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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

Mövzunun aktuallığı. Hal-hazırkı zamanda uşaqlıq yolunun 

bədxassəli şişləri çox mühüm tibbi – sosial problem olub, tez-tez 

müşahidə edilən sürətli böyümə və metastazlaşma ilə xarakterizə 

olunur, həyat keyfiyyətinin pisləşməsinə və əksər hallarda isə letal 

nəticələrə səbəb olur.1 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəziləri fibroadenomatoz patologiya ilə 

zədələnir, abseslərə, divertikulitlərə məruz qalır. Uşaqlıq yolu 

dəhlizində poliplərə tez-tez rast gəlinir.2

Qeyd etmək lazımdır ki, sidik-cinsiyyət aparatı orqanlarının 

divarında yerləşən vəzilər həzm və tənəffüs orqanlarının vəziləri ilə 

müqayisdə əhəmiyyətli dərəcədə az öyrənilmişdir. Xüsusilə də 

uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəziləri araşdırılmamış qalmaqdadır. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin miqdarı və ölçüləri, 

onların bu nahiyənin limfoid toxuması ilə qarşılıqlı əlaqələri 

haqqında dəlillər elmi ədəbiyyatda, demək olar ki, yoxdur.  

Bu vəzilərin yaşla əlaqədar dəyişiklikləri, yumurtalıq-aybaşı 

tsiklinin müxtəlif fazalarında quruluş xüsusiyyətləri haqqında 

materiallar tamamilə öyrənilməmişdir.  

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları 

zamanı bu vəzilərin struktur və ölçü göstəricilərinə dair morfoloji 

dəlillər araşdırılmamışdır. 

Həmçinin anatomik nöqteyi-nəzərdən qadınlarda uşaqlıq yolu 

dəhlizinin limfoid aparatı nə normada, nə də qeyd edilən inkişaf 

anomaliyaları zamanı faktiki olaraq öyrənilməmişdir. Belə ki, bu 

orqanın müxtəlif hissələrində limfoid toxumanın quruluşu və ölçüləri 

haqqında məlumatlara elmi ədəbiyyatda rast gəlinmir. 

Son illər ərzində balneoloji faktorların təsir mexanizmləri
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haqqında kifayyət qədər morfoloji məlumatlar toplanmasına 

baxmayaraq,3,4 naftalan neftinin uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və 

limfoid strukturlarının morfologiyasına təsiri indiyə qədər 

öyrənilməmişdir.  

Naftalan vannalarının təsiri zamanı vəzilərin, limfoid törə-

mələrin morfologiya və fiziologiyasını ətraflı bilmək, sanator-kurort 

müalicəsinə ehtiyacı olan xəstələrin vaxtında dispanserizasiyası üçün 

adekvat meyarların seçiminə kömək edə bilər. 

Tədqiqatın məqsədi insanın bətnxarici inkişafında norma-

da, daxili qadın cinsiyyət orqanlarının bəzi anomaliyaları zamanı 

və eksperimentdə uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəz iləri və 

limfoid aparatı barədə kompleks makro-mikroskopik dəlillərin 

əldə edilməsi olmuşdur.  

Tədqiqatın vəzifələri: 

1. Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin topoqrafiyasını , 

sintopiyasını və ölçü-miqdar göstəricilərini yaş aspektində 

öyrənmək.  

2. Postnatal ontogenezdə uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid 

törəmələrinin mikroanatomiyasını, topoqrafiyasını və limfoid-vəzi 

qarşılıqlı əlaqələrini tədqiq etmək. 

3. Yumurtalıq-aybaşı tsiklinin müxtəlif fazalarında reproduktiv 

yaşda olan qadınların uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzi və limfoid 

törəmələrinin morfoloji xüsusiyyətlərini təhlil etmək.  

4. Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərində və limfoid 

törəmələrində gedən kompleks involyutiv dəyişiklikləri və onların 

aşkarlanma müddətini təyin etmək. 
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5. Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının bəzi inkişaf 

anomaliyaları zamanı uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin və 

onun limfoid aparatının struktur xüsusiyyətlərini aşkar etmək. 

6. Naftalan vannalarının təsirindən sonra siçovulların uşaqlıq 

yolu dəhlizinin kiçik vəzilərində və limfoid aparatında gedən struktur 

dəyişikliklərini təyin etmək. 

Tədqiqat metodları. Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəziləri total 

preparatlar üzərində R.D. Sinelnikovun makromikroskopik metodu 

ilə tədqiq edilmişdir. Vəzi və limfoid strukturların mikroanatomiyası 

mikroskopik preparatlarda öyrənilmişdir. Mikroskopik preparatlar 

Van Gizon metodu ilə hematoksilin-eozinlə, hematoksilin-

pikrofuksinlə boyadılmışdır. Seçici olaraq Grimelius metodu ilə 

gümüşləmə reaksiyası yerinə yetirilərək, sekresiyanın xarakterini 

müəyyən etmək üçün histokimyəvi boyama (Kreyberg metodu ilə 

boyama və ŞİK - reaksiyası) həyata keçirilmişdir. Tədqiqatın 

gedişində əldə olunan rəqəm göstəriciləri statistik işlənilmişdir. 

Hesablamalar “MS EXCEL-2016” və “SPSS-22” statistik paket 

proqramlarında aparılmışdır.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  

1. İnsanın bətnxarici inkişafı ərzində uşaqlıq yolu dəhlizi yaxşı 

nəzərə çarpan vəzi və limfoid aparatına malik olması ilə xarakterizə 

olunur. Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəziləri əhəmiyyətli anatomik 

dəyişkənlikləri ilə fərqlənir. Reproduktiv yaşda onların ölçü-miqdar 

göstəriciləri yumurtalıq-aybaşı tsikli ərzində dəyişilir. 

2. Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin və bu nahiyənin 

limfoid törəmələrinin paylanmasında ön-arxa qradient  müşahidə 

olunur. Belə ki, yaşdan asılı olmayaraq, vəzilərin ölçüləri, miqdarı, 

limfoid sıra hüceyrələrin ümumi sayı, limfoid düyüncüklərin ölçüləri  

ön-arxa istiqamətdə (anusa doğru) çoxalır. 

3. Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid aparatının maksimal 

inkişaf dövrləri (limfoid toxuma – erkən uşaqlıq dövründə, vəzilər – 

22-35 yaşda) müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da vəzilərin forma 

müxtəlifliyi, onların miqdarının və ölçülərinin artımı, limfoid sıra 

hüceyrələrin ümumi sayının çoxalması və s. ilə ifadə olunur. Bu
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anatomik törəmələrin involyutiv dəyişikliklər kompleksi (vəzilərin 

ölçülərinin və sayının azalması, onların stromasının artması, axacaq 

aparatının genişlənməsi, çoxalma mərkəzləri olan limfoid 

düyüncüklərin payının, limfoid sırası hüceyrələrin ümumi sayının 

azalması) dəqiqləşdirilmışdır. 

4. Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı 

uşaqlıq yolu dəhlizinin anatomik tamlığının saxlanılması fonunda 

onun kiçik vəziləri və limfoid törəmələri “morfoloji tənəzzül” 

vəziyyətində olur (vəzilərin ölçüləri, onların parenximası, limfoid 

sırası hüceyrələrin sayı azalır, limfoid törəmələrdə hüceyrə 

destruksiyası prosesləri fəallaşır və s.).  

5. Naftalan vannalarının eksperimental təsir kursu siçovulların 

uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərində formayaranma proseslərini 

fəallaşdırır. Bu da özünü vəzilərin başlanğıc şöbələrinin qalınlığının 

və sahəsinin, parenximasının, ümumi çıxarıcı axacaqlarının 

diametrinin artması ilə büruzə verir. Naftalan vannalarının 

siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələrinə təsirindən 

sonra diffuz limfoid toxumanın miqdarı, limfoid düyüncüklərin 

qalınlığı, uzunluğu və sahəsi, limfod sırası hüceyrələrin ümumi sayı, 

limfositlərin və mitoz vəziyyətində olan hüceyrələrin faiz miqdarı 

çoxalır.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Kifayət qədər təşrih materialı 

üzərində uşaqlıq yolu dəhlizinin müxtəlif hissələrində bu orqanın 

vəzilərinin forması (görünüşü), ölçü - miqdar göstəriciləri (başlanğıc 

şöbələrin yerləşmə sıxlığı, uzunluğu, eni, qalınlığı və sahəsi) 

müəyyən edilmişdir. Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin fərdi 

dəyişkənlik formaları kəmiyyət baxımından qiymətləndirilmişdir.   

Sübut olunmuşdur ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarındakı 

vəzilərin miqdar və ölçüləri, yaşdan asılı olmayaraq, ön-arxa 

istiqamətdə (anusa doğru) artır. Bu da limfoid törəmələrin miqdarının 

(limfoid düyüncüklərin sayının, limfoid sırası hüceyrələrin ümumi 

miqdarının) biristiqamətli artımı ilə müştərəklik təşkil edir.  

Aşkar edilmişdir ki, doğuşdan dərhal sonra uşaqlıq yolu 

dəhlizinin aktiv sekretor funksiyaya malik vəziləri daim
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müəyyən olunur. Təsdiq edilmişdir ki, bu orqanın vəzilərinin miqdarı 

və ölçüləri 1-ci yetkinlik dövrünə qədər proqressiv olaraq artır. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin involyutiv dəyişikliklər 

kompleksi müəyyən edilmişdir ki, bu da həmin vəzilərin ümumi 

miqdarının və ölçülərinin tədricən azalması, onların çıxarıcı 

axacaqlarının genişlənməsi və parenximatoz komponentin stroma ilə 

əvəz olunması ilə özünü büruzə verir. Bu dəyişikliklər 2-ci yetkinlik 

dövründə başlayır və sonrakı yaş dövrlərində tədricən artır. 

İnsanın bətnxarici inkişafı ərzində uşaqlıq yolu dəhlizinin 

limfoid aparatı morfoloji və morfometrik cəhətdən 

qiymətləndirilmişdir. Nəticədə normada limfoid törəmələrin bütün 

morfogenetik formalarının (diffuz limfoid toxumanın, çoxalma 

mərkəzinə malik və çoxalma mərkəzi olmayan limfoid 

düyüncüklərin) mövcud olması sübuta yetirilmişdir. Uşaqlıq yolu 

dəhlizinin limfoid törəmələri maksimal inkişafa erkən uşaqlıq 

dövründə çatır. Sonrakı yaş dövrlərində bu törəmələrdə tədricən 

involyutiv dəyişikliklər qeyd olunur. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında olan vəzilər ilə limfoid 

sırası hüceyrələrin arasında xüsusilə erkən uşaqlıq, 1-ci və 2-ci 

uşaqlıq, yeniyetmə, gənclik və yetkinlik dövrlərində aydın nəzərə 

çarpan sıx mikrosintopik əlaqələrin olması haqqında materiallar 

təqdim olunmuşdur. 

Göstərilmişdir ki, reproduktiv yaş dövrünə aid olan qadınlarda 

uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələrinin və vəzilərinin 

morfofunksional vəziyyəti yumurtalıq-aybaşı tsikli ərzində 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Belə ki, bu quruluş elementlərinin 

yaxşı inkişafı və limfoid-vəzi qarşılıqlı əlaqələrinin nəzərə çarpması 

ən çox sekretor fazada, ən az deskvamasiya fazasında müşahidə 

olunur, proliferasiya fazasında isə göstəricilər ara vəziyyətində olur. 

Sübut edilmişdir ki, daxili qadın cinsiyyət orqanlarının inkişaf 

anomaliyaları zamanı (uşaqlıq yolu dəhlizinin anatomik tamlığının 

dəyişilməməsi şərti ilə), uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəziləri və 

limfoid törəmələri “morfoloji tənəzzül” vəziyyətində olur (vəzilərin 

ölçüləri və sayı, çoxalma mərkəzləri olan limfoid düyüncüklərin sayı
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azalır, limfoid törəmələrdə gedən hüceyrə destruksiyası prosesləri və 

s. çoxalır). 

Müəyyən edilmişdir ki, naftalan vannalarının eksperimental 

kurs təsiri siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərində 

formayaranma proseslərini fəallaşdırır. Bu da vəzilərin miqdarının və 

ölçülərinin artması ilə özünü büruzə verir. Naftalan vannalarının 

təsiri nəticəsində uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında diffuz limfoid 

toxumanın miqdarı, limfoid düyüncüklərin qalınlığı, uzunluğu və 

sahəsi, limfod sırası hüceyrələrin ümumi sayı, limfositlərin və mitoz 

vəziyyətində olan hüceyrələrin faizlə miqdarı çoxalır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəzəri 

əhəmiyyəti onunla müəyyən edilir ki, əldə olunan dəlillər qadınların  

uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi strukturları və limfoid aparatı haqqında 

bilikləri əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. Bu da qeyd edilən 

nahiyənin yerli homeostazını və immunitetini təmin edən vacib 

anatomik törəmələr haqqında əvvəllər məlum olmayan məsələlərin 

aşkarlanmasına imkan yaradacaqdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, əldə edilən 

dəlillər patofizioloqlara (uşaqlıq yolunun çoxsaylı patologiyalarının 

patogenezini optimallaşdırmaq üçün), ginekoloqlara (bu nahiyənin 

müxtəlif nozoloji formalarının müalicəsinin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün) faydalı ola bilər.  

Müxtəlif yaşlı qadınların uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və 

limfoid törəmələrinin normada ölçü göstəriciləri uşaqlıq yolu 

dəhlizinin patologiyaları zamanı götürülən biopsiya və seksion 

materiallarla müqayisə üçün standartlar (normativlər) kimi istifadə 

oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələrindən klinistlərin balneoloji təcrübədə 

rastlaşdığı müxtəlif xəstəliklərin profilaktika və müalicə sxemlərinin 

təkmilləşdirilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması istiqamətində 

aparılacaq tədqiqatlarda istifadə oluna bilər.  

Əldə olunan elmi məlumatlardan tədris prosesində (morfoloji 

fənlər üzrə tələbələrə, “mama-ginekologiya” ixtisası üzrə ordinator 

və rezidentlərə keçirilən dərslərdə), ümumi profilli həkimlərin
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hazırlanmasında istifadə edə bilərlər.  

Əldə olunan materiallar cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri, 

eləcə də morfoloji ekzokrinologiya və immunomorfologiya ilə 

əlaqəli məsələlərə dair monoqrafiya və məlumatlarda əks oluna bilər. 

Dissertasiya materiallarının aprobasiyası. Dissertasiya işinin 

əsas nəticələri doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII 

Respublika Elmi Konfransında (Bakı, 2018), Azərbaycan Tibb 

Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının 

100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik 

konfransda (Bakı, 2019), doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII 

Respublika elmi konfransinda (Bakı, 2019), Morfoloqlarin 

Beynəlxalq Assosiasiyasının XV Konqresində (Xantı-Mansiysk, 

2020), Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş 

Beynəlxalq elmi-praktik konqresdə (Bakı, 2020), Bolqarıstan 

Anatomiya Cəmiyyətinin beynəlxalq iştirak ilə keçirilən XXV Milli 

Konqresində (Pleven, 2021), Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan 

anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının və Elmi-tədqiqat 

Mərkəzinin əməkdaşlarının birgə yığıncağında (Bakı, 2021), 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət 

göstərən BED 2.08 Birdəfəlik dissertasiya şurasinin elmi 

seminarında (Bakı, 2021) müzakirə olunmuşdur. 

