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BİOLOJİ TƏBABƏT
klinikası
Bakı şəhərində yerləşən Bioloji Təbabət klinikası (mərkəzi) və
filialları Azərbaycanda, həmçinin, postsovet məkanında bioloji
təbabətlə müalicə edən yeganə klinikadır. Bu gün bu klinika Almaniya,
Kolumbiya, İsveçrə, digər inkişaf etmiş ölkələrdə fəaliyyət göstərən
Bioloji Təbabət klinikalaları ilə rəqabət apara biləcək səviyyəyə
yüksəlmişdir.
Bioloji Təbabət klinikası bioloji təbabətin ən yeni və effektiv
üsullarını özündə birləşdirir. Klinika 2009-cu il fevral ayından fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq kadr hazırlığına 2001-ci ildən başlanmışdır.
Hazırda Bioloji Təbabət klinikasında müxtəlif ixtisaslı həkimlər çalışır.
Almaniya və digər ölkələrdə ixtisaslaşmış Bioloji Təbabət klinikasının
həkimləri mükəmməl akademik bilikləri ilə bioloji təbabətdə
öyrəndikləri yenilikləri öz təcrübələrində birgə tətbiq etməklə daha
böyük uğurlara imza atmışlar. Burada çalışan həkimlər daim bioloji
təbabət istiqamətində öz bilik və təcrübələrini artırırlar. Belə ki, Bioloji
Təbabət klinikasında Almaniya, İsveçrə, Kolumbiya, Belçika, İtaliyadan
dəvət olunmuş bioloji təbabət üzrə dünya şöhrətli mütəxəssislər
tərəfindən müasir dövrün ağır xəstəliklərinin bioloji təbabətlə yeni
müalicə üsullarına dair treninqlər, seminarlar və eyni zamanda xəstə
qəbulu həyata keçirilir.
Klinika dünya standartlarına cavab verən ən yeni tibbi avadanlıqlarla
təchiz olunmuşdur.
Bu gün Azərbaycanın rayonlarında Bioloji Təbabət klinikasının
filialları fəaliyyət göstərir. Belə ki, Göyçay şəhərində 2012-ci,
Sumqayıtda 2013-cü, Masallıda 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən
filiallar regionlarda yaşayan əhaliyə bioloji təbabətlə müalicə almaq
imkanları yaradır. Beləliklə, Bioloji Təbabət klinikaları ölkə əhalisi və
xarici vətəndaşlara neçə illərdir ki, keyfiyyətli tibbi xidmət göstərir.

BİOLOJİ TƏBABƏT
fərqlidir!
"Fərqli iş görən...fərqli düşünür"
Bioloji təbabət inkişaf etmiş ölkələrdə (Almaniya, İsveçrə, İtaliya..)
üstünlük verilən təbabətdir. Xroniki, çətin sağalan və ya sağalması
mümkünsüz hesab edilən xəstəliklərin müalicəsində effektiv və
təhlükəsizdir
BİOLOJİ TƏBABƏT PRİNSİPLƏRİ
Bioloji Təbabət təbii təbabətdir və burda yanaşma da
fərqlidir. Bioloji Təbabət insanı bütövlükdə müalicə edir.
Bioloji Təbabət xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edir.
Orqanizmin təbii özünütənzimləmə, regenerasiya,
adaptasiya və özünümüalicə qabiliyyətini bərpa edir.
Hər bir pasientin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır
Pasient həkimlə birgə çalışır.

BİOLOJİ TƏBABƏT-lə
müalicə
Bioloji Təbabət orqanizmin özünübərpa və müdafiə
sistemlərinin pozulmuş funksiyalarını bərpa edən və səbəbin
aradan qaldırılmasına yönəldilən müasir təbabətdir.
Hazırda xroniki-degenerativ, yəni illərlə inkişaf edən, sonda isə
sağalmayan və ya çətin sağalan xəstəliklər çox geniş yayılmışdır. Tibbin,
yeni supertexnologiyaların inkişafına rəğmən, xəstəliklərin sayı azalmır
ki, artır; onların müalicəsində isə nəzərəçarpan, mükəmməl bir nəticə
əldə edilmir. Hər il inkişaf etmiş ölkələrdə ürək-damar və digər xroniki
xəstəliklərdən milyonlarla orta yaşlı insan həyatını itirir. Bu növ
xəstəliklərin vüsət alması dünyada, o cümlədən, Ümümdünya Səhiyyə
Təşkilatı tərəfindən ciddi narahatlığa səbəb olub; onlar, həmçinin, ailə
büdcəsi və səhiyyə sistemi üçün ağır yükdür.
Xroniki xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan dərmanların çox
hallarda daimi, yəni ömürlük təyini, onların törətdiyi fəsadlar, və ən
əsası, müalicələrin uzunmüddətli və əsasən uğursuz olması yeni
müalicə metodlarının axtarışını zəruri etmişdir.
Bu baxımdan dünya praktikasında belə xəstəliklərin müalicə və
profilaktikasında Bioloji Təbabətə üstünlük verilir.
Özünütənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin
tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təsir edən çoxsaylı səbəblər
nəticəsində bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq
insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır.
Bioloji Təbabət nəzəriyyəsi baxımından, xəstəliklərin yaranmasının, yəni biotənzimləmənin pozulmasının əsasında orqanizmdə
toksinlərin tədricən toplanması, toksinlə yüklənmiş orqanizmdə daxili
mühitin dəyişməsi və bu münbit şəraitdə müxtəlif patologiyaların
asanlıqla inkişaf etməsi durur.
Hər bir xəstəlik onu yaradan çoxsaylı səbəblərə, xəstəliyin inkişaf
mexanizminə təsir etməklə müalicə oluna bilər. Buna görə də bioloji
təbabət həmişə kombinə olunmuş təbabətdir.

BİOLOJİ TƏBABƏT
fərqlidir!
BİOLOJİ TƏBABƏTİN MÜALİCƏ ÜSULLARI:
- Biotənzimləyici terapiya (drenaj-detoksikasiya,
immunomodulyasiya, regenerasiya)
- İzopatik terapiya (immunomodulyasiya)
- Mikrobiololoji terapiya (immunomodulyasiya)
- Orto-molekulyar terapiya (mikroelementlər, vitaminlər və
digər bioloji aktiv maddələr lazımı dozada)
İNYEKSİON PREPARATLARIN YERLİ İSTİFADƏSİNİN NÖVLƏRİ:
- Homeosiniatriya (akupunktur nöqtələrə)
- Biopunktura (ağrı və trigger nöqtələrə)
- SMBT (seqmentar metamerik bioloji terapiya)
- Mezoterapiya (əsasən kosmetologiyada akupunktur
nöqtələrə, refleksogen və lokal problemli zonalara dərialtı inyeksiya)
- Nevral terapiya (akupunktur nöqtələrə, refleksogen
və lokal problemli zonalara yerli anestetiklərin inyeksiyası)
kimi özəl bioterapevtik üsullar geniş istifadə olunur.
Bioloji təbabətdə müalicə üçün istifadə olunan dərman preparatları
Almaniyada istehsal olunur: təbii tərkiblidir, onların dozası, təsiredici
maddələrinin miqdarı insan orqanizmini idarə edən bioloji aktiv
maddələrin miqdarındadır. Buna görə də bu preparatlar təhlükəsizdir,
əlavə təsirləri yoxdur (xüsusən də kimyəvi preparatlara qarşı
dözümsüzlüyü olan və yaşlı pasientlər üçün yeganə seçimdir).
BİOLOJİ TƏBABƏTDƏ BİR ÇOX XƏSTƏLİKLƏR:
- fəqərəarası disk yırtığı
- artroz
- skolioz
- trofiki və diabetik xoralar
- başlanmış qanqrena
- ürəyin işemik xəstəliyi (ürək damarlarının aterosklerozu)
artıq əməliyyatsız uğurla müalicə olunur.
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Artroz
ZORTRA
- Hərəkət zamanı oynaqlarınızda ağrı var? (halbuki, ilk mərhələdə
ciddi ağrı olmur, bu da xəstəliyin nəzərdən qaçmasına və müalicənin
gecikməsinə səbəb olur)
- Yeriyərkən xırçıltı hiss edirsiz? (xırçıltı aydın eşidilirsə, bu, adətən,
xəstəliyin 2-ci, 3-cü mərhələdə olduğunu göstərir).

Bunlar əlilliyə gətirən artroz xəstəliyinin əlamətləri ola bilər.
Аrtroz - dayaq-hərəkət aparatının ən çox yayılmış
patologiyasıdır.
Statistik göstəricilərə əsasən, dünya əhalisinin 80% -i bu və ya digər
dərəcədə artrozdan əziyyət çəkir. Bu xəstəlik oynağın tədricən dağılması,
həmçinin, oynaqətrafı nahiyədə arzuolunmaz proseslərin getməsi, oynaq
qığırdağının degenerativ-distrofik dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur.
Müalicəsiz qalmış xəstəliyin nəticəsi – insanın əlil olmasıdır. Bu səbəbdən
zamanında alınmış düzgün müalicə çox vacibdir. Xəstəliyin əsas səbəbi
mübadilə proseslərinin pozulmasıdır. Bununla yanaşı, travma, anadangəlmə
inkişaf qüsurları, oynaqların iltihabi xəstəlikləri, oynaqların həddən artıq
yüklənməsi, artıq çəki də xəstəliyin əmələ gəlməsində müəyyən rol oynayır.
Artroz ağrı, çox hərəkət zamanı ağrıların artması və hərəkət məhdudluğu ilə
təzahür edir. Simptomlar tədricən artır, lakin xəstəliyin inkişaf sürəti müxtəlif
ola bilər. Yaş artdıqca xəstəliyin yaranma və inkişaf ehtimalı da yüksəlir.
Artrozun 4 əsas simptomu var, bunlar:
1. Ağrı: birinci mərhələdə zədəli oynaqlarda hərəkət zamanı ağrı (xəstəliyin
lap əvvəlində çox da nəzərə çarpmır ki, bu da xəstəliyi diqqətdən yayındırır),
ikinci mərhələdə ağrı oynaqlara cüzi yüklənmə zamanı yaranır, üçüncüdə
isə- hətta, sakit vəziyyətdə belə ağrı ola bilər.

Əvvəl

Sonra
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Artroz
2. Quru və sərt xırçıltı artrozu sübut edən əlamətlərdən biridir, o, oynaq
səthinin sürtünməsi nəticəsində əmələ gəlir. 2-ci, 3-cü mərhələlərdə artıq
xırçıltı aydın eşidilir.
3. Oynaqda hərəkətin məhdudlaşması. Xəstəliyin ilk dövrlərində oynaqda
hərəkət məhdudiyyəti zəif olur, xəstəlik dərinləşdikcə məhdudiyyət artır.
4. Oynağın deformasiyası.
Artroza diaqnoz qoymaq üçün bir sıra laborator və instrumental müayinələrdən istifadə edilir: MRT, Rentgen, qanın ümumi analizi və s.

