
EİBÇ – Enteroinvaziv bağırsaq çöpləri
ETBÇ – Enterotoksigen bağırsaq çöpləri 
EHBÇ – Enterohemorragik bağırsaq çöpləri
GEM – Gigiyena, Epidemiologiya Mərkəzi 
HALR – hemaqqlütinasiyanın ləngimə reaksiyası
HAR – hemaqqlütinasiya reaksiyası
HVİ – herpesvirus infeksiyaları 
HES – hidroelektrik stansiyalar
YD – yoluxdurucu doza
YTSYX – Yuxarı tənəffüs yollarının sinsitial yoluxucu xəstəliyi 
XTİ – xüsusi təhlükəli infeksiyalar 
İİV – İnsanın immunçatışmazlıq virusu 
İFR– immunoflüoressensiya reaksiyası
KBR– komplementin birləşmə reaksiyası
KRVİ– kəskin respirator virus infeksiyaları
LD – letal doza
QİÇS – qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu
QDHAR – qeyri-düz (dolayı) hemaqqlütinasiya reaksiyası 
QİXE – qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası 
Q-6-FDH – qlükoza – 6 fosfat-dehidrogenaza
MDB – müstəqil dövlətlər birliyi 
MUM – məktəbəqədər uşaq müəssisələri
MALR – mikroaqqlütinasiya və lizis reaksiyası 
MSS – mərkəzi sinir sistemi
NR– neytrallaşma reaksiyası
PHAR– passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası
RYX – Reovirus yoluxucu xəstəliyi 
SMVİ – sitomeqalovirus infeksiyası 

downloaded from KitabYurdu.org



715

TYKYX – tənəffüs yollarının kəskin yoluxucu xəstəlikləri 
ÜST – ümumdünya səhiyyə təşkilatı
USM – ultrasəs müayinəsi
ZPR – zəncirvari polimeraza reaksiyası
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