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İŞIN ÜMUMİ TƏSVİRİ 

Problemin aktuallıgı. "Epilepsiya, təkrar səbəbsiz həmlələrlə 

xarakterizə olunan insan beyninin polietioloji bir xəstəliyidir"1. Hal-

hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) epilepsiyanı “səhiyyənin 

son dərəcə vacib qlobal ictimai problemi”2 kimi qəbul edir. 

“Bu gün dünyada epilepsiya xəstəliyi 61.4 / 100000 (139.0 / 

100000 - 48.9 / 100000) nəfərdir, yayılma nisbəti - 7.6 / 1000 (8.75 - 

5.18 / 1000 nəfər). Epilepsiyanın təsadüf etmə tezliyi, mədəni bir əks 

kimi Asiya tədqiqatlarında ən aşagı göstəricilərlə təsvir olunur”3. 

Azərbaycanda epilepsiya zamanı dərman müalicəsinin effektiv-

liyini artırmaq üçün bu xəstəliyin epidemiologiyası barədə etibarlı 

məlumatların olması lazımdır. Bakının ən böyük qəsəbələrindən olan 

Maştağada (əhali 46,787) hərtərəfli bir klinik və epidemioloji 

tədqiqat aparılmamışdır. Abşeronun bu qədim yaşayış yerində 

epilepsiyanın epidemiologiyasının öyrənilməsi nəticəsində əldə 

edilmiş məlumatlar yalnız elmi əsaslarla xəstələrə tibbi və sosial 

yardım planlaşdırma və təşkil etməyi ilə deyil, həm də xəstələrin 

vəziyyətlərini qiymətləndirilmək üçün, habelə etnik və sosial-iqtisadi 

amillərin bu xəstəlikdəki rolunun olmasına dair əhəmiyyətli bir 

material əldə etməyi mümkün edəcəkdir4. 

Problemin işlənmə dərəcəsi. Azərbaycanda epilepsiyanın epide-

miologiyasına dair ilk tədqiqatlar Bakı şəhərini əhatə edib və, nəticədə 

"xəstəliyin 1000 nəfər əhaliyə 2,8, kənd yerlərində isə 1000 əhaliyə 2,0" 

olduğu, təsbit etmişdir5. Daha sonra, 2013-cü ildə ölkə səviyyəsində 

1 Hauser W. A., L. T. Kurland. The epidemiology of epilepsy in Rochester,

Minnesota, 1935-1967. // Epilepsia. 1975. (16). P. 61-66. 
2 World Health Organization (WHO). // http // apps.who.Int/gb/ebwha/ 

pdf_files/EB136/B136_R8-en.pdf. 2015. 
3 Beghi E. The Epidemiology of Epilepsy. Neuroepidemiology. 2020; 54: 185-191. 

DOI: 10.1159/000503831 
4 Magalov Sh.I. et al. The Prevalance of Epilepsy in the Nakhichevan

Autonomous Republic of Azerbaijan. // CNS&Neurological Disorders-Drug 

Targets. (11): 2, 2012. p.102-9. Doi:10.2174/187152712800269768. 

PMID:2222932 
5 Рагимов, А.И.  Исследование эпидемиологии эпилепсии в связи с задачами

реабилитации больных: автореф. дис. канд. мед. наук.  1986. 25 с. 
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epilepsiyanın epidemioloji göstəriciləri tədqiq edildi, 0 yaşdan 14 yaşa 

qədər olan uşaqları əhatə etdi, buna görə “2004-cü ildə əhalidə 

epilepsiya ilə xəstələnmə hər 100.000 uşaq əhalisinə 36.7 və yayılma 

səviyyəsi 1000 uşaq əhalisinə 1,3 idi "6. Son 20 ildə Azərbaycanda 

epilepsiyanın hərtərəfli öyrənilməsinə bir sıra əsərlər həsr edilmişdir. 

Epidemiologiyası və klinik xüsusiyyətləri həm bütövlükdə respublikada, 

həm də müxtəlif bölgələrdə: Qusar, Gəncə, Quba, Astara, Şərur, Lerik, 

Ordubadda tədqiq edilmişdir7. Bu xəstəlik hamilə qadınlarda da 

öyrənilmişdir8. Bununla birlikdə, epilepsiyanın epidemiologiyası 

məsələləri, diaqnoz və müalicə problemləri, yetkin xəstələrin həyat 

keyfiyyəti, öyrənilən əhalinin etnomədəni xüsusiyyətlərinin bu 

xəstəlikdə rolu, onun inkişafında Abşeron yarımadasının, xüsusən 

Maştağa kəndinin sosial-iqtisadi amillərinin təsiri öyrənilməmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi. Maştağa qəsəbəsində epilepsiya xəstələ-

rinin epidemioloji, klinik, sosial və etnokultural xüsusiyyətlərini 

öyrənmək. 

Məsələlər. 

1. Maştağa qəsəbəsinin əhalisi arasında cinsi və yaşı nəzərə

alınmaqla epilepsiyanın yayılma və xəstələnmə göstəricilərini müəy-

yənləşdirmək. 

2. Müəyyən olunmuş epilepsiyası olan xəstələrin kliniki,

sosial və etnik xüsusiyyətlərini öyrənmək. 

3. Epilepsiyanın ən ehtimal olunan etioloji amillərini müəy-

yənləşdirmək. 

6Ахмедов Т.М. // Распространенность эпилепсии у детей в республике

Азербайджан и перспектива развития эпилептологической службы. // 2013. 

С.109. 
7 Магалов Ш.И., Азизова Н.Х., Алекберова С.П., Меликова Ш.Я.

Медикаментозное лечение эпилепсии в г. Гяндже: эффективность и 

неадекватность. // Азербайджанский Психиатрический журнал. 2014. №1(26). 

Cтр. 84-94. 
8 Магалов Ш.И., Багирова Х.Ф., Меликова Ш.Я., Алекперова С.П.

Последствия неадекватного лечения эпилепсии у беременных. // 

Азербайджанский Психиатрический журнал. 2017; 1 (31): 101-107. 



5 

4. Epilepsiyası olan xəstələrin terapiyasının optimallaşdırma-

dan əvvəl və sonra keyfiyyətini qiymətləndirmək. 

5. Tədqiqatın nəticələrini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində və 

digər ölkələrdə aparılan klinik və epidemioloji tədqiqatların nəticələri ilə 

müqayisə etmək. 

Epilepsiya xəstələrinə tibbi və sosial yardımın yaxşılaşdırılması 

üçün praktik tövsiyələr hazırlamaq. 

Elmi yenilik.  

1. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bakı şəhərinin iri yaşayış 

məntəqələrindən birinin yerli və yerli olmayan əhalisi arasında, Maş-

tağada, Beynəlxalq Antiepileptik Liqanın (İLAE) tövsiyələrinə uy-

ğun olaraq epilepsiya ilə bağlı klinik və epidemioloji tədqiqat aparıl-

mışdır.  

2. Xəstələnmə və yayılma göstəriciləri müəyyənləşdirilmişdir, 

müəyyən olunmuş xəstələr cinsinə, yaşına, epilepsiyanın başlanğı-

cına və formalarına görə bölüşdürülmüşdür. 

3. Həmlələrin növləri, şiddəti və emosional pozğunluqların 

tədqiq olunan amillərə təsiri barədə məlumatlar əldə edilmişdir.  
4. Üç etnik subpopulyasiyadan (Hunhar, Keçən, Seyidlər 

məhəllələrindən) və yerli olmayan insanlar arasında müəyyən edilmiş 

epilepsiyası olanların həyat keyfiyyətlərinin ayrı-ayrı komponentləri 

arasındakı əlaqənin xarakteri müəyyən edilmişdir.  

