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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

Problemin aktuallığı və işlənmə dərəcəsi: Tibb cəmiyyəti, 

dövrümüzün demoqrafik problemləri fonunda siyasi və sosial 

əhəmiyyət kəsb edən ana və uşaq sağlamlığı problemlərinin həlli 

üçün səyləri daim birləşdirir. Doğuş zamanı az kütlə klinik 

neonatologiya ilə inkişaf fiziologiyası arasında qeyri-adi bir dilemma 

olaraq qalır. Perinatal təbabətin inkişaf etməsi ilə əlaqəli az çəkili 

uşaqların sağ qalma şansı artsa da, bu kateqoriyadan olan xəstələrin 

erkən adaptasiya dövrü çoxsaylı həyati təhlükəli vəziyyətlərin inkişaf 

etməsi ilə son dərəcə gərgin keçir 1,2. Bu isə, öz növbəsində körpənin 

həyatının daha sonrakı dövrlərində ölüm hallarının artması, gecikmiş 

somatik və nevroloji fəsadların yaranması ilə müşayiət olunur 3 . 

Xəstəlik və ölüm hallarının, erkən yaşlı uşaqlarda əlilliyinin 

yaranmasının əsas səbəblərindən biri körpənin orqanizmində 

müxtəlif amillərin hamiləlik dövründə və doğuş zamanı inkişaf 

etməkdə olan dölə mənfi polietioloji təsirləri nəticəsində meydana 

gələn kəskin homeostatik dəyişikliklərdi 4 . Əksər hallarda 

dezadaptasiya sindromu pre- və intranatal hipoksiyanın dölə 

“travmatik” təsirinin nəticəsidir.  

Mərkəzi sinir sisteminin (MSS) patoloji prosesə cəlb olunması 

hipoksiyanın hipoksik – işemik ensefalopatiya kimi təzahür edən 

qanunauyğun ağırlaşmasıdır 5. Perinatal hipoksiya şəraitində oksigen 

1Имамбетова, А.С. Ультразвуковые методы исследования в практике врача 

неонатолога / А.С. Имамбетова, Д.Е Джусупбекова, К.Б. Жубанышева [и др.] 

// Наука о жизни и здоровье, – 2020. № 2, – с. 22-33.  
2Stoll, B.J. Trends in Care Practices, Morbidity, and Mortality of Extremely Pre-

term Neonates, 1993–2012 / B.J. Stoll, N.I. Hansen, E.F. Bell [et al.] // JAMA, – 

2015. 314 (10), – p.1039-1051. 
3Виноградова, И.В., Краснов, М.В. Состояние здоровья детей с экстремально 

низкой массой тела при рождении в отдаленные периоды жизни // Вестник 

современной клинической медицины, – 2013. № 6 (1), – c. 20-26. 
4Тумаева, Т. C. Постнатальная адаптация и предикторы развития кардиоцере-

бральных нарушений у детей первого года жизни, перенесших внутриутроб-

ную гипоксию: / автореферат дисс. доктора медицинских наук. /– Самара, 

2019. – 44 с 
5 Пальчик А.Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных // 
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təchizatının zəif olmasına cavab olaraq periferik spazm və qan 

dövranının mərkəzləşməsi hesabına həyati vacib orqanlararın – 

beyin, ürək və böyrəküstü vəzin qanla təçhizatı artır («brain sparing 

fenomenon») 6 . Söhbət donor orqan və toxumalarda qan axınının 

reduksiyası hesabına həyati vacib orqanların elektiv qan 

təchizatından gedir. Bu isə onların struktur komponentlərinin 

hipoksik – işemik zədələnməsi ilə müşayiət olunaraq öz növbəsində 

həmin orqan və toxumaların kompensator – uyğunlaşma 

qabiliyyətinin pozulmasına və postnatal dövrdə optimal fəaliyyət 

rejimi üçün funksiyalarınının adekvat olaraq dəyişdirmək imkanının 

məhdudlaşmasına səbəb olur 7 . Müxtəlif orqanlar tərəfindən 

funksional dəyişikliklərin təzahür dərəcəsini bilavasitə müəyyən edən 

amillər: orqan və toxumaların hipoksiyaya müxtəlif müqavimət 

göstərmə qabiliyyəti, zədələyici amilin xarakteri və orqanın və ya 

sistemin ilkin vəziyyətidir. Hipoksiya zamanı funksional 

pozğunluqlar əsasən gizli şəkildə inkişaf edir və bir neçə orqanın 

disfunksiyası ilə təzahür edir ki, bu da əksər hallarda klinisist üçün 

tam gözlənilməz olur. Bu, ondan irəli gəlir ki, orqan disfunksiyasının 

klinik təzahürlərü əsas patologiyanın ağırlıq dərəcəsindən asılıdır və 

qeyri-spesifik xarakter daşıyır, nəticədə erkən mərhələdə xəstələrin 

vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsinin adekvat qiymətləndirilməməsinə 

səbəb olur 8. 

Neonatal dövrün ağırlaşmaları ilə yanaşı, az çəkili 

yenidoğulanların sonrakı sağlamlıq vəziyyəti bu qrup uşaqların 

А. Б. Пальчик, Н. П. Шабалов. – 3 изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 

– 2011. – 272 с.
6 Семина В. И. Оценка церебральной гемодинамики плода в условиях физио-

логической гестации и перинатальной гипоксии: / дисс. кандидата медицин-

ских наук. / - Москва, 2020. – 123 с. 
7 Тупикова С. А. Постнатальная дисадаптация глубоконедоношенных детей, 

как фактор риска развития внутрижелудочковых кровоизлияний при рожде-

нии в условиях Перинатального центра: / автореферат дисс. кандидата меди-

цинских наук. /- Самара, 2015. - 23 с. 
8 Александрович, Ю.С. Прогнозирование ранних исходов полиорганной не-

достаточности у новорожденных / Ю.С. Александрович, Б.К. Нурмагамбето-

ва, К.В. Пшениснов [и др.] // Сибирский медицинский журнал, – 2010. № 4, – 

стр. 65-69.  
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reabilitasiyası və onların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə əlaqəli 

mürəkkəb sosial – tibbi problemlər kompleksini meydana gətirir 9, 

çünki sağ qalmış yenidoğulanların sayının artması ilə yanaşı erkən 

əlilliyin də faizi artır 10. Əksər hallarda bu MSS-nin hipoksik-işemik 

zədələnməsi olan, minimal beyin disfunksiyası, neyrosensor 

pozğunluqlar, serebral iflic ilə fəsadlaşan, məktəbəqədər və məktəb 

yaşlarında koqnitiv, psixoemosional və davranış pozğunluqları 

davam edən 11 , yüksək infeksion xəstələnmə, defisit vəziyyətlər, 

fiziki inkişafın ləngiməsi olan vaxtından əvvəl doğulan uşaqlardır 12. 

Lakin ambulator-poliklinik xidmətin həkimlərində vaxtından əvvəl 

doğulan və hestasiya yaşına görə kiçik olan uşaqların fiziologiyası, 

böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri haqqında dolğun məlumatının 

olmaması həm mövcud pozunğunluqların dəyərincə 

qiymətləndirilməməsi, həm də hiperdiaqnostika və polipraqmaziya 

üçün zəmin yaradır 13, 14 . 

Beləliklə, erkən diaqnostik metodlarının təkmilləşdirilməsi, 

perinatal patologiyaların proqnozlaşdırılması müasir neonatologi-

                                                           
9Monier, I. Fetal and neonatal outcomes of preterm infants born before 32 weeks of 

gestation according to antenatal vs postnatal assessments of restricted growth / 

Isabelle Monier, Pierre-Yves Ancel, Anne Ego [et al.] // Original research obstet-

rics, - 2017. 216 (5), - p.516.e1-516. e10. 
10Сафина, А.И. Состояние здоровья детей, родившихся недоношенными: по 

данным городского центра катамнеза г. Казани / А. И. Сафина Е. В. Волянюк, 

Т. С. Фишелева [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии, - 

2018. - 63 (5),- с.192-196.  
11Velde, T.A. Early diagnosis and classification of Cerebral Palsy: An historical 

perspective and barriers to an early diagnosis / Anna Te Velde, Cathy Morgan, 

Iona Novak [et al.] // J. Clin. Med, - 2019. 8,- 1599; doi:10.3390/jcm8101599. 
12Moreno-Fernandez, J. Iron deficiency and iron Homeostasis in low birth weight 

preterm infants: A Systematic Review: [Electronic resource] / J. Moreno-

Fernandez, Y. Latunde-Dada, J. Ochoa [et al.] // Nutrients 2019. 11, - 1090; doi: 

10.3390/nu11051090.  
13Молоканова, Н.П., Гавриков, Л.К. Применение парентерального питания у 

недоношенных детей // Вопросы современной педиатрии, - 2015. т.14, № 2, - 

с. 207–211. 
14Рафикова, Ю.С. Отдаленные последствия недоношенности: нарушения фи-

зического развития и пищевого поведения детей и подростков / Ю. С. Рафи-

кова, М. А. Подпорина, Т. В. Саприна [и др.] // Бюллетень сибирской меди-

цины, - 2018. т.17, №2, - с.80–92. 
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yanın mühüm vəzifələrindəndir. Bu vəzifələrin həlli neonatal və 

körpə ölümü hallarının azalması ilə yanaşı sağ qalmış vaxtından 

qabaq doğulmuş az çəkili uşaqların sağlamlığını və həyat 

keyfiyyətini qoruyub saxlamağa imkan verər. 

Tədqiqatın obyekti. Perinatal hipoksiyanın təsirinə məruz 

qalan müxtəlif hestasiya yaşına (29-41 həftə) malik olan yenidoğulan 

uşaqlar. 

Tədqiqatın məqsədi: 
 Müxtəlif hestasiya yaşına malik olan az çəkili 

yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların erkən diaqnostik və 

proqnostik markerlərinin işlənib hazırlanması.  

Tədqiqatın vəzifələri: 
1. Az çəkili yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların ən vacib

pre- və perinatal faktorlarının təyin edilməsi;

2. Hestasiya yaşınından asılı olaraq funksional pozğunluqların

strukturunun və təzahür dərəcəsinin müəyyənlişdirilməsi;

3. Bətndaxili inkişaf ləngiməsinin orqan disfunksiyalarının

xarakterinə təsirinin giymətləndirilməsi;

4. Neyrosonografiyada mövcud olan dəyişikliklərdən asılı olaraq

intestinal baryerin xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

5. Erkən neonatal dövrün dinamikasında orqan zədələnmələrinin

inkişafında kardiorespirator pozğunluqların rolunun təyin

edilməsi;

6. MSS, qaraciyər, böyrək və bağırsaqların zədələnməsinin ən

erkən və informativ diaqnostik markerlərinin təyin edilməsi;

7. Perinatal hipoksiyaya məruz qalan az cəkili yenidoğulanlarda

orqan disfunksiyasının patogenetik mexanizmlərinin

dəqiqləşdirilməsi;

8. Az çəkili yenidoğulanlarda orqan zədələnmələrinin geyri-

qənaətbəxş prediktorlarının təyin edilməsi;

9. Anamnestik, klinik-laborator göstəricilərin kompleks analizinə

əsasən neonatal ölümü proqnozlaşdıran riyazi modelinin işlənib

hazırlanması;

10. Antenatal və neonatal risk faktorlarından asılı olaraq az cəkili

yenidoğulanlarda ilk 3 il ərzində somatik sağlamlığın xüsusiy-
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yətlərinin formalaşmasının və perinatal ensefalopatiyanın 

fəsadlarının qiymətləndirilməsi. 

Müayinə metodları. Klinik-laborator və instrumental müayinə 

metodları. Orqanospesifik markerlərin periferik qan nümunələrində 

və sidikdə səviyyəsini müəyyən etmək üçün immunoferment analizi 

metodundan istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

1. Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi hamiləliyin fəsadlı gedişi ilə 

yanaşı az çəkili yeni doğulmuş uşaqlarda funksional 

pozğunluquların gerçəkləşməsində rol oynayır; ananın 

anamnezində anemiya, preeklampsiya, düşük təhlükəsinin 

olması az çəkili yenidoğulanda kəskin böyrər zədələnməsinin 

ehtimal olunan prediktorları kimi nəzərə alınmalıdır; 

2. Funksional pozğunluqların xarakteri perinatal hipoksiyanın 

müddətindən və ağırlıq dərəcəsindən asılıdır və 

yenidoğulanların hestasiya yaşı və yetkinliyi ilə müəyyən 

olunur; hestasiya yaşına görə kiçik dərin yarımçıq doğulmuş 

uşaqlarda periferik orqanların zədələnməsi onların antioksidant 

potensialının tükənməsi ilə müşayyət olunur; 

3. Glutamat reseptorlarına qarşı anticisimlərin səviyyəsi və 

qaraciyər, böyrək və bağırsaq zədələnmələri markerləri 

arasında dürüst və korrelyasiya üsulu ilə sübut olunmuş 

əlaqənin olması, bu orqanların zədələnməsində posthipoksik və 

reperfuziya mexanizmləri ilə yanaşı, orqanların funksional 

vəziyyətinin mərkəzi tənzimlənməsinin pozulmasının 

əhəmiyyət kəsb etməsini nümayiş etdirir; 

4. Lipopolisaxarid birləşdirici zülal və orqanospesifik markerlər 

arasında olan müsbət dürüst korrelasiya sübut edirki, perinatal 

hipoksiya nəticəsində işemik-reperfuzion ağırlaşmalar bağırsaq 

baryerinin zədələnməsi, endotoksin translokasiyası və orqan və 

sistemlərin zədələnməsini daha da dərinləşdirən 
endotoksinemiyanın inkişafı ilə müşayiət olunur; 

5. NR2 reseptorlarına yönəlmiş anticisimlərin qiymətləndirilməsi 

periventrikulyar leykomalyasiyanı, lipopolisaxarid birləşdirici 

zülalın təyini isə nekrotik enterokolitin inkişafını postnatal 

ontogenezin ilk günlərindən proqnozlaşdırmağa imkan verir; 
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6. Preeklampsiya ilə fəsadlaşmış hamiləlik intranatal asfiksiya,

respirator distress sindrom, nekrotik enterokolit və daxili

homeostazın pozulmasını əks etdirən müəyyən klinik –

laborator göstəricilər (pH, albumin, ALT, AST, İFABP)

komplek şəkildə letal nəticə üçün proqnostik əhəmiyyət kəsb

edirlər; bu göstəricilər əsasında yaradılmış proqnostik

regression model individual səviyyədə neonatal ölüm riskini

müəyyənləşdirməyə imkan yaradır;

7. Postneonatal dövrdə somatik və nevroloji patologiyaların

proqnozlaşdırılması MSS-nin hipoksik zədələnməsi olan az

çəkili yenidoğulanlarda yaxın və uzaq nəticələri

optimallaşdırmağa imkan verir.

Elmi yenilik:

 Klinik-anamnestik məlumatların və laborator-instrumental

müayinələrin kompleks şəklində təhlilinə əsaslanaraq az çəkili

yenidoğulanlarda funksional pozğunluqlarının yaranmasında

əhəmiyyət kəsb edən ante- və intranatal risk faktorları

müəyyənləşdirilib;

 Hestasiya yaşı və bətndaxili inkişafın ləngiməsinin funksional

pozğunluqların xususiyyətlərinə təsiri aydınlaşdırılıb;

 Reqressiya analizi vasitəsi ilə funksional pozğunluqların erkən

diaqnostikasının informativ markerləri müəyyənləşdirilib və

perinatal nəticələrin proqnozlaşdırılması aparılıb;

 Müxtəlif hestasiya yaşına malik olan az çəkili uşaqlar arasında

perinatal xəstələnmə və ölüm strukturu haqqında biliklər

genişləndirilib;

 Erkən yaş dövründə az kütlə ilə doğulan uşaqların somatik

statusunda baş verən dəyişikliklərin və əlilliyə səbəb olan ağır

nevroloji patologiyaların proqnostik kriteriyalarının

sistemləşdirilməsi aparılıb;

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Yüksək həssalığa

malik olan, müxtəlif orqan və sistemlərin zədələnməsini əks etdirən 

markerlərin istifadəsi az çəkili yenidoğulanlarda funksional 

pozğunluqların klinik önü diaqnostikasına və erkən patogenetik 

əsaslandırılmış korreksiyasına imkan verə biləcək; 

Az çəkili yenidoğulanlarda orqan zədələnmələrinin perinatal 
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prediktorlarının təyini funksional pozğunluqların erkən dönəmdə 

müalicə və profilaktikasının aparılmasına imkan yaradacaq, bu isə 

uşaqların sağlamlığına müsbət təsir göstərərək hospitalizasiya 

müddətinin qısalmasına və maddi məsrəfin azalmasına səbəb ola 

biləcək; 

Letal nəticənin proqnozlaşdırılması yüksək risk qrupuna daxil 

olan və sıx nəzarət tələb edən yenidoğulanları seçməyə şərait 

yaradacaq. Vaxtında preventiv tədbirlərin aparılması ağırlaşmaların 

qarşısını almağa imkan yaradacaq. Orqanospesifik markerlərin 

nəticələrinə əsaslanaraq agressiv müalicə taktikasını önləmək 

mümkün olacaq; 

Perinatal və neonatal risk faktorlarından, həmçinin erkən 

neonatal dövrdə orqanospesifik markerlərin səviyyəsindən asılı 

olaraq, sonrakı yaş dövrlərində nevroloji və somatik patologiyaların 
prognozlaşdırılması ambulator-poliklinik səviyyədə bu uşaqların 

dispanserizasiyasında fərdi yanaşmaya, profilaktik və reabilitasiya 

tədbirlərinin vaxtında apalrılmasına kömək edəcək. 