Nəticələrin tətbiqi. Tədqiqatda əldə olunmuş nəticələr 

Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi 

terminologiya, Histologiya, embriologiya və sitologiya, Fizioterapiya 

və tibbi reabilitasiya kafedralarında təcrübədə tətbiq edilmişdir.  

Dərc olunmuş elmi işlər. Dissertasiyanın materialları üzrə 37 

elmi iş (25 jurnal məqaləsi, 11 konfrans materialı, 1 tezis) dərc olun-

muşdur. Jurnal məqalələrindən 13-ü xarici mətbuatda dərc 

olunmuşdur: “Journal of Morphology and Anatomy” - Brüssel,  

(Belçika), “Archiv Euro Medica”, Hanover (Almaniya), 

“Морфология” - Sankt-Peterburq (Rusiya Federasiyası), “Морфо-

логические ведомости” - Samara (Rusiya Federasiyası), “Журнал 

анатомии и гистопатологии” - Voronej (Rusiya Federasiyası),
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5.Аршавский, И.А. Основы возрастной периодизации  /  И.А.Аршавский.  ‒ 
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“Сеченовский вестник” - Moskva (Rusiya Federasiyası), 

“Медицинский вестник Башкордостана” - Ufa (Rusiya 

Federasiyası), “East European Science Journal” - Varşava (Polşa), 

“International Journal of Medicine Research” - Dehli (Hindistan), 

“Астана медициналыг журналы” - Astana (Qazaxıstan), 

“Экспериментальная. и клиническая медицина” - Tbilisi, 

(Gürcüstan). 

Məqalələrin bir hissəsi beynəlxalq xülasələndirmə və 

indeksləmə sistemlərinə (РИНЦ, SCOPUS, ISI) daxil edilmiş 

jurnallarda dərc olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin həcmi və strukturu: Dissertasiya 

kompüterdə yığılmış 328 səhifədə (329422 işarə) şərh edilmiş və 

“Giriş”(həcmi: 16453 işarə), “Dissertasiyanın əsas məzmunu” 

(həcmi: 254648 işarə),  “Yekun”  (həcmi: 54080 işarə),  “Nəticələr”  

(həcmi: 3116 işarə), “Praktiki tövsiyələr” (həcmi: 1125 işarə),  

“İstifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı” struktur bölmələrindən 

ibarətdir.  

“Dissertasiyanın əsas məzmunu” 3 fəslə ayrılmışdır: I fəsil 

“Ədəbiyyat xülasəsi” (həcmi: 81589 işarə), II fəsil “Material və 

metodlar” (həcmi: 14828 işarə), III fəsil “Tədqiqatın nəticələri” 

(həcmi: 15823 işarə). 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı 288 mənbəni əhatə edir ki, 

bunlardan 2-i azərbaycan, 178-i rus və 108-i digər dillərdədir.  

 

TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI  

 

Tədqiqat obyektini yenidoğulmuşlardan başlamış qocalıq yaş 

dövrü daxil olmaqla müxtəlif yaşlı 120 qadın meyitindən götürülmüş 

uşaqlıq yolu dəhlizinin divarının vəzi və limfoid strukturları təşkil 

etmişdir. Materialın yaş dövrləri üzrə bölgüsü İ.A. Arşavski (1975) 

tərəfindən təklif edilən və ümumi qəbul edilmiş yaş dövrləri sxeminə 

uyğun olaraq aparılmışdır.5  
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Faktiki materialın yaş qrupları üzrə bölgüsü aşağıdakı diaqramda 

təqdim olunmuşdur.  

 

Qocalıq…

Ahıl dövrü

II…

I yetkinlik…
Gənclik …

Yeniyetmə …

II uşaqlıq…

I uşaqlıq…
Erkən …

Südəmər …

Yenidoğul…

9

9

8

8

6

5

6

6

5

5

7

8

8

5

4

3

3

3

3

3

3

3

Diaqram.

Tədqiqat materialının yaş qrupları

üzrə bölgüsü.

Makro-mikroskopik tədqiqatlar

Mikroskopik tədqiqatlar

 
Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəziləri total preparatlarda makro 

mikroskopik metodla 74 halda tədqiq olunmuşdur. 46 qadında isə 

uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid törəmələri histoloji və 

histokimyəvi metodlarla öyrənilmişdir (diaqram).  

Müşahidələrin əsas hissəsini diri ikən praktiki olaraq sağlam 

travmalar (78 nəfərdə), asfiksiyalar (27 nəfərdə), kəskin insanlar 

təşkil etmişdir, hansılarda ki, ölüm müxtəlif növ zəhərlənmələr (15 

nəfərdə) nəticəsində baş vermişdir. Ümumi seçimə patoloji-anatomik 

eksper-tiza zamanı immun sistem və sidik-cinsiyyət aparatı 

orqanlarının xəstəlikləri aşkarlandığı hallar daxil edilməmişdir. 

Reproduktiv yaşda olan qadınlarda (23 halda - yığma qrup), 

uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid törəmələri yumurtalıq-aybaşı 

tsiklinin vəziyyətindən asılı olaraq (8 halda sekresiya fazasında, 7 

halda proliferasiya fazasında, 8 halda deskvamasiya fazasında) 

müayinə edilmişdir. Sekresiya və proliferasiya fazaları 

yumurtalıqların histoloji tədqiqi zamanı diferensiasiya olunmuşdur.
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Yumurtalıq-aybaşı tsiklinin fazasının aşkarlanması baxımından 

meydana çıxan mübahisəli hallar seçimə daxil edilməmişdir. 

Bundan əlavə, yenidoğulmuş qızlarda (yığma qrup) uşaqlıq 

yolu dəhlizinin quruluşunda vizual dəyişikliklər müşahidə edilməyən 

daxili qadın cinsiyyət orqanlarının bəzi anomaliyaları zamanı bu 

orqanın vəzi və limfoid törəmələri mikroskopik metodla tədqiq 

olunmuşdur. Bu qrupa uşaqlıq borusunun birtərəfli aplaziyası (5 hal), 

sağ yumurtalığın olmaması (1 hal), sağ yumurtalığın anadangəlmə 

burulması (1 hal), iki buynuzlu uşaqlıq (1 hal) kimi anomaliyalar 

müşahidə olunan yenidoğulmuş qızların meyit preparatları daxil 

edilmişdir. 

Tədqiqatın faktiki materialları Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji 

Anatomiya Birliyinin və Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan 

anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının morqlarından payız-

qış dövründə götürülmüşdür. Ölümün baş verməsi anından 

preparatların hazırlamasının başlanmasına qədərki müddət 6-10 

saatdan çox olmamışdır.  

İşin eksperimental hissəsində uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və 

limfoid strukturlarına palçıq amillərinin (naftalan vannalarının) təsiri 

öyrənilmişdir. İşin bu hissəsi Vistar xəttinə aid cinsi yetkinlik 

dövrünə çatmış 3-4 aylıq, təcrübənin başlanğıcında çəkisi 180-320 qr 

olan 90 dişi siçovul üzərində yerinə yetirilmişdir. Siçovullar fizioloji 

cəhətdən adekvat və infeksiyaya qarşı davamlı olmaları, saxlanılma 

şəraitinin rahatlığı, baha qiymətə olmamaları nəzərə alınmaqla 

biomodel kimi seçilmişdir.6 

Bütün eksperimentlərin aparılma şəraiti maksimal olaraq 

müalicə şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, bütün prosedurlar 

kurortologiya və balneologiyada hamı tərəfindən qəbul edilmiş 

sxemlərə əsasən aparılmışdır. Naftalan vannalarının təsir kursu 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi-tədqiqat Mərkəzində yerinə 

yetirilmişdir.  
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Eksperimentdə siçovullar aşağıdakı qruplara bölünmüşdür: 1. 

Naftalan vannaları qəbul etmiş siçovullar - 30 baş heyvan; 2. Adi su 

vannaları qəbul etmiş siçovullar - 30 baş heyvan; 3. Nəzarət (intakt) 

qrupu – heç bir təsirə məruz qalmayan siçovullar (30 baş heyvan).  

Vannaların təsir kursunun ümumi müddəti 20 gün olmuşdur. 

Hər vannanın qəbul müddəti 8 - 10 dəqiqə təşkil etmişdir. Siçovullar 

37-38° C temperatura qədər qızdırılmış naftalan nefti ilə doldurulmuş

vannalara yerləşdirilməzdən əvvəl, stress reaksiyasını aradan

qaldırmaq məqsədilə onları adi vannada üzməyə adaptasiya

etdirmişlər. Siçovullar eksperimentdən dekapitasiya yolu ilə eyni

zamanda çıxarılmışdır.

Heyvanların saxlanılması və onların evtanaziyası Avropa 

Şurasının “Eksperimental və elmi məqsədlər üçün istifadə olunan 

heyvanların müdafiəsi haqqında” Direktivinə (86/609 AŞ) müvafiq 

olaraq həyata keçirilmişdir. 

Evtanaziyadan sonra eksperiment və nəzarət qruplarına aid 

siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarından insan meyitlərinin 

təşrihi nəticəsində əldə olunmuş preperatlara analoji mikropreparatlar 

hazırlanmışdır.  

Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəziləri R.D. Sinelnikovun (1948)7

makro-mikroskopik metodu ilə total preparatlar üzərində tədqiq 

edilmişdir. Bu məqsədlə uşaqlıq yolu nahiyəsi meyitdən təşrih 

edilərək çıxarılmış, sonra isə faktiki material 0,5%-li sirkə turşusu ilə 

0,05%-li metilen abısı məhlulu qarışığında yerləşdirilmişdir. Boyama 

otaq temperaturunda 24-36 saat müddətində aparılmışdır. 

Total preparatlarda vəzilər alın lupasından və MBS-9 mikros-

kopundan (8-64x böyümə) istifadə etməklə aşağıdan 

istiqamətləndirilən və əks olunan işıqlandırma yolu ilə tədqiq 

edilmişdir.  

Uşaqlıq yolu dəhlizi köndələn saplarla ön, orta, və arxa üçdə 

bir hissələrə bölünmüşdür. Bütün ölçmələr qeyd olunan hissələrdə
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ayrı-ayrılıqda aparılmışdır.  

Vəzilərin makro-mikroskopik tədqiqi zamanı onların ümumi 

miqdarı, yerləşmə sıxlığı (orqan divarının 0,5sm2 sahəsindəki 

vəzilərin sayı), çıxarıcı axacaqlarında ampulabənzər genişlənmə olan 

vəzilərin miqdarı təyin edilmişdir. Okulyar xətkeş vasitəsi ilə 

vəzilərin başlanğıc şöbəsinin uzunluğu, eni, sahəsi, onların ümumi və 

1-ci sıra çıxarıcı axacaqlarının diametri ölçülmüşdür. Həmçinin 

müxtəlif sayda başlanğıc şöbəyə malik vəzilərin faizlə miqdarı, 

ümumi çıxarıcı axacaqların dəlikllərinin mənfəzinin sahəsi təhlil 

edilmişdir.  

Başlanğıc şöbənin uzunluğu uşaqlıq yolu dəhlizinin 

uzunluğuna müvafiq ölçü kimi qəbul edilmişdir. Başlanğıc şöbənin 

bir-birindən ən uzaq iki köndələn nöqtələri arasındakı məsafə onun 

eni hesab edilmişdir. 

Orqan divarının 0,5 sm2 sahəsindəki vəzilərin sayı örtük 

epitelinin üzərinə müvafiq kvadrat bölgüləri olan şəffaf plyonka 

qoyulduqdan sonra müəyyənləşdirilmişdir. 

Total preparatlarda vəzilərin ölçü-miqdar göstəriciləri orqan 

divarının ayrı-ayrılıqda hər bir üçdə bir hissəsində və hər yaş 

qrupunda öyrənilmişdir. 

Vəzi və limfoid strukturların mikroanatomiyası, 

mikrosintopiyası, onların qarşılıqlı əlaqələri eyni mikroskopik 

preparatlarda öyrənilmişdir.  

Vəzi və limfoid törəmələri histoloji metodlarla öyrənmək üçün 

qadın meyitlərinin makro-mikroskopik təşrihindən sonra uşaqlıq yolu 

dəhlizinin ön, orta və arxa üçdə bir hissələri səviyyəsində tikələr 

kəsilib götürülmüşdür.  

Götürülmüş material 10%-li neytral formalində, bəzi hallarda 

isə Karnua məhlulunda fiksasiya edilmişdir. Fiksasiya olunmuş 

tikələr spirtlə işlənildikdən sonra onların üzərinə parafin əlavə 

edilmişdir. Bu tikələrdən qalınlığı 5-7 mkm olan köndələn kəsiklər 

hazırlanmışdır.  

Hazırlanmış kəsiklər hematoksilin-eozinlə, Van Gizon və 

Veygert metodları ilə hazırlanmış hematoksilin – pikrofuksinlə
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boyadılmış, həmçinin argirofil retikulyar lifləri aşkar etmək üçün 

seçici olaraq Grimelius metodu ilə gümüşləmə rekasiyası8 yerinə 

yetirilmişdir.  

Bir sıra hallarda sekresiyanın xarakterini müəyyən etmək üçün 

müvafiq hazırlıqdan sonra histokimyəvi boyama (Kreyberg metodu 

və ŞİK - reaksiya) aparılmışdır.9  

Histoloji metodla “Biolam” stereomikroskopundan istifadə 

etməklə uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin başlanğıc şöbəsinin qalınlığı 

(onun örtük epitelinə ən yaxın və ən uzaq məsafədə yerləşən kənar 

nöqtələri arasındakı fərq), sahəsi, başlanğıc şöbənin tərkibindəki 

başlanğıc hissələrin sayı və stromanın faizlə tutumu, başlanğıc 

hissələrin sahəsi, sıxlığı və onların tərkibindəki qlandulositlərin 

miqdarı, çıxarıcı axacağın diametri təyin edilmişdir. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının limfoid törəmələri üçün 

limfoid düyüncüklərin faizlə miqdarı, uzunluğu, çoxalma mərkəzi 

olan və olmayan limfoid düyüncüklərin, çoxalma mərkəzinin özünün 

sahəsi, diffuz limfoid toxumanın və limfoid düyüncüklərin çoxalma 

mərkəzlərinin və mantiyanın tərkibindəki limfoid sırası hüceyrələrin  

yerləşmə sıxlığı (hüceyrələrin 880 mkm2 sahədə olan sayı) 

müəyyənləşdirilmişdir.  

Həmçinin diffuz limfoid toxumanın, çoxalma mərkəzi olmayan 

limfoid düyüncüklərin, çoxalma mərkəzlərinin və mantiyanın hücey-

rə tərkibi (limfositlərin, plazmositlərin, makrofaqların, eozinofil-

lərin, tosqun hüceyrələrin, neytrofillərin, retikulyar hüceyrələrin, 

mitoz və degenerasiya vəziyyətində olan hüceyrələrin faizlə miq-

darı) öyrənilmişdir. 

Mikropreparatlarda total preparatlarda olduğu kimi orqan 

divarının ayrı-ayrılıqda hər bir üçdə bir hissəsində və hər yaş 

qrupunda uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid strukturlarının ölçü-

miqdar göstəriciləri müəyyən edilmişdir. 
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Makro və mikro preparatların bir hissəsinin fotoşəkilləri 

“Topica TP1002DS” görüntü videosistemi quraşdırılmış “Micro 

Optix” (Almaniya) işıq-optik mikroskopunda eyni şərtlərdə və eyni 

rejimdə çəkilmişdir. Fotoşəkillər üzərində işləyərkən “Windows 

2007” üçün ixtisaslaşdırılmış “Canvas” vektor proqramından istifadə 

edilmişdir. 