Müalicə
Bioloji Təbabət klinikasında artrozun biotənzimləyici müalicəsində hər bir
xəstəyə fərdi yanaşılır, xəstəliyin inkişafının əsasında duran səbəblər aradan
qaldırılır və oynaqların bərpasına yönələn müalicə aparılır.
Ağrı sindromu və iltihabi proseslərin azaldılması ilə yanaşı, müalicə həm
də metabolik və mikrosirkulyator pozulmaların, immun sisteminin disfunksiyasının aradan qaldırılması və qığırdaq toxumasının dağılmasına səbəb olan
prolin-hidroksiprolin mübadiləsi pozulmasının müalicəsinə yönəlir.
Müalicə həm sistemli, həm də lokal aparılır. Biotənzimləyici terapiyada
istifadə olunan preparatlar insan orqanizminin özünütənzimləmə qabiliyyətinin bərpasına yönəlmişdir.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli preparatlardan istifadə
edilir. Bu preparatlar nanodozalarda olduğundan yaxşı mənimsənilir,
tərkibləri zəngin, çoxhədə i olduğu üçün xəstəliyə etiopatogenetik təsir
göstərir. Heç bir əlavə təsiri, əks göstərişi, kəsilmə sindromu olmadığı üçün
xəstələrdə bu preparatları tam sağalana kimi tətbiq etmək mümkündür.
Artrozun müalicəsi artroloq və ya revmatoloq tərə ndən aparılır. Müalicə
zamanı digər mütəxəssislərin də köməyinə ehtiyac olur: dietoloq, zioterapevt, osteopat, reabilitoloq.
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Allergiya
- Sizdə bəzən səhərə yaxın və ya gecə, yaxud, günün müxtəlif
vaxtlarında, müxtəlif fəsillərdə, mühitinizi, yaşayış yerinizi dəyişəndə
asqırma, öskürmə, gözün, qulağın, burunun, boğazın qaşınması, övrə tipli
səpkilər, dəri qaşınması əlamətləri olurmu?
- Bunlardan hər hansı biri sizdə varsa, mütləq həkimə müraciət edin!!!

Çünki bunlar ağır fəsadlara gətirən, müalicəyə çətin tabe olan
allergik xəstəliklərin əlaməti ola bilər!
Allergik xəstəliklər – orqanizmin hər hansı bir faktora, xəstəlik törətmək
xüsusiyyəti olmayan faktorlara; yaşayış və iş yerlərindəki mikrofloraya, bitki
tozcuqlarına, heyvan yunu və tükünə, qida maddələrinə qarşı yaranan
həssaslıqdır. Keçən yüzillikdə allergik xəstəliklər epidemiya şəklini alıb,
böyüklər və uşaqlar arasında artmaqda davam edir.
Allergik xəstəliklər bu gün dünyada insan patologiyaları arasında 3-4 cü
yeri tutur. Daha çox uşaqlarda rast gəlinir, bu da onların immun sisteminin
zəifliyi ilə bağlıdır.
Allergik xəstəliklər zamanı patoloji prosesin inkişafının əsasında antigenə
qarşı orqanizmin toxumalarında əmələ gələn antitel arasında baş verən
antigen – antitel reaksiyası durur. Bunun hesabına kiçik damarların keçiriciliyi
artır, ödem əmələ gəlir, bu, allergik xəstəliyin əsas əlamətidir.
Allergik xəstəliklər arasında daha çox rast gəlinir:
- allergik rinit, allergik bronxit
- allergik konyuktivit
- bronxial astma
- övrə
- atopik dermatit
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Allergiya
Allergik xəstəliklərin müxtəlif simptomları ümumi patogenetik mexanizmlərlə əlaqədardır; toxumalarda və qanda tosqun və bazofil hüceyrə mediatorlarının toplanması xarakterik damar və sayaəzələ reaksiyası törədir: ödem,
hiperemiya, qaşınma, hipotoniya, tənəffüsün çətinləşməsi.
Bu vaxt allergiyanın konkret forması allergenin hansı orqan və toxumada
hüceyrə səthində fiksasiya olunmuş İg E ilə kontakta girməsindən asılıdır.

Müalicə
Allergik xəstəliklər hiperimmun reaksiya ilə xarakterizə olunur. Klassik
təbabətdə allergik xəstəlikləri müalicə etmək üçün əsasən antihistamin və
hormonal preparatlardan istifadə edilir: antihistamin preparatlar allergik reaksiyada mühüm rolu olan mediatorun (histamin) ifrazını blokada edir.
Hormonlar isə immun reaksiyaları zəiflədir. Beləliklə allergiyanın simptomları
aradan qaldırılır, lakin immun hiperhəssaslığa və allergik reaksiyada iştirak
edən mediatorların artıq ifrazına şərait yaradan amillər nəzərə alınmır.
Bioloji Təbabət bu xəstəliklərə fərqli yanaşır; insan orqanizminə təsir edən
adi faktorlara qarşı immun sistemin qeyri-düzgün cavab verməsinə və
allergiyanın yaranmasında iştirak edən mediatorların artıq ifrazına səbəb olan
aşağıdakı faktorları aradan qaldırır:
1. Psixi yüklənmə
4. Kandidoz
2. Yanlış qidalanma
5. Asidoz
3. Disbioz
6. Ağır metallarla yüklənmə
Beləliklə, allergik xəstəliklərin sağalmasını təmin edir.
Bioloji Təbabətdə Almaniya istehsal olan təbii və zəngin tərkibli preparatlardan istifadə olunur; bu preparatlar nanodozalarda olduğu üçün yaxşı
mənimsənilir, etiopatogenetik təsir göstərir, heç bir əlavə təsir vermir.
Müalicədə müxtəlif ixtisaslı həkimlər iştirak edir: terapevt, allerqoloq,
nutrisioloq-dietoloq.
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Ateroskleroz
- Uzun məsafə getdikdə və ya pilləkanla qalxdıqda ürək
nahiyəsində sancı, ağrı, təngnəfəslik hiss edirsiz?
- Başgicəllənmə sizi narahat edir?
- Əl və ayaqlarda keyləşmə olur?

Bunlar aterosklerozun əlaməti ola bilər!
Ən çox təsadüf olunur:
- kişilərdə - 40 yaşdan yuxarı
- qadınlarda - klimaksdan sonrakı dövrdə
Ateroskleroz – xolesterinin damar divarında yığılması ilə gedən xəstəlikdir.
Ateroskleroz başlanğıcda simptomsuz keçir.
Simptomlar xəstəliklərin son mərhələsində özünü büruzə verdiyindən,
artıq bu zaman ürək, ətraflar, baş beyin qan dövranında ciddi çatışmazlıqlar
olur. Ateroskleroz ağır fəsadlara, əlilliyə və ölümə səbəb ola bilər.
ATEROSKLEROZUN FORMALARI:
- Ürək damarlarının aterosklerozu
(koronar arteriyalar): Ürəyin işemik xəstəliyi
- Baş beyni qanla təmin edən damarların aterosklerozu: insult,
Parkinsonizm, Alsheymer xəstəliyi, senil demensiya və s.
- Yuxarı və aşağı ətrafların aterosklerozu.
Obliterasiyaedici endarteriit, trofik yaralar və s.
- Böyrək damarlarının aterosklerozu: böyrək
funksiyasının pozulması və ağır arterial hipertenziya.
- Aortal forma. Aorta - orqanizmin ən böyük arteriyası olduğu üçün, onun
aterosklerozla zədələnməsi bütün orqan və sistemlərdə dəyişkikliyə
səbəb ola bilir.
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Ateroskleroz
RİSK FAKTORLARI:
- Cins: ateroskleroza kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir
- Yaş; bu, təbii risk faktorudur. Yaş artdıqca ateroskleroz
əlamətləri dərinləşir
- İrsiyyət
- Zərərli vərdişlər (siqaret, alkoqol)
- Yanlış qidalanma
- Piylənmə
- Şəkərli diabet

Müalicə
Akademik tibbdə aterosklerozun konservativ müalicəsi lazımi effekt
vermədiyindən cərrahi əməliyyata, yəni stentin qoyulmasına önəm verilir.
Amma bu çıxış yolu deyil, çünki ateroskleroz orqanizmin ümumi xəstəliyidir.
Stent qoymaqla yalnız nəticə aradan qaldırılır, səbəb olduğu kimi qalır.
Bioloji Təbabət konservativ müalicənin köməyi ilə qan damarlarını
yığıntılardan azad edir. Müalicə xroniki iltihab ocaqlarının, immundisfunksiya
və metabolik pozulmaların aradan qaldırılmasına yönəlib. Bu müalicələr
orqanizmə biotənzimləyici təsir göstərir, xəstəliyin səbəbini aradan qaldırır,
inkişafının və gələcək fəsadlarının qarşısını alır. Ona görədə 2-ci dəfə stent
qoymadan və aterosklerozdan tamamilə qurtulmaq üçün Bioloji Təbabətlə
müalicə almaq vacibdir.
Pasientə kompleks müalicə təyin olunur. Müalicə müxtəlif ixtisaslı
həkimlər tərə ndən aparılır: terapevt, kardioloq, nutrisioloq-dietoloq.
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Bronxial astma
- Döş qəfəsində bir neçə dəfə xırıltılar olubmu?
- Gecə saatlarında yatandan sonra öskürək sizi oyadırmı?
- Fiziki gərginlikdən və ya müxtəlif ekzoallergenlərlə təmasdan sonra
tutmaşəkilli öskürək, təngnəfəslik tutmaları olurmu?
- Banal soyuqdəymədən sonra öskürək 10 gündən artıq davam edirmi?