Dissertasiyanın aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın 

materialları kafedralar arası iclasda (22.05.2018 protokol № 12) və 

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 

2.27 Dissertasiya şurasının seminarında müzakirə olunub 

(21.05.2021, protokol № 4). 

Dissertasiyanın əsas nəticələri Türkdilli ölkələrin I Tibbi 

konqresində (Bakı, 2011-ci il), Avropa akademiyasının Pediatriya 

birliklərinin 4-cü konqresində (İstanbul, 2012-ci il), Türkdilli 

ölkələrin pediatrlarının konqresində (Bakı, 2015-ci il), “Ana, Fetal, 

Neonatal Təbabət” I Ümumdünya konqresində (London, 2017-ci il), 

K. Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitutunun 90 illiyinə həsr 

olunmuş Elmi-Praktik konfransda (Bakı, 2017-ci il), Avropa 

akademiyasının Pediatriya birliklərinin 7-ci konqresində (Paris, 

2018-ci il), “Ana, Fetal, Neonatal Təbabət” II Ümumdünya 

konqresində (London, 2019-cu il), Xəzəryanı ölkələrin “Müasir 

təbabətin aktual məsələləri” V Beynəlxalq elmi - praktik veb – 

konfransda (Həştərxan, 9-10 oktyabr 2020-ci il) məruzə olunmuş və 

müzakirə edilmişdir. 
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Tədqiqatın nəticələri K.Fərəcova adına Pediatriya İnstitutunun 

yenidoğulanların anesteziologiya və reanimasiya, vaxtından əvvəl 

doğulanların patologiya şöbəsinin gündəlik praktik işində tətbiq 

edilib. Elmi işin yerinə yetirilməsi zamanı əldə edilən müvafiq 

məlumatlar tədris - metodik vəsaitlərə daxil edilərək Uşaq 

Xəstəlikləri Kafedrasında "neonatologiya" bölməsinin tədrisi zamanı 

istifadə edilib. 

Dissertasiya nəticələrinin nəşri. Dissertasiya mövzusu üzrə 

tədqiqatın əsas müddəalarını əks etdirən 45 əsər dərc olunmuşdur. 

Onlardan 29-u məqalədir, bu məqalələrdən 6-sı Thomson Reuters 

siyahısına daxil edilmiş jurnallarda nəşr olunub, 14-ü elmi 

konfransların materiallarında dərc olunmuş tezis və 2-si kitab 

fəslilləridir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Tədqiqat 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 2-ci Uşaq xəstəlikləri kafedrasının 

klinik bazalarında yerinə yetirilib. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu. Dissertasiya rus dilində 

387 səhifədə (365.900 işarə) təqdim olunub, giriş (12.300 işarə), 

ədəbiyyat icmalı (68.600 işarə), tədqiqatın material və metodları 

(68.600 işarə), şəxsi tədqiqatları əhatə edən 3 fəsil (56.600 + 88.600 

+ 43.000 işarə), alınmış nəticələrin müzakirəsi, praktiki tövsiyyələr, 

nəticələr (48.400 işarə), 471 mənbənin daxil olduğu ədəbiyyat 

siyahısı bölmələrindən ibarətdir. İş 86 cədvəllə, 75 qrafiklə 

illüstrasiya olunmuşdur. 

 
TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI 

 
Elmi-tədqiqat işi Azərbaycan Respublikası Prezidenti aparatı 

yanında Elmin inkişafı fondunun dəstəyi ilə aparılan layihənin bir 

hissəsidir. Layihənin adı: “Vaxtından qabaq doğulmuş 

yenidoğulanların neyrosomatik statusunun formalaşmasında perinatal 

amillərin rolu”. 

Müqayisəli nəzarətli üç mərhələli müayinə Azərbaycan Tibb 

Universitetinin bazasında təşkil edilmiş Lokal Etik Komitənin 

razılığı ilə aparılmışdır. Elmi-Tədqiqat işi ATU-nun 2-ci Uşaq 

xəstəlikləri kafedrasının tədris bazaları olan Ş. Ələsgərova adına 5 
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saylı doğum evində və K. Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitutunda 

2010-cu ildən 2014-cü ilə qədər yerinə yetirilmişdir. 

Əsas və nəzarət qrupa bölünmüş müxtəlif hestasiya yaşında 

olan (29 – 41 həftə) 287 yenidoğulan müşahidəmiz altında olmuşdur. 

Nəzarət qrupuna hamiləliyi və doğuşu fizioliji keçən analardan 

doğulmuş 50 şərti sağlam yenidoğulan daxil edilmişdir. Bu qrup öz 

növbəsində 2 yarımqrupa bölünmüşdür – 22 vaxtında və 28 

vaxtından əvvəl doğulan. Nəzarət qrupu təşkil edən yenidoğulanlar 

aşağıdakı meyarlara uyğun gəlirdi: Apqar şkalası ilə 1-ci dəqiqədə 

giymətləndirmə 5 baldan yuxarı, adaptasiya dövrünün fizioloji 

gedişi, nevroloji simptomatikanın olmaması. 

Əsas qrupa K. Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitutunun 

reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə daxil olarkən əsas 

diaqnozu perinatal hipoksik ensefalopatiya olan ağırlaşmış anamnezli 

analardan doğulmuş 237 yenidoğulan daxil edilmişdir. Əsas qrupdakı 

yenidoğulanlar hestasiya yaşından asılı olaraq 3 qrupa bölünmüşdür: 

1-ci qrupa vaxtında - hamiləliyin 37 – 41-cı həftəsində (n=82) 

doğulmuş körpələr, 2-ci qrupa hestasiya yaşı 33 - 36 həftə olan 

(n=100) vaxtından əvvəl doğulmuş körpələr, 3-cü qrupa isə hestasiya 

yaşı 29 – 33 həftə olan (n=55) vaxtından əvvəl doğulan körpələr 

daxil edilmişdir. Hər bir qrupda antropometrik göstəriciləri hestasiya 

yaşına uyğun olan (HYU) körpələr – A yarımqrupu (1А = 47, 2А = 

68, 3А = 39) və hestasiya yaşına görə kiçik (HYK) olan körpələr – B 

yarımqrupu (1В = 35, 2В = 32, 3В = 16) ayrılmışdır. 

İstisna meyarlar: ölü doğulmuşlar, laborator metodlar ilə təsdiq 

olunmuş anadangəlmə bakterial və TORCH infeksiyaların klinik 

manifestasiyası və anadangəlmə inkişaf qüsurları (həyat üçün təhlükə 

yaratmayan kiçik inkişaf anomaliyaları istisna olmaqla), çoxdöllü 

hamiləlikdən olan yenidoğulanlar. 

Antenatal anamnezin qiymətləndirilməsi Ş. Ələsgərova adına 5 

saylı doğum evinə daxil olmuş hamilə qadınların prospektiv 

müayinəsinin nəticələri və K. Fərəcova adına ET Pediatriya İnstitu-

tunun reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə daxil olmuş yeni-

doğulanların analarının retrospektiv məlumatları əsasında aparılmış-

dır.  

Aparılan prospektiv tədqiqat, neonatal dövrün dinamikasında 
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yenidoğulanın gündəlik, sonrakı dövrlərdə isə dispanserizasiya 

müddətinə uyğun olaraq körpələrin 3 yaşa qədər klinik müşahidəsini 

əhatə edirdi. 

Hər bir körpə doğuş asfiksiyasının ağırlıq dərəcəsinin 

dəqiqləşdirilməsi üçün Apqar şkalası ilə qiymətləndirilirdi. Yeni-

doğulmuşların fiziki inkişafı, onların antropometrik göstəricilərinin 

hestasiya yaşına uyğunluğu sentil cədvəlləri və Neonatologiya 

kafedrasında professor N. Tağıyevin rəhbərliyi altında işlənib 

hazırlanmış cədvələ uyğun olaraq müəyyən edilirdi. Sinir sisteminin 

vəziyyəti və ensefalopatiyanın ağırlıq dərəcəsi həyatın ilk 24 saatı 

ərzində Sarnat Н., Sarnat М. (1976 il) tərəfindən təklif edilmiş və 

Stoll B., Kliegman R. (2004) tərəfindən modifikasiya olunmuş şkala 

ilə qiymətləndirilitdi.  

MSS zədələnməsinin klinik əlamətlərini obyektivləşdirmək və 

aşkar edilmiş struktur serebral pozulmaların transformasiyasını 

müşahidə etmək ücün bütün yenidoğulanlarda neonatal dövrün 

dinamikasında neyrosonoqrafik müayinə aparılmışdır. Hemorragik 

dəyişikliklər Papile tərəfindən işlənib hazırlanmış, baş beyinə 

qansızmaların 4 dərəcəsini ayıran təsnifata əsasən qiymətlən-

dirilmişdir. Periventrikulyar leykomalyasiya diaqnozu xırda fronto-

parietal kistaların əmələ gəlməsi ilə periventrikulyar zonanın 

yüksəlmiş exogenliyi əsasında qoyulmuşdur. 

Neyrosonoqrafiya ilə yanaşı Exo KQ, konveksion datçikinin 

tezliyi 2,5 – 5,0 MHz olan aparatda böyrək qan dövranının və 

böyrəklərin morfometrik xüsusiyyətlərinin giymətləndirilməsi ilə 

ultrasəs müayinəsi tərbiq edilmişdir, döş qəfəsinin və qarın 

boşluğunun rentgenoloji müayinəsi aparılmışdır. 

Yenidoğulanın orqan və sistemlərinin funksional vəziyyətini 

giymətlənditmək üçün həyatının 1-3-cü və 7-10-cu günlərində 

periferik qan nümunələrində orqanların həm kompensator-qoruyucu 

imkanlarını, həm də onların hipoksik təsirlər nəticəsində zədələnmə 

dərəcəsini əks etdirən markerlər müəyyən olunmuşdur: 

Sinir sisteminin zədələnmə markerləri: periferik qan 

zərdabında neyrospesifik enolaza (NSE) və NR2-reseptorlarına qarşı 

anticismlər (aNR2); 

Böyrəklərin zədələnmə markerləri - sidikdə böyrəklərin 
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zədələnmə molekulu – 1 (KİM-1), lipokalin, yağ turşularını 

birləşdirən zülalın qara ciyər forması (L-FABP), qanda lipokalin; 

İntestinal baryerin zədələnmə markerləri – periferik qan 

zərdabında yağ turşularını birləşdirən zülalın bağırsaq forması (I-

FABP), musin (MUC-2), trefoil factor (ITF), sidikdə I-FABP 

Qaraciyərin zədələnmə markerləri – periferik qan zərdabında 

L-FABP, ALT, AST. 

Endotoksinemiyanın dərəcəsini qiymətləndirmək üçün 

periferik qan zərdabında lipopolisaxarid birləşdirici zülal (LPB) 

müəyyən edilmişdir. 

Qanda və sidikdə orqanspesifik markerlərin səviyyəsinin təyini 

"sendviç" üsulu ilə immunoferment analizinə əsaslanaraq kəmiyyət 

metodu ilə aparılmışdır. 

Bağırsaq mikroflorasının balansını aşkar etmək üçün nəcis 

kütlələsinin disbakterioza müayyənəsi aparılmışdır. 

Yenidoğulanın vəziyyətini ağırlaşdıran səbəb kimi TORCH 

qrupu bətndaxili infeksiyaları istisna etmək üçün immunoferment 

analizi vasitəsi ilə qanın seroloji müayinəsi aparılmışdır. Bətndaxili 

sepsisi istisna etmək üçün həyatın ilk günlərindən bioloji mühitlərin 

bakterioloji müayinəsi və C-reaktiv zülalın təyini həyata keçirilmiş-

dir. 

Nəticələrin statistik işlənməsi üçün SPSS Statistics 20 

proqramlar paketindən istifadə olunmuşdur. Qrupların göstəriciləri 

arasındakı fərqin statistik dürüstlüyü parametrik – t-Stüdent (normal 

paylanma hallarında) və qeyri-parametrik U-Mann-Uitni meyarları 
ilə təyin edilmişdir. Dispersiya analizi bir faktorlu one-way ANOVA 

testi ilə aparılmışdır. Klinik laborator parametrlər arasında ələqənin 

müəyyən edilməsi məqsədi ilə Spirmen ranqlı korrelyasiya əmsalının 

təyini ilə korrelasiya analizi aparılmışdır. Patologiyaların proqnozlaş-

dırılması üçün addım-addım xətti reqressiya analizindən istifadə 

olunmuşdur və letal nəticənin proqnozlaşdırılması üçün riyazi model 

hazırlanmışdır. ROC analizi vasitəsi ilə markerlərin həssaslığı 

(diaqnostik həssaslıq (DH)) və spesifikliyi (diaqnostik spsifiklik 

(DS)) müəyyən edilmişdir.  
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İŞİN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Az cəkili yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların 

formalaşmasında antenatal faktorların rolu. 

 

 Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi (FMA+yarımqrupu) olan 

analardan doğulmuş yenidoğulanlar fəsadlaşmış mamalıq anamnezi 

olmayan (FMA-yarımqrupu) analardan doğulanlarla müqayisədə 

Apqar çədvəli ilə dürüst aşağı qiymətlə (5,79±0,29 ng/ml qarşı 

6,46±0,16 ng/ml, р=0,048), yüksək respirator (38,5% 25% qarşı, 

р=0,041) və mikrosirkulyator pozğunluqlarla (53,8% 25,5% qarşı, 

p<0,05) səciyyələnirdi. FMA olan analardan dünyaya gəlmiş 

yenidoğulanlarda NSE səviyyəsinin daha aşağı olması baş beynin 

strukturlarının stress vəziyyətlərə uyğunlaşmasına dəlalət edə bilər, 

beləki, bətndaxili dövrdə bir neçə zədələyici təsirə məruz qalmış 

yenidoğulanların neyrositləri doğuş asfiksiyasına daha zəif cavab 

nümayiş etdirir (52,2±5,7ng/ml – FMA+ yarımqrupunda, 62,2±1,7 

ng/мл – FMA- yarımqrupunda, p=0,02) (cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

NSE-nin müayinə olununan yenidoğulanlarda erkən neonatal 

dövrün dinamikasında səviyyəsi 

 

Göstərici Qrup M ±m 
95% Eİ 

Р р1 
YS AS 

NSE 

1-3 sutka 

FMA – (n=60) 57,6 2,2 53,0 62,1 <0,001  

FMA+ (n=16) 55,0 5,4 42,5 67,6 <0,001 0,844 

Nəzarət (n=15) 25,0 1,8 21,3 28,8   

NSE 

7-10 

sutka 

FMA – (n=32) 62,2 1,7 58,7 65,8 <0,001  

FMA+ (n=19) 52,2 5,7 38,3 66,1 <0,001 0,018 

Nəzarət (n=15) 17,5 1,1 15,3 19,8   
 

Qeyd: p – nəzarət qrupun göstəriciləri ilə fərqin statistik dürüstlüyü 

p1 – yarımqrupların  göstəriciləri arasında fərqin statistik dürüstlüyü 

 

Həyatın ilk günlərindən plazmada lipokalinin (213,72±11,57 

ng/ml – FMA+, 152,12±31,01 ng/ml – FMA -, р=0,092) və neonatal 



15 

dövrün sonuna LBP səviyyəsinin dürüst yüksəlməsi 

(38,40±3,01ng/ml – FMA+ yarımqrupunda, 28,17±2,9 ng/ml – 

FMA- yarımqrupunda, р=0,034), fəsadlaşmış mamalıq anamnezi 

olan analardan doğulan yenidoğulanların iltihabi proseslərə məruz 

qalmasına dəlalət edir (cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2 

LBP-nin müayinə olununan yenidoğulanlarda erkən neonatal 

dövrün dinamikasında səviyyəsi 

 

Göstərici Qrup M ±m 
95% Eİ 

Р р1 
YS AS 

LBP 

1-3 sutka 

FMA – (n=45) 31,67 2,59 26,45 36,88 <0,001  

FMA+ (n=24) 30,11 3,25 23,35 36,86 <0,001 0,914 

Nəzarət (n=15) 7,92 1,14 5,59 10,25   

LBP 

7-10 sutka 

FMA – (n=40) 28,17 2,91 22,21 34,14 <0,001  

FMA+ (n=21) 38,40 3,01 32,02 44,78 <0,001 0,034 

Nəzarət (n=15) 14,85 1,80 11,17 18,53   
 

Qeyd: p – nəzarət qrupun göstəriciləri ilə fərqin statistik dürüstlüyü 

p1 – yarımqrupların  göstəriciləri arasında fərqin statistik dürüstlüyü 

 

Hazırkı hamiləlik zamanı anemiyadan əziyyət çəkən analardan 

olan yenidoğulanlarda (anemiya+ yarımqrupu) doğuş vaxtı asfiksiya 

(Apqar 5,17±0,32 – anemiya+ yarımqrupu, 6,09±0,28 – anemiya - 

yarımqrupu, р=0,034) və respirator distress sindrom (27,7% – 

anemiya+ yarımqrupu, 15,9% – anemiya- yarımqrupu, р=0,11) 

postnatal dövrdə də hipoksik vəziyyətin persistensiyasına şərait 

yaradır, bu da periferik orqanların daha kəskin zədələnmə xarakteri 

ilə müşayiət olunur. 