5. Epilepsiya xəstələrinin həmlə şiddətini, psixo-emosional 

səviyyəsini, həyat keyfiyyətini təyin etmək üçün NHS3, Ziqmond, 

QOLIE-10 kimi cədvəllərdən istifadə edilmişdir.  

6. Epilepsiyanın gedişatında və inkişafında etnik amilin rolu 

aydınlaşdırılmışdır.  

7. Epilepsiyanın müxtəlif formalarından əziyyət çəkənlərin 

mövcud qeydiyyat sisteminin təhlili, diaqnostika, müalicə və sosial 

yardımlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticə-

ləri epilepsiya xəstələrinə tibbi və sosial yardımın həcminin planlaş-

dırılmasında və, həm bölgədə, həm də bütövlükdə respublikada epi-

lepsiyanın epidemioloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün tədbir-

lərin hazırlanmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Epilepsiya xəs-

tələrinin yaradılmış məlumat bazası və NHS-3, Ziqmond, QOLIE-10 
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ölçü meyyarlarının tədqiqat metodları kimi praktik həkimin diaqnostik 

minimumuna daxil edilməsi xəstələrin keyfiyyətcə müəyyənləşdirilməsi 

və qeydiyyat  sisteminin inkişafı üçün əsas olacaqdır. 

Müdafiə üçün müddəalar: 

1. Bakı şəhərinin Maştağa qəsəbəsindəki epilepsiyanın 

epidemioloji göstəriciləri əsasən dünyanın müxtəlif ölkələrindəki 

göstəricilərlə uyğundur və Azərbaycanın bölgələrində orta 

mövqe tutur. 

2. Qəsəbədə 0 - 60 yaş arası kişi əhalisi arasında epilepsiya 

nisbətən daha çox müşahidə olunur. 

3. Maştağa qəsəbəsində ən çox qeydə alınan epilepsiya forması 

simptomatikdir. 

4. Qəsəbədə idiopatik epilepsiyanın yayılmasına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsiri bu ərazidə ən çox müşahidə olunan qohum 

nikahlar göstərilmişdir.  
5. Antiepileptik müalicənin optimallaşdırılması xəstələrin 2/3-də 

müsbət bir nəticə əldə etməyə və remissiyaların sayını 2,9 dəfə 

artırmağa imkan vermişdir. 

6. Maştağa qəsəbəsindəki epilepsiya xəstələri arasında əlillik 

alanların sayının yüksək olması, əhalinin bu xəstəlik barədə zəif 

maarifləndirilməsi, xəstəliyin vaxtında düzgün diaqnozu və 

klinik proqnozlaşdırılması üçün yerli tibb müəssisəsində 

müvafiq texniki avadanlıqların olmaması səbəbindən ağırlaşması 

ilə əlaqədardır.  

Təcrübədə aprobasiya və tətbiq. İşin aprobasiyası Azərbaycan Tibb 

Universitetinin (ATU) Təhsil və Terapevtik Korpusunda aparıldı. 

Tədqiqatın nəticələri Maştağa qəsəbəsindəki 7 saylı Birləşmiş Şə-

hər Xəstəxanasının stasionar və ambulator nevroloji xidmətinin prakti-

kasına tətbiq edildi, ATU Nevrologiya kafedrasında tələbə və həkimlər-

lə keçirilən mühazirə kursunda və praktik məşğələlərdə istifadə edilə 

bilər.  

Tədqiqatın materialları Azərbaycan Respublikasında keçirilən 

Türkdilli Ölkələrin Nevroloqlarının IV Beynəlxalq Konfransında: 

"Maştağa qəsəbəsində epilepsiya xəstələrində həyat keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsində etnik amilin rolu" (Bakı, 2019), Azərbaycan 

Tibb Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş konfransda (Bakı; Dekabr 
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2020), “XXİ-ci əsrdə Ümumdünya elmi biliyin nəzəriyyəsi və 

təcrübəsinə” həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransda (Rusiya; Ka-

zan; 2021), “Təbabətin aktual problemlərinə” həsr olunmuş konfransda 

(Bakı; 2021) məruzə edilmiş və adı çəkilən konfransların toplularında 

öz əkslərini tapmışdırlar. Tədqiqatın mövzusuna dair 4 tezis və 11 

məqalə, o cümlədən 4 xaricdə, 1 yerli resenziyası olan SCOPUS və 

PABMED-ə daxil edilmiş, AAK-sı tərəfindən tanınmış elmi jurnallarda 

dərc edilmişdir.  

Dissertasiyanin quruluşu və əhatə dairəsi. Dissertasiya işi 164 

(+6 səhifə - əlavələr) səhifədə kompüter mətni ilə təqdim olunmuşdur, 

giriş, ədəbiyyat, material və tədqiqat metodlarının icmalından, 

tədqiqatçının özü tərəfindən apardığı işin üç bölməsindən, 

nəticələrindən, praktik tövsiyələrindən, tətbiqlərindən ibarətdir; 20 

cədvəl və 11 şəkil ilə təsvir edilmişdir. Ədəbiyyat sayı 345 mənbədən 

ibarətdir ki, bunlardan 28-i yerli (11 Azərbaycan, 15 rus, 2 xarici), 97 

rus və 220 – si xarici müəlliflərdir. Rəqəmlər, cədvəllər, ədəbiyyat 

siyahısı xaric olmaqla dissertasiyanın hər fəslindəki simvolların sayı 

aşağıdakı kimidir: giriş – 10 252 (7 səhifə), I – 44 946 (27 səhifə), II – 

14 660 (11 səhifə), III – 52 476 (35 səhifə), IV- 21 779 (17 səhifə), V- 8 

433 (7 səhifə), nəticə - 28 188 (16 səhifə), nəticələr – 2 871 (2 səhifə), 

praktik tövsiyələr – 1 469 (2 səhifə) simvol. Dissertasiyanın ümumi 

həcmi 183 668 (267 554) simvoldur. 

 

İŞIN MƏZMUNU 

Material və metodlar. 

Maştağa qəsəbəsində epilepsiyanın epidemiologiyasının tədqiqi 

Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) 29 saylı Etik Komitəsinin 

29 dekabr 2019-cu il tarixli protokoluna əsasən hazırlanmış epide-

mioloji tədqiqatların görülmə qaydalarına uyğun olaraq aparılmışdır. 

İşlər Bakı şəhərinin böyük yaşayış məntəqələrindən birində, Maştağa 

qəsəbəsində, 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının (BŞX) baza-

sında və Azərbaycan Tibb Universitetinin Təhsil və Terapevtik 

Korpusun Nevrologiya şöbəsində aparılmışdır. 

Etiyoloji və sosial cəhətlər nəzərə alınmaqla, epilepsiyanın epi-

demiologiyasının bir kohort pro və retrospektiv tədqiqi, qəsəbənin 
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poliklinikasına 2016-2019-cu illər ərzində edilən müraciətlər əsasın-

da aparılmışdır. 

“Maştağa qəsəbəsi Abşeron yarımadasının şimalında, Xəzər də-

nizindən 7 km məsafədə, Bakının Sabunçu rayonunun inzibati tabe-

liyində olan şəhər tipli bir qəsəbədir. Bu ərazi çoxsaylı kəndlərlə əhatə 

olunmuşdur. Şimal-qərbdə - Kürdəxana, şimalda - Nardaran, şimal-

şərqdə - Bilgəh, şərqdə - Buzovna, cənub-şərqdə - Binə, cənubda - 

Ramana və cənub-qərbdə - Zabrat ilə bitişikdir. Maştağa qəsəbəsi 44 

km2 (6 hektar) bir ərazini tutur. Qəsəbə Abşeron yarımadasının ən 

böyük yaşayış məskəni və Bakı şəhərinin ən böyük yaşayış məntəqələ-

rindən biridir”9.  “Onun adı bu ərazidə eramızdan əvvəl VI-V əsrlərdən 

bəri mövcud olan Massaget qəbiləsinin adı ilə bağlıdır”10. Tədqiq 

olunan bölgənin ərazisində aşağıdakı tibb müəssisələri fəaliyyət 

göstərir: 7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası  (BŞX) və onun 

nəzdində olan uşaq və böyüklər şöbələrindən ibarət poliklinika; 14 saylı 

təcili yardım stansiyası; 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanası 

(RPX). 