Bu simptomlar bronxial astmanın əlamətləri ola bilər!!!
Mütləq həkimə müraciət edin!
Bronxial astma bronxların xroniki allergik iltihabi prosesidir, bu iltihabi
proses nəticəsində hiperreaktivlik yaranır. Hiperreaktivlik fonunda xəstədə
təkrar - təkrar fitverici xırıltılar, təngnəfəslik, döş qəfəsində ağırlıq hissi və
quru öskürək (gecə saat 4-5 də və ya səhərə yaxın) olur. Bu simptomlar
obstruksiya ilə bağlıdır. Obstruksiya geri dönəndir. Diaqnoz vaxtında
qoyulmasa, və ya müalicə düzgün aparılmasa 1 ildən sonra bronx divarında
struktur dəyişiklik baş verir. Bronxial astma ağırlıq dərəcəsindən asılı
olmayaraq tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır.
İltihabın inkişafı nəticəsində xəstədə 4 tipli bronxobstruksiya yaranır:
1.Kəskin bronxospazm
2.Bronx divarının ödemi
3.Bronx divarının seliklə bağlanması-tıxac
4.Bronxların divarının struktur dəyişikliyi
Ən xarakterik simptomlar: ekspirator təngnəfəslik (nəfəsvermənin çətinləşməsi) və ya epizodik öskürək tutmaları (əsasən gecələr), uzaqdan eşidilən
fitverici xırıltıların yaranması, döş qəfəsində ağırlıq hissi. Xəstəliyin əsas
diaqnostik göstəricisi simptomların spontan olmasıdır. Simptomlar gün
ərzində dəyişir. Allerqoloji anamnez dəqiq toplanmalıdır. Simptomların
mövsümdən asılılığına, ailə anamnezində allergik xəstəliklərin olmasına
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Bronxial astma
diqqət etmək lazımdır. Simptomlar dəyişkən olduğundan xəstənin ilk
müayinəsində aşkar olunmaya bilər. Kəskinləşmə dövründə ekspirator
təngnəfəslik, nəfəsalmada burun qanadlarının gərginləşməsi, oyanıqlıq,
fasiləli nitq, köməkçi əzələlərin tənəffüs aktında iştirakı, daimi və ya epizodik
öskürək, nəfəsvermədə distansion tverici xırıltılar xarakterikdir. Pasient
astmaya xarakterik məcburi vəziyyət alır və xəstəliyin yüngül gedişlərində
normal aktivliyini saxlayır. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün laborator və
instrumental müayinələr aparılmalıdır.

Müalicə
Bronxial astma müalicəyə çətin tabe olur. Bioloji Təbabət bu xəstəliklərə
fərqli yanaşır.
1.Həyat tərzinin normallaşdırılması
- zərərli vərdişlərdən imtina
- hipoallergik qidalanmanın təşkili
- yuxu rejiminin optimallaşdırılması
- ziki aktivliyin balanslaşdırılması
- psixoloji statusun normallaşdırılması
2. İnsanın immun sisteminin yerləşdiyi əsas orqan olan bağırsağın müalicəsi:
bağırsağın sanasiyası, disbakteriozun aradan qaldırılması, normal mikrooranın bərpası
3. Drenajedici orqan və sistemlərin (qaraciyər, böyrək, bağırsaq, dəri, limfa
sistemi) funksiyasının bərpası
4. Toxuma və orqanlarda, xüsusən də tənəffüs sistemində illərlə toplanmış
toksinlərin xaric edilməsi
5. Yanaşı gedən xəstəliklərin və metabolik pozulmaların müalicəsi
Müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislərin konsultasiyası: terapevt, allerqoloqpulmonoloq, nutrisioloq-dietoloq, zioterapevt-reabilitoloq.
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Enurez
- Gecə enurezi həm uşağı, həm valideyni narahat edən
problemdir. Adətən, 5 yaşa qədər normal hesab olunur.

5 yaşdan yuxarı gecə enurezi davam edirsə, mütləq
həkimə müraciət etmək lazımdır.
Enurez – qeyri-iradi sidikburaxmadır. ”Enurez” (sidiyi saxlaya bilməmək)
termini yunan sözü olan “enureo” (sidiyə getmək) sözündən götürülüb; gecə
qeyri-iradi sidik buraxmalarını nəzərdə tutur (gecə enurezi). Enurez - qeyriiradi sidikburaxma, 5 yaşdan, yəni sidik kisəsinin fəaliyyəti iradi kontrol
olduğu vaxtdan sonra patoloji sayılır.
Enurezin təxmini rastgəlmə tezliyi:
- 5 yaşlı uşaqlar arasında - 15-20%
- 6 yaşdan sonra - 7-12%
- 12 yaşda - 3%
- 18 yaşa qədər - 1% uşaqlar enurezdən əziyyət çəkir.
Gecə enurezi oğlanlarda qızlara nisbətən 1.5-2 dəfə çox rast gəlinir.
Uşaqlıqda gecə enurezi olan 2-3% xəstələrdə həyat boyu periodik olaraq
qeyri-iradi gecə sidik buraxmaları olur.
Gecə enurezinin 5 yaşdan sonra kliniki əhəmiyyət daşıdığı, bir patoloji hal
kimi həkim və valideynin nəzərindən qaçmamalıdır.
Enurez uşaqlar, onların valideynləri və ətrafı üçün böyük sosial-psixoloji
problemdir; şəxsiyyətin formalaşmasının pozulmasına, yeniyetmə dövründə
psixopatoloji problemlərə gətirir və həyat keyfiyyətini pisləşdirir.
Enurezin aşağıdakı formaları var:
- Persistəedən enurez (birincili) – 5 yaşdan yuxarı gecə sidiyini saxlaya
bilməyən uşaqda , 1 dəfə də olsa 6 aydan çox davam edən “quru” günlər.
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Enurez
- Residivverən (ikincili) enurez – uşaq bir neçə aydan bir neçə ilə qədər
davam edən “quru” dövrdən sonra yatağını islatmağa başlayır.
Enurezin aşağıdakı səbəbləri ayırd edilir:
- Sidikburaxmanın serebral mərkəzlərinin inkişafının ləngiməsi
- ADH-nun (Antidiuretik hormon) sekresiyasının pozulması
- Sidikçıxarıcı yolların korreksiyası və uroloji xəstəliklər
- İrsi meyillik
- Stress və qeyri-qənaətbəxş psixoloji faktorlar
- Nevroz və nevrozabənzər vəziyyətlər
Gecə enurezi bir və ya bir neçə faktorun birgə təsiri nəticəsində yarana bilər.

Müalicə
Bioloji Təbabət klinikasında enurezin müalicəsi zamanı hər bir xəstəyə
fərdi yanaşılır, xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxaran əsas səbəblər aydınlaşdırılır və aradan qaldırılır. Müalicə zamanı biotənzimləyici, izopatik,
ortomoleklulyar terapiya ilə orqanizmin zioloji funksiyaları bərpa olunur.
Terapiyada homeosiniatriya, akupunktura, zioterapiya və s. üsullardan da
istifadə olunur. Müalicə bütöv orqanizmə təsir etdiyi ücün uşaqların ziki və
əqli inkişafını da yaxşılaşdırır.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli preparatlardan istifadə
edilir. Bu preparatlar nanodozalarda olduğundan yaxşı mənimsənilir,
tərkibləri zəngin, çoxhədə i olduğu üçün xəstəliyə etiopatogenetik təsir
göstərir. Heç bir əlavə təsiri, əks göstərişi, kəsilmə sindromu olmadığı üçün
xəstələrdə bu preparatları tam sağalana kimi tətbiq etmək mümkündür.
Enurez çox səbəbli olduğundan onun müalicəsində müxtəlif ixtisaslı
həkimlər iştirak edir: pediatr, nevroloq, psixiatr, uroloq, nefroloq və s.
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Fəqərəarası disk yırtığı
- Pasientlər bilməlidirlər ki, 98% fəqərəarası disk yırtığı
konservativ üsulla müalicə olunur!

Fəqərəarası disk yırtığı 2%-hallarda cərrahi əməliyyata göstərişdir:
- kiçik çanaq orqanlarının funksiya pozulması (məs, sidik ifrazı,
defekasiya aktında problem)
- ətraflarda parez
Onurğa (lat. columna vertebralis) - İnsanda 33-34 fəqərələrin bir-biriləri
ilə birləşməsindən əmələ gələrək gövdənin dayağını təşkil edir. Onurğa
sütununu 7 boyun, 12 döş, 5 bel, 5 oma və 4 büzdüm fəqərəsi təşkil edir.
Onurğa kanalında onurğa beyni yerləşir. Onurğa beyni (lat. medulla
spinalis) çeçələ barmaq yoğunluğunda olub öndən arxaya doğru uzanmış,
yastılaşmış, silindr şəklində zolağabənzər üzvdür. O, yuxarıda uzunsov
beynə, aşağıda isə 1-2 ci bel fəqərələri səviyyəsində nazikləşərək lat. conus
medullaris adlanan üzvə keçir. Onurğa beyni motorika, orqanizmin bütün
funksional prosesləri, ətraf mühit qıcıqlarının işlənməsinə cavabdehdir.
Fəqərəarası disk yırtığı ən çox 30-50 yaş arasında təsadüf edir, fəqərə
sütununun bel-oma və boyun nahiyəsində daha çox təsadüf olunur. Yırtığın
hansı fəqərəarası diskdə olmasından asılı olaraq müxtəlif klinik əlamətlərlə
özünü göstərir. Boyun fəqərəarası disk yırtığında başağrı, yuxarı ətraflarda
ağrı, keyləşmə, zəiflik müşahidə edilir. Yırtıq onurğa kanalında daralma
yaradıb, onurğa beynini sıxarsa daha ciddi klinik əlamətlər yarana bilər, məs.,
ətraflarda parez, yerişin çətinləşməsi və s. Bel-oma fəqərəarası disk yirtiğında
xəstələr həmin nahiyədə ağrıdan, ağrının aşağı ətraflara vurmasından,
keyləşmə hissi, yerişin çətinləşməsindən şıkayətlənir.
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Fəqərəarası disk yırtığı
Disk yırtığının yaranma səbəbləri:
- Maddələr mübadiləsinin pozulması
- Ağır ziki iş
- Travma
Disk yırtıqları adətən
fəqərə sütununun degenerativ xəstəlikləri fonunda
yaranmış olur (osteoxondroz, spondilyoz).
Diaqnozu təsdiqləmək
üçün MRT müayinəsindən istifadə edilir.

- İrsi faktor
- İnfeksiya və s.

Dəyişilmiş
disk (protruziya)

Sağlam disk
Fibroz
həlqə

Fəqərə
çıxıntısı

Fəqərəarası
disk yırtığı

Pulpoz
nüvə

Onurğa
beyin
kanalı

Sıxılmış
broz
həlqə

Sıxılmış
sinir
ucları

Müalicə
Fəqərəarası disk yırtığının müalicəsində ən effektiv müalicə biotənzimləyici terapiyadır. Bu müalicə ilk öncə orqanizmə ümumi biotənzimləyici
təsir göstərir, turşu-qələvi balansını tənzimləyir, xəstə orqana hüceyrə
səviyyəsində təsir göstərməklə regenerasiya qabiliyyətini bərpa edir,
əməliyyat olunmuş xəstələrdə yenidən yırtıq əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli preparatlardan istifadə
edilir. Bu preparatlar nanodozalarda olduğundan yaxşı mənimsənilir,
tərkibləri zəngin, çoxhədə i olduğu üçün xəstəliyə etiopatogenetik təsir
göstərir. Bu preparatların heç bir əlavə təsiri, əks göstərişi yoxdur. Müalicə
zamanı eyni zamanda akupunktura, homeosiniatriya, biopunktura, nevral
terapiya, osteopatiya, zioterapiya və digər reabilitasiya üsullarından,
həmçinin dietoterapiyadan istifadə edilir.
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Ginekoloji xəstəliklər
- Aybaşı pozulmaları, ağrılı aybaşı, uşaqlıq yolundan xoşagəlməz ifrazat,
üzdə sızanaqlar, tüklənmə, sonsuzluq, inkişafdan qalmış hamiləlik – bu
kimi problemlər sizi narahat edirmi? Bütün bunlar qadın cinsiyyət
orqanlarının iltihabi və endokrin pozulmalarının əlaməti ola bilər.