Tədqiqatın gedişində əldə olunan rəqəm göstəriciləri statistik 

işlənilərkən tibbi və bioloji tədqiqatlar üçün nəzərdə tutulmuş ümumi 

tövsiyələrə riayət edilmişdir.10 Əldə edilən seçimlərin orta riyazi 

qiyməti (M), standart xətalar (m), sıraların minimum (min), 

maksimum (max) qiymətləri hesablanmışdır. Qruplar arasında (Р), 

ardıcıllıqla qrup daxilində (Ро), qrup daxilində birinci parametrlə 

(Р1), qrup daxilində maksimumla (Р2) müqayisələr aparılmışdır. 

Göstəricilərin etibarlıq indeksi (Eİ), yuxarı sərhədi (YS), aşağı 

sərhədi (AS), variasiya əmsalı (VƏ), standart xətalar (σ-siqma) 

müəyyənləşdirilmişdir. Variasiya əmsalı 10% - i keçmədikdə zəif, 11 

- 25% arasında olduqda orta, 25% - i keçdikdə güclü, 50%-dən çox 

olduğu halda isə asimmetrik hesab edilmişdir. Variasiya sıraları 

arasındakı fərqləri əvvəlcədən qiymətlən- dirmək üçün t - Styudentin 

parametrik meyarından istifadə olunmuşdur. Daha sonra qruplarda və 

yarımqruplarda miqdar fərqlərinin dürüstlüyünü müqayisə və təyin 

etmək üçün Uilkoksonun (Manna-Uitni) U – meyarının qeyri-

parametrik dərəcəsindən istifadə edilmişdir.11 

Hesablamalar “MS EXCEL-2016” и “SPSS-22” statistik paket 

proqramlarında aparılmışdır. 

Tədqiqatın nəticələri sənədləşdirilmişdir. Dissertasiya işində 

əldə olunan dəlillərin illüstrasiyası üçün 64 cədvəldən, 12 

diaqramdan və mikropreparatların 43 fotoşəklindən istifadə  

edilmişdir.  
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TƏDQİQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Postnatal ontogenezdə insanın uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid 

törəmələrinin morfogenezi və struktur-funksional xüsusiyyətləri 

haqqında dəlillərin əldə edilməsinin aktuallığına baxmayaraq, bu 

profilin bir çox məsələləri tərəfimizdən ilk dəfə olaraq tədqiq 

olunmuşşdur. Belə ki, faktiki material üzərində makro- mikroskopik 

və mikroskopik tədqiqatların həyata keçirilməsi nəticəsində ilk dəfə 

olaraq yenidoğulmuşlardan qocalıq dövrü də daxil olmaqla bütün 

postnatal ontogenez boyunca qadınların uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi 

və limfoid strukturlarının kompleks morfoloji qiymətləndirməsi 

aparılmışdır. Bu vacib strukturların fərdi və yaşla əlaqədar 

dəyişiklikləri tədqiq edilərək, onların ölçü göstəricilərinin kompleksi 

aşkarlanmışdır. İlk dəfə olaraq yumurtalıq-aybaşı tsiklinin 

fazalarından asılı olaraq vəzi və limfoid törəmələrinin morfoloji 

xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının 

anomaliyaları zamanı və naftalan vannalarının təsirindən sonra bu 

strukturların morfoloji xüsusiyyətləri barədə dəlillər prioritetlik təşkil 

edir. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid strukturlarının aşkar 

edilmiş, əvvəllər məlum olmayan morfoloji qanunauyğunluqlarının 

adekvat dərk edilməsi yalnız nəzəri-bioloji əhəmiyyət kəsb etmir, 

həm də patofiziologiyanın, immunologiyanın, kliniki təbabətin, ilk 

növbədə isə ginekoloji təcrübənin inkişafı üçün prinsipial əhəmiyyət 

daşıyır. 

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin 

divarları yaxşı inkişaf etmiş vəzi və limfoid aparatına malikdir. 

Vəzilər total preparatlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin örtük 

epitelinin yan görünüşündə onları əhatə edən orqanın divarının daha 

açıq fonunda tünd rəngli anatomik törəmələr şəklində müəyyən 

edilir. Vəzilərin konturları yaxşı nəzərə çarpır. Onlar uşaqlıq yolu 

dəhlizinin həm ön (sidik kanalının xarici dəliyinə yaxın), həm orta, 

həm də arxa (anus dəliyinə yaxın) üçdə bir hissələrində yerləşir. 

Vəzilər tək-tək və ya qrup şəklində yerləşir və bir çox daxili
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orqanların selikli qişaları üçün xas olan boylama sıralar əmələ 

gətirmir.  

Makro-mikroskopik səviyyədə vəzilərdə başlanğıc şöbələr (bir 

və ya bir neçə) və çıxarıcı axacaqlar aşkar edilir. Vəzilərin başlanğıc 

şöbələri müxtəlif formada (daha çox oval və ya girdə formada) olur.  

Bir sıra preparatlarda böyümə dərəcəsi çox olan zaman başlanğıc 

şöbənin tərkibində kompakt yuvarlaq konturlu başlanğıc hissələr 

müəyyən edilir. Bəzən başlanğıc şöbələr yığıntılar (komplekslər) 

əmələ gətirir. 

Bir vəzin bir neçə başlanğıc şöbəsi olduqda, hər bir başlanğıc 

şöbədən 1-ci sıra çıxarıcı axacaq başlayır ki, bunların birləşməsindən 

də girdə, oval, yaxud yarıqşəkilli dəliklərlə örtük epitelinin üzərinə 

açılan ümumi çıxarıcı axacaq formalaşır.  

M.R.Sapin və b. (2001) göstərirlər ki, boşluqlu daxili orqan-

ların divarlarının kiçik vəzilərinin şıxarıcı axacaqları formalaşmış 

anatomik yol kimi qəbul edilə bilər. Bununla yanaşı, sekresiya 

prosesinin asinxronluğunu, sekresiyanın periodik olaraq zəifləməsini 

(vəzilərin involyusiyası zamanı) nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, antigen materiallar heç də həmişə vəzin mənfəzindən xaric 

olunmur.12 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin bir hissəsində 

(yenidoğulmuşlarda 12,5±0,5% hallarda; 1-ci yetkinlik dövründə 

23,4±1,2% hallarda; qocalıq dövründə 34,2±2,3% hallarda), ümumi 

şıxarıcı axacaqlar boyunca S-əbənzər əyriliklər əmələ gəlir.  

Hesab edilir ki, bu cür əyriliklərin mövcudluğu vəzin yaşla 

əlaqədar hiposekresiyası şəraitində sekretin toplanması, zəruri 

hallarda isə biranlıq çıxarılması üçün kompensator mexanizmdir. 

Digər tərəfdən, ampulabənzər genişlənmə nahiyəsində sekretin 

durğunluğu və onun infeksiyalaşması üçün şərait yaranır.13
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Tərəfimizdən tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə müvafiq 

olaraq total preparatlarda uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin yaş 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Aparılan təhlil göstərir ki, uşaqlıq yolu 

dəhlizinin kiçik vəziləri uşaq doğulduğu andan etibarən artıq tam 

formalaşmış və aktiv sekresiya qabiliyyətinə malik olur, bu da 

doğuşdan dərhal sonra həyat fəaliyyətinin keyfiyyətcə dəyişilməsi, 

örtük epitelinin müdafiə funksiyanın (mexaniki zədələrdən, 

mikroorqanizmlərdən və s. qorunma) həyata keçirilməsinin vacib 

olması ilə əlaqədardır. 

Yenidoğulmuş qızların uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında 

54±1,74 (fərdi olaraq 41-dən 62-yə qədər) vəzi müəyyən edilir. Bu 

yaşda vəzilərin yerləşmə sıxlığı postnatal ontogenez boyu ən yüksək 

səviyyədə (0,5 sm2 sahədə 3,7 ± 0,17 vəzi) olur. Vəzilərin başlanğıc 

şöbəsinin uzunluğu 0,19 ± 0,01 (0,16-0,22)mm, eni – 0,16± 0,01 

(0,12-0,19) mm, sahəsi (divarın köndələn kəsiyində) – 400,2±18,3 

mm2 10-4, ümumi çıxarıcı axacaqlarının diametri 23,6±0,64mkm 

təşkil edir. 

Yenidoğulmuş qızlarda vəzilər formaca eynitipli olur. Bu yaşda 

bir başlanğıc şöbəsi olan vəzilər üstünlük təşkil edir (87,9 ± 1,1%). 

İki başlanğıc şöbəsi olan vəzilər 5,7 ± 0,2%, üç başlanğıc şöbəyə 

malik vəzilər 3,7±0,3% hallarda aşkar edilir. Dörd başlanğıc şöbəsi 

olan (mürəkkəb formalı) vəzilər isə nadir hallarda (2,7 ± 0,5%) rast 

gəlinir.  

Uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin miqdarı 

yenidoğulmuşlara nisbətən erkən uşaqlıq dövründə 1,5 dəfə 

(P<0,05), yeniyetmə dövründə 2,0 dəfə (P<0,05) və 1-ci yetkinlik 

dövründə 2,8 dəfə (P<0,05) artır. Bu parametr 1-ci yetkinlik dövrü ilə 

müqayisədə ahıl dövründə 1,4 dəfə  (P<0,05), qocalıq dövründə isə 

1,7 dəfə (P<0,05) azalır. Yenidoğulmuşlarla müqayisədə vəzilərin 

yerləşmə sıxlığı erkən uşaqlıq dövründə 1,03 dəfə (P>0,05), 

yeniyetmə qızlarda 1,1 dəfə (P>0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 1,1 

dəfə (P>0,05), ahıl dövründə 1,4 dəfə (P<0,05), qoca qadınlarda isə 

2,6 dəfə (Р2<0,05) azalır. Vəzilərinin başlanğıc şöbəsinin uzunluğu 

erkən uşaqlıq dövründə olan qızlarda 1,4 dəfə (P<0,05), yeniyetmə
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qızlarda 2,6 dəfə (P<0,05) və 1-ci yetkinlik dövründə olan qadınlarda 

3,7 dəfə (P<0,05) yenidoğulmuşlarla nisbətdə çox olur. Uşaqlıq yolu 

dəhlizinin vəzilərinin bu göstəricisi 1-ci yetkinlik dövrünə nisbətən 

ahıl dövründə 1,3 dəfə (P<0,05), qocalarda isə 1,6 dəfə (P<0,05) 

azalır. Uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin başlanğıc şöbəsinin eni 

yenidoğulmuşlarla nisbətdə erkən uşaqlıq yaşında olan qızlarda 1,4 

dəfə (P<0,05), yeniyetmələrdə 2,6 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik 

dövründə olan qadınlarda 3,5 dəfə (P<0,05) çox olur. Bu göstərici 1-

ci yetkinlik dövründə olan qadınlara nisbətən ahıl dövründə 1,3 dəfə 

(P<0,05), qocalarda 1,4 dəfə (P<0,05) az olur. Vəzilərinin başlanğıc 

şöbəsinin sahəsi yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə erkən uşaqlıq 

dövründə 1,2 dəfə (P>0,05), yeniyetmə qızlarda - 1,7 dəfə (P>0,05), 

1-ci yetkinlik dövründə 2,2 dəfə (P>0,05) artır. 1-ci yetkinlik dövrü 

ilə müqayisədə ahıl yaşlı qadınlarda bu göstərici 1,4 dəfə (P>0,05), 

qoca qadınlarda isə 1,4 dəfə (P>0,05) azalır. Vəzilərin ümumi 

çıxarıcı axacaqlarının diametri yenidoğulmuşlarla müqayisədə erkən 

uşaqlıq dövrünə aid qızlarda 1,3 dəfə (P<0,05), yeniyetmə qızlarda - 

1,4 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 1,7 dəfə (P<0,05), ahıl 

yaşlı və qoca qadınlarda isə 1,8 dəfə (P<0,05) böyüyür.  

Beləliklə, total preparatlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik 

vəzilərinin ölçü-miqdar göstəricilərinin yaş xüsusiyyətlərinin öyrənil-

məsi göstərir ki, yenidoğulmuş dövrdən başlamış 1-ci yetkinlik yaş 

dövrünə qədər bu vəzilərin miqdarı, başlanğıc şöbələrinin uzunluğu, 

eni, sahəsi artır.  

1-ci yetkinlik yaş dövründə vəzilərin forması daha müxtəlif 

olur ki, bu da boşluqlu orqanların əksəriyyəti üçün 

xarakterikdir.3,4,14,15 
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Tərəfimizdən müxtəlif sayda başlanğıc şöbələrə malik olan 

vəzilərin faizlə miqdarının yaşla əlaqədar dəyişkənliyi aşkar 

olunmuşdur. Belə ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin bir başlanğıc şöbəsi 

olan vəzilərinin faizlə miqdarı yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə 

erkən uşaqlıq dövründə 1,1 dəfə (P<0,05), yeniyetmə qızlarda 1,4 

dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründə - 1,7 dəfə (P<0,05) artır. 

Qocalıq dövründə bu cür vəzilərin faizlə miqdarı 1-ci yetkinlik 

dövrünə nisbətən 1,4 dəfə (P<0,05) azalır. 

İki başlanğıc şöbəyə malik vəzilərin faizlə miqdarı 

yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə 1,6 dəfə 

(P<0,05), yeniyetmə qızlarda 2,5 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik 

dövründə - 4,7 dəfə (P<0,05) artır. Qocalıq dövründə bu göstərici 1-

ci yetkinlik dövrünə nisbətən 1,4 dəfə (P<0,05) azalır. Üç başlanğıc 

şöbəyə malik vəzilərin faizlə miqdarı yenidoğulmuşlarla müqayisədə 

erkən uşaqlıq dövründə 2,2 dəfə (P<0,05), yeniyetmə qızlarda 3,4 

dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründə - 4,6 dəfə (P<0,05) artır. 

Qocalarda nəzərdən keçirilən nahiyənin belə vəzilərinin faizlə 

miqdarı 1-ci yetkinlik dövrünə nisbətən 1,3 dəfə (P<0,05) azalır. 

Dörd və daha çox başlanğıc şöbəyə malik vəzilərin faizlə 

miqdarı yenidoğulmuşlarla müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə 1,1 

dəfə (P<0,05), yeniyetmə qızlarda 3,3 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik 

dövründə - 5,0 dəfə (P<0,05) artır. Həmin nahiyənin divarlarındakı 

vəzilərin faizlə miqdarı qocalıq dövründə 1-ci yetkinlik dövrü ilə 

müqayisədə 1,9 dəfə (P<0,05) azalır. 

Beləliklə, qocalıq dövründə vəzilərin forması (onların xarici 

görünüşü) sadələşir – üç, dörd və ya daha çox başlanğıc şöbələrə 

malik (mürəkkəb formalı) vəzilərin faizlə miqdarı azalır və sadə 

formalı, yəni bir başlanğıc şöbəsi olan vəzilərin faizlə miqdarı artır. 

Vəzi aparatının “xarici görünüşü”nün bu cür sadələşməsi sidik- 

cinsiyyət, həzm və tənəffüs sistemlərinə aid digər boşluqlu daxili 

orqanların divarları üçün də tipikdir.3,4,14,15  

Total preparatlarda ümumi çıxarıcı axacaqlarında lokal 

ampulabənzər genişlənmə olan vəzilərin faizlə (nisbi) miqdarı 

öyrənilmişdir. 
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Alınan dəlillərə görə, yenidoğulmuşlarda və südəmər uşaqlarda 

uşaqlıq yolu dəhlizi boyunca belə vəzilər müşahidə olunmur.  