Yerli və yerli olmayanlardan ibarət olan əhali əsasən azərbaycan-

lılar tərəfindən təmsil olunur. “Yerli əhalinin nümayəndələri qəsəbədə 

kompakt şəkildə üç məhəllədə yaşayırlar: Hunhar (Hun Türklərinin 

nəsilləri), Keçənlər (Massaget nəsilləri, bizim eradan əvvəl burada məs-

kunlaşmış Oğuz türklərinin nümayəndələri), Seyidlər (ərəb nəslindən 

olanlar)”11,12. Bu məhəllə nümayəndələri arasındakı nikahlar indi də 

gec-gec müşahidə olunur. Yerli olmayan sakinlər qəsəbəyə respubli-

kanın müxtəlif bölgələrindən köçmüşdürlər. 

Əhali arasında ümumilikdə 288 qıcolma həmləsi olan xəstə müa-

yinə edildi. Bunlardan 197 nəfərdə (83,1%) epilepsiyanın müxtəlif 

                                                             
9Административно – территориальное деление Азербайджанской 

Республики. // Информационный блок, Баку – 2013. Стр. 488 www.sabunchu-

ih.gov.az 
10 Бакиханов А.А. Гюлистан - и Ирам. // Б.: Элм. 1991; 304 с. ISBN 3-

8066-0236-2. 

11   Novruz H.K. Qədim Maştağa. // Kövsər. 2017. 631s. 
12 Sarabski H.Q. Köhnə Bakı. // Şərq-Qərb. 2006. 144s. 

 

http://www.sabunchu-ih.gov.az/
http://www.sabunchu-ih.gov.az/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3806602362
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3806602362
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formaları aşkar edilmişdir: 129 (54,4%) xəstədə lokalizasiya ilə əlaqəli 

epilepsiya (16-da İE (6,8%), 113-də SE (47,7%)), 66 (27,8%) – 

generalizə edilmiş (63-də İE, 3-də (1,3%) SE) və 2 (0,8%) xəstədə 

kriptogen forma (KGE). 40 (16.9%) uşaqda (21 (8.9%) oğlan, 19 

(8.0%) qız) hərarətin yüksəlməsi ilə əlaqəli tutmalar müşahidə 

edilmişdir; 7 (% 1.8) xəstədə psixogen qeyri epileptik tutmalar, 1 (% 

0.3) xəstədə huşunu itirmə müşahidə edilmişdir. 22 (7,6%) mərkəzi 

sinir sistemində müxtəlif dərəcədə zədəsi və qıcolma sindromu olan 

yeni doğulmuş körpələr Fərəcova adına Pediatriya Elmi Tədqiqat 

İnstitutuna köçürülmüşdür. Onlarda sonradan epileptik həmlə müşahidə 

olunmamışdır. Bundan əlavə, müayinə olunanların ümumi sayı arasında 

qonşu Abşeron kəndlərində (Ramana, Pirşağı, Məhəmmədli, Kürdəxanı, 

Bilgəh, Nardaran) yaşayan, lakin Maştağa qəsəbəsindəki stasionarın 

ambulator şöbəsində qeydiyyatda olan xəstələrdə var idi. Bunlardan 15 

(3.9%) xəstədə epilepsiya, 5-də (1.3%) psixogen qeyri epileptik həmlə, 

1-də isə (0.3%) febril həmlələr aşkar edilmişdir. 

Aktiv epilepsiya halları yerli səhiyyə müəssisələrindəki tibbi sə-

nədlərin nəticələrinə əsasən qeydə alınıb: 7 saylı BŞX-nın uşaq və 

böyüklər poliklinika şöbəsinin ambulator kartları, 7 saylı BŞX-nın və 1 

saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının (RPX) stasionar şöbələrinin 

xəstəlik tarixləri, 14 saylı yerli təcili tibbi yardım stansiyasının 

qeydiyyat kartları. Xəstələrin (EEG), (MRT) və (KT) müayinələri 

aparılmışdır. Müəyyən olunmuş xəstələrdə həmlələrin şiddəti (NHS3 

şkalası13), psixoemosional vəziyyət (Ziqmond şkalası14), həyat 

keyfiyyəti (QOLIE-10 sorğusu15) vasitələri ilə öyrənilmişdir. Həmlə 

növlərinin diaqnozu və semiologiyası Beynəlxalq Epilepsiya və 

Epileptik Sindromların Təsnifatına (ILAE) (Yeni Delhi, 1989) və həmlə 

növlərinə (Kyoto 1981) görə təyin edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi 

Ümumilikdə, populyasiyada müxtəlif epilepsiya formaları olan 197 

(83.1%) şəxs müəyyən edilmişdir: 129 (54.4%) xəstədə lokalizasiya olun-
                                                             
13 Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression scale. //Acta 

Psychiatr. Scand. 1983 – Vol.67 – P.361-370; HADS,  
14 О’Donoghue M. F., Duncan J. S., Sander J.W.A.S. // National Hospital Seizure 

Severity Scale (NHS – 3). 1996, 
15 Cramer J.A. et al. // Quality of Life in Epilepsy-10;1996. 
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muş (16-da İE (6.8%)), 113-də (47.7%) SE), 68 (27.8%) – də isə genera-

lizasiya edilmiş (63-də (26.6%) IE, 3-də (1.3%) SE) və 2 (0.8%) xəstədə 

KGE forması olmuşdur. 40 (16.9%) uşaqda (21 (8.9%) oğlan, 19 (8.0%) 

qız) febril həmlələr müşahidə edilmişdir; 7 (1.8%) xəstədə psixogen qeyri 

epileptik həmlələr, 1 (0.3%) xəstədə bayilma müşahidə edilmişdir. 

2019-cu ilin yanvar ayında Maştağa qəsəbəsində epilepsiyanın 

yayılması hər 1000 nəfər əhaliyə 4.2 xəstə təşkil etmişdir. 

Epilepsiyanın yayılmasının ən böyük dəyəri 15-19 yaşında olan 

kişilərdə (14.8 / 1000) və 40-49 yaşında olan qadınlarda (5.7 / 1000)  

qeyd edilmişdir ki, bu da kişilərin hərbi çagırışı ilə əlaqədar daha 

diqqətlə yoxlanılmaları, qadınların isə əhalinin xüsusiyyəti olan cavan 

yaşlarda xəstəliyi əsasən qız uşaqlarında gizlətmə halları ilə 

əlaqələndirilir.  

Aparılan işin növbəti hissəsi 2016-2019-cu illər ərzində yeni 

xəstələrin aktiv aşkarlanmasına həsr olunmuşdu. 

Tədqiqat dövründə ümumi xəstələnmə dərəcələri 2016-cı ildə 

əhalinin 413.3 / 100.000 ilə 2019-cu ildə 421.1 / 100.000 arasında, 

birincilisi isə əksər xarici ölkələrdə müşahidə olunan göstəricilərə 

müvafiq olaraq 4.4 / 100.000-dən 6.4 / 100.000-ə qədər idi.  