Anemiya - yarımqrupuna (5,45 ± 2,29 ng/ml), həm də nəzarət 

qrupuna (2,74 ± 0,29 ng/ml) nisbətən anemiya+ yarımqrupunda I-

FABP-ın yüksək konsentrasiyasının (11,15 ± 5,46 ng/ml) dəlalət 

etdiyi bağırsaqların işemik zədələnməsi öz növbəsində həm həzm 

sisteminin selikli qişa baryerinin bərpa olunmasına və bakterial 

translokasiyanın qarşısının alınmasına yönəlmiş trefoil faktorun 

ekspressiyasının artması şəklində regenerativ cavabı induksiya etmiş 
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olur (29,7±6,0 ng/ml – anemiya+ yarımqrupunda, 18,4±7,2 ng/ml – 

anemiya - yarımqrupunda, р=0,29). Lakin selikli qişa baryerinin 

digər qoruyucu struktur komponenti musin-2-nin paralel 

yüksəlməməsi bu kompensator mexanizmin işlək olmadığını göstərir 

(11,1±1,4 ng/ml – anemiya + yarımqrupunda, 13,0±1,9 ng/ml – 

anemiya– yarımqrupunda, р=0,835), bu da klinik olaraq 

qastrointestinal sindrom ilə təzahür edir. 

Anemiyalı analardan dünyaya gəlmiş yenidoğulanların 

böyrəklərinin kanalcıq aparatının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

nəzarət qrupu və anemiya - yarımqrupu ilə müqayisədə lipokalilinin 

dürüst yüksək (р < 0,001) səviyyəsini nümayiş etdirir (181,2±10,9 

ng/ml – anemiya+yarımqrupunda, 85,8±5,4 ng/ml– anemiya- 

yarımqrupunda, 90,3±4,5 ng/ml – nəzarət qrupunda, p<0,001).  

LFABP plazma konsentrasiyası anemiya+ (2,55±0,4 ng/ml) 

yarımqrupunda anemiya – yarımqrupuna nisbətən dürüst yüksəkdir 

(1,51±0,31 ng/ml, р=0,02). 

Preeklampsiya ilə ağırlaşmış hamiləlik dölün inkişafdan qalması 

(60,5% - preeklampsiya yarımqrupu+, 27,3% - preeklampsiya- 

yarımqrupu -, р=0,002) və asfiksiya vəziyyətində doğulma riski ilə 

assosiasiya olunur (5,22±0,37 - preeklampsiya yarımqrupu+, 6,09±0,28 

- preeklampsiya yarımqrupu -, р=0,06), dölün və yenidoğulanın 

vəziyyətinə mühüm təsir göstərərək, yüksək neonatal ölümlə 

nəticələnir (p < 0,05). Müqayisə olunan yenidoğulanlar arasında orqan 

disfunksiyasını əks etdirən markerlərin səviyyəsində statistik 

baxımdan mühüm fərqin olmaması onu göstərir ki, səbəbindən asılı 

olmayaraq xroniki hipoksiya universal zədələyici faktor olaraq, 

orqanizmdə metabolik və fizioloji proseslərin gedişinə qabarıq 

arzuolunmaz təsir göstərir. Istisna preeklampsiyalı analardan doğulmuş 

körpələrdə zədələnməsi daha kəskin və davamlı xarakter daşıyan 

böyrəklər təşkil etmişdir. Böyrəklərin zədələnməsi eyni vaxtda 

qlomerulyar və kanalcıq aparatının patoloji prosesə cəlb olunması ilə 

müşayiət olunur. Yumaqcıq filtrasiyasından fərqli olaraq kanalcıq 

epitelisinin zədələnməsi daha uzun sürür. KIM-1 səviyyəsi əsas qrupun 

hər iki yarımqrupunda (preeklampsiya + və preeklampsiya–) həyatın ilk 

günlərindən dürüst yüksək olmuşdur. Lakin həyatın 7–10-cü gününə bu 

markerin konsentrasiyası preeklampsiya- yarımqrupunda azalmağa 
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meylli olduğu halda, preeklampsiyalı analardan doğulmuş körpələrdə 

yüksək qalmış, nəzarət və preeklampsiya- yarımqrupun göstəricisindən 

dürüst olaraq fərqlənmişdir (р < 0.05 – preklampsiya- yarımqrupuna 

nisbətən; р < 0,001 – nəzarət qrupa nisbətdə) (qrafik 1). Preeklampsiya 

və xroniki bətndaxili hipoksiya yenidoğulanlarda embrional 

yumaqcıqların sayının çoxluq təşkil etməsi ilə nefronların miqdarının 

azalmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, doğularkən yetkinlsizlik və 

erkən postnatal dövrdə daha intensiv inkişaf böyrək kanalcıq 

epitelisinin hipoksiyaya daha həssas olmasına səbəb olur. 

 

 

 

 

 

Qeyd: statistik əhəmiyyətli fərq: 

* - p <0,05 - nəzarət qrupuna nisbətən

^ - p <0,05 - müqayisə yarımqrupuna nisbətən. 

Qrafik 1. Müqayisə yarımqruplarında KIM-1 səviyyəsi. 

Hamiləliyi düşük təhlükəsi ilə fəsadlaşan analardan doğulan 

körpələrin (HDT+ yarımqrupu) perinatal patologiyalarının strukturunda 

bətndaxili hipotrofiyanın rast gəlmə tezliyi diqqəti cəlb edir (50% - 

HDT+ yarımqrupunda, 45,9% - HDT- yarımqrupunda, р=0,04). 
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daha həssas və kövrək olduğu üçün, hamiləliyi düşük təhlükəsi ilə 

fəsadlaşan qadınlardan doğulmuş körpələrin müalicəsində bu nəzərə 

alınmalıdır. Xroniki hipoksiya iltihabın endogen səbəbi kimi bu qrup 

uşaqlarda sidik və plazma lipokalininin miqdarının davamlı şəkildə 

artması ilə təzahür edir (212,2±6,8 ng/ml – HDT+ yarımqrupu, 

151,5±14,7 ng/ml – HDT - yarımqrupu, р=0,01). 7-10 sutkada 

sidikdə işemiya markerinin (KİM-1) yüksək konsentrasiyası böyrək 

toxumasının histotoksik hipoksiyasını əks etdirir (p=0,043) (qrafik 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Qeyd: statistik əhəmiyyətli fərq: 

         * - p <0,05 - nəzarət qrupuna nisbətən 

         ^ - p <0,05 - müqayisə yarımqrupuna.nisbətən 

 

Qrafik. 2. Müqayisə olunan yarımqruplarda KIM-1 səviyyəsi 

 

Hamiləliyin pozulma təhlükəsi olan qadınlardan doğulan 

uşaqlarda LFABP artması bir tərəfdən işemiyanın olmasını, digər 

tərəfdən isə toxuma hipoksiyası zamanı yağ turşularının 

oksidləşməsinin pozulmasına cavab olaraq adaptasiya mexanizminin 

aktivləşməsini əks etdirir (12,68±2,05 ng/ml - HDT yarımqrupu+ 

6,94±1,79 ng/ml - HDT yarımqrupu- , р=0,045). 

1,26±0.35

1,5±0.578*

0,3±0.05

0,86±0.16*

1.8±1.06*^

0,24±0.04

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

HDT- HDT+ nəzarət

1-3 sutka

7-10 sutka



19 

Hamiləliyin ağırlaşmış gedişi zamanı təbii yolla anadan olmuş 

az çəkili yenidoğulanlarlar qeysəriyyə əməliyyatı ilə xaric edilmiş 

körpələrlə müqayisədə erkən neonatal dövrün daha kəskin 

dezadaptasiya pozuntuları ilə səciyyələnirlənirlər. Apqar şkalası ilə 

aşağı balla qiymətləndirmənin (5,81±0,23 – qeysəriyyə kəsiyi+, 

5,12±0,24 - qeysəriyyə kəsiyi+) dəlalət etdiyi perinatal stress, orqan 

və toxumalarda işemiya ilə əlaqəli çox mərhələli patoloji proseslərin 

yaranmasına və bətndaxili hipoksiya şəraitində inkişaf edən az çəkili 

yenidoğulanların funksional yetkinsizlik və baş beynin strukturların 

qeyri-sabitliyi fonunda onların nevroloji statusunda və mədə-bağırsaq 

traktında arzuolunmaz şəkildə əks olunur. Təbii yolla doğulan 

körpələr MSS funksiyalarının ləngiməsinin dürüst yüksək tezliyi ilə 

xarakterizə olunurlar (p = 0,039). Baş beyinin ultrasəs və 

dopplerometrik müayinəsi zamanı PVL-ın rast gəlmə tezliyinə görə  

yarımqruplar arasında dürüst fəg olmasada, 3-cü dərəcəli 

intraventrikulyar qansızma və yan mədəciklərin diyatasiyası 

(p=0,007) vaginal yolla xaric edilən uşaqlarda təsadüf etmişdir.   

Lakin immunkimyəvi müayinə MSS-nin vəziyyətini əks etdirən 

göstəricilərin  doğuşun aparılma yolundan asılılığını müəyyən 

etmədi. NMDA reseptorlarına qarşı olan antitellərin miqdarı birinci 

ölçmədə müqayisə yarımqrupları arasında fərglənmirdi  (3,96±0,32 

ng/ml – qeysəriyyə- yarımqrupunda, 3,92±0,45 ng/ml – qeysəriyyə + 

yarımqrupunda, р=0,99). Dinamikada antitellərin səviyyəsinin 

azalması vaginal doğuşdan olan yenidoğulanlarda daha qabarıq 

xarakter daşıyırdı (3,36±0,32 ng/ml – qeysəriyyə- yarımqrupunda, 

3,72±0,73 – qeysəriyyə+ yarımqrupunda, р=0,79). NSE miqdarı isə 

qeysəriyyə+ yarımqrupunda azalmaya, qeysəriyyə- yarımqrupunda 

isə artmağa meyil göstərib (55,6±2,9 ng/ml – qeysəriyyə- 

yarımqrupunda, 66,1±2,4 ng/ml – qeysəriyyə+ yarımqrupunda, 

р=0,99, 1-3 sutka; 60,75±2,5 ng/ml – qeysəriyyə- yarımqrupunda, 

58,75±3,64 ng/ml – qeysəriyyə+ yarımqrupunda, р=0,27, 7-10-cu 

sutkada). 

Bu qrup yenidoğulanlarda qastrointestinal pozğunluqların 

klinik təzahürləri IFABP (5,56±0,94 ng/ml – qeysəriyyə- yarımqru, 

3,14±0,9 ng/ml – qeysəriyyə + yarımqrupu, p=0,08) və ITF 

(27,8±4,8 ng/ml – qeysəriyyə- yarımqru, 16,2±3,1 ng/ml qeysəriyyə 
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+ yarımqrupu, p=0,05) artması ilə müşayiət olunur ki, bu da mədə- 

bağırsaq sistemində işemizasiyanın və iltihabi dəyişikliklərin 

kəskinliyini nümayiş etdirir. Beləliklə, perinatal risk olduqda az 

çəkili yenidoğulanların qeysər kəsiyi ilə xaric edilməsi məqsədə 

uyğun hesab olunur. 

Hestasiya yaşı və doğum kütləsindən asılı olaraq orqan 

disfunksiyasının xüsusiyyətləri 

Hestasiya yaşından asılı olaraq orqanospesifik markerlərin 

müqayisəli analizi zamanı həyatın ilk günündə böyrəklərin 

zədələnmə molekulunun (KİM-1) daha yüksək səviyyəsi vaxtında 

doğulan körpələrdə müəyyən olunmuşdur. Bu göstərici vaxtından 

qabaq doğulan körpələrin göstəricilərindən iki dəfə yüksək olub və 

yetkin uşaqların böyrək toxumasının işemiyasına daha kəskin cavab 

reaksiyasına malik olduqlarını əks etdirir (1,66±0,14 ng/ml -  1-ci 

qrupda, 1,02±0,11 ng/ml – 2-ci və 0,84±0,13 ng/ml – 3-cü qrupa 

qarşı,  р<0,001). Əsas qrupu təşkil edən yenidoğulanlarda L-FABP 

plazma konsentrasiyası nəzarət qruplarının göstəricilərindən qeyri – 

dürüst yüksək olmuşdur (p>0,05). Hestasiya yaşından asılı olaraq 

qruplar arasında dürüst fərq aşkar etməsək də, bu zülalın nisbətən 

yüksək konsentrasiyası vaxtında doğulan körpələrdə (2,69±0,41 

ng/ml), ən aşağı konsentrasiyası isə dərin yarımçıqdoğulan uşaqlarda 

aşkar edilmişdir (2,24±0,51 ng/ml). Əldə edilən nəticə mümkündür 

yetkin olmayan yenidoğulanların qaraciyərin funksional imkanlarının 

aşağı olması ilə əlaqəlidir.  

Vaxtından əvvəl doğulan  körpələrdə MUС-2 səviyyəsi ilk 

ölçmə zamanı 2-ci və 3-cü qruplarda demək olar ki, eynidir və 

vaxtında doğulmuş körpələrin göstəricilərindən qeyri- dürüst olaraq 

geri qalır. 7-10-cu günlərdə vaxtında doğulan körpələrlə vaxtından 

əvvəl doğulan körpələr arasında fərqin dürüst olması, vaxtından 

əvvəl doğulan körpələrdə intestinal baryerin aşağı reparativ 

qabiliyyətini nümayiş etdirir (qrafik 3). Sekretor musinlərdən fərqli 

olaraq neonatal dövrün ilk günlərində intestinal trefoil faktorun (ITF) 

ekspressiyası həm vaxtında, həm də vaxtından əvvəl doğulan 

körpələrdə sağlam yenidoğulanlara nisbətən dürüst olaraq yüksək 

olmuşdu (p<0,05). Bu markerin dinamikada səviyyəsi hər 3 qrupda 

azalsada nəzarət qruplarının göstəricilərindən yüksək qalır. 1 - 3-cü 
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günlər dərin yarımçıqdoğulmuş körpələr bu göstəricinin üstünlük 

təşkil etməsi ilə səciyyələnir və bu qrupda İTF-in səviyyəsi yalnız 

vaxtında doğulan  körpələrin eyni adlı göstəricidən deyil, həm də 2-ci 

qrupa daxil olan vaxtından əvvəl doğulmuşların göstəricilərdən 

dürüst yüksək olmuşdur (33,0±5,5 ng/ml – 3-cü qrupda, 25,8±4,2 

ng/ml – 1-ci və 19,1±1,8 ng/ml – 2-ci qrup yenidoğulanlarda, 

p<0,05) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qeyd: *- p < 0,01 – 1-ci və 2-ci qrup arasında fərqin dürüstlüyü 

 

Qrafik. 3. Müqayisə olunan qruplarda musin-2 səviyyəsi. 

 

Neonatal dövrün əvvəlində I-FABP ən yüksək göstəricisi 

vaxtında doğulmuş körpələrdə qeydə alınır ki, buda yetkin 

enterositlərin həmin zülalı istehsal etmə qabiliyyəti ilə əlaqəlidir.  