Erkən uşaqlıq dövründə ümumi çıxarıcı axacaqlarında 

ampulabənzər genişlənmə olan vəzilərin faizlə tutumu 3,9±0,62 

təşkil edir. 

Ümumi çıxarıcı axacaqlarında ampulabənzər genişlənmə 

müşahidə edilən vəzilərin faizlə tutumu erkən uşaqlıq dövrünə aid 

qızlarla müqayisədə yeniyetmə qızlarda 1,9 dəfə (Р<0,05), 1-ci 

yetkinlik dövründə 5,5 dəfə (P<0,05), ahıl dövründə 8,9 dəfə 

(P<0,05), qoca qadınlarda 10,5 dəfə (P<0,05) çox olur.  

Bizim əldə etdyimiz dəlillərə əsasən 2-ci yetkinlik dövründən 

başlayaraq qocalıq dövrünə qədər uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin 

qeyd edilən ölçü-miqdar göstəriciləri azalır.  

İnsanın bətnxarici inkişafı ərzində uşaqlıq yolu dəhlizi 

vəzilərinin yerləşmə sıxlığı azalır, onların ümumi çıxarıcı axacaq- 

larının diametri isə artır. 

Mikroanatomik preparatların öyrənilməsi göstərdi ki, uşaqlıq 

yolu dəhlizi vəzilərinin başlanğıc şöbələri selikli qişada yerləşir, 

onlar üçün mikro əhatəni birləşdirici toxuma lifləri (kollagen, elastiki 

liflər) və limfoid sırası hüceyrələr təşkil edir.  

Başlanğıc şöbələrin tərkibində başlanğıc hissələr, bazal və orta 

hissələrdə yerləşən dairəvi nüvəli epiteliositlərdən ibarət təkqatlı 

epitel ilə örtülmüş axacaq aparatının proksimal şöbələri müəyyən 

edilir. Başlanğıc şöbələri əmələ gətirən glandulositlər əsasən prizma 

və kub şəklində olub bazal hissədə yerləşən nüvələrə malikdir. 

Qlandulositlərin apikal hissələrinin yaxınlığındakı boşluq əsasən 

Kreyberq metodu ilə boyamada göy-mavi, ŞİK reaksiyasını yerinə 

yetirərkən qırmızı rəngli sekresiya ilə dolmuş olur.  

Bilavasitə başlanğıc hissələrdən ara çıxarıcı axacaqlar başlayır 

ki, onlar da cizgili axacaqlara keçir. Çıxarıcı axacaqlar başlanğıc 

şöbələrin yaxınlığında ikiqatlı, uşaqlıq yolu dəhlizinin örtük epitelinə 

yaxınlığında isə çoxqatlı epitellə örtülür. Vəzilərin stroması kövşək 

lifli birləşdirici toxumadan formalaşır və tərkibində limfoid sırası 

hüceyrələr olur.  
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Əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən limfoid sırası hüceyrələr 

tək-tək və ya limfoid yığıntıları, limfoid düyüncükləri şəklində, 

demək olar ki, daimi olaraq uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin 

başlanğıc şöbələrinin yanında, başlanğıc hissələrin stromasında 

qlandulositlərin yaxınlığında atmalar və yığıntılar şəklində yerləşir.  

Bu strukturlar yad antigen materialların (toz dənəcikləri, 

dərman antigenləri, mikroorqanizmlər) vəzilərin çixarıcı axacaqları 

vasitəsi ilə orqan divarının dərinliklərinə, yəni orqanizmin daxili  

mühitinə daxil olmasına qarşı reaksiya verən “gözətçi postlar” 

yaradırlar16  

Vəzilərin və limfoid törəmələrin bu cür qarşılıqlı əlaqədə 

yerləşməsi digər boşluqlu orqanların divarlarında da müşahidə 

olunur. Belə ki, B.M. Hüseynovun (2011) 4 dəlillərinə görə limfoid 

sırası hüceyrələr venulaların yaxınlığında aşkar edilir və onlar 

xüsusilə nəfəs borusu və baş bronxların vəziləri yaxınlığında çoxluq 

təşkil edirş. Limfoid sırası hüceyrələr vəzilərin çıxarıcı axacaqlarının 

yaxınlığında (axacaqların dəlikləri ətrafında) limfoid düyüncüklər 

əmələ gətirir, bir neçə sıra (2-4) hüceyrələrdən ibarət tac şəkilində 

çıxarıcı axacaqları əhatə edir, vəzilərin başlanğıc şöbələri 

yaxınlığında yerləşir. 

Tərəfimizdən vəzi epiteli ilə limfoid törəmələr arasında aşkar 

edilmiş mikrosintopik əlaqələr “vəzi-limfoid assosiasiyaları” 

terminini uşaqlıq yolu dəhlizinin divarları üçün də tətbiq etməyə 

imkan verir. 

Uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin mikroanatomik preparatlarında 

morfoloji xüsusiyyətlərlə yanaşı, bu strukturların ölçü-miqdar 

göstəricilərinin yaşla əlaqədar dəyişikliləri də öyrənilmişdir. Belə ki, 

yenidoğulmuş qızlarda vəzilərin başlanğıc şöbələrinin qalınlığı 

33,4±1,1mkm təşkil edir. Yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə bu 

göstərici erkən uşaqlıq dövründə 1,2 dəfə (P<0,05), yeniyetmə 

qızlarda 1,5 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 1,6 dəfə (P<0,05)  

artır. 1-ci yetkinlik dövrü ilə müqayisədə ahıl dövrünə aid
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qadınlarda uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin bu göstəricisi 1,6 dəfə 

(P<0,05), qocalarda - 1,8 dəfə (P<0,05) azalır. 

Yenidoğulmuş qızlarda uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin 

başlanğıc şöbələrinin sahəsi 400,2±18,3 mm2 10-4 təşkil edir. Bu 

göstərici yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə 

1,2 dəfə (P>0,05), yeniyetmə qızlarda 1,7 dəfə (P>0,05), 1-ci 

yetkinlik dövründə 2,2 dəfə (P>0,05) artır. Qeyd edilən əlamət 1-ci 

yetkinlik dövrü ilə müqayisədə ahıl yaşlı qadınlarda 1,4 dəfə 

(P>0,05), qocalarda isə 1,6 dəfə (P>0,05) azalır. 

Biz uşaqlıq yolu dəhlizinin köndələn kəsikdəki mikroprepa-

ratlarında vəzilərin başlanğıc şöbələrinin tərkibindəki başlanğıc 

hissələrin sayını araşdırdıq. Yenidoğulmuş qızlarda vəzilərin 

başlanğıc şöbələrinin tərkibində 10,5±0,9 sayda başlanğıc hissələr 

müəyyən edilir. Bu göstərici yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə 

erkən uşaqlıq dövründə 1,6 dəfə (P<0,05), yeniyetmə qızlarda 2,2 

dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 2,8 dəfə (P<0,05) artır. Bu 

göstərici 1-ci yetkinlik dövrü ilə müqayisədə ahıl yaşlı qadınlarda 1,4 

dəfə (P<0,05), qocalarda isə 1,7 dəfə (P<0,05) azalır. 

Yenidoğulmuş qızlarda uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin 

başlanğıc hissələrinin sahəsi 26,0±1,1 mm2 10-4 təşkil edir. Uşaqlıq 

yolu dəhlizi vəzilərinin bu göstəricisi yenidoğulmuş qızlarla 

müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə 1,2 dəfə (P>0,05), yeniyetmə 

qızlarda 1,5 dəfə (P>0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 1,8 dəfə (P>0,05) 

artır. Qeyd edilən əlamət 1-ci yetkinlik dövrü ilə müqayisədə ahıl 

yaşlı qadınlarda 1,1 dəfə (P>0,05), qocalarda isə 1,3 dəfə (P>0,05) 

azalır. 

Müxtəlif yaşlı qadınların uşaqlıq yolu dəhlizinin köndələn 

kəsikdəki mikropreparatlarında bu nahiyənin vəzilərinin başlanğıc 

hissəsində təyin olunan glandulositlərin (sekretor hüceyrələrin) 

miqdarı təhlil edilmişdir. Yenidoğulmuş qızlarda vəzilərin başlanğıc 

hissəsində 12,3±0,6 miqdarda glandulosit müəyyən edilmişdir. 

Nəzərdən keçirilən göstərici yenidoğulmuşlarla müqayisədə 

erkən uşaqlıq dövründə 1,2 dəfə (P>0,05), yeniyetmə qızlarda 1,3 

dəfə (P>0,05), 1-ci yetkinlik dövründə olan qadınlarda 1,5 dəfə
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 (P>0,05) artır. Bu göstərici 1-ci yetkinlik dövrü ilə müqayisədə ahıl 

dövründə 1,2 dəfə (P>0,05), qocalarda isə 1,3 dəfə (P>0,05) azalır.  

Uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzilərinin başlanğıc şöbələrinin 

tərkibindəki stromanın miqdarının yaşla əlaqədar dəyişiklikləri 

araşdırılmışdır. Bu zaman vəzilərin başlanğıc şöbələrinin kəsikdə 

ümumi sahəsi 100% olaraq götürülmüşdür. Yenidoğulmuş qızlarda 

vəzilərin başlanğıc şöbələrinin stroması 3,9±0,4% təşkil edir. Erkən 

uşaqlıq dövründə stromanın faizlə miqdarı yenidoğulmuşlarda 

olduğu kimidir. Bu parametr yenidoğulmuş qızlara nisbətən 

yeniyetmə qızlarda 1,8 dəfə (P>0,05), 1-ci yetkinlik dövründə 5,9 

dəfə (P>0,05), ahıl yaşlı qadınlarda 9,3 dəfə (P>0,05), qocalarda - 

10,8 dəfə (P>0,05) çox olur. 

Beləliklə, bütün postnatal ontogenez boyunca vəzinin 

stromasının xüsusi çəkisinin artması müşahidə olunur. Bundan başqa, 

2-ci yetkinlik və ahıl dövründəki qadınlarda vəzilərin stromasında 

piy toxuması aşkar olunur ki, bu da qocalıq dövründə əhəmiyyətli 

dərəcədə artır. Yuxarı yaş qruplarına aid olan qadınların əksər 

vəzilərinin çıxarıcı axacaqları kistaşəkilli genişlənmələr əmələ 

gətirir. 

M.R. Sapinin (2001) 12  mülahizələrinə görə bütün bu əlamətlər 

vəzi aparatının sekretor aktivliyinin azalmasının morfoloji 

ekvivalentidir.  

Eynitipli keyfiyyət dəyişiklikləri qırtlağın,3 nəfəs borusu və 

bronxların,4 öd çıxarıcı yolların,14 qadın sidik kanalının,15 udlağın17 

vəziləri üçün də xarakterikdir. 

Tədqiqatda uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərindən başqa, bu 

orqanın limfoid aparatı da öyrənilmişdir. Belə ki, mikroanatomik 

metodlarla uşaqlıq yolu dəhlizinin selikli qişasında limfoid 

törəmələrin bütün morfogenetik formaları – örtük epitelindəki 

limfositlər, əsasən subepitelial yerləşən diffuz limfoid toxuma, 

həmçinin limfoid düyüncüklər müəyyən edilmişdir. 
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Limfoid düyüncüklərin əksər hissəsinin çoxalma mərkəzləri 

olur ki, bu da həmin anatomik nahiyənin selikli qişasının limfoid 

törəmələrinin aktiv antigen təsirə malik olmasını göstərir.16  

Limfoid törəmələr əksər hallarda vəzilərin başlanğıc 

şöbələrinin yaxınlığında yerləşir və onların başlanğıc şöbələrini üç-

beş cərgə limfoid sırası hüceyrələrdən ibarət tac şəkilində müşayiət 

edir. Başlanğıc şöbələrin stromasında isə qonşu başlanğıc hissələri 

bir-birindən ayıran atma şəklində olan limfoid sıra hüceyrələr 

yerləşir. Onlar vəzilərin stromasının lifli birləşdirici toxumasında 

başlanğıc hissələrin qrupları (vəzi paycıqları) arasında qeyri-düzgün 

formalı sahələr şəklində yerləşir.  

M.R. Sapinin və D.B. Nikityukun (2000)16 məlumatlarına görə, 

kiçik vəzilərin başlanğıc şöbələrinə yaxın olan limfoid sırası 

hüceyrələr sekretor proseslər üzərində immun nəzarəti həyata keçirir. 

Bundan başqa, belə mikrotopoqrafiya onunla izah edilir ki, bu 

plazmatik hüceyrələr immunoglobulin A (sekretor immunoglobulin) 

ifraz edir. 

Tərəfimizdən müəyyən edilmişdir ki, postnatal ontogenez 

boyunca vəzi-limfoid qarşılıqlı əlaqələrinin intensivliyi eyni olmur. 

Bu cür münasibətlər yenidoğulmuş uşaqlarda ən az dərəcədə nəzərə 

çarpır, erkən uşaqlıq dövründən 1-ci yetkinlik dövrünə qədər 

ontogenez boyunca maksimal dərəcədə müşahidə edilir. Ahıl və qoca 

yaşlarında vəzilərin başlanğıc şöbələrinin ətrafında limfoid sırası 

hüceyrələrin miqdarı azalır və epizodik olaraq təyin edilir. Ahıl və 

qoca yaşlarda immun sistemin zəifləməsi18 nəzərə alınsa göstərilənlər 

yəqin ki, təsadüf deyildir. 

Keyfiyyət baxımından, uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının 

bütün limfoid törəmələri limfoid sırası hüceyrələrin eynitipli dəsti ilə, 

yəni əhəmiyyətli dərəcədə çoxluq təşkil edən (bütün limfoid sırası 

hüceyrələrin 50-70%-i) limfositlərlə, çoxsaylı plazmatik  

hüceyrələrlə, makrofaqlarla (yaşdan asılı olaraq hər hüceyrə tipi üzrə
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5-12%), limfoid strukturların stromal komponentinin formalaşma-

sında iştirak edən retikulyar hüceyrələrlə təmsil olunur. 

Bundan başqa limfoid törəmələrin tərkibində limfositopoez 

prosesləri əks etdirən mitoz əlamətlərə mallik hüceyrələr, az sayda 

tosqun və degenerasiya vəziyyətində olan hüceyrələr müəyyən edilir. 

Beləliklə, uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının limfoid 

törəmələrinin hüceyrə tərkibi spesifikdir və ümumiyyətlə immun 

sistemin digər periferik orqanlarına müvafiqdir. 3.4,14,17 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid aparatı bu orqanın kiçik 

vəziləri kimi uşaq anadan olduqda tam formalaşmış olur. 

Yenidoğulmuşlarda limfoid törəmələrin bütün morfoloji formaları – 

diffuz limfoid toxuma, çoxalma mərkəzi olan və olmayan limfoid 

düyüncüklər daim mövcud olur. 

Erkən uşaqlıq dövründən başlamış 1-ci yetkinlik dövrünə qədər 

uşaqlıq yolu dəhlizinin divarları üçün hüceyrələrarası birləşmələr - 

makrofaqal-limfositar və plazmasitar-limfositar komplekslər 

(makrofaq və plazmatik hüceyrələrin ətrafında olan limfositlər) 

tipikdir. 