Ümumilikdə, xəstələnmə dəyərləri, bütün kişi və qadın xəstələri 

üçün yaş qruplarında fərqlənirdi. 15-19 yaş qrupu ən yüksək epilepsiya 

xəstələnməsinə sahib idi (4.90 /00), yaşlı yaş qruplarında tədricən azal-

mışdır. Bu yaş qrupundakı yüksək nisbətinin zirvəsi, epilepsiya da daxil 

olmaqla müxtəlif mövcud patologiyaların aşkarlanması üçün gənclərin 

diqqətlə araşdırıldığı müddətdə çağırış dövrünün başlanğıcı ilə izah 

edilə bilər. 50-59 yaş qrupunda epilepsiyanın xəstələnməsi az idi 

(0.20/
00). Bunun səbəbləri həm zamanla populyasiyada epilepsiya xəstə-

lərinin aradan qaldırılması (miqrasiya, ölüm, bəzi epilepsiya formaları-

nın əlverişli nəticələri) və həm də 60 yaşında olan xəstələrdə kəskin 

beyin -qan dövranının çatışmamazlığı nəticəsində (KBQDÇ) aşağı 

aşkarlama dərəcəsi ola bilər ki, bu da xüsusən simptomatik 

epilepsiyadan əziyyət çəkənlərdə olub, olanlarda daha yüksək ölüm 

hadisələri ilə baglı ola bilər. Beyin şişi, insult, ensefalit, meningit və 

travmatik beyin zədəsi olan xəstələrdə ilk dəfə və spontan olaraq 

təkrarlanan epileptik həmlələrlə qarşılaşdıqda nevroloqlar da daxil 

olmaqla bir çox həkimin antikonvulsantların yazılması ilə 
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məhdudlaşmasına da rast gəlinir. Bu xəstələrdə simptomatik epilepsiya 

diaqnozunu istisna etmək və ya təsdiqləmək üçün xüsusi tədqiqatlar 

aparılmır. Bundan əlavə, məhdud diaqnostik imkanları olan qəsəbədə 

xalq təbiblərinə - "çıldaqçı12"- ya müraciət etməyi üstün tutanlar da 

istisna deyildir. 

Maştağa qəsəbəsinin əhalisində müxtəlif epilepsiya formaları 

öyrənilərkən, SE sayı 1000 əhaliyə 2.6 idi. Yerli olmayan əhalidən olan 

xəstələr arasında (6.4/1000), yerli əhaliyə nisbətən 3.6 dəfə çox idi 

(1.8/1000). Etnik populyasiyalarda kecən məhəlləsindən olan xəstələrdə 

yayılma nisbəti üstünlük təşkil etmişdir (2.9/1000). Huhar və seyidlər 

məhəlləsindən olanlarda, 1000 əhaliyə uyğun olaraq 1.2 idi. Göründüyü 

kimi, SE-nin nisbətən tez-tez baş verməsinin səbəbi KBT-ları idi ki, bu, 

keçən məhəlləsindən olan xəstələrdə 6 (5,3%), yerli olmayan insanlar 

arasında isə 11 (9,7%) nəfərdə müşahidə edilmişdir. Bu məlumatlar 

ədəbiyyatda verilmiş məlumatlarla müqayisə edilə bilər ki, burada “dinc 

dövrdə bütün zədələnmələrin 30-50% -ni tutan kəllə beyin travması 

(KBT) simptomatik epilepsiyanın aparıcı etioloji amilidir, 5%-dən 20% 

-ə və 50% qədər tezlikdə rast gəlinir"16  17.  

Maştağa qəsəbəsində İE-nin yayılması 1000 əhaliyə 1,7 hal idi. 

Qəsəbənin yerli  sakinlərindən olan xəstələrdə (1000 əhaliyə 2,3) İE-nin 

yayılması yerli olmayan əhalidən (1000 əhaliyə 1,5) nisbətən 1,5 dəfə 

çox idi.  

Cinsiyyət aspektinə gəldikdə, araşdırmada yetkinlik dövründə (10-

14 yaş; 15-19 yaş) kişi epilepsiya xəstələrinin sayı qadınlara nisbətən 

daha çox idi və 14 (10,8%) oğlan, ilə 9 (6,9%) qız lokalizasiya edilmiş 

epilepsiya ilə  10 ilə 14 yaş arası  və 15 ilə 19 yaş arasında (8 (6,2%) og-

lan, 1 (0,7%) qız; 5 (7.3%) oğlan, 3 (4.4%) qız; 8 (11,7%) oğlan, 5 (7,3%) 

qız ümumiləşdirilmiş epilepsiya ilə (χ2 = 4.219; p = 0.040) (p <0.05) təş-

                                                             
16 Şirəliyeva R.K. Klinik nevrologiya. // Bakı, “MTR Group”. 2015; 328-210. 

İSBN 978-9952-488-51-7 
17 Одинак М.М., Дыскин Д.Е., Базилевич С.Н., Прокудин М.Ю., Мансур А.А. 

Особенности структурных поражений головного мозга при 

постравматической эпилепсии у больных с ранее перенесенной черепно-

мозговой травмой различной тяжести. // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад.  2009.  

№ 1, прилож. С. 125-126. 
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kil etmişdir. Yaşlı qrupda (60-69 yaş) həm fokal, həm də generalizasiya 

olunmuş epilepsiyanın növü qadın cinsindən olan xəstələrdə, (kişilərdə (1 

(0,5%); qadınlarda 4 (5,9%)), (χ2 = 11,388; p = 0.181) (p> 0.05), kişilər-

dəkinə nisbətən yüksək idi. Bu da qadınların daha uzun ömürlü olmaları 

ilə əlaqəli çoxsaylı statistik göstəricilərin məlumatlarını təsdiqləyir.  

Cədvəl №1 

Lokalizə olunmuş epilepsiyanın gender göstəriciləri 
 

Əhali 

Lokalizə olunmuş epilepsiya (İFE, SFE), 

n=129 

Cəmi: 

kişi qadın χ2; p 

sakin yerli 54(42.6%) 20(14.7%) χ2=8,515 

p=0,004 

74(57.4%) 

yerli olmayan 26(20.2%) 29(22.5%) 55(42.6%) 

 

Məhəllələr 

hunhar 13(10.1%) 10(7.8%)  

χ2=5,369 
p=0,068 

23(17.8%) 

keçən 34(26.4%) 6(4.7%) 40(31.0%) 

seyidlər 7(5.4%) 4(3.1%) 11(8.5%) 

 

Cədvəl №2. 

 

Generalizə olunmuş epilepsiyanın gender göstəriciləri 
 

Əhali 

Generalizə olunmuş epilepsiya. (n=68) 

Cəmi: kişi 

n=41 

qadın 

n=27 
χ2; p 

sakin yerli 28(67.5%) 23(84.6%) χ2=2,414 

p=0,120 

51(74.2%) 

yerli olmayan 13(32.5%) 4(15.4%) 17(25.8%) 

Məhəllələr hunhar 19(70.4%) 14(63.6%) χ2=2,560 

p=0,278 

33(67.3%) 

keçən 3(11.1%) 7(27.3%) 10(18.4%) 

seyidlər 6(18.5%) 2(9.1%) 8(14.3%) 

 

Həm yerli (17 (21,5%)) həm də yerli olmayan (11 (22,9%)) 

sakinlər arasında orta ibtidai savadı natamam olanların və heç 

savadı olmayanların nisbəti üstünlük təşkil etmişdir. Yerli 56 

(70.9%) və yerli olmayan əhali (29 (60.4%)) arasında işsizlərin sayı 

çox idi. Araşdırmamızdakı ümumi əlil sayından (113 (% 57.4)) I 

(10 (8.5%)) və III (6 (% 5.1)) qruplara nisbətən II qrup xəstəsi (54 

(46.2%)) çoxluq təşkil edirdi. Keçən məhəlləsindən olan xəstələrdə 

(27 ball) və yerli olmayanlarda (20 ball) NHS3 şkalasına görə 

həmlələrin şiddəti yüksək idi.  
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Şəkil № 1. Epilepsiyası olan xəstələrin həmlələrinin NHS3  

şkalası ilə ölçülmüş ağırlıq dərəcəsi 

 

Bu, perinatal beyin patologiyasının ağır nəticələrinin (doğuş trav-

ması, hidrosefaliya, uşaq serebral iflici) baş vermə tezliyi ilə əlaqəli ola 

bilər ki, bu da, göründüyü kimi, hamiləlik zamanı qadın 

məsləhətxanasına vaxtında müraciət etməməsi və həmdə doguş 

travmalarının olması ilə əlaqədardır.  