Bildiyimiz kimi, ginekoloji xəstəliklərin böyük bir qismini sonsuzluq
təşkil edir. Qadın sonsuzluğu birincili və ikincili olmaqla 2 yerə
bölünür.
Qadın sonsuzluğunun səbəbləri:
- Psixogen mənşəli
- Ovulyasiyanın pozulması (endokrin sonsuzluq) (35 – 40 %)
- Uşaqlıq borusu və peritoneal faktor (20-30%)
- Müxtəlif ginekoloji xəstəliklər (15 – 25 %)
- İmmunoloji səbəblər ( 2% )
Psixogen mənşəli sonsuzluğun səbəbləri: ailədə, işdə konfliktlər, qeyri –
qənaətbəxş cinsi həyat, hamiləlikdən, uşaq doğmaqdan qorxmaq; bunlar
həm ovulyasiyanın pozulmasına və vegetativ sinir sisteminə təsir etməklə
boruların spazmına səbəb olaraq sonsuzluğa gətirir.
Endokrin sonsuzluq: Endokrinoloji ginekologiya - endokrinologiyanın
ayrıca bir sahəsidir. Endokrin sistemin pozulması cinsiyyət sisteminin
xəstəliklərinin yaranma və inkişafında mühüm rol oynayır. Cinsiyyət
orqanlarının endokrin funksiyalarının pozulması (menstrual disfunksiya,
polikistoz yumurtalıq, amenoreya, sonsuzluq və s.) həm vəzin öz
funksiyasının pozulması, həm də hipotalamo-hipofizar sistemi səviyyəsində
pozulma ilə əlaqəli ola bilər. Sonsuzluq problemi ilə üzləşən qadınların 35 40%- də endokrin pozulma müşahidə edilir (endokrin mənşəli sonsuzluq):
endokrin sonsuzluq ovulyasiya prosesinin pozulması, hormonal disfunksiya
fonunda yumurta hüceyrənin mayalanma və yaxud, embrionun implantasiyasının pozulması nəticəsində baş verir.
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Ginekoloji xəstəliklər
Uşaqlıq borusu və peritoneal faktor: boru sonsuzluğu uşaqlıq borusunun
funksional aktivliyinin pozulması və ya orqanik zədələnməsi nəticəsində
yaranır.
Peritoneal sonsuzluq: uşaqlıq artımları ətrafında bitişmələrin olması
nəticəsində əmələ gəlir. Bu bitişmələr cinsi orqanların iltihabi xəstəlikləri,
qarın boşluğu və kiçik çanaqda əməliyyatlardan sonra əmələ gələ bilər.
Ginekoloji xəstəliklər nəticəsində yaranan sonsuzluq: endometriyanın
polipləri, endometrioz, miomalar – submukoz düyünlər, uşaqlıqdaxili
arakəsmələr və s. embrionun implantasiyasına mane olur.
İmmun sonsuzluq: qadında antispermal antitel əmələ gəlir.
Bunlardan başqa xroniki infeksiya ocaqları, o cümlədən, gingivit,
parodontit, karies, ölü dişlər; sinusit; mədə-bağırsaq traktı və sidikçıxarıcı
yolların infeksiyaları və s. sanasiya olunmadıqda daimi orqanizmi toksinlə
yükləyir və digər sistemlərdə olduğu kimi, ginekoloji xəstəliklərin, iltihabın
xronikiləşməsində xüsusi rol oynayır.
Vaxtında müalicə olunmayan iltihabi xəstəliklər (endometrit, miometrit,
kolpit, adneksit, salpinqooforit və s.) gələcəkdə ağır fəsadlara səbəb ola bilər
(boruların bağlanması, aybaşı pozulmaları, sonsuzluq). Akademik təbabətdə
iltihabi prosesləri aradan qaldırmaq üçün əsasən antibiotiklərdən və
iltihabəleyhinə preparatlardan istifadə edilir. Antibiotiklər normal mikrooranı pozaraq disbioz əmələ gətirir, immundisfunksiya yaradır. Belə ki,
normal mikro ora və sağlam bağırsaq insan orqanizmində immun sisteminin
60-70%-ni təşkil edir. İmmun sisteminin zəi əməsi xəstəliklərin xronikləşməsinə səbəb olur.
Eyni zamanda hormonal pozulmalar müalicəyə çətin tabe olur.
Akademik təbabətdə hormonal disbalansı aradan qaldırmaq üçün, adətən,
əvəzedici terapiyadan istifadə edilir ki, bununda bir çox fəsadları və əlavə
təsirləri vardır.
Bəzi hallarda cütlüklərdə sonsuzluğun səbəbini aşkar etmək mümkün
olmur. Bioloji Təbabətlə digər sonsuzluqlarla yanaşı idiopatik, yəni səbəbi
bilinməyən sonsuzluqların müalicəsində də çox böyük uğurlar əldə
olunmuşdur.

Müalicə
Bioloji Təbabətlə müalicə zamanı xəstəyə individual yanaşılır: pasientin
fərdi xüsusiyyətləri, xəstəliyin etiopatogenezi (səbəbi, inkişafı, gələcək
nəticələri) nəzərə alınaraq müalicə təyin olunur. Bioloji Təbabətdə istifadə
olunan preparatlar Almaniyada istehsal olunur - biotənzimləyici təsir göstərən
bu preparatlar orqanların zioloji funksiyasını, qarşılıqlı əlaqəsini və əksəlaqəsini tənzimləyərək, immun, endokrin disfunksiyanı, iltihabı və s. aradan
qaldırmaqla sağalmaya səbəb olur.
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Hp mənşəli qastrit, mədə və 12
barmaq bağırsağın xora xəstəlikləri
- Müntəzəm qıcqırma, mədə nahiyəsində ağrı (acqarına,
yeməkdən sonra, gecə ağrıları) sizi narahat edir?
Diqqətli olun!

Bu Helicobacter pylori (Hp) mənşəli qastrit, mədə və 12
barmaq bağırsağın xora xəstəliklərinin əlaməti ola bilər;
yoluxma insandan insana fekal-oral, oral-oral yolla keçir (ailədə
Hp mənşəlı qastritli xəstə varsa, ailə üzvlərini yoluxdura bilər).
Təsdiq olunmuşdur ki, xora xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlərin
99.9% də Hp aşkar olunmuşdur. Bu xəstəlik bəzən gizli, heç bir əlamət
olmadan gedə bilər ki, belə hal daha təhlükəlidir. Çünki gizli gedən və
zamanında müalicə olunmayan xora xəstəliyi həyat üçün təhlükəli olan
fəsadlarla sonlana bilər.
Hp mənşəli qastrit, mədə və 12 barmaq bağırsağın
xora xəstəliklərinin fəsadları:
- Atrofiya-metaplaziya-diplaziya-mədə xərçəngi
- MALT limfoması
- Qanaxma
- Perforasiya
- Penetrasiya
- Stenoz
- Xərçəng
Diaqnozu təsdiqləmək
aparılmalıdır.

üçün laborator və instrumental müayinələr
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Hp mənşəli qastrit, mədə və 12
barmaq bağırsağın xora xəstəlikləri
Klassik təbabətdə Hp mənşəli mədə xəstəliklərinin müalicəsi antibiotiklə
aparılır. Antibiotikə rezistentlik olduqda bir neçə müxtəlif antibiotiklə müalicə
aparmaq lazım olur (1 kurs ən azı 14 gün davam edir). Nəticədə Hp mənşəli
qastrit və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi nəinki çətinliklə müalicə
olunur, həmçinin xəstə antibiotiklərin müxtəlif yan təsirlərinə məruz qalır
(disbakterioz, psevdamembranoz kolit, allergiya), immun sistemi zəi əyir.

Müalicə
Bioloji Təbabət müalicəyə fərqli yanaşır. Bu məqsədlə biotənzimləyici,
mikrobioloji, immunoloji statusu bərpa etmək üçün müalicə aparılır.
Müalicə nəticəsində Helicobacter pylori eradikasiya olunur və onun
törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılır. Biotənzimləyici terapiya orqanizmin
zioloji funksiyalarını bərpa edərək iltihabı, immundisfunksiyanı aradan
qaldırır, orqanizmin infeksiyaya qarşı mübarizə qabiliyyətini artırır və
regenerasiyanı yaxşılaşdırır.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli, nanodozalarda olan
preparatlardan istifadə edilir. Kiçik dozalı, zəngin tərkibli bu preparatlar
orqanizmə etiopatogenetik təsir göstərir, heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi
yoxdur. Müalicədə qastroenteroloq, dietoloq iştirak edir.
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Kron və ulserativ kolit
- Tez-tez qarında, göbək ətrafında ağrılar, qızdırma, köp, daimi
qurultular sizi narahat edir?
- Sizdə uzunsürən, gündə 5-10-20 dəfə baş verən, qanlı, bəlğəmli,
sulu, müalicəyə çətin tabe olan ishal müşahidə olunur?
Bu əlamətlər (hətta bunların hər hansı biri) bir çox ağır fəsadları olan
Kron və ulserativ kolitin simptomları ola bilər.
Kron və ulserativ (xoralı) kolit bağırsağın iltihabi xəstəlikləridir.
Genetik meyilliyi olan insanlarda müxtəlif səbəblərdən (ekologiya, əsəb,
stress, qeyri-düzgün qidalanma və həyat tərzi, disbioz) immun sistemdə
pozulmalar baş verir, nəticədə mədə-bağırsaq traktının müxtəlif şöbələrində
sonlanmayan iltihabi proseslər gedir, bağırsaq divarında get-gedə dərinləşən,
hətta bağırsağın deşilməsinə səbəb olan yaralar yaranır. Bu xəstəliyin
inkişafına ən çox səbəb olan amillərdən biri disbioz və dəlikli bağırsaq
sindromudur. Bildiyimiz kimi, bağırsaqda 35000-dən çox mikroorqanizm
yaşadığı ehtimal olunur. Onlardan yalnız 400-ə yaxını alimlər tərəfindən izolə
edilib. Bu mikroorqanizmlərin bir hissəsi selikli qişanın səthində, bir hissəsi
isə daha dərin qatlarda yaşayır. Ümumiyyətlə, vücudda olan mikroorqanizmlər (mədə - bağırsaq traktı, dəri, urogenital sistem) orqanizmin
sağlamlığında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Normal bağırsaq mikroflorası
metabolizm, həzm, orqanizmin immuniteti, eyni zamanda bağırsağın yerli
immuniteti, müxtəlif fizioloji proseslərdə mühüm rol oynayır. Ona görə
müxtəlif səbəblərdən (yanlış qidalanma, antibiotik istifadəsi, stress, ekologiya
və s.) bağırsaqda mikroorqanizmlər arasında balans pozulduqda (disbioz)
bağırsaq keçiriciliyi artır (dəlikli bağırsaq sindromu) və nəticədə iltihabi
proseslər, Kron və ulserativ kolit, autoimmun və digər xəstəliklər inkişaf edə
bilir. Kron xəstəliyinin, ulserativ (xoralı) kolitin biotənzimləyici, mikrobioloji,
immunoloji müalicəsi məhz bu proseslərin aradan qaldırılmasına əsaslanır.
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Kron və ulserativ kolit
Kron xəstəliyi bütün mədə-bağırsaq traktını zədələyir (ağızdan anusa
qədər). Ulserativ (xoralı) kolit isə yogun bağırsağı zədələyir.
Kron xəstəliyinin fəsadları:
- Obstruksiya (bağırsaq keçməməzliyi)
- Fistul (bağırsaqdan-bağırsağa, bağırsaqdan-sidik
kisəsinə, bağırsaqdan-dəriyə açılan yol)
- Abses
Ulserativ kolitin fəsadları:
- İldırımsürətli kolit - Striktura (daralma)
- Şiddətli qanaxma - Displaziya
- Toksik meqakolon - Kolorektal kancer
- Perforasiya