Dinamikada bu göstəricinin səviyyəsi vaxtında doğulmuş körpələrdə 

3,7 dəfə azalaraq, sağlam yenidoğulmuşların göstəricilərindən 

fərqlənmir (1,48 ±0,32 ng/ml 2,95±0,33 ng/ml). 2-ci qrupda isə bu 

zülalın miqdarı ilk günə nisbətən kəskin şəkildə artır (15,49±3,96 

ng/ml) və 7-10-cu sutkada 1-ci və 3-cü qrupun müvafiq 

göstəricilərisindən dürüst olaraq fərqlənir (p<0,001) (qrafik 4). 
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Qeyd: Qrupların göstəriciləri arasında fərqin statistik dürüstlüyü: 

*- p < 0,05 – 1-ci və 2-ci qrup arasında  

# - p < 0,05 – 2-ci və 3-cü qrup arasında  

 

Qrafik. 4. Müqayisə olunan qruplarda zərdab IFABP səviyyəsi. 

 

Orqanospesifik markerləri çəkinin hestasiya yaşına görə 

müvafiq olub olmamasına əsasən müqayisə etdikdə, NSE-nin 

konsentrasiyasının HYK (hestasiya yaşına görə kiçik) dərinyarımçıq 

doğulanlarda HYM (hestasiya yaşına uyğun) yarımqrupdakından 

dürüst yüksək olması müəyyən edilib (р=0,008) (qrafik 5). 
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yenidoğulan yarımqrupları arasında plazma və sidikdə lipokalinin 

səviyyəsinin analizi göstərdi ki, 1-3-cü günlər HYM olan 

yenidoğulanların yarımqrupunda HYK olan yenidoğulanlar 

yarımqrupu ilə müqayisədə plazma lipokalinin yüksək səviyyəsi ilə 

(177±40,6 ng/ml – HYK yarıçqrupda 80,7±41,9 ng/ml – HYM 

yarımqrupda, р=0,012) müəyyən olunur, amma 7-10-cu günlər bu 

maddənin plazma konsentrasiyası HYK olan yenidoğulanlar 

yarımqrupunda 2,5 dəfə artaraq (168,0±33,7 ng/ml, р=0,05) HYM 

olan yenidoğulanların yarımqrupundakı göstəricilərindən bir qədər 

yüksək olur (р>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qeyd: ^- 3-cü qrupun yarımqrupları arasında fərqin dürüstlüyü 

 

Qrafik 5. Əsas qrupun yarımqruplarında NSЕ səviyyəsi. 
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səviyyəsinin artması hestasiya yaşına görə kicik yenidoğulanların 

böyrəklərinin həssas və kövrək olmasına dəlalət edir. Bu isə öz 

növbəsində qabıq nefronların sayının kifayyət qədər olmaması, 

yetkin olmayan böyrəklərin postnatal ontogenez dövrünün yüksək 

metabolik tələbatlarına qısa zamanda uyğunlaşa bilməməsi ilə 

əlaqədar ola bilər 

1-ci qrupun HYK yenidoğulanlar yarımqrupunda sidikdə 

LFABP səviyyəsi HYM olan yenidoğulanların göstəricilərindən 10 

dəfə, 2-ci qrupda isə iki dəfədən yüksək olur, lakin yarımqruplar 

arasında statistik baxımdan mühüm fərq olmur (8,97±3,31 ng/ml – 

HYK yarımqrupda 0,83±0,24 ng/ml – HYM yarımqrupda, р=0,63 – 

1-ci qrup; 10,23±3,82 ng/ml– HYK yarımqrupda 4,56±1,08 ng/ml - 

HYM yarımqrupda, р=0,75 – 3-cü qrup). 3-cü qrupda əksinə olaraq 

bu markerin səviyyəsi hestasiya yaşına görə kiçik olan 

yenidoğulanlarda hestasiya yaşına müvafiq olan yenidoğulanların 

göstəricilərindən qeyri – dürüst azdır (12,94±4,36 ng/ml – HYM 

yarımqrupunda, 2,29±0,67ng/ml – HYK yarımqrupda, р=0,43). 

Vaxtında doğulan HYK olan yenidoğulanlarda bu zülalın plazma 

konsentrasiyasının dinamikası (pLFABP) dürüst azalması ilə 

səciyyələnirlər (p<0,05). 

İntestinal işemiya markerinin (IFABP) miqdarı ilə bağlı 

statistik mühüm fərq 2-ci qrupun yarımqrupları arasında aşkar 

edilmişdir. 2-ci qrupa daxil olan vaxtından əvvəl doğulanlarda bu 

markerin konsentrasiyası HYM olan yarımqrupunda 2,4 dəfə, HYK 

olan yarımqrupda isə 8,8 dəfə artır, bu artım hestasiya yaşına görə 

kiçik olan yenidoğulanların yarımqrupunda daha dürüst xarakter 

daşıyır (9,97±4,28 ng/ml – HYM yarımqrupda, 24,9±6,83 ng/ml 
HYK olan yarımqrupda, р=0,05). Mümkündür, hestasiya yaşına görə 

kiçik olan yenidoğulanlarda həzm sisteminin yetkinsizliyi fonunda 

enteral qidalanmaya keçid hemodinamik pozğunluqlar və bağırsağın 

işemizasiyası ilə müşayət olunur.  

Mukozal sekretin əsas komponentlərinin səviyyəsi HYK olan 

yarımqrupda postnatal dövrün 1-3 sutkalarında HYM olan 

yarımqrupun eyni adlı göstəricilərindən yüksəkdir. Statistik cəhətdən 

əhəmiyyətli fərq 1-ci qrupda musinə görə (20,6±0,1 ng/ml - HYK 

olan yarımqrupda, 15,2±0,7 - HYM olan yarımqrupda, р=0,035), 2-ci 
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qrupda isə İTF-ə görə (54,1±2,8 ng/ml - HYK olan yarımqrupda, 

19,8±3,7 ng/ml - HYM olan yarımqrupda, p<0,001) müəyyən edilib. 

(Dinamikada, HYK körpələrdə bu göstəricilərin azalmasını müşahidə 

etdik (41,4 ± 8,4 ng / ml həyatının 1-3 günündə, 15,7 ± 2,7 ng / ml - 

həyatın 7-10 günündə, p<0,05). 

Beləliklə, xroniki hipoksiya sistem səviyyəsində təzahür edən 

poliorqan, multifunksional pozuğunluqların olması ilə xarakterizə 

olunur. Onların təzahür səviyyəsi arzuolunmaz amilin təsir 

müddətindən və ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. 1-ci və 2-ci qrupda 

neyrospesifik markerlər arasında dürüst fərq olmadığı halda, 3-cü 

qrupda hestasiya yaşına görə kiçik olan yenidoğulanlarda NSE 

miqdarının dinamikada artması MSS zədələnməsinin gecikmiş 

manifestasiyasını əks etdirir (apoptoz). HYK olan yenidoğulanlarda 

böyrək zədələnməsi hestasiya yaşından asılıdır. 1-ci və 2-ci qrupda 

HYM olan yenidoğulanlarla HYK olanlarla müqayisədə həyatın ilk 

günlərindən KİM-1 və lipokalinin yüksək səviyyəsi LFABP artması 
ilə birlikdə baş verir ki, buda böyrəklərin kanalcıq aparatının 

zədələnməsi zamanı antioksidant müdafiənin işə düşməsi ilə 

müşayiət olunmasını göstərir. 3-cü qrupda böyrək işemiyası 

markerlərinin artması fonunda LFABP-ın sidikdə konsentrasiyasının 

azalması hestasiya yaşına görə kiçik dərin yarımçıqdoğulmuş 

uşaqlarda kompensator mexanizmlərin yetməməzliyinə dəlalət edir. 

Hestasiya yaşına görə kicik olan yenidoğulanlarda intestinal 

disfunksiyanın xarakter özəlliyi bağırsaqların işemiyası fonunda 

selikli qişa baryerinin qoruyucu komponentlərinin 2-ci qrupda daha 

kəskin təzahür edən tükənməsi olmuşdur. Antiendotoksin müdafiə 

markerinin hestasiya yaşına görə kiçik dərin yarımçıqdoğulmuşlarda 

dürüst artması yenidoğulanların bu qrupunda bakterial 

translokasiyanın kəskinliyini əks etdirir. 

 Perinatal patologiyaların orqan disfunksiyasının 

xarakterinə və təzahürünə təsiri 

Müəyyən olunmuşdur ki, doğuş vaxtı asfiksiya keçirmiş az 

çəkili yenidoğulanlar üçün səciyyəvi cəhət posthipoksik genezə 

malik orqan və sistem pozuntularının yüksək tezliklə aşkar 

olunmasıdır. Həyatın ilk günlərində həm NSE-nin (60,86±2,6 ng/ml 

– asfiksiya+ yarımqrupu, 47,49±9,4 ng/ml –asfiksiya - yarımqrupu, 
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25,03±1,83 ng/ml – nəzarət qrupu), həm də NR2-nin (4,46±0,83 

ng/ml – asfiksiya+ yarımqrupu, 3,06±0,45 ng/ml – asfiksiya- 

yarımqrupu-, 1,13±0,05 ng/ml – nəzarət qrupu) yüksək göstəriciləri 

onu göstərir ki, perinatal hipoksiya hüceyrə membranlarının 

keçiriciliyinin artmasına, nekroz və / və ya apoptoz nəticəsində 

neyronların məhv olmasına, hematoensefalik baryerinin strukturunun 

tamlığının pozulmasına, beyin antigenlərinin sistem qanı axınına 

daxil olmasına və immun sistemini beyin əleyhinə anticismlər 

istehsal etməyə sövq edən proseslərə təkan verir. Perinatal 

hipoksiyanı müşayyət edən sistem və periferik qan dövranının, 

oksigenin mənimsənilməsinin və toxumalara çatdırılmasının 

pozğunluqları böyrək parenximasının ikincili zədələnməsinə səbəb 

olan bir sıra patofizioloji və patobiokimyəvi kaskadların inkişafına 

gətirib çıxarır. Asfiksiyaya məruz qalan körpələrdə sidikdə 

lipokalinin 1-3 sutkada asfiksiyasız doğulan yarımqrupa daxil olan 

uşaqların göstəricisindən 2 dəfəyədək yüksəkdir (178,8±69,1-, 

asfiksiya+ yarımqrupu, 99,3±14,8 – asfiksiya- yarımqrupu, р=0,05). 

Asfiksiyada doğulan körpələrdə LFABP-nin sidikdə 

konsentrasiyasının asfiksiyasız doğulan yarımqrupa və nəzarət 

grupuna nisbətən dürüst artması (17,02±3,4 ng/ml – 

asfiksiya+yarımqrupu, 6,3±0,6 ng/ml – asfiksiya-yarımqrupu, 

р=0,046) böyrək toxumasının zədələnməsi zamanı antioksidant 

müdafiə sisteminin gərginləşməsinə dəlalət edir. Həyatın ilk 

günlərindən sidikdə LFABP səviyyəsinin dürüst yüksək olması 

böyrəklərin zədələnməsinin işemik genezini istisna etmir. 

Mədə-bağırsaq traktının patoloji (MBT) prosesə qoşulması ağır 

hipoksik zədələnmənin məntiqi nəticəsidir. MBT-nın zədələnməsi 

asfiksiya keçirmiş yenidoğulanlarda ilk dəqiqələrdə 

hemodinamikanın, o cümlədən regional, mezenterial qan dövranının 

zəifləməsi ilə əlaqəlidir. Doğuş zamanı kəskin asfiksiyaya məruz 

qalmış yenidoğulanlarda sidikdə İFABP-ın (5,06±0,2 ng/ml – 

asfiksiya+ yarımqrupu, 0,76±0,1 ng/ml – asfiksiya- yarımqrupu, 

p<0,05) və İTF-in (37,3±9,0 ng/ml – asfiksiya+ yarımqrupu, 

15,58±3,7 ng/ml asfiksiya- yarımqrupu, р=0,05) səviyyəsinin dürüst 

artmasının dəlalət etdiyi intestinal işemiya və iltihabi cavab reaksiya 

antiendotoksin aqressiya markerinin kompensator artması ilə 
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müşayiət olunmur. 

Az çəkili yenidoğulanlarda doğuş asfiksiyası orqanların 

patologi prosesə qoşulmasının mərhələli xarakter daşıması ilə 

səciyyələnir, belə ki, mərkəzi sinir sisteminin və böyrəklərin erkən, 

intestinal baryerin isə təxirə salınmış zədələnməsi baş verir. 

Sonrakı mərhələdə MSS-nin zədələnmə xarakterinin 

orqanospesifik markerlərin səviyyəsinə və dinamikasına təsirini 

öyrənilmişdir. Əsas qrupu təşkil edən yenidoğulanlarda neyrospesifik 

zülalların yüksək səviyyəsi, neyrosonoqrafiyada dəyişiklik olmayan 

hallarda belə MSS-də hüceyrə səviyyəsində destruktiv 

dəyişikliklərinin olduğunu əks etdirir. Periventrikulyar 

leykomalyasiya (PVL) zamanı NR2-yə yöməlmiş anticisimlərin 

(6,76±1,23ng/ml – PVL olan yenidoğulanlar, 3,34±0,04 ng/ml – 

neyrosonoqrafiyada struktur dəyişiklik olmayan yenidoğulanlar, 

p<0,05) və LBP-nin yüksək səviyyəsi (45,54±0,91 ng/ml– PVL olan 

yenidoğulanlar, 27,72±3,06 ng/ml – neyrosonoqrafiyada struktur 

dəyişiklik olmayan yenidoğulanlar, p<0,05) PVL zamanı MSS-nin 

daha dərin və müştərək (hipoksiya-işemiya, iltihab) zədələnməsini 

əks etdirir. 

MSS-nin hemorragik zədələnməsi olan yenidoğulanlarda 

IFABP-ın 1-3-cü sutkadan yüksək olması (8,01±1,22 ng/ml–

hemorragik zədələnmə olan yarımqrupda, 2,02±0,57 ng/ml – 

neyrosonoqrafiyada dəyişiklik olmayan yarımqrupda, p=0,08) və və 

7-10-cu sitkalarda artması (8,47±3,39 ng/ml) uzun müddətli oksigen 

aclığından sonra enteral qidalanma və intestinal kolonizasiyaya 

cavab olaraq baş verən reperfuzion ağırlaşmalar ilə əlaqədar ola bilər. 

Neyrosonografiyada struktur dəyişiklik olan uşaqlarda ITF-in yüksək 

səviyyəsi (39,12±7,62 ng/ml – baş beyinə qansıma olan yarımqrupda, 

16,7±5,3 ng/ml – neyrosonoqrafiyada dəyişiklik olmayan 

yarımqrupda, р=0,03) ilə birlikdə MUC-2 aşağı konsentrasiyası 

(12,47±1,64 ng/ml -struktur dəyişiklik olan, 17,43±1,09 ng/ml - 

struktur dəyişiklik olmayan, р=0,04) qədəhə bənzər hüceyrələrin 

sekretor funksiyasının tükənməsini, ITF-nin isə iltihaba cavab olaraq 

musin sintezinə stimullaşdırıcı təsirinin saxlanmasını əks etdirir. 

MUC-2 və trefoil faktor arasında olan mütənasibliyin pozulması 

MSS-nin ağır dərəcəli zədələnməsi zamanı musinlərin müdafiə 
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funksiyalarının və regenerator potensialının zəifləməsinə səbəb olur. 

Respirator distress sindromun (RDS) əsas qrupa daxil olan 

yenidoğulanların orqanospesifik markerlərinin səviyyəsinə təsirini 

müəyyən etmək məqsədi ilə yenidoğulanlar 2 yarımqrupa 

bölünmüşdürlər: 1-ci yarımqrup RDS olan uşaqlar (RDS+), 2-ci 

yarımqrup – RDS olmayan yarımqrup (RDS-). RDS olan 

yarımqrupda 1-ci sutkada aNR2 səviyyəsi(3,76±0,24 ng/ml)  nəzarət 

qrupunun göstəricilərindən yüksək olmuş (1,13±0,05 ng/ml), lakin bu 

qrup uşaqlarda baş beyinə qansızmanın daha yüksək tezliklə təsadüf 

etməsinə baxmayaraq bu göstəricinin səviyyəsi RDS- olan 

yarımqrupla(3,76±0,24 ng/ml, p<0,05) müqayisədə dürüst aşağı 

olmuşdur. 

Bunu RDS+ yarımqrupu təşkil edən yetkin olmayan uşaqların 

immun cavab reaksiyalarının zəif olması ilə izah etmək olar. 

Dinamikada bu markerin səviyyəsi hər iki yarımqrupda azalır və 

RDS- yarımqrupunda bu azalma daha qabaqrıq xarakter 

daşıdığındam respirator sindrom olan körpələrin göstəricisi ilə 

bərabərləşir (p1-2=0,044 – 1-3 sutka, p7-10=0,644 – 7-10 sutka). 