Hunhar məhəlləsinin xəstələri arasında, orta dərəcədə tutma 

şiddəti olan insanlar nisbətən daha çox (13 (39.4%); 5 bal) keçən (10 

(29.4%); 9 bal) və seyidlər məhəlləsindən olanlarda - (3 (33.3)); 9 bal) 

olaraq, sonuncuda daha sərt qiymətləndirilmişdir. Bəlkə də bu, yerli 

əhalinin etnik baxımından xarakterik olan xəstəliyi gizlətmək istəyi ilə 

yanaşı, daha çox seyidlər məhəlləsinin xəstələri arasında müşahidə 

olunan dərman müalicəsinin icazəsiz ləğvi və təxirə salınması ilə 

əlaqədardır, ki bu da xəstəliyin gec aşkarlanmasına səbəb olub. Çoxsaylı 

tədqiqatların nəticələrindən məlum olduğu kimi, az klinik görünüşü olan 

absans formalı idiopatik epilepsiya, tez-tez xəstənin ailəsi tərəfindən 

fərq edilmədən, müvafiq parlaq klinik simptomları olan generalizə 

olunmuş tutmalarla çətinləşənə qədər gizli qalır. 
Ziqmond şkalası ilə təyin olunan psixoemosional vəziyyət 

bütün xəstələrdə aşağı qiymətləndirildi (8.91 ± 0.17; m = 5, M = 13), 

yerli olmayan xəstələrdə (9.05 ± 0.30; m = 6) , M = 13) əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı, yerli xəstələrlə  müqayisədə (8.83 ± 0.21; m = 5, M = 

12), (p = 0.046) təşkil edirdi.  
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Şəkil №2. Epilepsiyası olan xəstələrin depressiya və 

həyəcanın şiddətinə görə paylanması  

 

Etnik subpopulyasiyalar arasında Keçən məhəlləsindən (9.26 ± 0.33) 

olan xəstələrdə bu göstəricinin şiddəti huhar (8.39 ± 0.30) və seidlər 

məhəlləsindən olanlar (8.78 ± 0.66) ilə müqayisədə daha yüksək idi. 

Tədqiqatda xəstələrin əksəriyyətində depressiya və həyəcanın 

subklinik (62 (% 52.9)) və klinik formaları (29 (24.8%)) üstünlük 

təşkil etmişdir. Həyəcan və depressiyası subklinik (8-10 bal) 

dərəcədə olan yerli (46 (52.6%)) (21 (51.5%) hunhar, 19 (52.9%) 

keçən, seidlər məhəlləsindən 6 (55%)) və 16 yerli olmayan sakinlərin 

(% 53.7) faiz nisbətində əhəmiyyətli bir fərq yox idi. 

QOLIE - 10 anketinin obyektiv göstəricilərinə görə, əhali 

arasındakı bütün xəstələrdə həyat keyfiyyətinin aşağı (27.1 ± 0.3) 

olduğu ortaya çıxdı. QOLIE - 10 anketinin göstəricilərnin aşağı 

olmasının səbəbi tutmaların yüksək dərəcəsi və tezliyi, epizepsiya 

xəstələrinin psixoemosional vəziyyətinin və sosial uyğunlaşmasının 

aşkar dərəcədə pozulmasıdır.  
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Şəkil 3. QOLIE-10 anketinə görə epilepsiyalı xəstələrin həyat 

keyfiyyətinin nəticələri  

 

Tədqiqatımızda epilepsiyanın yayılması, eləcə də sosial quruluşu 

və klinik təzahürlərinin xüsusiyyətləri xəstələrin müəyyən etnomədəni 

xüsusiyyətlərindən təsirlənmişdir. Beləliklə, tədqiq olunan 

populyasiyada, IE-nin fərdi formaları, hunhar məhəlləsinin sakinləri 

arasında yerli əhalidən olan xəstələrdə daha çox müşahidə edildi: RE - 7 

(12,7%), UAE - 5 (8,6%), YME - 2 (% 3,4), təcrid olunmuş generalizə 

olunmuş qıcolmalarla epilepsiya - 24 (41.4%) halda. Cins baxımından 

bu rübdən nisbətən daha çox - 8 qadın xəstəsi var idi (10,4%). 
Yuxarıda göstərilən məlumatlara görə, hunhar məhəlləsindən olan (2.5) 

xəstələr arasında IE-nin nisbətən yüksək yayılmasının səbəbi məhəllə 

sakinlərinin öz aralarında evli bir cüt seçimindən ibarət olan etnomədəni 

xüsusiyyəti idi. Etnik qrupda, bunun nəticəsində heterozis prosesləri, 

yəni əhali arasında qarışma əhəmiyyətli dərəcədə yavaş şəkildə davam 

edirdi və bunun sayəsində homosigot cütlərin sayının artması ilə 

birlikdə müxtəlif IE formalarının toplanmasına səbəb olmuşdur. 

“Əhalinin etnik xüsusiyyətlərindən biri kimi yüksək saylı qohumluq 

nigahları, yerli olmayan əhali arasında İE-nin yüksək səviyyədə 

yayılmasına səbəb oldu. Ədəbiyyatdan belə çıxır: Aralıq dənizi 

ölkələrində (İspaniya, İtaliya, Fransa), Şimali Afrika ölkələrində, Orta 

Şərqdə, Cənubi Hindistanın bəzi bölgələrində, eləcə də Azərbaycan 
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Respublikasının Muğan bölgəsində IE, əhali arasında çox sayda qohum 

evlilik halından əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənir18, 19". 

Digər bir nümunə, evlənmə fürsətini qorumaq üçün valideynlərin 

xəstəliyin qızlarında gizlətməyə çalışmasıdır və bu da kişi 

populyasiyasında İE-nın nisbətən daha çox aşkarlanması ilə 

nəticələnmişdir. Çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinə görə, İE olan 

xəstələrin cinsi göstəriciləri qadın cinsinin kişiyə nisbətən daha çox 

olduğunu və ya hər iki cins arasında bu epilepsiya formasının eyni 

aşkarlanma dərəcəsini göstərir. “Konqo Respublikasında olduğu kimi 

Asiyanın əksər ölkələrində aparılan bir araşdırmada epilepsiya evlənmə 

şansını itirmə ehtimalı səbəbindən qadınlar üçün bir təhlükə yaradır. 

Hindistanın cənubundakı Kerala şəhərində sorğuda iştirak edən 

vətəndaşların 39% -i epilepsiyanı evlənməyə maneə olaraq xarakterizə 

etmişdir və xəstələrin 55% -i diaqnozunu həyat yoldaşından 

gizlətmişdir20, 21”.Tədqiqat dövründə, müxtəlif epilepsiya formaları olan 

xəstələrdə anamnez toplanarkən, alınan antiepileptik müalicə ilə bağlı 

bir araşdırma da aparıldı. 95 (% 48.2) xəstənin AE terapiyası  

optimallaşdırılmasından və102 (% 51.8) xəstənin ilkin təyin olunmuş 

müalicə ilə müşahidə edilməsindən sonra, 116 (% 58.9) xəstədə (> 28 

(% 29.5)) 2 il ərzində remissiya müşahidə olundu ) (χ2 = 1.376; p = 

0.012); 6-9 ay ərzində - 42 (% 21.3) xəstədə (> 40 (% 42.1) 

optimallaşdırmadan sonrakı fərdlərdə) (χ2 = 2.328; p = 0.007); 

                                                             
18 Акперова Г.А.  Исследование нарушений центральной нервной системы и 

органов чувств у населения Западной зоны Азербайджана. Современные 

проблемы науки и образования.  2009; (3): 9-13.  
19 Сойко В.В. Этнокультуральные факторы патоморфоза психических 

расстройств при эпилепсии. Украинский вестник психоневрологии. 