Müalicə
Klassik təbabətdə bu xəstəliklərin müalicəsi immun sistemin basqılanmasına əsaslanır. Çox vaxt bu dərmanlarla aparılan müalicə nəinki effekt
vermir, onların çox ağır yan təsirləri özünü büruzə verir; osteoporoz, böyrək
çatışmazlığı, kəskin pankreatit, limfoma, dəri xərçəngi, vərəmin baş
qaldırması və s. Bu müalicələr orqanizmin özünübərpaetmə, sağalma
qabiliyətini pozur.
Biotənzimləyici terapiya pozulmuş immunpatoloji prosesləri, dəlikli
bağırsaq sindromunu, disbiozu aradan qaldırmaqla, orqanizmin özünüsağaltma qabiliyyətini bərpa etməklə iltihabı sonlandırır və sagalmaya səbəb
olur.
Qeyd edək ki, Bioloji Təbabətdə istifadə olunan preparatlar Almaniya
istehsalı olub, kiçik dozalıdır, hüceyrələr tərə ndən yaxşı mənimsənilir, heç
bir əlavə təsiri, əks-göstərişi yoxdur.
Müalicənin aparılmasında qastroenteroloq, dietoloq iştirak edir.
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Mədənin xərçəngönü
vəziyyətləri
- Uzun müddət davam edən xroniki qastrit və qastritə səbəb olan
müxtəlif faktorlar nəticəsində mədə selikli qişası davamlı iltihabi prosesə
məruz qalır və mədə selikli qişasında dəyişikliklər baş verir.
İntestinal metaplaziya xərçəngönü vəziyyət hesab olunur və mədə
xərçəngi riskini 6 dəfə artırır.
Bu dəyişikliklər nəticəsində mədə selikli qişa hüceyrələri bağırsaq selikli
qişa hüceyrələrinə bənzəyir. Əvvəl mədə selikli qişa hüceyrələri nazik
bağırsaq hüceyrələrinə çevrilir, vaxtında müalicə olunmazsa yoğun bağırsaq
hüceyrələrinə çevrilir. Buna intestinal metaplaziya deyilir. İntestinal metaplaziya xərçəngönü vəziyyət hesab olunur və mədə xərçəngi riskini 6 dəfə
artırır. İntestinal metaplaziya riski Hp (Helicobacter pylori) infeksiyası olan
insanlarda, I dərəcəli qohumlarında (ana, ata, bacı, qardaş) mədə xərçəngi
olan insanlarda, siqaret çəkənlərdə, yaşla bağlı olaraq da artır.
İntestinal metaplaziyanın klassik təbabətdə geri dönüşü yoxdur. Klassik
tibbdə müntəzəm olaraq endoskopik müayinə aparmaq və mədə xərçənginə
çevrilmə varsa, cərrahi müdaxilə məsləhət görülür.
Mədə xərçənginə çevrilmə riski aşağıdakı hallarda daha çox rast gəlir:
- İntestinal metaplaziya 20 % - dən çox sahəni tutarsa
- İnkomplet tip (yoğun bağırsaq tipi)
- I dərəcəli qohumlarında mədə xərçəngi olmuş
insanlarda intestinal metaplaziya varsa
- Siqaret çəkən xəstədə intestinal metaplaziya varsa
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Mədənin xərçəngönü
vəziyyətləri

Müalicə
Bioloji Təbabət müalicəyə fərqli yanaşır. Biotənzimləyici terapiyanın təsiri
ilə orqanizmin özünümüda ə və özünütənzimləmə sistemləri aktivləşdirilir;
immundisfunksiya, metaplaziyaya uğramış hüceyrələr aradan qaldırılır;
hüceyrə səviyyəsində təsir etməklə mədə selikli qişa hüceyrələrinin
regenerasiyası bərpa edilir. Bu müalicələr orqanizmə biotənzimləyici təsir
göstərir, xəstəliyin səbəbini aradan qaldırır, inkişafının və gələcək fəsadlarının
qarşısını alır.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli preparatlardan istifadə
olunur. Bu preparatlar nanodozalarda olduğundan yaxşı mənimsənilir,
tərkibləri zəngin, çoxhədə i olduğu üçün xəstəliyə etiopatogenetik təsir
göstərir. Heç bir əlavə təsiri, əks-göstərişi, kəsilmə sindromu olmadığı üçün
xəstələrdə bu preparatları tam sağalana kimi tətbiq etmək mümkündür.

ATROFİK QASTRİT VƏ İNTESTİNAL METAPLAZİYA

Helicobacter
pylori
Duz
(nitrit, nitrat)

Normal

Yüksək pH

Səthi
qastrit

Bakterial
çoxalma +
Nitrat

Atro k
qastrit

Mədədə
askorbin
turşusu
(Vitamin C)

X
N=O

Metaplaziya
Beta karotin
(Vitamin A)

X
X

Displaziya

Xərçəng
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Duz
N-nitroso
Karsinogenlər
Xroniki iltihab və
oksigenin reaktiv
formaları
(NO.,.OH,.O2 )

Nevroz
- Müasir gərgin həyat nevrotik pozulmaların
artmasına səbəb olur!

Bəzən buna laqeyd yanaşsaq da, bilməliyik ki, düzgün diaqnoz
qoyulub müalicə olunmayan nevroz ağır fəsadlara gətirə bilər!
Nevrozun aşağıdakı formaları var: nevrasteniya, sarışan hallar nevrozu və
isterik nevroz.
Nevrasteniya (uzun sürən stress, psixotravma və s. nəticəsində yaranan
patologiya) özünü aşağıdakı əlamətlərlə göstərir: sinirlənmə, yaddaş, diqqət
zəifliyi, qəzəb, kövrəklik, tez-tez ağlamaq, yorğunluq, vissero-vegetativ
pozulmalar; əsasən alın-gicgah nahiyəsində sıxıcı xarakterli baş ağrısı, ovuc,
ayaq altında tərləmələr, ürək nahiyəsində sancı, qəbizliyə meyillik, əllərdə
əsmə, göz qapaqlarında titrəmələr, yuxusuzluq olur.
Sarışan hallar nevrozunda (obsessiv kompulsiv pozuntu) – sarışan fikirlər,
sarışan hərəkətlər xəstələrin daxili gərginliyini artırır, onu yorur, qərarsız edir,
onda şübhə, qorxu yaradır. Məsələn, atdığı addımları sayır, avtomobillərin
nömrələrini toplayır, yazdığı cümlənin axırına bir neçə nöqtə qoyur, inamsız
olur, evdən çıxarkən qazı işığı söndürdüyünü, qapını açarla bağladığını
unudur, tez-tez pis xatirələri yada salır. Belə insanlarda sarışan qorxular,
fobiyalar olur: xərçəngə tutulma qorxusu – kanserofobiya, ölüm qorxusu –
tanatofobiya, oksifobiya – iti əşya, məsələn, bıçaq görəndə qorxur ki, kimisə
yaralayar, mizifobiya – çirklilikdən, infeksiyadan qorxub tez-tez əllərini
yuyurlar. Davamlı gərginlik, əzabverici, emosional fon xəstəni daim
həyəcanlı vəziyyətdə saxlayır, öz doğmalarını itirmək qorxusu onları daim
qorxu içində saxlayır, iş qabiliyyətini pozur, sosial dezadaptasiyaya gətirir.
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Nevroz
İsterik nevroz – funksional pozulma olub, müxtəlif nevroloji və somatik
xəstəliklərin simptomları ilə özünü büruzə verir. Uşağı eqoist, çətinlik,
zəhmət çəkmədən böyütdükdə, o, çətin şəraitə düşdükdə uyğunlaşa bilmir,
fiziki, psixi yüklənməyə dözə bilməyib isterik nevroza məruz qalır. Ən çox
cavan nəsildə özünü göstərir, psixi, vegetativ və sensor pozulmalar ilə təzahür
edir. Belə insanlarda isterik ürək getmələr, qıcolma tutmaları, isterik amneziya
(yaddaşın itməsi), psevdoiflic, isterik hamiləlik, mutizm (nitqin olmaması),
afoniya (səsin batması), karlıq, korluq, isterik ağrı, ya anesteziya (hissiyatın tam
itməsi), udmanın pozulması, qusma, hıçqırıq, yazı yazarkən və ya piano
çalarkən əl barmaqlarında spazm, gecə enurezi, lunatizm (gecə gəzmək) və s.
əlamətlərlə özünü göstərir.
Xroniki psixoloji vəziyyət xəstələrdə depressiyaya, özünəqəsd halına
gətirə bilər. Uzun müddət stresli həyat yaşamaq xroniki yorğunluq
sindromuna, vaxtından əvvəl qocalmaya səbəb olur. Nevroz funksional
xəstəlik olsa da, bu xəstələr çox əzab çəkir, bir neçə həkim dəyişməli olur.

Müalicə
Bioloji Təbabət insan orqanizminə ayrı-ayrı orqanların toplusu kimi deyil,
bir bütöv kimi yanaşır. Xolistik adlanan bu yanaşma sinir pozulmasını təhrik
edən istənilən amilin (qeyri-stabil həyat tərzi, stress, yanlış qida və yuxu
rejimi) aradan qaldırılmasına, yaranmış fəsadların bioloji terapiyanın
(biotənzimləyici, izopatiya, ortomolekulyar, homeosiniatriya, osteopatiya,
fizioterapiya və s.) köməyilə ləğvinə yönəlir. Müalicə məqsədi ilə Almaniya
istehsalı olan kiçik dozalı (potensiyallaşmış), zəngin və təbii tərkibli, əlavə
təsiri olmayan preparatlardan istifadə olunur.
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Sistemli qırmızı
qurdeşənəyi
- Qırmızı qurdeşənəyi – səbəbi bilinməyən, müalicəyə çətin tabe olan
xəstəlikdir.