M.R. Sapinin və D.B. Nikityukun (2000)16 ehtimalına görə belə 

komplekslərin funksional təyinatı immun cavabın formalaşması üçün 

vacib olan limfoid sırası hüceyrələr arasında məlumat 

mübadiləsindədir.  

Bizim tərəfimizdən müxtəlif yaş qruplarından olan qadınlarda 

uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında yerləşən limfoid düyüncüklərin 

ümumi tutumunda çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin 

miqdarı təhlil edilmişdir. Yenidoğulmuşlarda çoxalma mərkəzi olan 

limfoid düyüncüklərin sayı 7,5 ± 0,6 təşkil edir. Yenidoğulmuş 

uşaqlarla müqayisədə bu göstərici erkən uşaqlıq dövründə 1,4 dəfə 

(P<0,05), yeniyetmə qızlarda 5,6 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik 

dövrünə aid qadınlarda 10,6 dəfə (P<0,05) artır. Sonrakı yaş 

dövrlərində bu göstərici azalır. 1-ci yetkinlik dövrü ilə müqayisədə 

onun dəyəri ahıl yaşlı qadınlarda 1,9 dəfə (P<0,05), qocalarda - 1,8 

dəfə (P<0,05) azalır. Biz, qadınlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin 

divarlarında çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin sahəsinin 
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yaş xüsusiyyətlərini də tədqiq etmişik. Bu göstərici yenidoğulmuş 

uşaqlarla (51,5 ± 1,4 mm2 10-4) müqayisədə, erkən uşaqlıq dövründə 

1,9 dəfə (P<0,05) artır, sonra isə bütün ontogenez boyunca azalır. 

Belə ki, həmin göstərici erkən uşaqlıq dövrü ilə müqayisədə, 

yeniyetmə qızlarda 1,4 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründəki 

qadınlarda 1,8 dəfə (P<0,05), ahıl yaşlı qadınlarda 2,4 dəfə (P<0,05), 

qoca qadınlarda 2.4 dəfə (P<0,05) azalır. 

Morfometrik metodla biz çoxalma mərkəzi olan və çoxalma 

mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərin uzunluğunun yaş 

xüsusiyyətlərini araşdırdıq. Yenidoğulmuşlarla müqayisədə çoxalma 

mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin uzunluğu (77,5±3,5mm) erkən 

uşaqlıq dövründə 1,8 dəfə (P<0,05) artır. Erkən uşaqlıq dövrü ilə 

müqayisədə bu göstərici yeniyetmə qızlarda 1,1 dəfə (P<0,05), 1-ci 

yetkinlik dövründəki qadınlarda 1,2 dəfə (P<0,05), ahıl yaşlı 

qadınlarda 1,5 dəfə (P<0,05), qocalarda - 1,8 dəfə (P<0,05) azalır. 

Çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərin uzunluğu 

yenidoğulmuş qızlarla müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə 1,9 dəfə 

(P<0,05) artır. Erkən uşaqlıq dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 

yeniyetmə qızlarda 1,1 dəfə (P<0,05), 1-ci yetkinlik dövründəki 

qadınlarda 1,2 dəfə (P<0,05), ahıl yaşlı qadınlarda 1,4 dəfə (P<0,05), 

qocalarda – 2,0 dəfə (P<0,05) azalır. 

Yenidoğulmuş uşaqlarla müqayisədə erkən uşaqlıq dövründə, 

limfoid sırası hüceyrələrin yerləşmə sıxlığı (kəsiyin 880 mkm2 

sahəsində onların sayı) diffuz limfoid toxuma üçün 1,3 dəfə 

(P<0,05), çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklər üçün 1,3 

dəfə (P<0,05), limfoid düyüncüklərin çoxalma mərkəzlərində 1,3 

dəfə (P<0,05), onların mantiya zonasında 1,4 dəfə (P<0,05) artır. 

Sorakı yaş dövrlərində bu göstəricinin azalması müşahidə edilir. 

Postnatal ontogenez boyu uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid 

törəmələrinin hüceyrə tərkibi də dəyişir. Erkən uşaqlıq dövründə 

bütün limfoid törəmələrdə limfositlərin maksimum miqdarı qeyd 

olunur. Onların sayı diffuz limfoid toxumada 68,2 ± 1,4%, çoxalma 

mərkəzləri olmayan limfoid düyüncüklərdə 69,1 ± 1,4%, limfoid 

düyüncüklərin çoxalma mərkəzlərində 66,6 ± 1,4% və mantiya
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zonasında 65,6 ± 1,4% olur. Bu yaşda mitoz şəkilli hüceyrələrin 

səviyyəsi 4,8 ± 8,8%, degenerativ hüceyrələrinki 1,2 ± 0,2% olur. 

Daimi olaraq tipik hüceyrələrarası assosiasiyalar (limfositlər ilə əhatə 

olunmuş makrofaqlar və b.) müəyyən edilir. 

1-ci uşaqlıq dövründən başlayaraq limfoid törəmələrdə 

reduksiya prosesləri baş verir ki, bunlar da ən yaxşı qocalarda ifadə 

olunur. Belə ki, qocalarda erkən uşaqlıq dövrü ilə müqayisədə 

limfositlərin nisbi tutumunun azalması müşahidə edilir. Bu göstərici 

diffuz limfoid toxumada 1,2 dəfə (P<0,05), çoxalma mərkəzləri 

olmayan limfoid düyüncüklərdə, çoxalma mərkəzlərində və limfoid 

düyüncüklərin mantiyasında 1,3 dəfə (P<0,05) azalır.  

Mitoz vəziyyətində olan limfoid sırası hüceyrələrin miqdarı 

əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Qocalıq dövründə limfoid törəmələrin 

bütün fərqli morfogenetik formalarında həmin hüceyrələrin miqdarı 

1,0-1,5% (erkən yaşlıq dövründə – 4,8 ± 8,8%) təşkil edir. 

Limfositopoezin səviyyəsinin azalmasına eyni zamanda 

limfoid törəmələrdə gedən hüceyrə destruksiyası proseslərinin 

artması müvafiq gəlir. Qocalıq dövründə limfoid sıranın 

degenerasiya edən hüceyrələrinin miqdarı 5-8% (erkən uşaqlıq 

dövründə – 1,3-1,5%) təşkil edir. 

Erkən uşaqlıq dövrünə xas olan limfoid sıra hüceyrələri 

arasındakı hüceyrələrarası assosiasiyalar qocalıq dövründə demək 

olar ki, tamamilə itir. 

İ.O.Makarovun və b. (2012)19 dəlillərinə görə uşaqlıq yolu 

dəhlizinin divarlarında immun müdafiənin (yerli immunitetin) 

qocalma zamanı zəifləməsi bir sıra nozoloji formaların (krauroz 

uşaqlıq yolu və s.) inkişafı ilə müşayiət olunur. 

Beləliklə, uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərindən fərqli 

olaraq, onun limfoid aparatının inkişafının ən yüksək piki erkən 

uşaqlıq dövrünə təsadüf edir ki, bu hal immun sistemin digər 

periferik orqanları – nəfəs borusu və baş bronxların,4
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qaraciyərxarici öd çıxarıcı yolların,14 udlağın,17  bağırsaqların20  lim-

foid törəmələri üçün də xarakterikdir.   

1-ci uşaqlıq dövründən başlayaraq uşaqlıq yolu dəhlizinin 

limfoid törəmələrində tədricən involyutiv dəyişikliklər baş verir.  

Tərəfimizdən bütün postnatal ontogenez boyu uşaqlıq yolu 

dəhlizinin kiçik vəzilərinin ölşü-miqdar göstəricilərinin qradienti 

aşkar olunmuşdur. Bu, ön-arxa istiqamətdə – qasıqdan anus dəliyinə 

döğru vəzilərin sayının və ölçülərinin artması, sadə formalı (1-2 

başlanğıc şöbəsi olan) vəzilərin faiz tutumunun azalması ilə özünü 

biruzə verir. Belə ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının arxa üçdə 

bir hissəsində, onun ön və orta üçdə bir hissələri ilə müqayisədə, 

yaşdan asılı olaraq kiçik vəzilərin ümumi sayı 1,6-2,2 dəfə (P<0,05), 

vəzilərin sıxlığı 1,2-2,1 dəfə (P<0,05), vəzilərin başlanğıc şöbələrinin 

uzunluğu 1,5-2,4 dəfə (P<0,05), vəzilərin başlanğıc şöbələrinin eni 

1,9-2,3 dəfə (P<0,05), onların ümumi çıxarıcı axacaqlarının diametri 

1,1-1,2 dəfə (P<0,05), ampulabənzər genişlənmə olan vəzilərin 

miqdarı 1,1-1,4 dəfə (P<0,05), vəzilərin başlanğıc şöbələrinin 

qalınlığı 1,1-2,2 dəfə (P<0,05), başlanğıc şöbələrin tərkibindəki 

başlanğıc hissələrin sayı 1,4-1,8 dəfə (P<0,05), başlanğıc hissələrin 

boşluğunun kəsikdə sahəsi 1,2-1,4 dəfə (P<0,05), başlanğıc hissənin 

tərkibində qlandulositlərin sayı 1,1-1,4 dəfə (P<0,05) artır. 

Vəzilərin sekretor fəaliyyətinin biristiqamətli yüksəlməsini 

özündə əks etdirən “vəzi kütlə”sinin ön-arxa istiqamərdə artması, 

uşaqlıq yolunun infeksiyaya yoluxma (rektal mikroflora ilə) 

ehtimalının yüksək olması ilə izah edilə bilər.  

Məlumdur ki, vəzilərin sekreti bakteriosid və bakteriostatik 

aktivliyə malikdir.12 

Apardığımız tədqiqat göstərdi ki, postnatal ontogenez boyu 

uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələrinin ölçü-miqdar 

göstəricilərində də qradientlik müşahidə olunur. Bu, orqan divarının 

ön üçdə birindən arxa üçdə birinə doğru limfoid düyüncüklərin və
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diffuz limfoid toxumanın ölçü-miqdar göstəricilərinin artımı ilə 

özünü göstərir.  

Vəzilərlə limfoid törəmələr arasındakı mövcud assosiativ 

əlaqələr (onların birgə yerləşməsi və s.) nəzərə alınarsa, anusa doğru 

limfoid törəmələrin miqdar və ölçülərinin birtərəfli artımı aydın olur. 

Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, yaşdan asılı olaraq, uşaqlıq yolu 

dəhlizinin divarlarının arxa üçdə bir hissəsində, onun ön və orta üçdə 

bir hissələri ilə müqayisədə, çoxalma mərkəzi olan limfoid düyün- 

cüklərin sahəsi 1,3-1,5 dəfə (P<0,05), çoxalma mərkəzi olmayan 

limfoid düyüncüklərin sahəsi 1,1-1,6 dəfə (P<0,05), çoxalma 

mərkəzinin kəsikdə sahəsi - 1,1-1,7 dəfə (P<0,05) artır. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının arxa üçdə bir hissəsində, 

onun ön və orta  üçdə bir hissələri ilə müqayisədə çoxalma mərkəzi 

olmayan limfoid düyüncüklərin uzunluğu 1,3-1,5 dəfə (P<0,05), 

çoxalma mərkəzi olan düyünlərdə isə 1,2 -1,5 dəfə (Р<0,05) çox olur. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının arxa üçdə bir hissəsində, 

onun ön və orta üçdə bir hissələri ilə müqayisədə həm diffuz limfoid 

toxumanın, həm də çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərin 

tərkibindəki limfoid sıra hüceyrələrin sıxlığı 1,2-1,6 dəfə (P<0,05), 

limfoid çoxalma mərkəzlərində 1,1-1,5 dəfə (P<0,05), onların 

mantiya zonasında 1,3-1,7 dəfə (P <0.05) çoxalır. 

Bunlarla yanaşı, alınan dəlillərə görə, uşaqlıq yolu dəhlizinin 

divarlarının limfoid törəmələrinin keyfiyyətcə tərkibində hər hansı 

bir gradient dəyişikliklər müşahidə edilmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzi və limfoid strukturların ölçü-

miqdar göstəricilərinin bu cür qradient dəyişiklikləri digər daxili 

orqanlar (qırtlaq,4 nəfəs borusu və baş bronxlar,5 qaraciyərxarici 

ödçıxarıcı yollar,17 qadın sidik kisəsi,19 udlaq,20 uşaqlıq23 və s.) üçün 

də xarakterikdir.  

Tərəfimizdən sübut edilmişdir ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi 

və limfoid törəmələrinin miqdar və ölçüləri fərdi olaraq dəyişir. 

Vəzilərdə dəyişkənlik səviyyəsi (göstəricilərin variasiya sırasının 

amplitudu) postnatal ontogenez boyunca əksər hallarda artır. 

Məsələn, uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin başlanğıc
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şöbələrinin uzunluğunun fərdi maksimal və minimal qiymətləri 

yenidoğulmuş qızlara nisbətən 22-35 yaş həddində olan qadınlarda 

1,7 dəfə (P<0,05), vəzilərin başlanğıc şöbələrinin eninin analoji 

qiymətləri qeyd edilən yaşlara müvafiq olaraq 1,6 və 1,8 dəfə 

(P<0,05), onların ümumi çıxarıcı axacaqlarının diametrlərinin eyni 

qiymətləri isə həmin yaş dövrlərinə uyğun olaraq 1,4 və 1,9 dəfə 

(P<0,05) çox olur.  

M.Q.Allahverdiyevin (2007),14 B.M.Hüseynovun (2011),4 

N.R.Cabbarovanın15 dəlillərinə əsasən qaraciyərxarici ödçıxarıcı 

yolların, nəfəs borusunun və baş bronx-ların, sidik kisəsinin, qadın 

sidik kanalının divarlarında yerləşən vəzilərin də formaları, ölçüləri 

və miqdarı həmçinin əhəmiyyətli fərdi anatomik dəyişkənlikləri ilə 

xarakterizə olunur. Bu tədqiqatçıların mülahizələrinə görə, vəzilərin 

fərdi quruluş xüsusiyyətləri ən az yenidoğulmuşlarda, ən çox ahıl və 

qoca yaşlarında ifadə olunur. 

Boşluqlu daxili orqanların selikli qişa vəzilərinin forma və 

ölçülərinin əhəmiyyətli dərəcədə fərdi dəyişkənliyə malik olmaları 

onların morfogenezinin qanunauyğunluqlarından biri hesab edilir. 

Yenidoğulmuş və erkən uşaqlıq dövrünə aid qızlarda vəzilərin 

ölçü-miqdar göstəricilərinin fərdi dəyişiklik səviyyəsinin aşağı 

olması, yəqin ki, uşağın eynitipli yaşayış şəraiti ilə (gigiyena, pam-

perslərdən istifadə, yataq rejimi) əlaqədardır. Həmin göstəricilərin 

maksimal səviyyəsi isə ola bilsin ki, şəxsi gigiyenanın xüsusiy-

yətlərindən, intim münasibətlərin səviyyəsindən, keçirilmiş xəstəlik-

lərdən və digər amillərdən asılıdır.16 

Həm ümumən uşaqlıq yolu dəhlizində, həm də onun ön, orta və  

arxa üçdə bir hissələrində çoxalma mərkəzi olan və çoxalma mərkəzi 

olmayan limfoid düyüncüklərin sayının, uzunluğunun və sahəsinin, 

diffuz limfoid toxumanın və limfoid düyüncüklərin tərkibindəki 

hüceyrələrin sıxlığının minimal və maksimal qiyməti yenidoğulmuş- 

lardan 1-ci yetkinlik dövrünə qədər artır, sonra isə ahıl və qoca 

yaşlarında azalır. 