2005;4(45): 65-68.  
20 Mukuku O., Nawej P., Bugeme M., Nduu F., Makan Mawaw P., Oscar Numbi 

Luboya.  Epidemiology of Epilepsy in Lubumbashi, Democratic Republic of 

Congo. Neurology ResearchInternational. 2020; 5 p. 

https://doi.org/10.1155/2020/5621461 
21 Radhakrishnan K, Pandian JD, Santosh Kumar T, Thomas SV, Deetha TD, arma 

PS, D. Jayachandran D, Mohammed E. Prevalence, knowledge, attitude and 

practice of Epilepsy in Kerala, South India. Epilepsia. 2000;41: 1027-1035.  

https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2006.07.009 

 

file:///D:/CHAP/Kitab/Ulkar%20Asadova/son%20variant/Neurology%20ResearchInternational
https://doi.org/10.1155/2020/5621461
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2006.07.009
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ümumiyyətlə, terapiyanın optimallaşdırılmasının təsiri 68 (% 71.6) 

haldır; 39 (% 19.8) xəstədə təsir yox idi (p = 0.039). 

Yetərincə yüksək olmayan həmlə remissiyasının səbəbinə bir neçə amil 

cavabdeh ola bilər. Məsələn, epilepsiya xəstələri üçün AE terapiyasının 

optimallaşdırılması poliklinikada onlar üçün ayrılmış az çeşidli AED 

(karbamazepin, depakin, topepsil, nadir hallarda lamotricin) ilə həyata 

keçirilmişdir. Qəsəbədəki aşağı sosial-iqtisadi quruluşun (müəssisələrin 

və iş yerlərinin çatışmazlığı) əhalinin, o cümlədən epilepsiyalı 

xəstələrdə xəstəliyin uzunmüddətli formalarının geniş yayılmasında 

təkan olmasınıda nəzərə almaq lazımdır. Mövcud ədəbiyyat 

məlumatlarına görə, iqtisadi vəziyyətin zəyifliyi epilepsiya 

agırlaşmalarının ümumi səbəbidir. "Dünyadakı 50 milyon epilepsiya 

xəstəsindən 35 milyonu pul çatışmazlığı səbəbiylə müalicə almır, bu 

problem, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 60-90%-təşkil edir və xüsusilə 

aktualdır."22Tədqiqatımızda epilepsiyanın gedişatına, sosial çərçivə 

və klinik təzahürlərin xüsusiyyətlərinə xəstələrin müəyyən 

etnomədəni xüsusiyyətləri təsir göstərmişdir. 

Cədvəl №3. 

Terapiyanın optimallaşdırmadan əvvəl və sonrakı nəticə spektri 

Epilepsiya

-nın

növləri

Terapiyanın optimallaşdırmadan əvvəl və sonrakı effekti 
n=197 

Remissiya> 2 il Remissiya 6-9 ay Effektsiz: 

əvvəl sonra əvvəl sonra 

GE 17(24.6%) +11(15.9%) - +18(26.1%) 23(33.3%) 

AE 7(18.4%) - - +22(57.9%) 9(23.7%) 

ƏE 4(100%) - - - 0 

ТE - - 2(100%) - 0 

КQE - - - - 2(100%) 

SGE - - - - 3(100%) 

İFE 6(42.9%) +8(57.1%) - - 2(14.3%) 

İGE 54(85.7%) +9(14.3%) - - 0 

Cəmi: 88(44.7%) +28(14.2%) 2(1.0%) +40(20.3%) 39(19.8%) 

χ2; p. χ2=1,376; p=0,012 χ2=2,328; p=0,007 χ2=4,125; p=0,039 

22 Социальные аспекты эпилепсии. // Created by Epilepsy.su. © 2019

http://epilepsy.su/
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Dini qaydaların ənənəvi qaydada həyata keçirilməsi hunhar və 

keçən məhəllələrindən olan xəstələrin həyat keyfiyyətinə müsbət 

təsir göstərmişdir. Dini inancların ifadə formasında mistiklik 

intellektual inkişafı təşviq edərək və hətta təhsil almağı qadağan 

edərək ailədəki tərbiyə qaydalarına təsir göstərib, xüsusən seyidlər 

məhəlləsindən olan xəstələr arasında passiv əlil şəxsiyyətin 

formalaşmasına kömək etmişdir, bu da onların həyat keyfiyyətlərinin 

mənfi qiymətləndirilməsinə səbəb olmuşdur. Evliliyi qorumaq istəyi 

müsbət, xəstəliyin gizlədilməsi tədqiq olunan populyasiyadakı bütün 

etnik qruplardan olan xəstələrin həyat keyfiyyətinə mənfi təsir 

göstərmişdir. 

Bölgədə epilepsiyanın inkişafında da etnomədəni amilin rolu 

öyrənilmişdir. Tədqiqat dövründə, epileptik tutmalarının əsas bir 

xəstəlik tərəfindən təhrik edildiyi, bunun da epilepsiyadan fərqli 

olaraq, dəlillərə əsaslanan etnik şərtlərə sahib olduğu bir xəstəni 

müşahidə etdik. Bizim tədqiqatımızda, bu xəstəlik, Türk dermatoloqu 

Hulusi Behçetin adı ilə əlaqəli, epileptik tutmalarla hunhar 

məhəlləsindən olan araşdırma populyasiyasında bir xəstədə etioloji 

bir faktor olaraq tapılan xəstəlik idi. Ədəbiyyat mənbələrinə görə, 

xəstəliyin açıq bir coğrafi əsaslı yayılma xüsusiyyətinə sahib olduğu 

bilinir. Nadir xəstəliklərdən biri olaraq “... Behçet xəstəliyi daha çox 

Orta Şərq, Aralıq dənizi hövzəsi və Yaponiyada yaşayan insanlarda 

rast gəlinir. 1986-cı ildə S. Ohno, xəstəliyin ən çox 300 ilə 450 enlik 

arasında yaşayan Asiya və Avropa əhalisi arasında, yəni İpək 

Yolunun coğrafi bölgəsində yayılması barədə məlumatlar yayımladı. 

Bu ciddi xəstəliyin ikinci adı - “İpək Yolu” xəstəliyidir.”23 Ən 

yüksək yayilma Türkiyədə qeydə alınıb və müxtəlif mənbələrə görə 

əhalinin 100 min nəfərinə görə 80-420 arasında dəyişir. Xəstəlik ən 

az Şimali Avropa ölkələrində (100 mində 2) və Şimali Amerikada 

(100 mində 4) yayılmışdır. Ədəbiyyat məlumatlarına görə xəstələrin 

etnik tərkibi heterogendir: “Behçet xəstəliyi olan 250 xəstənin 23,2% 

-i ruslar, 21,6% -i Dağıstandan, 12,8% -i Azərbaycandan, 14,4% -i 

                                                             
23 Алекберова З.С., Калашникова Л.А., Решетняк Т.М. и др. Неврологические 

проявления болезни Бехчета: обзор литературы и описание собственного 

наблюдения. Неврологич. жур., 2001, 6, 8-13 
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Ermənistandan, 8,8% -i Çeçenistandan, 19,2% - digər bölgələrdən 

olanlar təşkil edir. Yaxın Şərqdə əziyyət çəkən insanlar arasında 

kişilərin üstünlük təşkil etməsindən ibarət olan Behçet xəstəliyinin 

cins ilə əlaqəli xarakterik seçiciliyi - 3.8: 1 (İsrail), 5.3: 1 (Misir), 

3.4: 1 (Türkiyə) və Almaniya, Yaponiya, ABŞ, əsasən qadınlar (5: 