Digər neyrospesifik markerində (NSE) səviyyəsi ilk ölçmədə 

RDS- olan yarımqrupda üstünlük təşkil edir. Bu göstəricinin 

dinamikada dəyişməsi yarımqruplarda əks istiqamətli olsada (RDS+ 

yarımqrupda artır, RDS- yarımqrupda azalır) dürüst fərq müəyyən 

olunmamışdır (52,87±4,1 ng/ml – 1-ci yarımgrupda, 59,4±3,3 ng/ml 

– 2-ci yarımqrupda, р1-2=0,630 – 1-3-cü sutka; 61,85±3,8 ng/ml – 1-

ci yarımqrupda, 56,5±5,8 ng/ml – 2-ci yarımqrupda, р1-2=0,220 – 7-

10 sutka).KİM-1 ilk sutkalarda hər iki yarımqrupda yüksək səviyyəsi 

böyrəklərin zədələyici faktorların təsirinə yüksək həssaslıq göstərən 

kanalcıq apparatının apikal zonasının zədələnməsinə dəlalət edir. 

Dinamikada bu göstəricinin səviyyəsi RDS olmayan 

yenidoğulanlarda 2 dəfə azalaraq nəzarət qrupunun göstəricilərindən 

dürüst fərqlənmir. RDS olan yarımqrupda bu göstəricinin nəzarət 

qrupu ilə müqayisədə dürüst yüksək olması göstərir ki, respirator 

pozğunluqlar fonunda hipoksik vəziyyətin persistensiyası bu orqanın 

işemik vəziyyətini dəstəkləyir (1,17±0,37 ng/ml – 1-ci yarımqrupda, 

1,06±0,26 ng/ml – 2-ci yarımqrupda, 0,98±0,27 ng/ml – nəzarət 

qrupunda, р=0,612 – 1-ci və 2-ci yarımqruplar arası 1-3 sutkada; 
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0,98±0,27 ng/ml – 1-ci yarımqrupda, 0,53±0,23 ng/ml – 2-ci 

yarımqrupda, 0,24±0,04 ng/ml – nəzarət qrupunda, р=0,182 – 1-ci və 

2-ci yarımqruplar arası 7-10-cu sutkada). Eyni zamanda, işemiya-

reperfuziya şəraitində peroksidləşmə proseslərini zəiflədən yağ 

turşularını birləşdirən zülalın qaraciyər formasının səviyyəsi sidikdə 

(sLFABP) RDS olan yenidoğulanlarda RDS olmayan 

yenidoğulanlara nisbətən aşağıdır (9,1±2,0 ng/ml 22,7±8,1 ng/ml 

qarşı, р=0,154 – 1-3 sutkada, 7,2±1,6 ng/ml 13,73±4,4 ng/ml qarşı, 

р=0,175 – 7-10 sutkada). 

 Bu proteinin qanda olan konsentrasiyası da (qLFABP), məs 

RDS olan yenidoğulanlarda həyatın ilk həftəsinin sonuna əhəmiyyətli 

dərəcədə azalma ilə səciyyələnir (p <0.05) (2,31 ± 0.29 ng/ml – 1-ci 

yarımqrupda, 2,66 ± 0,79 ng/ml - 2 -ci yarımqrupda, 1,57 ± 0,08 

ng/ml - nəzarət qrupunda, р1-2 = 0,725 – 1-3 sutkada; 1,32 ± 0, 20 

ng/ml - 1 -ci yarımqrupdaqrupda, 2,46 ± 0,83 ng/ml - 2 -ci 

yarımqrupdaqrupda, 0,86 ± 0.10 ng/ml - nəzarət qrupunda, р1-2 = 

0,269 - 7-10-cu sutka). 

Hipoksiyaya məruz qalan hər iki yarımqrupda həyatın 1-3-cü 

günlərində I-FABP səviyyəsi həm plazmada, həm də sidikdə eyni 

adlı nəzarət qrupunun səviyyəsindən yüksəkdir. Dinamikada RDS 

olan yenidoğulanlarda bu markerin dəyəri 2 dəfə artır, lakin 7-10 

günə dürüst artım tənəffüs pozğunluğu olmayan yenidoğulanlar 

qrupunda geyd edilir ki (p<0.05), bu da həmin yarımqrupda olan 

körpələrin bağırsaqlarının selikli qişasının daha əhəmiyyətli 

işemiyaya məruz qalmasına dəlalət edir (qrafik 6). Bu yarımqrupda 

İFABP-nin kəskin artmaması tənəffüs pozğunluğunun qabarıq 

təzahürü fonunda enteral qidalanmanın gec başlanması ilə əlaqəli ola 

bilər. 

Bağırsağın selikli qişa baryerinin xüsusiyyətlərini təmin edən 

müsinin səviyyəsi (14,55 ± 1,13 ng/ml - 1 -ci yarımqrupda, 16,16 ± 

1.13 ng/ml - 2 -ci tarımqrupda, 17,6 ± 1,38 - nəzarət qrupunda ng/ml, 

р1-2 = 0,326 - 1-3 sutka, 10,77 ± 1,6 ng / ml - 1 -ci alt qrupda, 14,84 

± 1,36 ng/ml - 2 -ci yarımqrupda, 15,69 ± 1,56 ng/ml - nəzarət 

qrupunda p1-2 = 0,107 - 7-10 sutka), tənəffüs pozğunluğu sindromu 

olan yenidoğulanlarda həyatın ilk günləri ilə müqayisədə erkən 

neonatal dövrün sonuna dürüst azalmışdır (p<0.05). Mümkündür, bu 
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qrupu təşkil edən yenidoğulan uşaqların hestasiya yaşının aşağı 

olması ilə əlaqədar Goblet hüceyrələrinin yetkinsizliyi fonunda 

onların sürətlə tükənməsi baş verir. Beləliklə, tənəffüs pozğunluğu 

sindromu olan yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların fərdi 

xüsusiyyəti, baş verən dəyişikliklərin antioksidant müdafiənin 

çatmamazlığı fonunda baş verməsidir, bu da hüceyrə membranlarının 

struktur-funksional xüsusiyyətlərinin zədələnməsini dərinləşdirərək, 

bərpa proseslərini ləngidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qeyd: ^ p<0,05 –1-3-cu sutkanın göstəriciləri ilə fərqin statistik dürüstlüyü 

 

Qrafik 6. Tənəffüs pozğunluğu sindromu olan uşaqlarda  

İFABP plazma səviyyəsi. 

 

Hemodinamik baxımdan əhəmiyyətli olan arterial axacaq 

(HƏAA) splanxnik qan axınından “oğurluq” edərək və mezenterial 

hipoperfuziyaya səbəb olaraq bağırsaqların selikli qişasının işemik 

zədələnməsinin yüksək riski ilə assosiasiya olunur. IFABP-ın dürüst 

yüksək göstəriciləri (qrafik 7) ITF-in dürüst azalması ilə ifadə olunan 

qədəhə bənzər hüceyrələrin qeyri-kafi sekretor aktivliyi ilə 

assosiasiya olunur (15,0±0,63 ng/ml – HƏAA+ yarımqrupunda, 
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35,8±4,9 ng/ml – HƏAA- yarımqrupunda, р=0,014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qeyd: * p<0,05 – yarımqrupların göstəriciləri arasında fərqin statistik dürüstlüyü 

 

Qrafik 7. Açıq arterial axıxacağı olan yenidoğulanlarda  

IFABP plazma konsentrasiyası. 

 

Açıq arterial axacağın az çəkili yenidoğulanların orqan və 

sistemlərinin funksional vəziyyətinə təsirini öyrənməklə yanaşı, 

periferik qan axınının dolayı markeri olan "ağ ləkə" simptomunun 

müddətindən asılı olaraq orqanospesifik markerlərin səviyyəsini də 

təhlil etdik. "Kapilyarların dolma" vaxtından asılı olaraq əsas qrupun 

yenidoğulan uşaqları 3 yarımqrupa bölünmüşdür. Birinci yarımqrupa 

"ağ ləkə" simptomunun müddəti 0-3 saniyə olan 12 yenidoğulan  

körpə, ikinci yarımqrupa "ağ ləkə" simptomunun müddəti 4-6 saniyə 

olan 34 yenidoğulan, üçüncü yarımqrupa "ağ ləkə" simptomunun 

müddəti 7-10 saniyə davam edən 14 yeni doğulmuş körpə daxil 

edilmişdir. Araşdırmamızda, postnatal dövrün ilk günündə, NSE-nin 

və NR2 reseptorlarına qarşı olan anticisimlərin səviyyəsi 2-ci (3,9 ± 

0,28 ng/ml - aNR2, 114,9 ± 6,7 ng/ml - NSE) və 3-cü yarımqrupu 

təşkil edən yenidoğulanlarda (3,4± 0,37 ng/ml - aNR2, 129,5 ± 1,5 
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aNR2, 95,9 ± 17,9 ng/ml - NSE) bir qədər yüksək olmuş, lakin fərq 

statistik olmamışdır (p> 0.05). 

Sinir sisteminin zədələnmə markerlərindən fərqli olaraq, 

böyrək kanalcıqlarının kəskin işemik nekrozunu əks etdirən KIM-1 

səviyyəsi, 3-cü yarımqrupun yenidoğulanlarında əhəmiyyətli 

dərəcədə (p<0.05) 1-ci qrupdan yüksək olmuşdur (0.35±0.06 ng/ml, 

0,9±0.04 ng/ml – müvafiq olaraq 1 -ci və 3 -cü yarımqrupun 

göstəriciləri). Böyrəyin kəskin zədələnməsinin həssas prediktoru olan 

sidik NGAL səviyyəsini qiymətləndirərkən, 1-ci yarımqrup ilə 

müqayisədə (69.23±15.8), həm 2 -ci (180,3±22,8), həm də 3-cü 

yarımqrupu (173,7±31,6) təşkil edən yenidoğulanlarda bu maddənin 

daha yüksək dəyərləri aşkar edilmişdir, lakin fərq statistik olaraq 

əhəmiyyətli deyildi. Bağırsaqların epitelial hüceyrələrinin səthində 

qoruyucu selikli gel yaradan goblet hüceyrələrinin sekretor aktivliyi 

yarımqruplarda əks istiqamətli xüsusiyyətə malikdir. Həm 2-ci 

(33,6±5,7 ng/ml), həm də 3-cü yarımqruplarda (51,3±2,9 ng/ml) 

həyatın ilk günlərində intestinal trefoil faktor 1-ci yarımqrupun 

göstəricisi ilə (12,9±3,7 ng/ml) müqayisədə xeyli yüksək olmuşdur 

(p<0.05). Əksinə olaraq 3-cü yarımqrupun yenidoğulmuş 

körpələrində musinin səviyyəsi erkən neonatal dövrün sonuna qədər 

2,7 dəfə azalaraq (6.87±2.75 ng/ml) birinci yarımqrupun 

göstəricilərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir (16,20±0.4 ng/ml, p 

<0.05), bu isə, qabarıq perfuziya pozğunluğu olan yenidoğulanlarda 

bağırsaq mukozasının regenerativ potensialının azalmasını istisna 

etmir. 

Beləliklə, perinatal hipoksiya və onu müşayiət edən metabolik 

asidoz və hüceyrələrdə karbon qazının yığılması orqan 

disfunksiyasına səbəb olur və yenidoğulma dövrünün xəstəliklərin 

tanatogenezinin əsasını qoyur. Endotel disfunksiya və 

hipoperfüziyanun dolayı əlaməti olan "ağ ləkə" simptomu, ayrı-ayrı 

orqan və sistemlərin vəziyyətini qiymətləndirmək və perinatal 

hipoksiya şəraitində periferik qan axını pozğunluqlarını vaxtında 

aradan qaldırmaq üçün əlavə bir üsul olaraq istifadə edilə bilər. 

Qastrointestinal pozğunluğu olan yenidoğulanlar qrupunda 

mezenterial işemiya markerinin (IFABP) səviyyəsinin qalxması 

(21,84±0,84 ng/ml – qastrointestinal pozğunluğu olan, 6,44±2,7 
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ng/ml - qastrointestinal pozğunluğu olmayan, р=0,05) antiendotoksin 

immunitetinin gərginliyi (39,1±6,4 ng/ml– qastrointestinal 

pozğunluğu olan, 28,8±2,1 ng/ml – qastrointestinal pozğunluğu 

olmayan, р=0,05) və bağırsağın selikli qişasının müdafiə 

mexanizminin kompensator imkanlarını əks etdirən musin və trefoil 

faktorun aşağı səviyyəsi ilə müşayyət olunur ki, buda az çəkili 

yenidoğulanlarda musinlərin protektiv xüsussiyətlərini və yoğun 

bağırsağın selikli qişasının regenerator potensialını zəiflədir. 

Orqanospesifik markerlərin diaqnostik və proqnostik 

əhəmiyyəti 

Tədqiq olunan markerlərin MSS, qara ciyərin, böyrəklərin və 

mədə - bağırsaq sisteminin hipoksik zədələnməsinin diaqnostikasında 

əhəmiyyətini qiymətləndirmək üçün hər bir biomarkerin həssaslığını, 

spesifikliyini və limit qiymətini hesablamaq ücün ROC analizi 

aparılmışdır (cədvəl 3).  

 

Cədvəl 3 

MSS hipoksik zədələnməsinə məruz qalmış vaxtından əvvəl  

doğulmuş uşaqların həyatının 1-3-cü günündə venoz qan 

zərdabında və sidikdə təyin edilmiş markerlərinin ROC əyrilərin 

sahəsi 

 

Biomarker 

ROC əyrisi 

altında olan 

sahə 

Р DH 
Həssaslıq 

% 

Spesifiklik 

% 

Sn+ 

Sp 
BAD 

aNR2 0,997 <0,001 1,57 100 96,4 1,96 98,75 

NSE 0,522 0,738 46,43 92,3 29,9 1,93 61,1 

sIFABP 0,577 0,286 2,427 41 100 1,41 77,45 

KİM-1 0,705 0,01 0,235 76,9 75,0 1,52 71,7 

qLipokalin 0,587 0,217 145,7 32,6 96,4 1,29 70,75 

sLipokalin 0,341 0,018 57 54,5 85,7 1,4 68,6 

sFABP 0,512 0,873 8,49 41,4 100 1,41 81,3 

LBP 0,937 <0,001 11,13 0,98 85,7 1,84 94,3 

qIFABP 0,569 0,334 3,164 41,5 92,9 1,34 70,75 

sIFABP 0,857 <0,001 0,72 83,3 100 1,83 95,15 

ITF 0,703 0,01 18,35 65,4 92,9 1,58 74,55 

Muc-2 0,356 0,068 11,7 44,4 92,9 1,37 81,9 
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ROC əyrilərin analizi, istər vaxtında, istərsə də vaxtından əvvəl 

doğulan körpələrdə ROC əyrisi altında daha çox sahənin qlumatat 

reseptorlarına qarşı olan anticismlər üçün olmasını təyin edib, bu da 

həm bu göstəricinin diaqnostik əhəmiyyətə malik olduğuna, həm də 

başqa orqanlarla müqayisədə MSS-nin oksigen çatmamazlığı 

şəraitində daha həssas olduğuna dəlalət edir. Yüksək həssaslıq və 

spesifiklik bu modeli ideal hesab etməyə imkan verir. aNR2 istifadə 

etdikdə diaqnozun (BAD=
𝑃𝑃𝑉+𝑁𝑃𝑉 

2
) balans dəqiqliyi 97,85 təşkil 

edir. Vaxtında doğulmuş körpələrin böyrəklərinin zədələnməsi üçün 

sidik lipokalini diaqnostik əhəmiyyət kəsb etmiş, vaxtından əvvəl 

doğulmuş körpələrin qrupunda isə sidik lipokalini ilə yanaşı dürüst 

nəticə həm də KİM-1 üçün də hesablanmışdır. Mədə - bağırsaq 

sisteminin zədələnmə markerləri ilə bağlı vaxtında doğulmuş 

yenidoğulanlar üçün IFABP-ın sidik konsentrasiyası, trefoil faktor və 

musin, vaxtından əvvəl doğulmuş körpələr üçün isə yalnız birinci iki 

amil dürüstlük təşkil etmişdir. ROC əyrisi altında üçün ən böyük 

sahə İFABP sidik konsentrasiyası üçün müəyyən olunmuşdur. 