Xəstəliyin aşağıdakı formaları var:
- Sistemli (diffuz)
- Diskoid (dəri təzahürləri ilə gedən)
- Disseminəolunmuş (sistemli forma ilə diskoid forma arasında
aralıq yer tutur)
Xəstəliyin ilkin əlamətləri, adətən, yüksək temperatur, halsızlıq, artrit və ya
artralgiya, səpki olur.
Xəstələrin təxminən 2/3-də dərinin tipik zədələnməsi müşahidə edilir:
ödemli eritema (ödemli qırmızı səpki) - qurdeşənəyi dermatiti əsasən dərinin
açıq hissələrini tutur. Üz nahiyəsində yerləşən eritema kəpənək formasında
olur. Bu səpkilər işığa həssas olduğundan, insolyasiya bu xəstəliyin kəskinləşməsində risk faktorlarından hesab olunur. Dəridə digər səpkilər də ola
bilər. Eyni zamanda xəstələrin tükləri kövrək, quru, kobud olur, məhəlli və ya
yayılmış dazlıq inkişaf edir.
Oynaq sindromu da ən çox rast gəlinən əlamətlərdəndir.
- SQQ zamanı seroz qişaların zədələnməsinə də çox təsadüf edilir,
beləliklə dermatit (dəridə dəyişiklik), artrit (oynaqlarda problem) və serozit
(plevrit, perikardit, peritonit və s.) SQQ üçün səciyyəvi triada hesab etmək
olar. SQQ daxili orqanların ciddi zədələnməsi ilə gedən xəstəlikdir.
- Ürək: miokardit, endokardit, mitral qapaq çatışmazlığı
- Ağciyər: kəskin və xroniki pnevmoniya, pnevmoskleroz
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Sistemli qırmızı
qurdeşənəyi
- Böyrəklər: lupulus nefrit, nefrotik və ya qarışıq tipli sidik sindromu
- Mərkəzi sinir sistemi: meninqoensefalo-poli-radikulo-nevrit,
polinevrit və s.
Xəstələrin hamısında periferik qanda ciddi dəyişikliklər olur: anemiya,
leykopeniya, trombositopeniya, EÇS-in artması (50-90 mm/saat). Xəstələrin
qanında LE-hüceyrələrin olması, antinuklear amil və DNT-yə qarşı antitellərin
titrinin artması xəstəliyin diaqnostikasında mühüm rol oynayır.
Tibb elminin inkişafına baxmayaraq, bu tip xəstəliklərin sağalması
mümkünsüz sayılır.

Müalicə
Klassik təbabətlə müalicədə qlükokortikoid, immundepressant,
sitostatiklərdən istifadə olunur. Xəstəliklə yanaşı bu dərmanlar da öz
növbəsində orqanizmə çox böyük zərər vurur. Bioloji Təbabətlə xəstələrə
fərdi yanaşılır. Bu məqsədlə biotənzimləyici, ortomolekulyar, mikrobioloji,
izopatik terapiyadan istifadə olunur; immundisfunksiya aradan qaldırılır,
böyrəküstü vəzin funksiyası aktivləşdirilərək və psixo-neyro-endokrin-immun
sistemi bərpa olunuraq, uzunmüddətli remissiya əldə edilir. Bu məqsədlə
istifadə edilən preparatlar Almaniya istehsalı olub təbii və zəngin tərkiblidir;
nanodozalarda olduğundan yaxşı mənimsənilir, orqanizmə heç bir zərər
vurmur. Müalicənin köməyi ilə xəstəni hətta hormonal asılılıqdan azad etmək
mümkün ola bilər.
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Skolioz
- Əgər övladınızda:
- onurğada yana əyilmə;
- qabırğa qövslərində
- kürək sümüklərinin asimmetriyası;
qeyri-bərabərlik
- başın bədənə nisbətən əyri dayanması
- çanaq sümüklərində əyrilik
kimi hallar varsa, bu, skoliozun zahiri görünüşcə ilkin əlamətləri ola bilər.

Bir çox valideynlər “zamanla skolioz düzələr”
deyə problemi ciddiyə almır.
Skolioz onurğa sütununun frontal səthdə davamlı olaraq əyilməsidir.
Statistikaya əsasən, son illər məktəblilər arasında skolioz geniş yayılmışdır. Bu
xəstəlik, adətən, erkən uşaq yaşlarından başlayaraq yaş artdıqca
proqressivləşir. Skolioz, xüsusilə buraxılış sinif şagirdlərində daha çox rast
gəlinir, bu dövrdə skeletin intensiv inkişafı skoliozu daha nəzərəçarpan edir.
Rentgenoqrammalara əsasən skoliotik deformasiyaların
4 dərəcəsi ayırd edilir:
· I dərəcəli – 0-10° dərəcə
· II dərəcəli – 11-30° dərəcə
· III dərəcəli – 31-60° dərəcə
· IV dərəcəli – >61° dərəcə
Formasına görə isə “C”-ə bənzər (sağ və ya sol tərəfli bir qövs yaranır ) və ya
“S”-ə bənzər (döş və bel nahiyədə iki qövs yaranır) skolioz ayırd edilir
Yeniyetməlik (səbəbi bilinməyən) skoliozunda onurğa sütununun deformasiyası uzun müddət stabil qala bilər. Bəzi hallarda isə xəstəlik çox tez
proqressivləşir. Buna görə də skoliozu olan uşaqlar daim həkim nəzarətində
olmalı, müntəzəm olaraq rentgen müayinəsindən keçməlidirlər. Yalnız bu
zaman xəstəliyin proqressivləşməsini vaxtında aşkar etmək mümkündür.
Skoliozun əsl başlanğıcı isə daha erkən vaxtlara - körpənin ana bətnində
olduğu dövrlərə təsadüf edə bilər. Dölün uzun müddət qeyri-normal
vəziyyətdə qalması (dölün köndələn vəziyyəti, sağrı gəlişi, sürətləndirilmiş
doğuşlar, doğuş yollarında dölün ləngiməsi və s.), südlə əmizdirmə zamanı
körpənin düzgün tutulmaması, körpənin iməkləməmiş yeriməyə başlaması
skoliozun ilk risk faktorlarıdır.
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Skolioz
Sadaladığımız vəziyyətlərdə ənsə sümüyü, gicgah sümüyü, birinci boyun
fəqərəsi, oma sümüyü, çanaq sümüklərində sümükdaxili patoloji gərginliklər
yaranır. Sümüklər böyüməyə başladıqda bu gərginlik nahiyələri sümüyün
quruluşunda deformasiyalara səbəb olur. Bunlara vaxtında müdaxilə olunmazsa, yaş artdıqca: protruziya, fəqərəarası disk yırtıqları; aritmiyalar, ürək
nahiyəsində ağrı; ağ ciyər problemləri (ağ ciyərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri);
süd vəzi ölçülərində fərq; mədə-bağırsaq problemləri (disbakterioz, kolit,
qəbizlik, bağırsaqlarda spazm və s); diafraqma ilə əlaqəli problemlər
(təngnəfəslik); çanaqda durğunluqla əlaqəli cinsi pozulmalar, ağrılı
menstruasiya; əzələ ağrıları, baş ağrıları, daimi yorğunluq kimi hallar yaranır və
uzunmüddətli, müxtəlif çətin müalicə olunan xəstəliklərlə mübarizə aparılır.

Müalicə
Skoliozun son zamanlar tez-tez rast gəlməsi və çoxsaylı fəsadlar verməsi
onun müalicəsinə də yeni yanaşmalar tələb edir. Əvvəllər istifadə olunan
korsetlər, idman hərəkətləri və s. kimi bir çox müalicə üsulları çoxdan öz
aktuallığını itirmişdir. Bioloji Təbabət skoliozlu xəstəyə vahid bir orqanizm kim
yanaşır. Burada müalicə zahiri cəhətdən qamətin düzgün quruluşunun
qaytarılması ilə yanaşı, daxili orqanların da işinin tədricən bərpasından ibarətdir.
Hər bir yaş qrupunun müalicəsi nəzərə alınan Bioloji Təbabətdə hətta
yenidoğulmuşlarda da skoliozun pro laktikası üçün – osteopatiya, homeosiniatriya, akupunktura, müasir zioterapiya kimi müalicə üsullarından istifadə
olunur. Xüsusi texnologiyalarla hazırlanmış bioloji tənzimləyici preparatlarla
toxumaların zioloji funksiyaları bərpa olunur. Bioloji Təbabət klinikasında
skoliozun müalicəsində osteopatiya uğurla istifadə olunur.
Osteopatiya (səh.59) - həkim osteopat tərə ndən istifadə olunan zərərsiz
müalicə üsuludur. Osteopatiyanın köməyi ilə yenidoğulmuşlarda yaranan çanaq
deformasiyaları, boyun fəqərələrindəki disfunksiyalar erkən vaxtda aradan
qaldırılır və skoliozun pro laktikasında geniş istifadə olunur. Osteopatiya
skoliozun fəsadlarını aradan qaldırır və skoliozun cərrahi müalicəsinin qarşısını
alır.

Əvvəl

Sonra

Sonra

Əvvəl

31

Əvvəl

Sonra

Stomatoloji xəstəliklər
- Dişlər və daxili orqanlar qarşılıqlı əlaqəlidir.
- Bioloji terapiya daxili mühitin stabilliyi və
tarazlığından asılıdır.