1), həmçinin dəri simptomları ilə xarakterizə olunan qadınlardan 

fərqli olaraq daha tez-tez kişilərdə epilepsiya daxil olmaqla klinik 

simptomlarda nevroloji təzahürlərin olmasıdır.” 24, 25, 26 Orta Şərq 

əhalisinin xüsusən kişi cinsindən olan sakinlərinin beyninin 

neyronlarının epilepsiya inkişafına Avropa və Amerika 

populyasiyalarından daha həssas olduğunu düşünməyə imkan verir. 
Dünya ədəbiyyatından alınan məlumatlara görə, epilepsiya sahəsində 

populyasiyaların etnik xüsusiyyətlərinə dair araşdırmalar azdır. "Son 

illərdəki 318 klinik araşdırmanın 6.6%-i yalnız tədqiqat 

iştirakçılarının irqi haqqında məlumat verdi və yalnız 1.9% -i 

əhalinin etnik xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışdı."27 ABŞ 

sakinlərinin cinsi göstəricilərinin öyrənilməsinin nəticələrinə görə, 

Qafqaz kişi irqində epilepsiya halları 1,3-2,2 dəfə, qadın cinsində 

digər irqlərə nisbətən 1,4-1,7 dəfə azdır. Bütün yaş qruplarındakı 

zəncilər, yerli amerikalılar və yaşlı İspan kişiləri arasında ağdərili, 

20-59 yaşındakı İspaniyalılar və İspan olmayan insanlarla 

müqayisədə bu vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə yayılmış olduğuna 

dair dəlillər mövcuddur. Bundan əlavə, Amerika Birləşmiş 

                                                             
24 De Albuquerque PR, Terreri MT, Len CA, Hilario MO. Behсet's disease in 

childhood. J. Pediatr. (Rio J.). 2002; 78 (2): 128–132. 

 
25 Bahabri SA, al–Mazyed A, al–Balaa S, el–Ramahi L, al–Dalaan A. Juvenile 

Behcet’s disease in Arab children. Clin Exp Rheumatol. 1996, May–Jun; 14(3): 

331–335 

 
26 Оhо С., Болезнь Бехчета в мире. В «Последние достижения в болезни 

Бехчета» (Т. Ленер и К. Г. Барнс, ред.), Королевское общество медицинских 

услуг, Лондон, 1986. стр. 181-186  

 
27 Haerer A.F. Prevalence and clinical features of epilepsy in a biracial United 

States population. // Epilepsia, 1986; 27(1), 66-75. 
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Ştatlarının ağ olmayan əhalisi arasında epileptik statusunun 

yayılması bütün yaş qruplarında daha yüksəkdir və diabet, insult və 

depressiya kimi epilepsiya üçün bilinən risk faktorlarının dərəcələri 

daha yüksəkdir. Dil fərqləri, mədəni xüsusiyyətlər və “sağlam 

immiqrant” təsiri ispan olmayan ağ etnik qrupdan olan epilepsiyaya 

meyilli xəstələrin sayının Arizona və Meksika sərhədindəki ispan 

qrupundan olan xəstələr arasında yayılmasına kömək etdi. ABŞ-ın 

Mississippi, Copia şəhəribölgəsində “epilepsiyanın irqi yayılması” 

mövzusunda aparılan ən böyük tədqiqat, 23.957 epilepsiya xəstəsi 

arasında nisbətini qiymətləndirdi və yaşa görə yayılmanın Afrikalı 

Amerikalılar arasında (1000 nəfərə 8,2) nisbətən daha yüksək 

olduğunu təsbit etdi. Qafqazlılar 1000 nəfərə 5,4 təşkil etmişdirlər”.

Böyük Britaniyada aparılan bir araşdırmada “Cənubi Asiyada və bir 

sıra Afrika ölkələrində aktiv epilepsiyanın yayılması (1000 əhaliyə 

3.6) Cənubi Asiyalı olmayanlara nisbətən daha azdır (1000 əhaliyə 7, 

8)”.28 

Tuva Respublikasının Kızıl şəhərinin əhalisi arasında aparılan 

epilepsiya tədqiqatı "yerli əhalidə (tuvinlər) yerli olmayanlarla 

(ruslar) müqayisədə daha az sayda həmlə və daha əlverişli bir 

epilepsiya gedişatını"29 ortaya çıxardı. “Udmurt Respublikasında 

epilepsiyanın yayılması 1000 əhaliyə 1.7 hadisə idi. Bununla 

birlikdə, müqayisəli etnik alt populyasiyalarda oxşar bir göstərici 

yalnız slavyan (1000-ə 1.6) və türk (1000-ə 1.8) əhali qruplarında 

qeydə alınmışdır. "finn-uqor xalqları arasında bu xəstəliyin yayılması 

1,4 dəfə çox idi və fin-uqor milliyyətinin 1000 nəfərinə 2,3 təşkil 

28 Mac TL, Tran DS, Quet F, Odermatt P, Preux PM, Tan CT.  Epidemiology,

aetiology, and clinical management of epilepsy in Asia: a systematic review. // 

Lancet Neurol. 2007. 6(6). P.533-43. 

29 Монгуш Х.Д. Материалы эпидемиологического исследования эпилепсии в 

популяции г. Кызыла. // Бюллетень сибирской медицины: Материалы 4-й 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

неврологии». – Томск. 2008.  №7. C.61-63. 
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etdi." 30 “Şərq və şimal-şərq Sibirdə üç etnik qrupdan (ruslar, tuvinlər 

və yakutlar) xəstələr arasında aparılan bir araşdırmada, regional 

genetik təcridlərin meydana gəlməsinə töhfə verən bölgələrdə 

nəqliyyatın təcrid olunması, yakut etnik qrupundakı uşaqlar və 

yeniyetmələr arasında epilepsiyanın aşağı yayılmasına səbəb oldu".31 

Araşdırmalar göstərir ki, İspaniyalılar epilepsiya inkişafının 

ən yüksək riskinə sahibdirlər, sonra Afrikalı Amerikalıları, 

ardından Qafqazlıları misal çəkmək olar. Ayrıca, epilepsiyanın 

yayılması qohum nikahlardan (hunhar məhəlləsinin xəstələri) və 

tədqiq olunan populyasiyada populyasiya növündən təsirlənə bilər. 

Yerli əhalidən olan xəstələrdə (fin-ugor xalqları, tuvalılar, 

yakutlar, krım tatarları) və köçərilərdə (ruslar, slavyanlar, türklər) 

müxtəlif tədqiqatlarda epilepsiyanın fərqli dərəcədə yayılması 

nümunələridir. Və nəhayət konstitusiya (antropometrik) amilləri 

(hunhar məhəlləsindən olan epilepsiya xəstələrində atletik bədən 

quruluşu və cinsi - idiopatik formalar ilə yanaşı yüksək % (yerli 

əhali arasında 66,7%, bütün İE xəstələri arasında 50,6%) ilə 

coğrafi şərtlər (300 enlik hər iki qitədə), ehtimal ki epilepsiya 

inkişafı ilə etnik faktor arasındakı əlaqəni meydana gətirir, bunu 

Böyük İpək Yolu boyunca Asiyanın şimal-şərqindəki kişi 

Asiyalılarda və Cənubi Amerikada Latın Amerikalılarının beyin 

neyronlarının ən çox həssaslığı sübut edir.  

 

 

 

                                                             
30 Каменщиков Ю.Г., Лекомцев В.Т., Невоструева Е.О. Структурно-

динамический анализ непсихотических психических расстройств у больных 

эпилепсией в этнокулътуралъном аспекте // Тр. ИГМА. Ижевск: Экспертиза. 

2003. – T. XVI. - С. 270-271. 