Mərkəzi sinir sisteminin hipoksik zədələnməsinə məruz qalmış 

az çəkili yenidoğulanlarda funksional pozğunluqların patogenezini 

daha dərindən anlamaq üçün mərkəzi sinir sistemi ilə periferik 

orqanların zədələnmə markerləri arasında korrelyasiya analizi 

aparılmışdır. Riyazi-statistik qiymətləndirmə NR2 anticismlərin 

birinci sutkada təyin edilmiş səviyyəsi KİM-1 (r = 0,33, p = 0,05) 

lipokalinin (r=0,38, р=0,045) və LFABP-ın plazma konsentrasiyası 

(r=0,36, р=0,025), həmçinin IFABP-ın sidik konsentrasiyası (r = 

0,55, р=0,036) arasında dürüst müsbət asılılıq, neyronların, böyrək 

proksimal kanalcıqlarının epitelial hüceyrələrinin, enterositlərin və 

hepatositlərin hipoksik – işemik zədələnməsinin patogenetik 

mexanizmlərinin ümumiliyinə dəlalət edir. 1-3-cü gün LBP-nin 

səviyyəsi ilə 7-10-cu gün intestinal FABP-ın səviyyəsi arasında 

müsbət korrelyasiya (r=0,51, p=0,043) endotoksinin təsiri altında 

intestinal işemiya ilə müşayiət olunan qan axınının zəifləməsini inkar 

etmir. Mədə-bağırsaq sisteminin işemik zədələnməsi, dolayı yolla, 
neytrofillərin aktivləşməsi hesabına orqanların zədələnməsinə səbəb 

ola bilər. IFABP ilə böyrəklərlə yanaşı aktivləşmiş neytrofillər 
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tərəfindən sintez olunan plazma lipokalini arasında düz asılılıq 

(r=0,37, p = 0,03) bu ehtimalı təsdiq edir. LBP ilə qaraciyər FABP-

nın (r = 0,32, p = 0,023) və kreatinin miqdarı arasında müsbət dürüst 

korrelyasiya qara ciyərin və böyrəklərin zədələnməsində hipoksiya 

ilə yanaşı endotoksin aqressiyanın rolunu subut edir. 

Beləliklə, perinatal hipoksiyaya məruz qalmış yenidoğulan-

larda orqanların funksiyasının pozulması bir tərəfdən periferik 

orqanların funksional statusunun mərkəzi tənzimləmə mexanizmlə-

rinin pozulması ilə, digər tərəfdən endotoksin aqressiyası ilə əlaqəli-

dir. 

Perinatal patologiyaların diaqnostikasında tədqiq etdiyimiz 

markerlərin proqnostik əhəmiyyətini təsdiq etmək üçün reqressiya 

analiz aparılmışdır. Perinatal hipoksiyanın ağır nəticəsi olan 

periventrikulyar leykomalyasiyanı və mədəcikdaxili qansızmanı 

(MDQ) proqnozlaşdırdıqda müəyyən edildi ki, həyatın ilk günlərində 

NR2 reseptorlarına qarşı anticismlərinin yüksək konsentrasiyası 

periventrikulyar leykomalyasiyanın dürüst faktorudur (cədvəl 4). 

Cədvəl 4 

Periventrikulyar leykomalyasiyanın proqnozlaşdırılması 

Göstəricilər B Stan. xəta Vald p 
Exp 

(B) 

aNR2 1-3-cü sutka 0,536 0,241 4,955 0,026 1,709 

aNR2 7-10-cu sutka 0,295 0,305 0,938 0,333 1,344 

NSE 1-3-cü sutka 0,063 0,048 1,732 0,188 1,065 

NSE 7-1cu sutka -0,058 0,043 1,784 0,182 0,944 

Həyatın 1-3-cü günü ölçülmüş LFABP-ın həyatın 5-7-ci günü 

ölçülmüş aminotrasferazaların və bilirubin konsentrasiyasına təsirini 

öyrəndikdə statistik əhəmiyyət kəsb edən model əldə olunmadı. 

Perinatal stress fonunda hepatositlərin funksional statusunu De Ritiss 

əmsalının ayrıca götürülmüş ALT və AST səviyyəsindən daha yaxşı 

əks etdirdiyini nəzərə alaraq, biz LFABP-ın bu əmsalla qarşılıqlı 

əlaqəsini tədqiq etdik və dürüst reqressiya əldə etdik. İlk günlər 

yüksək olan LFABP-ın konsentrasiyası hepatositlərin membranının 

destabilizasiyasını əks etdirən De Ritiss əmsalının aşağı göstəriciləri 
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ilə korrelyasiya edir (p = 0,048). 

Böyrəklərin zədələnmə markerlərinin prediktiv əhəmiyyətini 

müqayisə edərkən müəyyən olundu ki, plazma lipokalini kreatinin 

səviyyəsi ilə (p = 0,033) dürüst müsbət, albumin səviyyəsi ilə (p = 

0,015) isə mənfi əlaqəyə malikdir. Eyni zamanda kreatininin sidikdə 

lipokalin, KİM-1 və LFABP-ın konsentrasiyalarından statistik 

əhəmiyyətli asılılığını müəyyən etmədik (p > 0,05). Bu markerlərin 

yüksək konsentrasiyası renal perfuziyaya görə proqnostik xarakter 

daşıyırdı (cədvəl 5). 

Cədvəl 5 

Böyrək arteriyasında rezistentlik indeksine təsir edən seçilmiş 

biomarkerlər və onların reqressiya əmsalı 

 
Sərbəst dəyişənlər Вета В Р-level 

sLipokalin 0,359 0,002 0,018 

KİM-1 0,339 0,190 0,011 

sLFABP 0,322 0,005 0,033 

 

Elmi araşdırmalarda LPS-nin (lipopolisaxaridin) nitritlərin 

nitratlara nisbətini artıraraq oksid azotun konsentrasiyasının 

yüksəlməsinə, vazodilyatasiyaya və böyrək arteriyasında qan axınına 

mənfi təsir göstərməsini nəzərə alaraq, böyrək arteriyasının 

rezistentlik indeksinin (IR) həyatın ilk günündə ölçülmüş LBP-nin 

səviyyəsindən asılılığının reqressiya modelini tərtib etdik. LBP-nin 

yüksək konsentrasiyası ön böyrək arteriyasında vazodilatasiyaya 

səbəb olaraq, yumaqcıq filtrasiyasının sürətinə təsir edir (cədvəl 6). 

LBP ilə kreatinin arasında yuxarıda göstərilən müsbət dürüst 

korrelyasiyanın mövcudluğunu bununla izah etmək olar. 

 

Cədvəl 6 

LBP erkən neonatal dövrün dinamikasında böyrək 

arteriyasında rezinstentlik indeksinə təsiri 

 
Müstəgil dəyişənlər Вета В Р-level 

LBP, 1-3-cü sutka 0,679 1,432 0,05 

LBP, 7-10-cu sutka 0,224 0,522 0,047 
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Neonatal dövrün gedişini ağırlaşdıran digər patoloji vəziyyət 

xoralı nekrotik enterokolitdir (NEK). Aparılmış reqressiya analizi 

həyatın ilk günü ölçülmüş LBP ilə NEK əlamətləri arasında müsbət 

reqressiya (р = 0,05, ŞN = 1,03, χ2 = 3,5) aşkar etmişdir. Aşkar 

edilmiş qanunauyğunluq LBP-ni xoralı-nekrotik enterokolitin 

prediktoru kimi istifadə etməyə və az çəkili yenidoğulanların 

müvafiq müalicə taktikasını seçməyə imkan verir. 

Letal nəticənin proqnozlaşdırılması 

Müasir dövrdə körpə ölümü hallarının təhlili göstərir ki, 1 

yaşadək uşaq ölümünün əsas hissəsi yenidoğulma dövrünə təsadüf 

edir. Sağ qalan və ölən yenidoğulanların klinik-laborator 

nəticələrinin müqayisəli analizi zamanı diselektrolitemiya, hipoalbu-

minemiya (30% - ölən qrupda, 60% - sağ qalan qrupda), hipo- (30% - 

sağ qalan qrupda, 73% - ölən qrupda) və hiperglikemiya (2% - sağ 

qalan qrupda, 6% - ölən qrupda) kimi  qabarıq metabolik 

pozğunluqlar aşkar edilmişdir. Qan qazlarının təhlili sağ qalan 

uşaqlarda tənəffüs çatmamazlığının hiperventilyasiya tipli (72,3%), 

ölən uşaqlar qrupunda isə toplam alveolyar-kapilyar səthin azalması 

və qabarıq ventilyasiya-perfuziya mütanasibliyinin pozulması ilə 

müşayyət olunan  hipoksemik və ya parenximatoz tipli (100%) 

olamasını göstərmişdi.  

Az çəkili yenidoğulanların ölüm hallarını proqnozlaşdırmaq 

üçün bu tədqiqatda reqressiya modeli qurulmuşdur. Xroniki 

bətndaxili hipoksiyaya məruz qalan az çəkili körpələrin sağ 

qalmasını proqnozlaşdırmaq üçün reqressiya modeli ən əhəmiyyətli 
faktorların birgə təsirini nəzərə alır. Modelin keyfiyyətini artıran 

göstəricilərin addım-addım əlavə edilməsi ilə aparılan diskriminant 

təhlil, yığım arasındakı fərqlərə təsir edən ən əhəmiyyətli olanları 

təyin etməklə klinik, laboratoriya və instrumental göstəricilərdən 

ibarət 84 dəyişən təhlil edildi. 

Arzuolunmaz ən yaxın nəticəyə səbəb olan amillərə hamiləliyin 

ağırlaşmış gedişi (preeklampsiya) ilə yanaşı həyatın 1-ci və 5-ci 

dəqiqəsində Apqar şkalası ilə aşağı qiymət aid edilir. Tədqiqatın 

nəticələri eyni zamanda az çəkili yenidoğulanlarda hestasiya yaşı ilə 

erkən neonatal ölüm riski arasında əhəmiyyətli bir əlaqənin olduğunu 

təsdiqləyir (qrafik 8). Ölən yenidoğulanlar ağır tənəffüs pozğunluq-
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larının (92.68% - ölən qrupda 17.35% - sağ qalan qrupda, p <0.001) 

və ürək-damar çatmamazlığının (63.41% - ölüm qrupuna qarşı 

20.91% - sağ qalanlar qrupunda, p <0.001) klinik təzahürlərinin 

üstünlüyü ilə müşayyət olunan poliorqan zədələnmələri ilə 
xarakterizə olunurdu. Əsas qrupdakı klinik nəticələrin ROC analizi, 

letal nəticə verə biləcək yenidoğulanlar qrupunu müəyyən etmək 

üçün digər klinik və laborator məlumatlar ilə birlikdə IFABP 

(«cutoff»  1.12 ng / ml) istifadə etmək imkanını göstərir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 8. Seçilmiş göstəricilər ilə çıxış parametrləri arasında 

korrelyasiya asılıqları. 

Letal nəticənin ehtimalının hesablanması üçün reqressiya 

tənliyi tərtib edilib: 

 

Neonatal ölüm = 417,828+4,185*preeklampsiya - 6,541*Apqar 

1 dəqiqə + 12,695*RDS + 0,244*Hb + 267,24*ALT –2,03*Albumin 

+ 48,198*рН + 3,495*NEK + 2,613*İFAB 

 

Aparılmış “imtahandan” sonra müəyyən olunub ki, letal nəticə 

tənliyinin nəticəsinin ədədi qiyməti 0,65 və daha yüksək olduqda 

gözlənilir (qrafik 9). 
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Modelin dəqiqliyi - 77,6%, həssaslıq - 85,3%, spesifikliyi - 

61%, ümumi diaqnostik çəkisi (DÇ) - 81,1% təşkil edib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

(sahə) 

Std. Error 

(st. xəta) 

Asymptotic Sig. 

(р) 

95% Confidence Interval 

(95% etibarlıq intervalı) 

Lower Bound 

(aşağı sərhəd) 

Upper Bound 

(yuxarı sərhəd.) 

0,704 0,055 0,000 0,597 0,811 

 

Qrafik 9. «İmtahan» üçün ROC-analizin nəticəsi. 

 

MSS-nin hipoksik zədələnməsi fonunda həyati vacib 

sistemlərin mərkəzi tənzimlənmə mexanizmlərinin pozulması 

yenidoğulanın vəziyyətini ağırlaşdırır və letallıqla nəticələnən 

güsurlu dövranın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Perinatal hipoksiya 

şəraitində artıq miqdarda əmələ gəlmiş aralıq mübadilə məhsullarının 

transformasiyası və ifraz edilməsi ilə bağlı qaraciyər və mədə-

bağırsaq sisteminin üzərinə düşən kifayət qədər böyük yükü nəzərə 

alaraq, neonatal xəstələnmənin əlverişsiz sonluğu və ölüm hallarının 

amili kimi bu orqanların zədələnməsinə diqqətsiz yanaşmaq olmaz. 

Erkən yaş dövründə təsadüf edən patologiyaların 

proqnozlaşdırılması. 

Hal-hazırda, yetkinlik dövründə ağır əlilliyə səbəb olan çox 
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sayda patoloji vəziyyətlərin erkən ontogenezdə meydana gəldiyinə 

şübhə yoxdur. Antenatal dövrün şərtləri ilə yanaşı, postnatal 

ontogenezin 1-ci həftəsi fərdi inkişafın ilk və ən məsuliyyətli kritik 

dövrü hesab olunur. Kritik dövrlərdə uşaq orqanizmi, xüsusən də 

bəzi struktur və ya funksiyaların yetkinsizliyi fonunda (vaxtından 

əvvəl doğuş, bətndaxili hipoksiya, dölün inkişafdan qalması və s.), 

zədələyici faktorların təsirinə yüksək həssaslıq nümayiş etdirir. Bu 

isə müxtəlif orqan və sistemlərin disfunksiyasına, somatik və 

nevroloji patologiyalarının irəlləməsinə səbəb olan qüsurlu dövran 

formalaşdırır. Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq perinatal dövrün 

geyri gənaətbəxş risk faktorlarından və müxtəlif orqan və sistemlərin 

funksional statusundan asılı olaraq nevroloji statusun və müxtəlif 

somatik xəstəliklərin formalaşmasını oyrənmək maraq doğurur. 

Neonatal dövrdə müayinə olunmuş əsas qrupa daxil olan 237 

yenidoğulandan 3 yaşa qədər olan 140 uşağın katamnestik 

müşahidəsini aparmaq mümkün oldu. Müayinə olunan uşaqların əsas 

diaqnozu MSS perinatal hipoksik zədələnməsi olduğunu nəzərə 

alaraq bu uşaqların nevroloji statusu maraq doğurmuşdu. Aparılmış 

analiz nəticəsində müəyyən olundu ki, 22 uşağa nevroloq tərəfindən 

minimal beyin disfunksiyası, 16 uşağa uşaq serebral iflici, 1 nəfərə 

autizm diaqnozu qoyulmuşdur. Somatik xəstəliklər arasında 27 halda 

dəmir defisitli anemiya, 23 halda raxit, 15 halda hipotrofiya, 19 halda 

allergik patologiya aşkar edilmiş, 36 uşaq isə tez-tez xəstələnən 

uşaqlar qrupuna daxil edilmişdir. Müayinə olunan uşaqların bir qrupu 

eyni vaxtda bir neçə patologiyadan əziyyət çəkirdi, bu isə çox 

güman, həmin xəstəliklərin ümumi genezə malik olması ilə 

əlaqəlidir. 27 uşaq 1-ci sağlamlıq qrupunu təşkil etmişdir.  

Hipotrofiya xroniki qidalanma pozğunluğu olaraq, bədən 

çəkisinin boya və yaşa görə defisiti ilə səciyyələnir. Antenatal risk 

amillərinin reqressiya analizi nəticəsində ananın yaşının 

hipotrofiyanın inkişafına dürüst təsirə malik olduğu müəyyən edilib 

(χ2 = 5,62, ŞN = 1,2, Eİ - 1,035 - 1,443, р = 0,018). Perinatal risk 

amillərinin analizi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, kiçik hestasiya 

yaşı (ŞN = 1,54, χ2 = 6,094 Eİ - 0,463 - 0,915, р = 0,014) və 

respirator terapiyanın aparılma tezliyi (ŞN = 2,54, χ2 = 6,09, Eİ - 

1,333 - 4,863, р = 0,005) hipotrofiyanın inkişafı ilə bağlı 
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arzuolunmaz haldır. Hipotrofiyalı uşaqların neonatal dövründə MSS-

nin zədələnməsinin süstlük (ŞN = 7,35, χ2 = 8,093, Eİ - 1,86 - 29,05) 

və qıcolma soindromunun üstünlük (ŞN = 3,583, χ2 = 2,107, Eİ - 

0,639 - 20,081) təşkil etməsi, hipoksik ensefalopatiyanın ağır 

dərəcəsininin bu patologiyanın risk faktoru olmasına dəlalət edir. 