Limfoid strukturların qeyd edilən göstəricilərinin variasiya 

sırasının amplitudu yenidoğulmuş və erkən uşaqlıq dövrünə aid
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qızlarda qocalıq dövrü ilə müqayisədə əksər hallarda böyük olur. 

Tərəfimizdən ilk dəfə olaraq reproduktiv yaşda olan qadınların 

uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzi və limfoid törəmələrinin morfoloji 

vəziyyəti öyrənilmiş, həmçinin bu vəziyyətin yumurtalıq-aybaşı 

tsiklinin fazalarından asılılığı tədqiq olunmuşdur. 

Yığma qrupun faktiki materialı (sekresiya fazası - 8 halda, 

proliferasiya fazası - 7 halda, deskvamasiya fazası - 8 halda müşa-

hidə edilən reproduktiv yaşda olan qızlar və qadınlar) təhlil 

edilmişdir. Dəlillər uşaqlıq yolu dəhlizi üçün bütövlükdə, yəni ayrı-

ayrı nahiyələrə bölünmədən təhlil edilmişdir.  

Əldə etdiyimiz dəlillərə görə, 1-ci yetkinlik dövrünə aid qızlar 

və qadınlarda uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin ölçü göstəriciləri və 

onların funksional aktivliyi sekresiya fazasında maksimal, 

deskvamasiya fazasında minimal, proliferasiya fazasında isə orta 

vəziyyətdə olur. Belə ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında olan 

vəzilərin başlanğıc şöbələrinin kəsikdə sahəsi tsiklin sekresiya 

fazasında proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,04 dəfə (P<0,05), 

deskvamasiya fazası ilə müqayisədə isə 1,09 dəfə (P<0,05) çox olur.  

Vəzilərin başlanğıc şöbələrinin qalınlığı tsiklin sekresiya 

fazasında proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,16 dəfə (P<0,05), 

deskvamasiya fazası ilə müqayisədə isə 1,19 dəfə (P<0,05) çox olur. 

Uşaqlıq yolu dəhlizi vəzilərinin başlanğıc hissələrinin sahəsi tsiklin 

sekresiya fazasında proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,17 dəfə 

(P<0,05), deskvamasiya fazası ilə müqayisədə isə 1,34 dəfə (P<0,05) 

çox olur. Başlanğıc hissələrin tərkibindəki qlandulositlərin miqdarı  

sekresiya fazasında proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,24 dəfə 

(P<0,05), deskvamasiya fazası ilə müqayisədə isə 1,70 dəfə (P<0,05) 

çox olur. 

Beləliklə, reproduktiv yaşda olan qadınların uşaqlıq yolu 

dəhlizi vəzilərinin bu göstəricilərinin qiymətləri sekresiya fazasında 

maksimal, deskvamasiya fazasında minimal, proliferasiya fazasında 

isə orta səviyyədə olur. 

А.Xem, D.Kormaka (1983) görə bu fərqlər trofiki (formaəmələ 

gətirmə) funksiyaya malik estrogenlərin qandakı səviyyəsi ilə əlaqə-
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dardır. Belə ki, bu səviyyə yumurtalıq-aybaşı tsiklinin deskvamasiya 

fazasında minimal, sekresiya fazasında isə maksimal olur. 21   

Məlumdur ki, qadınların qanında progesteronun səviyyəsi 

deskvamasiya fazasında ən aşağı (orta hesabla 0,6 nq/ml), prolifera-

siya fazasında bundan 20 dəfə çox (12,0 nq/ml), sekresiya fazasında 

isə ən yüksək olur (31,4 nq/ml).22  

Progesteronun bioloji effektləri (endometriumun sekretor 

transformasiyası, onun proliferativ aktivliyi, qadın cinsiyyət orqan-

ları vəzilərinin sekretor fəaliyyətinin aktivləşməsi və s.),23 nəzərə 

alınsa yumurtalıq-menstrual tsiklin müxtəlif fazalarında uşaqlıq yolu 

dəhlizinin vəzi aparatının göstəricilərində aşkar edilən fərqlər aydın 

başa düşülür və asan izah olunur. 

Biz ilk dəfə olaraq aşkar etdik ki, uşaqlıq yolu dəhlizinin 

limfoid törəmələrinin ölçülü-miqdar göstəriciləri də yumurtalıq-

menstrual tsikli boyunca əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilir. Belə ki, 

çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin payı (limfoid 

düyüncüklərin ümumi sayının 85,3±0,7 faizi) sekresiya fazasında 

proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,20 dəfə (P<0,05), deskvamasiya  

fazası ilə müqayisədə isə 1,30 dəfə (P<0,05) çox olur.  

Sekresiya fazasında uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarındakı 

çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin sahəsi (66,2 ± 3,2 

mm2·10-4 ) və uzunluğu (130,7 ± 2,5 mkm) proliferasiya fazası ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 1,1 dəfə (Р˃0,05) və 1,20 dəfə (Р<0,05), 

deskvamasiya fazası ilə müqayisədə hər iki göstərici 1,10 dəfə  

(P<0,05) böyük olur.  

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarındakı çoxalma mərkəzinə
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malik olmayan limfoid düyüncüklərin sekresiya fazasında sahəsi (6,1 

± 2,9mm2·10-4) və uzunluğu (120,6 ± 2,9 mkm) prolifera-siya fazası 

ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,20 dəfə (Р˃0,05) və 1,10 dəfə 

(Р<0,05), deskvamasiya fazası ilə müqayisədə isə bu göstəri-cilər 

uyğun olaraq 1,50 dəfə (P<0,05) və 1,10 dəfə (P<0,05) böyük olur.  

Sekresiya fazasında limfoid düyüncüklərin çoxalma 

mərkəzinin sahəsi (48,4 ± 3,0 mm2·10-4) proliferasiya fazası  ilə 

müqayisədə 1,05 dəfə (P˃0,05) və deskvamasiya fazası ilə 

müqayisədə 1,10 dəfə (P˃0,05) böyük olur. 

Uşaqlıq yolu dəhlizi divarlarının bütün limfoid törəmələrinin 

tərkibindəki limfoid sırası hüceyrələrin ümumi miqdarı da sekresiya 

fazasında maksimal, deskvamasiya fazasında minimal olur. Belə ki, 

sekresiya fazasında diffuz limfoid toxumanın tərkibindəki bu 

hüceyrələrin sıxlığı (30,1 ± 0,8), proliferasiya fazası ilə müqayisədə 

1,20 dəfə (P<0,05), deskvamasiya fazası ilə müqayisədə 1,40 dəfə 

(P<0,05) çox olur. Çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərin 

tərkibindəki hücüyrələrin sıxlığı sekresiya fazasında (34,0 ± 1,4), 

proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,08 dəfə (P<0,05) və deskva-

masiya fazası ilə müqayisədə 1,20 dəfə (P<0,05) çox olur. Çoxalma 

mərkəzlərində hüceyrələrin yerləşmə sıxlığı sekresiya fazasında 

(30,6 ± 1,2) proliferasiya və deskvamasiya fazaları ilə müqayisədə  

1,30 dəfə (P<0,05) çox olur. Həmin göstərici çoxalma mərkəzi olan 

limfoid düyüncüklərin mantiya zonasında sekresiya mərhələsində 

(36,1±0,8) proliferasiya fazası ilə müqayisədə 1,10 dəfə (P<0,05), 

deskvamasiya fazası ilə müqayisədə 1,20 dəfə (P<0,05) çox olur.  

S.V. Shadlinskaya (2009)24 tərəfindən alınan məlumatlara görə,  

uşaqlıq borusunun divarlarında limfoid törəmələrin göstəriciləri  

(limfoid düyüncüklərin miqdarı və ölçüləri, limfoid sırası hücey- 

rələrin yerləşmə sıxlığı və s.) hormonlardan asılıdır. Belə ki, həmin 

göstəricilər sekresiya fazasında artır, proliferasiya fazasında orta
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səviyyədə və deskvamasiya fazasında minimal olur. Buunla yanaşı 

deskvamasiya fazasında uşaqlıq borusunun selikli qişasının epitelial 

qatının qalınlığında azalma da müşahidə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yoğun bağırsağın rektosigmoidal şö-

bəsinin limfoid aparatı öyrənilərkən reproduktiv yaşda olan 

qadınların limfoid törəmələrinin miqdarının çox olması 

göstərilmişdir.25 

B.M. Hüseynova (2011)4 görə, nəfəs borusu və baş bronxların

divarlarında limfoid törəmələrin struktur elementlərinin cinsi 

xüsusiyyətləri yalnız reproduktiv yaşda olan qadınlarda müşahidə 

olunur. Kişi cinsi ilə müqayisədə qadın cinsində böyük və kiçik 

limfositlərin, mitoz şəkilli və plazmatik hüceyrələrin çox, orta 

limfositlərin və degenerativ hüceyrələrin az olması müşahidə edilir.  

Estrogen cinsi yetkinlik dövrünün ən vacib hormonlarından 

biridir və cinsi diferensiasiya üçün çox mühüm əhəmiyyətə malik-

dir. Aşkar edilmişdir ki, estrogenlər immunoloji reaksiyaların modul-

yasiyasına təsir göstərir ki, bu da öz növbəsində retikulo-endotelial 

sistemin aktivləşməsinə və hüceyrə immunitetinin depressiyasına 

səbəb olur.26 

Estrogenin immuntənzimləyici mexanizmləri yaşlı qadının 

orqanizmində daha yaxşı ifadə olunur. Belə tənzimləmələr üçün 

cavabdeh olan mürəkkəb mexanizmlər həm limfoid hüceyrələrlə,  

həm də qeyri-limfoid toxumalarla birbaşa kimyəvi qarşılıqlı təsirlər 

sayəsində həyata keçirilir ki, bu da həll olunan immuntənzimləyici 

amillərin xaric olunmasına səbəb olur.27
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Estrogenlər T-limfositlərin epitel hüceyrələrində ekspres-

siyasını tənzimləyir, T-helperlərin inkişaf və fəaliyyətinə, xüsusən də 

bu hüceyrələrin sitokin istehsal etmə qabiliyyətinə təsir göstərir. 

Sübut edilmişdir ki, endo- və miometriumun, eləcə də uşaqlıq yolu 

epitelinin proliferativ proseslərinin aktivliyini müəyyənləşdirən 

estrogenlərin (estron və estradiol) səviyyəsi tsiklin deskvamasiya 

fazasında minimal və sekresiya fazasında xeyli yüksək (1,5-2,0 dəfə) 

olur.28  

Tərəfimizdən daxili cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları 

müşahidə edilən yığma qrupa aid (8 müşahidə) yenidoğulmuş 

qızların uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid aparatında 

əhəmiyyətli dəyişikliklər aşkar edilmişdir. Tədqiq olunan bütün 

qızlarda uşaqlıq yolu dəhlizi anatomik olaraq dəyişilməmişdir. 

Müqayisə qrupunu belə anomaliyalar müşahidə olunmayan qızlar 

təşkil etmişdir. 

Tədqiqatımızın əhəmiyyəti onunla müəyyən edilir ki, son 

illərdə klinik təcrübədə müasir diaqnostik tədqiqat metodlarının 

tətbiqi ilə aparılan hədəf müayinələr zamanı daxili cinsiyyət 

orqanlarının müxtəlif anomaliyaları tez-tez aşkar olunur.29.30  

Lakin, bu anomaliyalar zamanı uşaqlıq yolu dəhlizinin patoloji 

anatomiyası demək olar ki, öyrənilməmişdir. Tədqiqatımıza qədər 

uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid strukturları haqqında belə 

məlumatlara tamamilə rast gəlinmir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilmişdir ki, daxili 

cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı uşaqlıq yolu dəhlizinin 

kiçik vəzilərinin formaəmələgəlmə prosesində əhəmiyyətli dərəcədə  

reqressiya baş verir. Belə ki, bu cür anomaliyalar zamanı
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yenidoğulmuş qızların vəzilərinin mikropreparatlarının 1/5-1/6 

hissəsində  çıxarıcı axacaq aparatının, əsasən də ümumi çıxarıcı 

axacağın kistoz genişlənməsi aşkar olunur. Axacaqların dilatasiyası, 

yan divertikul-ların və ampulabənzər genişlənmələrin olması axacaq 

aparatının drenaj funksiyasının pozulmasında əks olunur ki, bu da 

sekretin durğunluğuna və onun iltihablaşmasına səbəb olur.  

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı 

uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında vəzi-limfoid qarşılıqlı əlaqələri 

pozulur. Limfoid sırası hüceyrələr vəzilərin çxarıcı axacaqlarının 

yaxınlığında epizodik olaraq aşkar olunur. Normada sekretor 

proseslərə immun nəzarəti həyata keçirən bu hüceyrələr19 vəzilərin 

stromasında, onların başlanğıc hissələrinin və glandulositlərin 

yaxınlığında demək olar ki, aşkar edilmir. 

Biz, daxili qadın cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları 

müşahidə edilən yenidoğulmuş qızlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik 

vəzilərinin ölçü-miqdar göstəricilərini təhlil etmişik. 

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları 

zamanı bu bölgənin ön üçdə birində anomaliyaları olan vəzilərin 

başlanğıc hissəsinin qalınlığı 1,7 qat (P<0,01), orta üçdə birində 1,3 

dəfə (P<0,01), arxa üçdə birində 1,3 dəfə (P<0,01) və bütövlükdə 

uşaqlıq yolu dəhlizində müqayisə qrupundakı bu göstəricilərdən 1,4 

dəfə (P<0,01) azdır.  

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları olan 

yenidoğulmuş qızların uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir hissəsində 

vəzilərin başlanğıc şöbələrinin qalınlığı 1,7 dəfə (P<0,01), onun orta 

və arxa üçdə bir hissələrində 1,3 dəfə (P<0,01) və bütövlükdə 

orqanda 1,4 dəfə (P<0,01), uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir 

hissəsində vəzilərin başlanğıc şöbələrinin kəsikdə sahəsi 1,9 dəfə 

(P<0,001), onun orta və arxa üçdə bir hissələrində 1,7 dəfə (P<0,001) 

və bütövlükdə orqanda 1,7 dəfə (P<0,001), vəzilərin başlanğıc 

şöbələrinin tərkibindəki başlanğıc hissələrinin sayı uşaqlıq yolu 

dəhlizinin ön üçdə bir hissəsində 1,9 dəfə (P <0,001), onun orta üçdə 

bir hissəsində - 2,3 dəfə (P<0,001), arxa üçdə bir hissəsində isə  1,7 

dəfə (P<0,001) və bütövlükdə orqanda 1,9 dəfə (P<0,001), vəzilərin
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başlanğıc hissələrinin sahəsi uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir  

hissəsində 1,2 dəfə (P<0,01), onun orta üçdə bir hissəsində 1,3 dəfə  

(P<0,001), arxa üçdə bir hissəsində 1,4 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə 

orqanda 1,3 dəfə (P<0,001), başlanğıc hissələrin kəsiyində 

qlandulositlərin sayı uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir hissəsində 

1,5 dəfə (P<0,05), onun orta üçdə bir hissəsində 1,2 dəfə (P<0,05), 

arxa üçdə bir hissəsində 1,3 dəfə (P<0,05) və bütövlükdə orqanda 1,3 

dəfə (P<0,05) müqayisə qrupunun göstəricilərindən az olur. Bu 

anomaliyalar zamanı vəzilərin başlanğıc şöbəsinin tərkibindəki 

stromanın faizlə tutumu uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir 

hissəsində 5,0 dəfə (P<0,001), onun orta üçdə bir hissəsində 4,9 dəfə 

(P<0,001), arxa üçdə bir hissəsində 5,5 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə 

orqanda - 5,3 dəfə (P<0,001), vəzilərin ümumi çıxarıcı axacağının 

mənfəzinin diametri uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir hissəsində 

2,0 dəfə (P<0,001), onun orta üçdə bir hissəsində 1,8 dəfə (P<0,001), 

arxa üçdə bir hissəsində 1,5 dəfə (P<0,001), və bütövlükdə orqanda 

1,7 dəfə (P<0,001) müqayisə qrupundan əksinə çox olması müşahidə 

edilir.   