 
31 Дмитренко, Д.В., Шнайдер, Ю.Б. Этнические аспекты носительства 

полизморфизмов гена CYP2C9 у детей и подростков с эпилепсией в 

Восточной и Северо-Восточной Сибири. // Современные проблемы науки и 

образования.  2015. № 2. С. 24-28.  
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YEKUN 

1. Tədqiqatın nəticələrinə görə 2016-2019-cu illər üçün

Bakı şəhərinin Maştağa qəsəbəsində epilepsiya xəstəliyinin ilkin 

xəstələnmə nisbəti 100.000 əhaliyə 4.4 / 1.000.000 (2016) ilə 6.4 

(2019) arasında və ümumi - 413.3 / 100.000 (2016) - 421.1 / 

100.000 əhali arasında dəyişdi. Epilepsiyanın yayılması hər 1000 

əhaliyə 4.2 hal idi. Yayılmanın ən yüksək dəyəri kişilərdə 15-19 

yaşın əvvəllərində (14.8 / 1000), qadınlarda 40-49 (5.7 / 1000) gec 

yaş qruplarında müşahidə edilmişdir. [2, 7, 13] 

2. Müayinə olunan 197 epilepsiya xəstəsi arasında (121 (%

61.4) kişi, 76 (% 38.6) qadın): [10,15] 

a) əksəriyyəti lokalizasiya ilə əlaqəli epilepsiya - 129 nəfər

(65.4%) (IFE - 16 (6.8%), SFE - 113 halda (47.7)) növündən 

əziyyət cəkirdi. Generalizasiya olunmuş epilepsiya formasından 68 

xəstə əziyyət çəkirdi (% 33.5) (IGE - 63 (92.6%), CGE - 3 (4.4%) 

və CGE - 2 (2.9%)); [4, 5, 6] 

b) işsiz xəstələrin, natamam orta təhsili olanların və ibtidai

təhsilin olmaması səbəbindən sosial vəziyyətləri aşağı idi; əlilliyin 

yüksək bir faizi (daha çox II dərəcə) idi, ailəlilərin sayı subaylardan 

çox idi; [1, 8] 

c) ailədə dini inancların və tərbiyənin ifadə forması, nigahı

qorumaq istəyi, xəstəliyin gizlədilməsi halları, etnik-mədəni 

xüsusiyyətlərin elementləri kimi qohum nikahların olması 

epilepsiyanın gedişatına təsir etmişdir. Cins (kişi), coğrafi yerləşmə 

(300 enlik), konstitusiya xüsusiyyətləri (atletik quruluş), ehtimal ki, 

bölgədə epilepsiyanın inkişafına təsir göstərmişdir. [3, 9, 12] 

3. Etioloji amillər arasında lider olanlar PBP 71 (% 61.9),

SVP 19 (16.8%) və KBT 18 (% 15.9) idi. Xəstələrin əksəriyyətində 

həmlə növləri arasında yüksək tezlikli həmlələr və ikincili 

generalizasiya edilmiş 39 nəfər (34,5%) olmuşdur. Generalizasiya 

edilmiş epilepsiyanın quruluşunda idiopatik formalar 63 (92,6%) 

halda üstünlük təşkil etmişdir ki, bunlardan izolyassiya olunmuş 

IGE - 50 (79,4%) halda olmuşdur. Absans formaları arasında UAE 

daha çox müşahidə edildi -7(11.1%) nəfərdə. [5, 6, 13] 

4. 95 (48.2%) xəstənin EƏ müalicəsinin optimallaşdırılma-

sından və ilkin təyin olunmuş müalicə alan 102 (51.8%) xəstənin 
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müşahidə edilməsindən sonra 116 (58.9%) xəstədə (> 28 (% 29.5)) 2 

il ərzində remissiya müşahidə olundu optimallaşdırmadan sonra); 6-9 

ay ərzində - 42 (% 21.3) xəstədə (> 40 (% 42.1) optimallaşdırmadan 

sonra); ümumiyyətlə, terapiyanın optimallaşdırılmasının təsiri 68 (% 

71.6) haldır; 39 (% 19.8) xəstədə təsir yox idi. [11, 14] 

5. Respublika daxilində Maştağa qəsəbəsindəki 

epidemioloji göstəricilər Gəncədə (4.48 / 1000) və Qubada (4.79 / 

1000) aparılan tədqiqatların nəticələri ilə oxşar olsada, Astara (6.53 / 

1000), Şərur (7.75 /) 1000), Lerik (8.04 / 1000) və Ordubaddakı 

(9.19 / 1000) nəticələrdən bir qədər az idi. Ölkədən kənarda, bu 

göstəricilər 40 min nəfər əhalisi olan Mordoviya Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikasının (2/1000) kənd yerlərindəki göstəricilərdən 

daha yüksəkdir, lakin Pakistan (14,8 / 1000) və Türkiyədəki kənd 

yerlərindəkilərdən yetərincə aşağı idi. (8.8 / 1000). [7, 13] 

PRAKTIK MƏSLƏHƏTLƏR 

1. Mövcud xəstələrin qeyd sistemi, istifadə olunan terapiya

növləri, reabilitasiya tədbirlərinin effektivliyinə nail olmaq və 

bölgədəki xəstələr üçün lazımi miqdarda tibbi və neyropsixoloji 

yardımın təyin edilməsi üçün bir epileptoloji mərkəzin yaradılması 

lazımdır - epilepsiya xəstələri üçün nevrologiyanın ixtisaslaşmış qolu 

kumi. 

2. Həkimlər tərəfindən əhali arasında sanitariya və

maarifləndirmə işinin keyfiyyətini yüksəltmək, reproduktiv yaşda 

olan qadınların və qızların - gələcək anaların somatik 

patologiyalarını vaxtında müalicə etmək və qəsəbədə hamilə 

qadınların dispanser müayinəsini dəqiq aparmaq lazımdır. 

3. NHS-3, Ziqmond, QOLIE-10 şkalaları və anketin

nevroloq və epileptoloqun diaqnostik minimumuna xəstələrin 

keyfiyyətcə müəyyənləşdirilməsi üçün müayinə üsulları kimi daxil 

edilməsi tövsiyə olunur. 

4. Yerli tibb müəssisəsində texniki avadanlıqların 

təkmilləşdirilməsi, qəsəbədə iş yerlərinin açılması, təhsilin 

üstünlüklərinin təbliği lazımdır. Bu, xəstəliyin vaxtında və 

keyfiyyətli təyin olunmasına, məşğul olanların sayının artırılmasına, 
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əlillik faizinin azaldılmasına imkan verəcək ki, bu da ölkənin dövlət 

büdcəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

5. Genetik zəminin və coğrafi mənşəyinin epilepsiya 

fenotipinə təsirini araşdıran populyasiya tədqiqatları aparmağa 

davam etdirilməlidir. Bu, xəstələrin aşkarlanmasını sürətləndirə və 

dəqiqləşdirə və onların müalicə ehtimalını artıra biləcək xəstəliyin 

etnik mənşəli olmasını müəyyənləşdirəcəkdir. 
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İXTİSARLARIN SİYAHISI 

IE - idiopatik epilepsiya 

SE - simptomatik epilepsiya 

IGE - idiopatik generalizə olunmuş epilepsiya 

SGE - simptomatik generalizə olunmuş epilepsiya 

IFE - idiopatik fokal epilepsiya 

SFE - simptomatik fokal epilepsiya 

GPMS – gicgah payının medial sklerozu 

GPAE – gicgah payının ailəvi epilepsiyası 

PPM - perinatal beyin patologiyası 

CVP - serebrovaskulyar patologiya 

KBT – kəllə-beyin travması 

NI - neyroinfeksiya 

DS - dagınıq skleroz 

BX - Behçet xəstəliyi 

EƏD – epilepsiya əleyhinə dərmanlar 
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