Neonatal dövrdə enteral qidalanmaya intolerantlıq südəmər yaşda 

hipotrofiyanın inkişaf riskini 3.5 dəfə artırmışdır (ŞN = 3,5, χ2 = 

3,515, Eİ - 0,945 - 12,966). Orqanospesifik markerlərdən dürüst fərq 

LFABP-nin sidik konsentrasiyası üçün müəyyən olunmuşdur, 

hipotrofiya inkişaf edən uşaqların neonatal dövründə bu markerin 

sidikdə konsentrasiyasının aşağı olması təyin edilmişdir (1,72±0,76 

ng/ml, 25,13±2,7 ng/ml qarşı p=0,001). Qara ciyərin antioksidant 

potensialını əks etdirən LFABP-nin plazma konsentrasiyası 

hipotrofiyalı uşaqların neonatal dövrünün dinamikasında, 2-ci ölçmə 

zamanıda dürüst aşağı idi (р = 0,069 – birinci ölçmə, р = 0,036 – 

ikinci ölçmə zamanı). Mədə-bağırsaq sisteminin selikli qişasının 

qədəhə bənzər hüceyrələri tərəfindən sintez olunan markerlərin 

plazma konsentrasiyasının müqayisəli analizi zamanı hipotrofiya 

qrupunda musinin statistik dürüst olan daha yüksəsək səviyyəsi aşkar 

edilib (17,7±0,41 ng/ml 9,28±1,88 ng/ml qarşı, р=0,003 – 1-3-cü 

sutkada fərqin dürüstlüyü). 

Uşaqlar arasında geniş yayılmış diqər defisit vəziyyət dəmir 

defisitli anemiyadır (DDA). Antenatal anamnezi analiz edərkən, 

hipotrofiyalı uşaqlarda olduğu kimi, bu patologiyanın 

formalaşmasındada ananın yaşı mühüm risk amili olmuşdur (ŞN = 

1,174, χ2 = 5,548, Eİ - 1,027 - 1,431, р = 0,018). Doğuşların sayı da 

bu patologiyanın inkişafına dürüst əhəmiyyətli təsirə malik olmuşdur 
(ŞN = 2,219, χ2 = 4,736, Eİ – 1,082 - 4,551, p = 0,03). Dəmirin 

mənimsənilməsi prosesinə neqativ təsir göstərən amil uşaqların 

hestasiya yaşını görə kicik olması idi (ŞN = 3,83, χ2 = 6,15, Eİ – 326 

- 11,08, р = 0,013). Perinatal ensefalopatiya, xüsusilə də qıcolma 

sindromu dəmir defisiti vəziyyətin inkişaf riskini 5 dəfə (ŞN = 5,02 

χ2 = 4,734, Eİ – 1,73 - 21,45, р = 0,013), süstlük sindromu 4 dəfə 

(ŞN = 3,54, χ2 = 3,975, Eİ – 1,022 - 12,24, р = 0,046) artırır. Bu 

patologiyanın gerçəkləşməsində enteral qidalanmaya intolerantlıq 

dürüst rol oynamışdır (ŞN = 3,20, χ2 = 4,12, Eİ – 1,04 - 9,842, р = 
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0,042). Mümkündür, neonatal dövrdə mədə-bağırsaq traktın 

zədələnməsi südəmər yaşda malabsorbsiya sindromu şəklində 

persistə edərək, bu uşaqlarda sideropeniyanın inkişafı ilə müşayiət 

olunur. 

Raxitin inkişafını proqnozlaşdırdıqda dürüst təsir edən yeganə 

amil ananın yaşı olmuşdur (ŞN = 1,14 χ2 = 4,45, Eİ – 1,009 - 1,288, 

р=0,035). Neonatal dövrdə nevroloji statusun qiymətləndirilməsi 

zamanı müəyyən edilmişdir ki, süstlük sindromu raxitin inkişaf 

riskini 3 dəfə artırır (ŞN = 3,68, χ2 = 3,95, Eİ - 1,018 - 13,270, р= 

0,047). Biokimyəvi parametrlərdən raxitin inkişaf riskini 3 dəfədən 

çox artıran qara ciyər transferazalarının səviyyəsi olmuşdur. Raxit 

inkişaf edən qrupda musinin neonatal dövrdə səviyyəsi yüksək olmuş 

(16,98±0,61 ng/ml), və həyatın 7-10-cu günündə raxit inkişaf 

etməyən qrupun göstəricilərindən (9,28±1,88 ng/ml) dürüst olaraq 

fərqlənmişdir (р7-10=0,014). Bağırsağın selikli qişasının bu 

komponentinin yüksəlməsi, perinatal hipoksiya fonunda yaranan 

işemizasiyaya cavab olaraq kompensator xarakter daşıması 

mümkündür. Raxitin mühüm inkişaf amillərindən biri MSS perinatal 

hipoksik zədələnməsidir. Raxit olmayan qrupda neyrospesifik 

enolazanın səviyyəsi həyatın ilk günlərindən etibarən yüksək olmuş 

(57,1±4,31 ng/ml), raxitli uşaqların göstəricilərindən statistik 

baxımdan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir (37,3±9,13 ng/ml, p = 

0,05). Dinamikada 7 - 10-cu günlər raxit inkişaf edən uşaqların 

qrupunda bu markerin səviyyəsi təxminən iki dəfə artaraq (60,95±1,3 

ng/ml) həyatın 1-3-cü günündəki göstəricidən dürüst olaraq 

fərqlənmiş (р <0,05) və qruplar arası fərq itmişdir (р7 – 10 = 0,353). 

Raxit olan uşaqların qrupunda bu zülalın dinamikada yüksəlməsi 

hematoensefalik baryerinin keçiriciliyinin artmasını və postişemik 

reperfuziya fonunda ikincili energetik pozgunluqların olmasını 

istisna etmir. 

Uşaqlarda allergik xəstəliklərinin geniş yayılması ilə əlaqədar 

olaraq, allergik patologiyanın erkən proqnozlaşdırılması və 

profilaktikası böyük aktuallıq kəsb edir. Tibbi-bioloji anamnez 
araşdırıldıqda, antenatal risk amilləri arasında atopiyanın inkişafında 

fəsadlaşmış mamalıq anamnezi (ŞN = 4 χ2 = 4,795, Eİ – 1,157 - 

13,834, р = 0,029), doğuşların sayı (ŞN = 2,23 χ2 = 4,501, Eİ – 1,063 
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- 4,761, р = 0,034) dürüst əhəmiyyətə malikdir. Bizim araşdırmada 

neonatal dövrdə qıcolma sindromunun mövcudluğu bu patologiyanın 

inkişaf riskini 5 dəfə artırmışdır (ŞN = 5,12 χ2 = 4,246, Eİ – 1,083 - 

24,20, р = 0,03). Neyrospesifik markerlərin müqayisəli analizini 

apararkən müqayisə olunan yarımqruplarda NSE səviyyəsində 

statistik mühüm fərq aşkar edilməyib (р1 – 3 = 0,46, р7 – 10 = 0,42 – 

həyatın 1-3 və 7-10-cu günündə fərqin dürüstlüyü). 
Neyroimmunokimyəvi markerlərin səviyyəsinin MSS 

zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsinə uyğun gəlməməsi anadangəlmə 

immunitetin protektiv funksiyasının çatışmazlığı fonunda beyin 

toxumasında molekulyar homeostazın tənzimlənmə prosesinin 

pozulduğunu göstərir. Allergiyalı uşaqlar qrupunda immunitetin 

yetkin olmamasına lipokalinin plazma (34,33±2,35 ng/ml 87,67±9,88 

ng/ml qarşı, р=0,004) və sidik konsentrasiyasının (5,5±1,64 ng/ml 
51,6±11,87 ng/ml qarşı, р=0,001) atopiyası olmayan uşaqlarla ilə 

müqayisədə dürüst aşağı səviyyəsi dəlalət edir. KİM-1-in yüksək 

konsentrasiyası fonunda (р1 – 3 = 0,175, р7 – 10 = 0,073) lipokalinin 

aşağı səviyyəsi atopiyalı uşaqlarda renoprotektiv xassələrin 

azalmasına dəlalət edir. Həyatın 1-3-cü günündə intestinal FABP 

konsentrasiyası allergik uşaqlar qrupunda təxminən 3 dəfə çox olub 

allergik xəstəlik inkişaf etməyən qrupun göstəricilərindən statistik 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir (7,31±2,58 ng/ml 2.24±0,59 

ng/ml qarşı, р = 0,03). Bağırsaq baryerinin tamlığının zədələnməsi 

allergiya inkişaf edən qrupun neonatal dövründə qədəhə bənzər 

hüceyrələrin aktiv sekresiyası ilə müşayiət olunmuşdur ki, buna 

musin-2-nin və intestinal trefoil faktorun yüksək göstəriciləri dəlalət 

edir. Həyatın istər 1 - 3-cü, istərsə də 7 - 10-cu günündə musinin 

dürüst artması aşkar edilmişdir (р1 – 3 = 0,002, р7 – 10
 = 0,004). 

Pediatriyanın mübahisəli problemlırindən biri olan tez-tez 

xəstələnmə hallarının proqnozlaşdırılmasında akuşer anamnezi 

məlumatları arasında fəsadlaşmış mamalıq anamnezi (ŞN = 2,5 χ2 = 

2,71, Eİ – 0,842 - 7,285, р = 0,1), hamiləliyin sayı (ŞN = 1,4 χ2= 

3,98, Eİ – 1,006 - 2,058, р = 0,046) və doğuş sayı (ŞN = 2,5 χ2 = 

2,71, Eİ – 0,842 -7,285, р = 0,1) risk faktoru kimi 

müəyyəmnləşdirilmişdir. Tez-tez xəstələnən uşaqların qrupunda 

(TTX+) lipokalinin sidikdə orta miqdarı istər 1-3-cü, istərsədə də 7-
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10-cu gündə dürüst aşağı olması (9,63±3,54 ng/ml – TTX+ qrupu 
51,6±11,87 ng/ml – TTX- qrupu, p1-3 sutka=0,001, 9,25±2,32 ng/ml – 

TTX+ qrupu 43,29±8,76 ng/ml – TTX- qrupu l, р7-10 sutka=0,001), 

böyrək kanalçıqlarının epitelial hüceyrələrinin tamlığını əks etdirir. 
Lipokalin epiteli hüceyrələr, hepatositlər, böyrək kanalcıqlarının 

hüceyrələr tərəfindən sintez olunsada, plazma lipokalinin əsas 

hüceyrə mənbəyi neytrofillərdir. Lipokalin mieloperoksidaza və 

laktoferindən neytrofillərin aktivləşməsini daha etibarlı əks etdirir və 

onun aşağı səviyyəsi iltihaba cavab olaraq hemotaksisin defektini və 

neytrofillərin deqranulyasiyasını əks etdirir. Xəstəliyin kəskin 

dövründə bu maddənin miqdarının aşağı olması orqan və toxumaların 

neytrofil infiltrasiyasının qarşısını alaraq müdafiə xarakteri daşıyır. 

Lakin bu markerin tez-tez xəstələnən uşaqların qrupunda aşağı 

olması immun reaksiyalarının postnatal dövrün ilk günlərindən 

etibarən çatışmazlığına dəlalət edir. Tez-tez xəstələnən qrupu təşkil 

edən uşaqların yenidoğulma dövründə yağ turşularını birləşdirən 
zülalın qara ciyər formasının plazma (p1 – 3 = 0,003 р7 – 10 = 0,428) və 

sidik konsentrasiyasının səviyyəsi (p1 – 3 = 0,001 р7 – 10 = 0,003) 

epizodik xəstələnən qrupa daxil olan uşaqların eyni adlı 

göstəricisindən aşağı olmuşdur. Bu zülalın makrofaqlar tərəfindən də 

istehsal edildiyini nəzərə alsaq, onun aşağı səviyyəsi makrofaqal – 

monositar sistemin yetkinsizliyi ilə əlaqədar ola bilər. 

Bu günə qədər uşaq serebral iflicinin (USİ) konkret əmələ 

gəlmə səbəbləri haqqında vahid konseptual nəzəriyyə mövcud deyil, 

çünki bu xəstəlik faktiki olaraq bütün hallarda polietioloji xarakterə 

malikdir. Anamnestik məlumatlarının təhlili zamanı aşkar olunub ki, 

bu vəziyyətin gerçəkləşməsinə təkan verən dürüst amil ananın yaşı 
(ŞN = 1,093 χ2 = 9,12, Eİ – 1,093 - 1,521, р = 0,003), hamiləliyin 

(ŞN = 1,5 χ2 = 4,25, Eİ – 1,020 - 2,201, р = 0,039) və doğuşların 

sayıdır (ŞN = 1,93 χ2 = 4,45, Eİ – 1,048 - 3,571, р = 0,035). 

Doğuşun və hamiləliklərin sayının bu xəstəliyin inkişafına təsiri 

barədə ədəbiyyat məlumatları ziddiyyətli xarakter daşıyır. Bizim əldə 
etdiyimiz məlumatlara əsasən 3-cü və sonrakı hamiləliklərdən 

doğulan uşaqlarda USİ daha çox aşkar edilir. Qısa intergenitik 

intervalın rolu bu cür hallarda istisna olunmur. USİ-nin 

formalaşmasına perinatal risk amilləri sırasında hestasiya yaşının (ŞN 
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= 1,36 χ2 = 4,49, Eİ – 0,555 - 0,977, р = 0,034) və doğularkın bədən 

kütləsinin kiçik olması (ŞN = 1,0 χ2 = 4,04, Eİ – 0,997 - 1,000, р = 

0,045) müəyyən təsir göstərmişdir. Hipoksiya tutmalarının yüksək 

tezliyi (ŞN = 3,75 χ2 = 3,27, Eİ – 0,898 - 15,65, р = 0,07) və müvafiq 

olaraq respirator terapiya aparılması zərurəti (ŞN = 2,04,0 χ2 = 5,23, 

Eİ – 1,107 - 3,748, р = 0,022) də risk amili hesab olunmuşdu. 

Neonatal dövrdə müşahidə olunan süstlük sindromu 3,8 dəfə (ŞN = 

3,82 χ2 = 3,49, Eİ – 0,936 - 15,579, р = 0,06), qıcolma sindromu isə 

4,8 dəfə (ŞN = 4,78 χ2 = 3,545, Cİ – 0,938 - 24,336, р = 0,06) USİ-

nin inkişaf riskini artırır. Neyrospesifik markerlərin səviyyəsini təhlil 

etdikdə, müqayisə olunan qruplarda аNR2 konsetrasiyası arasında 

dürüst fərq olmadığı halda (р1 – 3 = 0,137, р7-10 = 0,107 – həyatın 1-

3-cü və 7-10-cu günündə fərqin dürüstlüyü), uşaq serebral iflici 

inkişaf etmiş uşaqlarda bu markerin konsentrasiyasının neonatal 

dövrün dinamikasında artması (4,34±0,51 ng/ml 1-3 sutka, 4. 

62±0,69 ng/ml 7-10cu sutka), USİ formalaşmayan qrupda isə 

azalması (4,19±0,29 ng/ml 1-3 sutkada, 4,05±0,3 ng/ml - 7-10-cu 

sutkada) müşahidə edilmişdir. Uşaq serebral iflici olan uşaqların 

neonatal dövründə qan zərdabında neyronal təbiətli hüceyrələrin 

zədələnmə markeri olan NSE-nin orta səviyyəsi müqayisə 

qrupundakı səviyyədən qeyri-dürüst yüksək olmuşdur (qrafik 10). 

Məlumdur ki, MSS-nin ağ maddəsini zədələyən amillərdən biri də 

lipopolisaxarid və ya endotoksindir. Bu maddənin sinir sisteminə 

zərərli təsiri, sitokinlərin istehsalını artırmaq və endotel disfunksiyası 

vasitəsi ilə sinir toxumasında iltihabın başlaması ilə reallaşır. 

Sistemli endotoksinemiyanın yaranması bağırsağın işemizasiyası və 

tranzistor disbakterioz fonunda bağırsaqdan qan dövranına 

qrammənfi bakteriyaların translokasiya ilə əlaqəli ola bilər. Sonrakı 

dövrdə uşaq serebral iflici inkişaf etmiş yenidoğulanlarda intestinal 

işemiya markeri müqayisə qrupundakı göstəricidən 2 dəfə çox 

omuşdur (14,09±0,595 ng/ml – USİ+ qrupu, 6,0±4.49 ng/ml – USİ- 

qrupu, p=0,38). Uşaq serebral iflici inkişaf etmiş yenidoğulanların 

qrupunda lipopolisaxaridbirləşdirici zülalın səviyyəsi USİ 

formalaşmayan uşaqların göstəricisindən dürüst fərqlənməmişdir 

(37,41±5,96 ng/ml – USİ+ qrupu, 36,84±4,13 ng/ml– USİ- qrupu, р 

= 0,942). Beləliklə, uşaq serebral iflicinin formalaşmasına aşağıda 
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geyd edilən yüksək prognostik əhəmiyətli perinatal risk faktorları 

səbəb olur: ananın yaşı, təkrarlanan hamiləlik və doğuş, uşağın 

hestasiya yaşı, doğularkən bədən kütləsi, respirator terapiya 

aparılmasını tələb edən hipoksiya tutmaları, həmçinin perinatal 

ensefalopatiyanın ağırlıq dərəcəsi. Qeyri-qənaətbəxş nevroloji 

katamnezi olan yenidoğulanlarda bağırsağın işemiya markerinin və 

musinin nisbətən yüksək səviyyəsi, bu ağır xəstəliyin əmələ 

gəlməsində bağırsaq keçiriciliyinin rolunu istisna etmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 10. Müqayisə qruplarında neoanatal dövrdə  

NSE plazmada konsentrasiyası. 