Bioloji terapiyanın ən mühüm hissələrindən
biri də ağız boşluğunun tam sanasiyasıdır
Belə ki, ağız boşluğunun selikli qişası mədə-bağırsaq traktının motorika və
sekretor funksiyasının göstəricisidir. Belə ki, diş ətrafı toxumalarda olan
patoloji dəyişikliklər mədə-bağırsaq traktında olan proseslərdən xəbər verir
və əksinə. Orqan və sistemlərin funksiyasını blokada edən toksinlər əsasən
xəstə dişlərdən yayılır.
Belə bakteriyalara “Siphonosporlar” aiddir, onlar kanserogen təsirə
malikdir və mezenximaya dağıdıcı təsir edir. Onlar “ölü zəhəri” ifraz etməklə
(protein, tioterlər, merkaptanlar, indollar) yüksək toksiki xüsusiyyətlərə
malikdirlər. Amerika alimləri Veston Prays və başqaları sübut etmişlər ki, hər
bir “ölü” dişdə (siniri alınmış) çoxlu miqdarda Siphonosporlar tapılmışdır ki,
bunlara şiş toxumalarında da rast gəlinir.
Bu bakteriyalar diş pulpasında “ölüdəki” çürümə prosesinə bənzər çürümə
prosesi yaradır. Bu zaman çoxlu miqdarda antigen və toksiki maddələr zəhər
şəklində orqanizmə daxil olaraq, bir tərəfdən mezenximada yığılaraq, digər
tərəfdən isə meridianlarda maneə yaradaraq enerji qıtlığına gətirir. Belə ki, hər
bir diş və dişlər qrupu daxili orqanlarla qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqə
pozulduqda daxili “hədəf” orqanlarda patoloji proseslər başlayır. Bundan
başqa, diş plombları həm də orqanizmin ağır metallarla yüklənməsinə səbəb
olur (civə, palladium, alüminium, titan, kadmium).
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Stomatoloji xəstəliklər
Yüksək toksiki maddələr orqanizmə düşüb maddələr mübadiləsini pozur,
zərurı mikroelementlərin antaqonisti olaraq onları blokada edir (sink, selen, və
digərləri).
“Ölü” dişlər infeksiya ocağı olaraq orqanizmi zəhərləyirlər. Bunlarla
yanaşı orqanizm üçün təhlükəli olan diş protezləri (müxtəlif metallar)
orqanizmdə qalvanizm yaradaraq orqan və sistemlərdə maneələrə səbəb
olur, pH-ı dəyişir (N-7.0 neytral)
Beləliklə, bütün dişlərin “C” (karies) mərhələsində müalicəsi və bioinert
materiallarla plomblanması və protezləşdirilməsi nəzərə alınmalıdır. Əks
təqdirdə bu maneələr və toksiki maddələr orqanizmdə patoloji proseslərin
ağırlaşmasına və müalicəyə tabe olmamasına gətirib çıxara bilər.
Yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq, bioloji müalicə metodlarından
istifadə edib, bütün orqanizmi toksinlərdən azad etmək, infeksiya ocaqlarını
sanasiya edərək kompleks yanaşmaqla xəstəni sağaltmaq mümkündür.
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Piylənmə
- Piylənmə - “21-ci əsrin epidemiyası”, böyük sosial problem, qlobal
fəlakətdır. Xüsusilə də, son zamanlar uşaq və yeniyetmələr arasında geniş
yayılıb (uşaqların 25%-ə qədəri artıq çəki və piylənmədən əziyyət çəkir).

Piylənmənin hansı bir səbəbdən əmələ gəlməsindən asılı
olmayaraq, sonda endokrin sistemin və maddələr
mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur.
Günümüzdə:
- Cəmiyyətdə fiziki aktivliyin azalması
- Ənənəvi tip qidalanmadan uzaqlaşma
- Şəhər əhalisinin sayının artması
- Yüksəkkalorili fastfud qidaların, şirin qazlı suların həddindən artıq istifadəsi
piylənməyə gətirən risk faktorlarıdır.
Piylənmə - orqanizmdə piy toxumasının bədən kütləsinə nisbətən nisbi və
mütləq artıqlığıdır.
Piylənmənin əsas əmələ gəlmə səbəbləri:
- Endokrin mənşəli
- Maddələr mübadiləsi pozulmaları
- Qida ilə əlaqədar
Fəsadları: piylənmə - çoxfaktorlu xəstəlikdir. Onun etiopatogenezi hələ də
qeyri-müəyyəndir. Lakin sağlamlığa ciddi ziyan vuraraq II tip şəkərli diabet,
arterial hipertoniya, dislipidemiya fonunda damar aterosklerozu xəstəlikləri
(infarkt və insult), xolesistit və öd daşı xəstəliyi, osteoartrit, yumurtalıqların
polikistozu, sonsuzluq, xərçəng (əsasən də süd vəzi, prostat vəzi, yoğun
bağırsaq, endometriumun xərçəngi) və sairə kimi xəstəliklərin əmələ
gəlməsinə səbəb olur.
Piylənmənin dərəcəsini necə təyin etmək olar? Bədən kütlə indeksini (BKİ)
hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: BKİ = çəki(kq) / boy (m)2
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Piylənmə
Məsələn, boyu 161 sm olan adamın çəkisi 78 kq-dırsa,
BKİ = 78kq / (1.61m) =30,09
BKİ 30-dan yuxarı olduqda 1-ci dərəcəli piylənmədir.
Cədvəldə normativlər qeyd edilir:

< 18.5

18.5 - 24.9

25 - 29.9

Çəki azlığı

Normal çəki

Artıq çəki

30.0 - 34.9
1-ci dərəcəli
piylənmə
ş

35 - 39.9
2-ci dərəcəli
piylənmə
ş

> 40
3-cü dərəcəli
piylənmə
ş

*Uşaqlarda fərqli yolla hesablanır (persentil şkalası ilə)

Qarın çevrəsini də hesablamaq lazımdır: kişilərdə>102 sm , qadınlarda>88
sm-dən çox olduqda visseral piylənmə (piyin daxili orqanlar ətrafına, qarın
boşluğuna toplanması) demək olar. Piylənmədə irsi faktorlar ilə xarici mühit
faktorları arasında qarşılıqlı əlaqə var. Yəni, xarıcı mühit faktorları irsi meyilliyin
üzə çıxmasına səbəb ola bilər.

Müalicə
Piylənməsi olan insanlarda orqanizmin yüklənməsini aradan qaldırmadan
maddələr mübadiləsini normallaşdırmaq çətindir. Çünki piy toxuması
orqanizmdə olan toksinləri özündə toplamaq xüsusiyyətinə malikdir. Dəbli
pəhrizlər nəticəsində çəki sürətlə azaldıqda, qana xeyli miqarda toksin keçir. Bu
maddələr mübadiləsinin pozulmasını daha da dərinləşdirir, çıxarıcı orqanları
yükləyərək onların funksiyasının pozulmlasına səbəb olur. Məhz Bioloji
Təbabətlə müalicədə bütün bunları nəzərə almaqla pasientlərə individual
yanaşılır, fərdi pəhriz və müalicə sxemi təyin edilir. Bu müalicə sxemi ilə
hormonal balans normallaşdırılır və orqanlar sisteminə düşən yüklənmə drenaj
və dezintoksikasiya yolu ilə aradan qaldırılır. Biotənzimləyici terapiyanın
köməyi ilə orqanizmin özünübərpa və özünümüda ə qabiliyyəti bərpa
olunduğundan maddələr mübadiləsi tənzimlənir, itirilmiş çəki geri qayıtmır.
Müalicə endokrinoloq, dietoloq və terapevt tərə ndən aparılır.
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Podaqra
- Vaxtaşırı gecələr, səhərə yaxın oynaqlarda (əsasən ayaq baş
barmağında, assimmetrik) ağrı sizi narahat edir?
- Ağrıyan oynaq 1sutka ərzində iltihablaşır, şişir, həmin nahiyədə
temperatur qalxır, dəri qızarır və parıltı əmələ gəlir?
- Adətən, ağrılar vaxtaşırı kəskinləşir, gecələr ağrıların intensivliyi artır,
gündüzlər isə azalır?

Bu simptomlar podaqranın əlamətləri ola bilər!
Podaqra – metabolik xəstəlik olub, orqanizmin müxtəlif toxumalarında
sidik turşusu kristallarının (uratlar) toplanmasıdır. Sidik turşusunun böyrəklə
xaric olmasının zəifləməsi hiperurikemiyaya gətirir ki, bu da podaqranın
inkişafının əsasında duran səbəblərdən biridir. Klinik olaraq podaqra özünü
residivləşən kəskin artrit və podaqra düyünlərinin (tofus) əmələ gəlməsi ilə
göstərir. Oynaqlarda vaxtaşırı yaranan ağrılar müayinəyə əsas verir.
Zamanında müalicə olunmayan xəstəlik oynaq tamlığının pozulmasına səbəb
olub, cərrahi müdaxiləni zəruri edəcək ki, bununla da yalnız vəziyyətin
yüngülləşməsi əldə olunur.
Ayrı-ayrı şəxslərdə xəstəliyin əmələ gəlməsi və inkişafının bir
çox risk faktorları var:
- Arterial hipertoniya
- Hiperlipidemiya
- Purin tərkibli maddələrin çox qəbulu; qırmızı ət, bəzi balıq növləri,
qəhvə, kakao, çay, şokolad, alkoqol, noxud və s.
- Ümumi katabolizmada purin nukleotidlərinin miqdarının
artması

Əvvəl
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Podaqra
- Sidik turşusu kristalların orqanizmdə çox əmələ gəlir və eyni zamanda,
onun xaric olması ləngiyir (məs., həddən artıq alkoqol qəbulu, şok vəziyyəti,
qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza çatışmazlığı)
- Sidiklə sidik turşusunun xaric olmasının zəifləməsi (məs.böyrək çatışmazlığı)
- İrsi meyillik
Hər hiperurikemiya podaqra demək deyil.
Podaqranın minimum 3 klinik əlaməti olmalıdır:
- Orqanizmdə sidik turşusunun artması
- Sidik turşusu kristallarının müxtəlif orqan və toxumalarda toplanması
- Zədələnmə yerində kəskin iltihab, oynaq ətrafında podaqra qranuloması və
tofusların olması. Eyni zamanda, laborator və instrumental müayinələrlə də
təsdiqlənməlidir
Xəstəliyin gedişi və simptomları: simptomsuz hiperurikemiya; kəskin
podaqralı artrit; kritik mərhələlər arası dövr; oynaqlarda xroniki sidik turşusu
toplantıları. 1-ci mərhələdən başqa, digər mərhələlərdə nefrolitiaz (böyrək
daşı) ola bilər; urolitiaz (sidik daşı) və residivləşən pielonefrit nefroskleroz və
ya böyrək çatışmazlığına gətirə bilər.

Müalicə
Hazırda podaqranın klassik təbabətlə müalicəsində çətinliklər var. Bioloji
Təbabət biotənzimləyici preparatlar və qida korreksiyasından istifadə edərək
podaqranın müaliçəsində çox böyük uğur qazanmışdır. Qida korreksiyası
üçün purin tərkibli qidaların qəbulu azaldımalıdır! Belə ki, podaqranın
müalicəsində qida korreksiyası etmədən effekt əldə etmək olmaz.
Biotənzimləyici preparatlar Almaniya istehsalı olub, orqanizmin özünümüdafiə və özünütənzimləmə sistemlərini aktivləşdirir, drenaj-dezintoksikasiya funksiyalarını normallaşdırmaqla orqanizmi zərərli maddələrdən azad
edir və maddələr mübadiləsi bərpa olunur. Müalicə ilə terapevt, revmatoloq,
nutrisioloq-dietoloq məşğul olur.
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Prostatit
- Gecələr tez –tez sidik ifrazı üçün oyanırsınız? Ümumiyyətlə gün
ərzində tez-tez, bəzən ağrılı, damcı-damcı sidik ifrazı sizi narahat edir?
- Qasıq, aralıq, bel nahiyəsində, bəzən güclü, bəzən yüngül (hətta
diskomfort verəcək dərəcədə) ağrılar sizi narahat edir?