Analoji dəlillər B.M. Hüseynov (2011)4 tərəfindən nəfəs 

borusunun qismən atreziyası zamanı bu orqanın kiçik vəziləri 

öyrənilərkən əldə edilmişdir. Müəllif tərəfindən müəyyən edilmişdir 

ki, atreziya zamanı nəfəs borusunun divarlarında vəzilərin başlanğıc 

şöbələrinin uzunluğunun, miqdarının, sahəsinin, ümimi çıxarıcı 

axacaqların diametrinin, və vəzilərin tərkibində parenxima payının 

azalması, başlanğıc şöbələrin tərkibində stromanın faiz tutumu 

artması müşahidə edilir.5 

Əldə etdiyimiz məlumatlara görə normada olduğu kimi daxili 

qadın cinsiyyət orqanlarının anadangəlmə anomaliyaları zamanı da 

uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid aparatı limfoid düyüncüklər və diffuz 

limfoid toxuma ilə təmsil olunur.  

Əksər hallarda çoxalma mərkəzinə malik limfoid düyüncüklər 

həm əsas, həm də müqayisə qruplarında uşaqlıq yolu dəhlizinin 

bütün uzunluğu boyunca müşahidə olunur.  

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları müşahidə
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edilən yenidoğulmuş qızların uşaqlıq yolu dəhlizinin bütün limfoid  

törəmələrinin hüceyrə tərkibi əsasən limfositlərlərdən ibarət olub, 

eyni zamanda makrofaqlara, plazmositlərə, degenerasiya vəziyyətin- 

də olan hüceyrələrə rast gəlinir. Belə anomaliyalar zamanı müqayisə 

qrupundan fərqli olaraq limfoid törəmələrin tərkibində tipik 

hüceyrələrarası assosiasiyalar ya tək-tək rast gəlinir və ya heç olmur. 

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı 

limfoid quruluşlarının ölçü-kəmiyyət göstəricilərində əhəmiyyətli 

dərəcədə reqressiya müşahidə edilir. Belə ki, bu cür anomaliyaları 

olan yenidoğulmuş qızlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir 

hissəsində limfoid düyüncüqlərin faizlə miqdarı 2,5 dəfə  (P<0,001), 

orta üçdə bir hissəsində 2,7 dəfə (P<0,001), divarın arxa üçdə bir 

hissəsində 2,5 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə orqanda 2,6 dəfə 

(P<0,001), uşaqlıq yolu dəhlizinin ön və orta  üçdə bir hissələrində 

limfoid düyüncüklərin sahəsi 1,5 dəfə (P<0,001), arxa üçdə bir 

hissəsində 1,8 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə orqanda 1,6 dəfə 

(P<0,001), uşaqlıq yolu dəhlizinin ön üçdə bir hissəsində limfoid 

düyüncüklərin uzunluğu 1,4 dəfə (P<0,001), orta üçdə bir hissəsində 

1,7 dəfə (P<0,001), arxa üçdə bir hissəsində 1,9 dəfə (P<0,001) və 

bütövlükdə orqanda - 1,7 dəfə (P<0,001) nəzarət qrupu ilə 

müqayisədə az olur.  

Q.Q.Aminovanın (2009)18 fikrincə limfoid törəmələrin 

ifadəliyinin cüzi olması onların funksional cəhətdən yetkin 

olmadığını və yerli immun prosesləri adekvat təmin edə 

bilmədiklərini göstərir.  

Aşkar edilmiş struktur-ölçü dəyişikliklərinə limfoid 

törəmələrin bütün morfogenetik formalarında limfoid sırası 

hüceyrələrin tutumunun azalması müvafiq gəlir. Belə ki, daxili qadın 

cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı limfoid sırası 

hüceyrələrin yerləşmə sıxlığı diffuz limfoid toxumada 1,9 dəfə 

(P˂0,001), çoxalma mərkəzi olmayan və çoxalma mərkəzi olan 

limfoid düyüncüklərdə 1,6 dəfə (P˂0,05) və limfoid düyüncüklərin 

mantiya zonasında 1,5 dəfə (P˂0,05) nəzarət qrupu ilə müqayisədə 

azalır. 
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Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı 

uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələrində baş verən kəmiyyət 

dəyişiklikləri bu törəmələrin hüceyrə tərkibinin keyfiyyət dəyişiklik- 

ləri ilə müşayiət olunur. Belə ki, limfoid düyüncüklərin tərkibində 

limfositlərin (1,1-1,2 dəfə, P˂0,01) və mitoz vəziyyətində olan 

limfoid sırası hüceyrələrin (10,8-14,8 dəfə, P˂0,001) tutumunda 

azalma müşahidə edilir. Bundan əlavə, qeyd olunan hüceyrələr diffuz 

limfoid toxumanın və limfoid düyüncüklərin mantiya zonasının 

tərkibində epizodik olaraq müşahidə olunur və ya tamamilə təyin 

edilmir ki, bu da daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları 

zamanı yenidoğulmuş qızların uşaqlıq yolu dəhlizində 

limfositopoetik proseslərin kəskin sürətdə süstləşməsini göstərir.  

Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı 

destruksiya əlamətli limfoid sırası hüceyrələrin miqdarı bütün 

limfoid törəmələrdə artıq dərəcədə (6,7 dəfə, Р˂0,05) çoxalır. 

Beləliklə, daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları 

zamanı uşaqlıq yolu dəhlizinin anatomik quruluşu dəyişilməmiş 

yenidoğulmuş qızlarda bu orqanın vəzi və limfoid aparatı əhəmiy-

yətli dərəcədə reqressiyaya uğrayır. 

Bu, vəzilərin ölçü-miqdar göstəricilərinin azalması, onlarda 

stromanın payının artması və çıxarıcı axacaqların genişlənməsi ilə 

ifadə olunur.  

Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında limfoid düyüncüklərin 

payı, onların uzunluğu və sahəsi, limfoid sırası hüceyrələrin yerləş-

mə sıxlığı azalır. Limfoid törəmələrdə hüceyrə destruksiyası artır.  

Bütün göstərilən məlumatlar qeyd edilən anomaliyaların 

teratogenetik mexanizmlərini daha yaxşı başa düşmək üçün nəzərə 

alına bilər. 

Bizim əldə etdiyimiz nəticələr B.M. Hüseynovun (2011)4 dəlil-

lərinə uyğun gəlir. Müəllif tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, nəfəs 

borusunun qismən atreziyası zamanı bu orqanın vəzi aparatında 

regressiv dəyişikliklər limfoid törəmələrin “kütləsinin” azalması ilə 

müşayiət olunur. Atreziya zamanı orqan divarlarında müqayisə 

qrupundan fərqli olaraq limfoid düyüncükllər yox olur və ya yalnız
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epizodik olaraq aşkar olunur. Nəfəs borusu boyunca diffuz limfoid 

toxumanın tərkibindəki limfoid sırası hüceyrələrin miqdarı azalır, 

böyük limfositlər, limfoblastlar, mitoz şəkilli hüceyrələr demək olar 

ki, aşkar edilmir. Bu da limfosito-proliferativ proseslərin 

səviyyəsinin azalmasını göstərir. Əksinə, diffuz limfoid toxumada 

hüceyrə degenerasiyası (apoptoz) vəziyyətində olan hüceyrələrin 

miqdarı kifayət qədər artır. 

 Tədqiqatın eksperimental hissəsində balneoloji təcrübədə, o 

cümlədən ginekoloji profilin nozoloji formalarında geniş və effektiv 

şəkildə istifadə olunan naftalan vannalarının qəbul kursundan sonra 

siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzi və limfoid aparatının 

struktur xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.31 

Əvvəllər belə eksperimental-morfoloji tədqiqatlar aparılmamış-

dır və ona görə də kliniki olaraq effektivliyi sübuta yetirilən bu 

təsirin struktur cəhətdən əsaslandırmasına ehtiyac duyulur. 

Naftalan vannalarının təsirindən sonra siçovulların uşaqlıq yolu 

dəhlizinin selikli qişasında, nəzarət qrupunda olduğu kimi, mikrosko-

pik üsullarla kiçik vəzilər daim təyin olunur. Vizual müayinə zamanı, 

morfometrik metoddan istifadə etmədikdə, nəzarət qrupunun dəlilləri 

ilə fərqliliyi təyin etmək olmur. Bu vəzilər quruluşca borulu-alveollu 

olub, selikli tip sekresiyaya malikdir (ŞİK reaksiyasının və Kreyberq 

üsulu ilə boyamanın nəticəsində alınan məlumat). Prizmatik və 

silindrik glandulositlərin nüvələri paxla, oval və ya girdə formadadır. 

Vəzilərin stromasının boş lifli birləşdirici toxumasında daimi olaraq 

qonşu başlanğıc hissələri və ya onların qruplarını bir-birindən ayıran 

limfoid sırası hüceyrələrdən ibarət atma şəkilli limfoid törəmələr 

yerləşir. 

Biz, morfometrik metodla naftalan vannalarının kurs təsirinə 

məruz qalmış siçovullarda uşaqlıq yolu dəhlizinin kiçik vəzilərinin 

ölçü-miqdar göstəricilərini öyrəndik. Belə ki, nəzarət qrupu ilə 

müqayisədə, naftalan vannalarının kurs qəbulu nəticəsində 
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eksperiment qrupunun siçovullarında uşaqlıq yolu dəhlizi 

divarlarındakı vəzilərin başlanğıc şöbələrinin qalınlığı nəzarət qrupu 

ilə müqayisədə, bu orqanın ön  üçdə bir hissəsinin divarlarında 1,52 

dəfə (P<0,01), onun orta və arxa üçdə bir hissələrində 1,39 dəfə  

(P<0,05) və bütövlükdə orqanda 1,42 dəfə (P<0,05) çox olur. 

Naftalan vannalarının kursunun təsiri nəticəsində eksperiment 

qrupuna aid siçovullarda vəzilərin başlanğıc şöbələrinin sahəsi 

uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının ön üçdə birində 1,44 dəfə 

(P<0,001), onun orta üçdə birində 1,47 dəfə (P<0,001), arxa üçdə  

birində 1,45 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə orqanda 1,45 dəfə 

(P<0,001) nəzarət qrupu ilə müqayisədə çox olur. Eksperiment 

qrupuna aid siçovullarda vəzilərin başlanğıc şöbələrinin tərkibindəki 

başlanğıc hissələrin sayı, nəzarət qrupu ilə müqayisədə, uşaqlıq yolu 

dəhlizinin divarlarının ön üçdə birində 1,48 dəfə (P<0,001), orta üçdə 

birində 1,66 dəfə (P<0,01), arxa üçdə birində 1,40 dəfə (P<0,05) və 

bütövlükdə orqanda 1,52 dəfə (P<0,01) çox olur. Nəzarət qrupu ilə 

müqayisədə naftalan vannalarının təsiri nəticəsində uşaqlıq yolu 

dəhlizinin kiçik vəzilərinin başlanğıc hissələrində qlandulositlərin 

sayı - 1,5 dəfə (Р˂0,001), vəzilərin parenximasının faizlə tutumu 1,1 

dəfə (Р˂0,001) artır. Aşkar edilmiş faktlar bu nahiyənin vəzi 

aparatının sekretor fəaliyyətində artımın “morfoloji ekvivalenti” 

hesab edilə bilər. Belə halda naftalan vannalarının təsiri nəticəsində 

vəzilərin drenaj funksi-yasının optimallığını təmin edən çıxarıcı 

axacaqlarının diametrinin böyüməsi (nəzarət qrupuna nisbətən 1,6 

dəfə, P˂0,05) izah olunan-dır.  

Bu vaxta qədər naftalan vannalarının tətbiqinə həsr olunmuş  

belə tədqiqatlar aparılmamışdır. Lakin, sübut edilmişdir ki, qırtlağın3, 

nəfəs borusu və baş bronxların4, sidik kissəsinin32 vəzi aparatında 

yod-brom və bitumlu vannaların kursunun təsiri nəticəsində vəzilərin 

başlanğıc şöbələrinin qalınlığının, sahəsinin, başlanğıc hissələrin   

sayının artması və digər struktur dəyişikliklər baş verir.  
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Nəticələr göstərir ki, naftalan vannalarının kurs təsirindən  

sonra nəzarət qrupunda olduğu kimi əsasən çoxqatlı örtük epitelinin 

altında yerləşən diffuz limfoid toxuma bütün mikropreparatda 

müəyyən edilir. Əksər limfoid düyüncüklər çoxalma mərkəzinə və 

mantiya zonasına malik olur. 

Uşaqlıq yolu dəhlizinin selikli qişasının bütün limfoid 

törəmələrində (diffuz limfoid toxumada, limfoid düyüncüklərdə) 

limfositlər, mitoz vəziyyətində olan hüceyrələr kəmiyyətcə üstünlük  

təşkil edir, daimi olaraq makrofaqlara və plazmatik hüceyrələrə rast 

gəlinir, nəzarət qrupundan fərqli olaraq eozinofillər aşkar edilmir. 

Limfoid törəmələrin tərkibində makrofaqal və ya plazmasitar – 

limfositar komplekslər həmişə müəyyən edilir, həmçinin sıra 

şəkilində (sıralı, zəncirvari) limfositlər təyin olunur. Bu həm diffuz 

limfoid toxuma üçün, həm də çoxalma mərkəzi olan və ya çoxalma 

mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklər üçün tipikdir. 

Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, naftalan vannalarının kurs 

təsiri nəticəsində uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələrinin 

miqdarı artır. Belə ki, çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin 

faizlə miqdarı, nəzarət qrupu ilə müqayisədə, naftalan vannalarının 

kurs təsirindən sonra eksperiment qrupuna aid siçovulların uşaqlıq 

yolu dəhlizinin divarlarının ön üçdə bir hissəsində 1,97 dəfə 

(P<0,001), orta üçdə bir hissəsində 1,90 dəfə (P<0,001), arxa üçdə 

bir hissəsində 1,77 dəfə (P<0,001) və bütövlükdə 1,86 dəfə 

(P<0,001) çox olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, limfoid düyüncüklərdə çoxalma 

mərkəzlərinin olması limfoid törəmələrin yüksək aktivliyinin, selikli 

qişaların yerli immunitetinin optimal vəziyyətinin ekvivalenti kimi 

qəbul edilir.16  

Əldə edilən dəlillərə görə, nəzarət qrupu ilə müqayisədə 

naftalan vannalarının kurs təsirinə məruz qalmış siçovullarda 

çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin qalınlığı uşaqlıq yolu 

dəhlizi divarlarının ön üçdə birində 1,59 dəfə (P<0,01), orta üçdə  

birində 1,42 dəfə (P<0,05), arxa üçdə bir hissəsində 1,36 dəfə 

(P<0,05) və bütövlükdə orqanda 1,44 dəfə (P<0,05) artır. 
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Çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin uzunluğu  

naftalan vannalarının kurs təsirindən sonra eksperiment qrupun 

siçovullarının uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarının ön üçdə bir 

hissəsində 1,64 dəfə (P<0,01), orta üçdə bir hissəsində 1,59 dəfə 

(P<0,01), arxa üçdə bir hissəsində 1,52 dəfə (P <0,05) və bütövlükdə 

bu orqanda 1,57 dəfə (P<0,01) nəzarət qrupu ilə müqayisədə artır.  