 

Ananın yaşının çox olması, təkrarlanan hamiləlik və doğuşlar, 

respirator terapiyaya yüksək tələbat və MSS-nin perinatal hipoksik 

zədələnməsi arzuolunmaz somatik və nevroloji nəticələrin daha çox 

təsadüf edən prediktorlarıdır. Ontogenezin növbəti etaplarında 

somatik ve nevroloji statusu geyri-qənaətbəxş olan yenidoğulanlarda 

perinatal patologiyaların qabarıq təzahürü fonunda lipokalinin və 

LFABP dürüst aşağı səviyyələri immun reaksiyaların qeyri-

adekvatlığını və antioksidant potensialın defisitinı əks etdirərək, 

erkən yaş dövründə formalaşan patologiyaların reallaşmasında 

yetkinsizliyin rolunu sübut edir. 
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NƏTİCƏLƏR 

 

1. Fəsadlaşmış mamalıq anamnezi, habelə hamiləliyin ağırlaşmış 

gedişi bəzi orqan və sistemlərin erkən postnatal ontogenezdə 

adaptasiyasısının pozulmasının risk faktoru kimi qəbul edilə 

bilər. Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi xroniki bətndaxili 

hipoksiyanının səbəbindən asılı olmadığı halda, periferik 

orqanların funksional statusunu əks etdirən markerlərin təhlili 

yenidoğulanların böyrəklərinin preeklampsiya (KIM-1 

1,27±0,13 ng/ml 0,49±0,06 ng/ml qarşı, р<0,001), anemiya 

(lipokalin 181,2±10,9 ng/ml 85,8±5,4 ng/ml qarşı, р<0,001) və 

hamiləliyin pozulma təhlükəsi zamanı (lipokalin 212,4±6,8 

ng/ml 151,6±14,7 ng/ml qarşı, р<0,01) zədələnməyə daha 

həssas olduğunu göstərir. LFABP konsentrasiyasının dürüst 

artması (2,55±0,42 ng/ml и 1,51±0,31 ng/ml qarşı, р=0,02) 
hamiləlik dövründə anemiyanın mənfi təsirinə cavab olaraq 

yenidoğulanların qara ciyərinin antioksidant potensialının 

kompensator artmasını əks etdirir [9, 15, 20]. 

2. Xroniki bətndaxili hipoksiya zamanı periferik orqanlar 

tərəfindən cavab reaksiyalarının kəskinliyi yenidoğulanların 

hestasiya yaşından asılıdır. Perinatal patologiyaların ağırlıq 

dərəcəsinə baxmayaraq böyrək və intestinal işemiya 

markerlərinin (KİM-1 və IFABP) səviyyəsi dərinyarımçıq 

doğulmuş uşaqlar qrupunda yetkin yenidoğulanlarla 

müqayisədə daha aşağı olmuşdur (KİM-1 0,84±0,12 ng/ml 
1,66±0,135 ng/ml qarşı, р<0,001, İFABP 3,6±1,5 ng/ml и 

15,49±3,96 ng/ml qarşı, р<0,001) [32, 33]. 

3. Hestasiya yaşına görə kiçik olan yenidoğulanlarda uzun 

müddətli bətndaxili hipoksiya orqan disfunksiyasının 

xüsusiyyətlərində əks olunmuşdur. Sinir sisteminin (NSE), 

böyrəklərin (KİM-1) və mədə-bağırsaq sisteminin (IFABP) 
zədələnməsini əks etdirən markerlərin dürüst yüksək səviyyəsi 

fonunda, qaraciyərin və böyrəklərin antioksidant potensialının 

(LFABP 2,5±0,65 ng/ml – 1-3 sutka, 1,3±0,3 ng/ml – 7-10 

sutka, р<0,05) və mədə-bağırsaq sisteminin qədəhə bənzər 

hüceyrələrinin protektiv funksiyasının (ITF 41,4±8,4 ng/ml – 
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1-3 sutka и 15,7±2,7 ng/ml – 7-10 sutka, р<0,05) tükənməsi 

baş verir [4, 21, 28]. 

4. MSS-nin hemorragik zədələnməsi olan yenidoğulanlarda 

IFABP (8,47±3,39 ng/ml, р=0,026) və İTF (39,12±7,62 ng/ml, 

р=0,03) konsentrasiyasının dürüst artması intestinal işemiyanın 

inkişafı fonunda bağırsağın selikli qişasının qoruyucu 

xüsusiyyətlərinin kompensator yüksəlməsini əks etdirir. 

Mərkəzi sinir sisteminin işemik xarakterli zədələnməsi (PVL) 

olan yenidoğulanlarda аNR2 (6,76±1,23 ng/ml, р=0,04) və 

LBP (45,54±0,91 ng/ml, р=0,001) səviyyəsinin statistik dürüst 

artması, həmçinin MUC2 azalması (12,47±1,64 ng/ml, 

р=0,038) NMDA reseptorların destruksiyasını və endotoksin 

aqressiyanın artması ilə bağırsağın selikli qişasının protektiv 

imkanlarının azalmasını əks etdirir [12, 34]. 

5. RDS olan yenidoğulanlarda erkən neonatal dövrün dinamika-

sında sidikdə LFABP (9,1±2,0 ng/ml 22,7±8,1 qarşı ng/ml, 

р=0,05) aşağı səviyyədə olması və periferik qan nümunələrində 
LFABP (2,31±0,29 ng/ml – 1-3 sutka, 1,32±0,2 ng/ml – 7-10 – 

cu sutka, р=0,05) və MUC-2 (14,55±1,13 ng/ml - 1-3 sutka, 

10,77±1,6 ng/ml – 7-10 sutka, р=0,05) səviyyəsinin kəskin 

azalması ağciyərlərin surfaktant sisteminin yetişməməzliyi ilə 

yanaşı hüceyrədaxili antioksidant pulun və bağırsağın selikli 

baryerinin çatışmazlığına dəlalət edir. 

6. İntestinal trefoil faktorun (15,0±6,3 ng/ml 27,4±4,9 ng/ml 

qarşı, р=0,014) miqdarı az olduğu halda periferik qanda və 

sidikdə İFABP yüksək səviyyəsi (12,23±8,18 ng/ml 7,97±1,85 

ng/ml qarşı, р=0,031) hemodinamik əhəmiyyətli açıq arterial 

axacaq olan yenidoğulanlarda qastrointestinal zədələnmə 
riskinin artmasını göstərir [18]. 

7. Nekrotik enterokoliti olan yenidoğulanlarda həyatın ilk 

günlərindən antiendotoksin immunitetinin gərginliyi (LBP 

39,1±6,4 ng/ml 28,8±2,1 ng/ml qarşı, р=0,05) bağırsağın selikli 

qişasının kompensator müdafiə mexanizmlərinin aktivləş-

mədiyi halda (MUC 14,84 ng/ml 10,77 ng/ml qarşı, р=0,61) 

mezenterial işemiya markerinin (İFABP 21,84±0,84 ng/ml 

6,44±2,47 ng/ml qarşı, р=0,036) yüksək səviyyəsi ilə müşayiət 
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olunaraq, MSS perinatal zədələnməsi olan az çəkili 

yenidoğulanlarda yoğun bağırsağın selikli qişasının regenerator 

potensialını azaldır [24, 41]. 

8. Qaraciyərin, böyrəklərin, bağırsağın zədələnmə markerlərinin 

NR2 reseptorlarına yönəlmiş anricisimlərdən və LBP-dən 

dürüst müsbət asılılığı (р<0,05), perinatal hipoksiyaya məruz 

qalmış yenidoğulanlarda orqan disfunksiyasının bir tərəfdən 

periferik orqanların funksional statusunun mərkəzi tənzimləmə 

mexanizmlərinin pozulması ilə, digər tərəfdən endotoksin 

aqressiyası ilə əlaqəsini əks etdirir [31]. 

9. Ölən yenidoğulanlarda sağ qalmış uşaqlarla müqayisədə 

həyatın ilk günlərində qanda LBP dürüst aşağı (28,16±2,59 

ng/ml 32,55±2,6 ng/ml qarşı, р<0,05), intestinal işemiya 

markerinin (IFABP) sidikdə dürüst yüksək səviyyəsi (IFABP 

2,45±0,71 ng/ml 1,0±0,12 ng/ml qarşı, р<0,05) qeyri-

qənaətbəxş nəticənin inkişafında endotoksin aqressiyasının 

rolunu göstərir [4, 10]. 

10. MSS perinatal hipoksik zədələnməsi ilə doğulmuş az çəkili 

uşaqlar südəmər və erkən yaş dövründə ağır nevroloji və 

somatik patologiyaların inkişafına görə risk qrupunu təşkil 

edirlər. Ən mühüm risk amilləri fəsadlaşmış mamalıq 

anamnezi, qısa intergenetik intervalla təkrarlanan doğuş 

hallarının baş verməsidir. Belə ki, təkrarlanan doğuşlar DDA-

nın və atopiyanın inkişaf riskini 2,2 dəfə, USİ-nin inkişaf 

riskini isə 1,9 dəfə artırır. Bətndaxili inkişafın ləngiməsi də 

DDA-nın inkişaf riskini artırır (ŞN = 3.8). Fəsadlaşmış 

mamalıq anamnezi allergik xəstəliklərin inkişaf riskini 4 dəfə 

artırır. 

11. Aşağı hestasiya yaşı, MSS zədələnməsinin ağır dərəcəsi, 

respirator terapiyaya ehtiyac arzuolunmaz neonatal risk 

amillərindəndir. Aşağı hestasiya yaşı postnatal hipotrofiyanın 

(ŞN=1,5) və uşaq serebral iflicinin (ŞN =1,36) inkişaf etmə 

imkanlarına təsir edir. MSS funksiyalarının süstlük sindromu 

USİ-nin (ŞN = 3,8), hipotrofiyanın (ŞN = 7,35), DDA-nın (ŞN 

= 3,5), raxitin (ŞN = 3,68), TTX hallarının (ŞN = 5,2) inkişaf 

riskini artırır. Qıcolma sindromu USİ-nin (ŞN = 4,8) və 
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allergiyanın inkişafının (ŞN = 5,12) risk amilidir. Neonatal 

dövrdə respirator terapiyaya ehtiyac hipotrofiyanın inkişaf 

riskini 2,5 dəfə, TTX hallarınının reallaşmasını 1,8 dəfə artırır 

[45] . 

12. Bağırsaq işemiyası markerinin (İFABP) yüksək səviyyəsi, 

qədəhə bənzər hüceyrələrin məhsulunun (MUC-2 17,7± 

0,41ng/ml 9,28±1,88 ng/ml qarşı, р=0,003) artması, qara ciyər 

və böyrəklərin neonatal dövrdə antioksidant potensialını əks 

etdirən LFABP-ın plazma (0,78±0,18 ng/ml 1,86 ±0,41 ng/ml 

qarşı, р=0,036) və sidik konsentrasiyasının (1,72±0,76 ng/ml 

25,13±2,7 ng/ml qarşı, р<0,001) az olması ilə birgə, bu 

uşaqların sonrakı inkişaf mərhələlərində defisit vəziyyətlərin və 

atopiyanın inkişafı ilə əlaqəlidir [43]. 

 

PRAKTİK TÖVSİYƏLƏR 

 

1. Perinatal hipoksiyanın təsirinə məruz qalmış müxtəlif hestasiya 

yaşda olan az çəkili yenidoğulanlarda MSS erkən 

zədələnməsinin diaqnostik meyarı qismində qan zərdabında 

NR2 reseptorlara yönəlmiş anticismlərin səviyyəsi, (DH - 2,12 

ng/ml – vaxtında doğulmuş uşaqlar üçün, 1,75 ng/ml – 

vaxtından əvvəl doğulmuşlar üçün), böyrəklərin zədələnməsi 

üçün sidikdə lipokalinin (DH-62,85 ng/ml – vaxtında doğulmuş 

uşaqlar üçün, 57 ng/ml – vaxtından əvvəl doğulmuşlar üçün) və 

KİM-1 (DH - 0,24 ng/ml – vaxtından əvvəl doğulmuşlar üçün), 

intestinal baryerin zədələnməsi üçün sidikdə IFABP (DH-0,941 

ng/ml – vaxtında doğulmuş uşaqlar üçün, 0,72 ng/ml – 

vaxtından əvvəl doğulmuşlar üçün), qan zərdabında ITF (DH-

21,35 ng/ml – vaxtında doğulmuş uşaqlar üçün, 18,35 – ng/ml 

– vaxtından əvvəl doğulmuşlar üçün) və musinin səviyyəsi 

(DH-20,9 ng/ml – vaxtında doğulmuş uşaqlar üçün) istifadə 

oluna bilər. 

2. Neyrospesifik marker aNR2 əasalanaraq periventrikulyar 

leykomalyasıyanın proqnozlaşdırılması bu patologiyanın 

inkişafına görə risk qrupunu seçməyə, beyin qan dövranının 

doppleroqrafik monitorinqini aparmağa və reabilitasiyanın 
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erkən başlanmasına imkan yaradır. 

3. Böyrəklərin perinatal risk faktorlarına yüksək həssaslığını 

nəzərə alaraq (hamiləliyin pozulma təhlükəsi, anemiya, 

preeklampsiya, doğuş asfiksiyası) polipraqmaziyadan və nefro-

toksik preparatların təyin olunmasından çəkinmək, su-duz 

mübadiləsinə, turşu-qələvi müvazinata, böyrəklərin ekskretor 

funksiyasına intensiv nəzarət etmək, hipervolemiyadan 

qaçınmaqla hipovolemiyanın korreksiyası ilə infusion terapiya 

rejiminə əməl etmək lazımdır. 

4. Perinatal hipoksiyanın təsirinə məruz qalmış vaxtından əvvəl 

doğulan yenidoğulanlarda qan zərdabında lipopolisaxarid-

birləşdirici zülalın (LBP) səviyyəsini təyin etməklə, nekrotik 

enterokoliti erkən proqnozlaşdırmaq və antibakterial terapiyaya 

və qidalanma növünə fərdi yanaşmaq mümkündür. 

5. Tərəfimizdən yaradılmış model MSS hipoksik zədələnməsinə 

məruz qalmış az çəkili yenidoğulanlarda ölüm hallarını 

proqnozlaşdırmağa və risk qrupunu təşkil edən yenidoğulan-

ların monitorinqini intensivləşdirərək, kritik vəziyyətlərin 

vaxtında korreksiyasına imkan yaradır. 

6. “Ağ ləkə” simptomu ayrı-ayrı orqan və sistemlərinin 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və periferik qan dövranının 

vaxtında korreksiyasının aparılması məqsədi ilə qeyri-invaziv 

informativ bir  metod kimi istifadə oluna bilər.  

7. Perinatal patologiyanın mənfi nəticələrini minimuma endirmək 

və MSS hipoksik zədələnməsinə məruz qalmış az çəkili 

yenidoğulanların həyat keyfiyyətini artırmaq üçün ambulator 

şəraitdə yüksək ixtisaslı tibb işçilərinin iştirakı ilə 

proqnozlaşdırılan nəticələri nəzərə almaqla kompleks və 

diferensial reabilitasiya aparılmalıdır. 
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ŞƏRTİ İXTİSARLAR 

ALT – alaninaminotransferaza

AST – aspartataminotransferaza

DDA – dəmir defisitli anemiya

EchoKG  – exokardioqrafiya 

FMA – fəsadlaşmış mamalıq anamnezi

HDT  – hamiləliyin düşük təhlükəsi

HƏAA – hemodinamik əhəmiyyətli arterial axacaq

HYK  – hestasiya yaşına görə kiçik

HYM  – hestasiya yaşına müvafiq

IFABP – yağ turşularını birləşdirən zülal, bağırsaq forması

ITF – intestinal trefoil faktor

KİM-1 – kidney injury molecule (böyrəklərin zədələnmə

molekulası)

LBP – lipopolisaxarid birləşdirici zülal

LFABP – yağ turşularını birləşdirən zülal, qara ciyər forması

LPS – lipopolisaxarid

MBT – mədə-bağırsaq traktı

MSS – mərkəzi sinir sistemi

MUC – musin

NEK – nekrotik enterokolit

NMDA – N-metil D-aspartat reseptor

NSE – neyrospesifik enolaza

PVL – periventrikulyar leykomalyasiya

RDS – respirator distress sindrom

ŞN – şanslar nisbəti (OR - Odds Ratio)

TORCH-sindrom – bir sıra spesifik infeksiyaları birləşdirən 

sindrom 

TTX – tez-tez xəstələnən uşaqlar

USİ – uşaq serebral iflici

YFS – yumaqcıq filtrasiyası sürəti
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