Çoxalma mərkəzi olan limfoid düyüncüklərin sahəsi, nəzarət 

qrupu ilə müqayisədə, eksperiment qrupun siçovullarının uşaqlıq 

yolu dəhlizinin divarlarının ön üçdə bir hissəsində 1,48 dəfə 

(P<0,01), orta üçdə bir hissəsində 1,60 dəfə (P<0,01), arxa üçdə bir 

hissəsində 1,55 dəfə (P<0,05) və bütövlükdə bu orqanda 1,54 dəfə 

(P<0,01) artır. 

Naftalan vannalarının kurs təsirinə məruz qaldıqdan sonra 

limfoid düyüncüklərin çoxalma mərkəzinin qalınlığı 1,7 dəfə 

(P˂0,05), çoxalma mərkəzinin uzunluğu 1,6 dəfə (P˂0,001), onun 

kəsikdə sahəsi 1,6 dəfə (P˂0,05) nəzarət qrupunun müvafiq göstərici-

sinə nisbətən artır.  

Nəzarət qrupu ilə müqayisədə naftalan vannalarının təsirindən 

sonra eksperiment qrupun siçovullarının uşaqlıq yolu dəhlizində 

çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərin qalınlığı 2,1 dəfə 

(P˂0,05), onların uzunluğu 1,5 dəfə (P˂0,05) və kəsikdə sahəsi 1,5 

dəfə (Р˂0,05) artır. 

Naftalan vannalarının eksperimental kurs təsirinə məruz qalan 

siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizi divarlarının diffuz limfoid 

toxumasının hüceyrə tərkibinin təhlilini apardıq. Məlum oldu ki, 

naftalan vannalarının təsiri nəticəsində siçovulların uşaqlıq yolu 

dəhlizinin divarlarında limfoid sırası hüceyrələrin miqdarı artır. Belə 

ki, bu göstəricinin qiyməti diffuz limfoid toxumada 1,4 dəfə 

(P˂0,05), çoxalma mərkəzi olmaya limfoid düyüncüklərdə 1,3 dəfə 

(P˂0,05) limfoid düyüncüklərin çoxalma mərkəzlərində və onların 

mantiya zonasında 1,4 dəfə (P˂0,05) nəzarət qrupuna nisbətdə 

yüksək olur.  

Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, naftalan vannaları kursundan 

sonra diffuz limfoid toxumada limfositlərin faizlə miqdarı
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nəzarət qrupuna  nisbətən 1,09 dəfə (P<0,05) çox olur. 

Naftalan vannalarının kurs təsirindən sonra diffuz limfoid 

toxumada mitoz şəkilli limfoid sırası hüceyrələrin faizlə miqdarı 

nəzarət qrupu ilə müqayisədə 1,94 dəfə (P<0,001) çox olur. 

Beləliklə, naftalan vannalarının təsiri  nəticəsində çoxalma 

mərkəzləri olmayan limfoid düyüncüklərdə və çoxalma mərkəz- 

lərində immun müdafiənin ən fəal iştirakçıları olan limfositlərin və 

mitoz şəkilli limfoid hüceyrələrin faizlə miqdarı artır. Əldə etdiyimiz 

məlumatlara görə, nəzarət qrupu ilə müqayisədə naftalan vanna-

larının təsirindən sonra degenerasiya şəkilli limfoid hüceyrələrin 

faizlə mirdarı diffuz limfoid toxumada 2,29-2,42 dəfə (P<0,001), 

çoxalma mərkəzi olmayan limfoid düyüncüklərdə 1,52-2,91 dəfə 

(P<0,001), çoxalma mərkəzlərində 2,14 dəfə (P<0,001) azalır. 

Eksperiment qrupunda naftalan vannalarının təsirindən sonra 

diffuz limfoid toxuma tərkibindəki makrofaqların nisbi miqdarı 

nəzarət qrupuna nisbətən 1,62 dəfə (P<0,001) azalır. Naftalan 

vannalarının təsirindən sonra diffuz limfoid toxuma tərkibində 

tosqun hüceyrələrin nisbi miqdarı nəzarət qrupuna nisbətən 2.40 dəfə 

(P <0,001) azalması müşahidə olunur.  

Naftalan vannalarının təsirindən sonra diffuz limfoid 

toxumanın tərkibində eozinofillər müşahidə olunmur. Nəzarət 

qrupunda isə bu hüceyrələr minimal miqdarda olsa da (0,5%) 

müəyyən edilir. 

Tədqiqatımızın bu nəticələri T.S.Hüseynovun və 

S.T.Hüseynovanın (2006)33 əldə etdikləri materiallarla ziddiyyət 

təşkil etmir. Müəlliflər göstərmişlər ki, yod-brom vannalarının kurs 

təsirindən sonra siçovulların dizaltı və qasıq limfa düyünlərində 

böyük və kiçik limfositlərin faiz tutumunun, limfoid düyüncüklərin 

kəsikdə sahəsinin artmasına meyillilik müşahidə edilir.  

Nəzarət qrupu ilə müqayisədə naftalan vannalarının təsirindən 

sonra siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizi divarlarındakı limfoid
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düyüncüklərin mantiyasında mitoz şəkli hüceyrələrin faizilə 

tutumunun fərdi minimum və maksimum qiymətlər çox, retikulyar 

hüceyrələrdə bərabər, digər növ limfoid sırası hüceyrələrində isə az 

olur. 

N.T.Mövsümov (2004),3 B.M. Hüseynovun (2011),4 T.M. 

Qasımovanın (2015)17 dəlillərinə görə siçovulların qırtlağının, nəfəs 

borusu və baş bronxlarının, sidik kisəsinin və udlağının vəziləri və 

limfoid strukturları müxtəlif tərkibli vannaların təsirinə qarşı yüksək 

həssaslığa malikdir. Belə ki, yod-bromlu və bituminoz vannaların 

kurs təsirindən sonra vəzilərin tərkibindəki başlanğıc şöbənin 

ölçülərinin, parenximanın tutumunun artması müşahidə olunur. 

Limfoid düyüncüklərin uzunluğu, onların və diffuz limfoid 

toxumanın tərkibindəki limfoid sırası hüceyrələrin sayı, xüsusən də 

kiçik və böyük limfositlərin, mitoz şəkilli hüceyrələrin miqdarı artır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, naftalan vannalarının həzm və ürək-

qandamar sistemi orqanlarına təsirinin müsbət effekti əhalinin 

müxtəlif qrupları arasında kurortoloji proseduraların aparılması 

nəticəsində çoxillik balneoloji təcrübədə inandırıcı şəkildə sübut 

edilmişdir. 34 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, hazırda qadın cinsiyyət sistemi xəstələrinin müalicəsi və 

profilaktikası zamanı naftalan vannalarının tibbdə istifadəsinə dair 

mövcud tövsiyələrə yenidən baxılması vacibdir. 

Beləliklə, tərəfimizdən aparılan kompleks morfoloji tədqiqat 

nəticəsində postnatal ontogenezdə insanın  uşaqlıq yolu dıhlizinin 

vəzi və limfoid aparatlarının morfogenezinin qanunauyğunluqları 

barədə konkret məlumatlar əldə edilibdir. Nadir anatomik materialda, 

daxili qadın cinsiyyət orqanlarının inkişaf anomaliyaları zamanı 

uşaqlıq yolu dıhlizinin vəzilərinin və limfoid törəmələrinin struktur 

vəziyyəti barədə dəlillər alınıbdır. Naftalan vannalarının kurs təsirləri 

nəticəsində təcrübə heyvanlarında uşaqlıq yolu dıhlizinin vəzi və 
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limfoid törəmələrin morfoloji dəyişiklikləri haqqında nəzəri və 

praktiki cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən məlumat əldə 

edilibdir.  

 

NƏTİCƏLƏR 

 

1. Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında çoxsaylı borulu-alveollu 

vəzilər vardır və onlar qızlar anadan olduqda artıq formalaşmış olur 

[1,2,6,14,22,24]. Vəzilərin ən çox miqdarı və ən böyük ölçüləri 1-ci 

yetkinlik dövründə müşahidə olunur. Vəzilərdə involyutiv 

dəyişikliklər 2-ci yetkinlik dövründən başlayır ki, bu da onların 

miqdarının və ölçülərinin azalması, ümumi çıxarıcı axacağının 

ampulabənzər genişlənməsi olan vəzilərin payının artması, stromanın 

tutumunun çoxalması, dörd və daha çox başlanğıc şöbələrə malik 

vəzilərin sayının azalması ilə özünü biruzə verir 

[3,4,6,12,13,16,21,26]. 

2. İnsanın uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələri əsasən 

vəzilərin çıxarıcı axacaqlarının və başlanğıc şöbələrinin yaxınlığında 

yerləşən diffuz limfoid toxuma və limfoid düyüncüklər ilə təmsil 

olunur [5,36]. Limfoid-vəzi qarşılıqlı əlaqələri ən az yenidoğulmuş  

qızlarda və maksimal dərəcədə reproduktiv yaşda olan qadınlarda 

nəzərə çarpır [25,27,35]. 

3. Uşaqlıq yolu dəhlizinin limfoid törəmələri maksimal inki-

şafa erkən uşaqlıq dövründə çatır. Bu yaş dövründən sonra tədricən 

involyutiv dəyişikliklər qeyd olunur. Limfoid förəmələrin 

involyusiyası limfoid düyünlərin miqdarının və ölçülərinin, limfoid 

sırası hüceyrələrin tutumunun azalması, degenerativ proseslərin 

səviyyəsinin artması ilə özünü göstərir ki, bunlar da qocalıq dövrünə 

doğru getdikcə proqressivləşir [19]. 

4. Bütün postnatal ontogenez boyunca uşaqlıq yolu dəhlizinin 

vəzi və limfoid törəmələrinin ölçü göstəricilərinin gradienti müşahidə 

olunur. Bu, vəzilərin sayının və ölçülərinin orqan divarının ön üçdə 

bir hissəsindən arxa üçdə bir hissəsi istiqamətində artması, sadə 

formalı (1-2 başlanğıc şöbəsi olan) vəzilərin faiz tutumunun azalması
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 ilə özünü biruzə verir [3,8,13,28,33]. Həmin istiqamətdə, limfoid 

düyüncüklərin ölçü-miqdar göstəriciləri və bütün limfoid 

törəmələrdə hüceyrələrin miqdarı da artır [24,34].  

5. Vəzilərin və limfoid törəmələrin miqdarı və ölçüləri fərdi

olaraq dəyişkəndir. Vəzilərdə dəyişkənlik səviyyəsi (göstəricilərin 

variasiya sırasının amplitudu) postnatal ontogenez boyunca əksər 

hallarda artır. Limfoid strukturların ölçü-miqdar göstəricilərinin 

variasiya sırasının amplitudu yenidoğulmuş və erkən uşaqlıq dövrünə 

aid qızlarda yetkin, ahıl və qoca yaşlı qadınlarla müqayisədə daha 

yüksək olur  [29,30,37]. 

6. Reproduktiv yaşda olan qadınlarda uşaqlıq yolu dəhlizinin

kiçik vəzilərinin və limfoid törəmələrinin morfometrik göstəriciləri 

yumurtalıq-aybaşı tsikli ərzində dəyişir. Belə ki, yumurtalıq-aybaşı 

tsiklinin sekresiya fazasında vəzi və limfoid törəmələrinin sayı və 

ölçüləri artır, deskvamasiya fazasında bu göstəricilər minimal olur, 

proliferasiya fazasında isə aralıq mövqe tutur [9,23]. 

7. Daxili qadın cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları zamanı

uşaqlıq yolu dəhlizinin anatomik quruluşu dəyişilməmiş yenidoğul- 

muş qızlarda bu orqanın vəzi və limfoid aparatı əhəmiyyətli dərə-

cədə reqressiyaya uğrayır. Bu, vəzilərin ölçü-miqdar göstəricilərinin 

azalması, onlarda stromanın payının artması və çıxarıcı axacaqların  

genişlənməsi ilə ifadə olunur. Uşaqlıq yolu dəhlizinin divarlarında 

limfoid düyüncüklərin miqdarı, payı, uzunluğu və sahəsi, limfoid 

sırası hüceyrələrin yerləşmə sıxlığı azalır, hüceyrə destruksiyası artır 

[7,11,20,34]. 

8. Tədqiqatın eksperimental hissəsində sübut edilmişdir ki,

siçovulların uşaqlıq yolu dəhlizinin vəzi və limfoid strukturları 

naftalan vannalarının təsirinə qarşı yüksək həssaslığa malikdir. Belə 

ki, belə vannaların tətbiqindən sonra uşaqlıq yolu dəhlizinin 

uzunluğu boyunca onun kiçik vəzilərində formaəmələgəlmə proses-

ləri aktivləşir, limfoid düyüncüklərin qalınlığı, uzunluğu və sahəsi 

artır, limfoid sırası hüceyrələrin miqdarı, limfositlərin və mitoz 

vəziyyətində olan hüceyrələrin tutumu çoxalır, hüceyrə destruksi-

yasının səviyyəsi azalır [10,15,17,18,32]. 
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PRAKTİKİ TÖVSİYƏLƏR 

 

1. Əldə olunan məlumatlar uşaqlıq yolu dəhlizinin çoxsaylı 

patologiyalarının patogenezinin təhlili zamanı patofizioloqlar və bu 

nahiyənin müxtəlif nоzoloji formalarının müalicəsinin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ginekoloqlar üçün faydalı ola bilər. 

2. Tədqiqatın nəticələri uşaqlıq yolu dəhlizinin selikli qişasının 

bioptatlarının öyrənilməsində tətbiq oluna bilər. Belə ki, müxtəlif 

yaşlı qadınlarda bu orqanın vəzi və limfoid törəmələrinin normada 

struktur və ölçü göstəriciləri biopsiya və seksiya materialları ilə 

müqayisə olunan standartlar (normativlər) kimi qəbul edilə bilər.   

3. Alınmış məlumatlardan klinistlərin balneoloji təcrübədə 

rastlaşdıqları müxtəlif xəstəliklərin profilaktika və müalicəsi sxem-

lərinin hazırlanmasında və onları elmi cəhətdən əsaslandırmağa 

imkan verə biləcək gələcək tədqiqatların yerinə yetirlməsində istifadə 

oluna bilər.  

4. Tədqiqatın nəticələrindən morfoloji ixtisaslar, cinsiyyət  

orqanlarının xəstəlikləri, həmçinin ekzokrinologiya, immunomorfo-

logiya və kurortologiya üzrə xülasə və monoqrafiyalarda istifadə edə 

bilərlər. 

5. Əldə olunan nəticələr tədris prosesində morfoloji fənlər üzrə 

tələbələrin, mama-ginekologiya ixtisası üzrə rezidentlərin və dok-

torantların təhsilində, eləcə də praktik həkimlərin hazırlanmasında öz 

tətbiqini tapa bilər. 
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