“Keçib gedər” dediyimiz bu əlamətlər, adətən, xronikləşməyə
meyilli olan, bir çox ağır nəticələrə səbəb olan prostatitin
əlamətləri ola bilər!
Bəs prostatit nədir?
Prostat vəzi – kişi cinsiyyət orqanlarından biri olub, kiçik canaqda sidik
kisəsinin altında yerləsir. Prostat vəzinin mərkəzindən sidik kanalı keçir, buna
görə də, prostat vəzində hər hansı patoloji proses özünü ilk növbədə sidiyə
getmənin pozulmaları ilə göstərir. Eyakulyatın (spermanın) ümumi həcminin
18-20%-ni prostat vəzinin sirəsi təskil edir. Bu sirənin komponentləri
spermatozoidlərin hərəkətliliyini artırır və uşaqlıq yoluna düşdükdə, qadın
cinsiyyət yollarının spermanın antigenlərinə qarsı immun cavabını inhibisiya
edir (zəiflədir), bununla mayalanma prosesini asanlaşdırır. Təsadüfi deyil ki,
uzun müddət davam edən xroniki prostatit spermoqramma göstəricilərini
azaldır və bəzi hallarda sonsuzluğa gətirib cıxarır. Sonsuzluqdan əlavə, bir
sıra tədqiqatlar xroniki prostatit fonunda erektil disfunksiyanın (kişilərdə cinsi
zəiflik) və erkən eyakulyasiyanın (kişilərdə cinsi aktın tez başa çatması) da
yarandığını göstərir. Cinsi problemlər uzun müddət prostatitdən əziyyət
çəkən pasientlərin təxminən 50%-də rast gəlinir. Prostatit – prostat vəzinin
iltihabi xəstəliyidir. Statistikaya görə, 20-50 yaş arası kişilərin 30%-i
prostatitdən əziyyət çəkir. Prostatiti əksər hallarda bakteriyalar yaradır. Daha
çox təsadüf edilən törədicilər Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp.,
stafilokokklar və streptokokklardır. Cinsi yolla keçən infeksiyalar arasında
Neisseria gonorrheae və Chlamydia trachomatis xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

38

Prostatit
Aşağıdakı əlamətlər prostat vəzinin iltihabına işarə edə bilər:
1. Ağrı. Prostatit zamanı ağrı fərqli intensivlikdə ola bilər: yüngül diskomfortdan
başlamış kəskin, dözülməz ağrıya qədər. Ağrı əksər hallarda qarnın aşağısında,
aralıqda və ya düz bağırsaqda yerləşir.
2. Sidiyə getmənin pozulmaları. Daha çox tez-tez sidiyə getmə, ağrılı və çətin
sidiyə getmə, gecə sidiyə oyanma, sidik kisəsinin tam boşalmama hissi rast gəlinir.
3. Ümumi əlamətlər. Xüsusən kəskin prostatitdə bədən temperaturunun
yüksəlməsi, titrətmə, ümumi halsızlıq, yuxusuzluq, iştahasızlıq baş verə bilər. Bəzi
hallarda, qızdırma prostatitin yeganə əlaməti olur.
4. Cinsi problemlər. Bu qrupa libidonun (cinsi istəyin) azalması, cinsi zəi ik, erkən
eyakulyasiya və ağrılı eyakulyasiya aiddir.
5. Digər əlamətlər. Uzun müddət gəzdikdə, ziki işdən və ya defekasiyadan sonra
sidik kanalından ifrazatın gəlməsi, aralıq nahiyəsində və düz bağırsaq ətrafında
paresteziyalar.

Prostatitin diaqnostikası üçün aparılan müayinələrə Stamey-Meares 4stəkan sınağı, prostat vəzinin USM müayinəsi, uro oumetriya, PSA və cinsi
yolla keçən xəstəliklər ehtimal olunduqda, cinsi yolla keçən infeksiyaların
yoxlanılması aiddir.

Müalicə
Klassik təbabətdə xroniki prostatitin müalicəsində arsenalda olan yeganə
qrup dərmanlar antibiotiklərdir. Müalicə məqsədilə antibiotikin 1-1.5 ay təyin
olunması tövsiyyə olunur. Buna baxmayaraq, günümüzdə xroniki prostatitin
sayı azalmır ki, artır. Uzunmüddətli antibiotiklə terapiyanın öz fəsadları var:
immun sistemini zəi ədir, bağırsaq mikro orasını pozur, bunlar da digər bir
tərəfdən xəstəliyin xronikləşməsinə təkan verir. Bioloji Təbabət müalicəyə
fərqli yanaşır: müalicə üçün Almaniya istehsalı olan təbii tərkibli biotənzimləyici preparatlardan istifadə etməklə, orqanizmin müda ə qüvvələri
aktivləşdirilir, iltihab, immundisfunksiya aradan qaldırılır, infeksiyaya qarşı
mübarizə qüvvəsi və regenerasiya qabiliyyəti artır. Müalicə uroloq-androloq
tərə ndən aparılır.
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Revmatoid artrit
- Revmatoid artrit birləşdirici toxumanın (əsasən oynaqların)
zədələnməsi və immunopatoloji pozulmaların nəticəsində yaranır.

Xəstəlik özünü periferik oynaqların simmetrik, xroniki eroziv
artriti və daxili orqanların zədələnməsi ilə göstərir.
Xəstəliyin mahiyyətinin əsasında oynaq toxumasının (sinovial qişa, oynaq
qığırdağı, oynaq kapsulu) iltihabi proseslə zədələnməsi durur. Bu da sümüklərin oynaq səthinin eroziyasına, sonra da deformasiyasına və ankilozun
formalaşmasına gətirib çıxarır.
Xəstəlik zamanı oynağın sinovial qişası zədələnir və yerli immun cavab
reaksiyası baş verir. Bu zaman limfa düyünləri və dalaq ona qarşı antitellər
hasil etməyə başlayırlar. Tədricən qığırdaq və sümük epifizi dağılır. Oynaq
toxumalarında proliferativ proseslərin inkişaf etməsi nəticəsində oynaqlarda
deformasiya qeyd olunur. Proses əl və pəncə oynaqlarından başlayıb,
gələcəkdə bilək, diz, dirsək oynaqlarına keçir. İri oynaqlarda boşluq daralır,
hərəkət məhdudlaşır. Xəstəlik əksər hallarda yarimkəskin başlayır. Ağrıların
ritmikliyi xarakterikdir. Ağrılar səhərlər daha intensiv olur, hərəkətin səhərlər
məhdudlaşması bilavasitə xəstəliyin aktivliyi ilə əlaqəlidir. Minimal aktivlikdə
bu simptom yataqdan qalxandan 30-60 dəq sonra keçir. Revmatoid artritdə
oynaqdankənar orqan və sistemlərdə zədələnmələr aşkar edilir. Revmatoid
artrit qlomerulonefrit, amiloidoz, poliserozit və əlilliklə nəticələnir.
Kliniki inkişafı:
1. Ən çox rast gəlinən forma – yarımkəskin gedişli formadır, adətən poliartrit
şəklində keçir.
2. Bir qədər az rast gəlinən forma kəskin gedişli formadır. Əsasən poliartrit
əlamətləri ilə müşayiət olunur, bəzən isə ilkin simptomlar oynaqdan kənar
əlamətlərlə başlanır.
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Revmatoid artrit
3. Az hallarda rast gəlinən forma – ləng gedişli
formadır. Xəstəliyin çox ləng inkişafı ilə xarakterikdir,
əsasən mono və oliqo artrit şəklində təsadüf olunur.

İltihab

Revmatoid
Normal
Son Beynəlxalq Təsnifata əsasən 4 kliniki
artrit
növü vardır:
- Yalnız oynaq sindromu ilə (artrit və poliartrit formasında)
- Oynaqlardan əlavə, müxtəlif daxili orqanların zədələnməsi ilə gedən RA
- Deformasiyaedici osteoartroz və birləşdirici toxumanın diffuz
xəstəlikləri ilə müştərək keçən RA.
- Yuvenil RA
Xəstəliyin inkişaf dövründə xəstələrdə ümumi zəiflik, arıqlama, subfebril
temperatur, oynaqların davamlı zədələnməsi müşahidə edilir. Xəstəlik
irəlilədikcə (1-5 il sonra) əl barmaqlarının falanqalarında bükülmə, diz
oynaqlarının deformasiyası və bükülməsi, ayaq-daraq falanqa oynağında
natamam çıxıq, təngnəfəslik, residivləşən bronxit baş verir. Xəstəliyin
diaqnostikasında laborator analizlərin, anamnezin və rentgenoloji müayinələrin nəticələri əsas götürülür.

Müalicə
Xəstəliyin müalicəsi indiyədək allopatik müalicədə tətbiq olunan
qlükokortikosteroidlər (hormonal preparatlar) və müxtəlif ağrıkəsicilər
vasitəsi ilə aparılırdı. Bu da, bildiyimiz kimi, bir çox arzuolunmaz nəticələrə
gətirib çıxarırdı. Hazırda tətbiq olunan müalicə tam ziyansız biotənzimləyici,
izopatik və ortomolekulyar dərman preparatları ilə aparılır. Bioloji təbabətin
köməyi ilə uzun illər kimyəvi preparatlarla müalicə alan xəstələrin hormonal
preparatlardan asılılıqdan azad olunması və normal həyata qayıtması
mümkündür. Yanaşı olaraq böyrəküstü vəzin funksiyasını stimulyasiya
etməklə xəstəni hormonal asılılıqdan xilas etmək mümkündür.
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Trofik xora
- Ayağınızda aşagıdakı əlamətləri hiss edirsiniz?
- Ayaqlarda şişkinlik, baldır nahiyəsində ağırlıq hissi, aşağı ətra arda
göynəmə, qaşınma, ayaqlarda hissiyatın azalması, keçici axsaqlığın olması,
ayaqların tez yorulması, tez-tez üşüməsi, gecə vaxtı ağrıların artması...
- Bu simptomlar müalicəyə çətin tabe olan tro k xoranın başlanğıc
əlamətləri ola bilər (ona görə belə simptomları olan insanlar mütləq həkimə
müraciət etməlidir)!

- Bəs tro k xora haqda məlumatınız varmı?
- Onu yaradan səbəbləri bilirsinizmi?
Tro k xora - sərbəst nozologiya deyil, o, bir sıra xəstəliklərin fəsadlaşması
nəticəsində aşağı ətra arda formalaşan patoloji proses olub, dərinin və
yumşaq toxumaların tro k defektidir.
Tro k xoraların yaranma səbəbləri:
- Arterial damar şəbəkəsinin problemləri (ateroskleroz, stenoz, okklüziya,
obliterasiyaedici trombangiit, xroniki arterial çatışmazlıq)
- Venoz problemlər (varikoz, trombo ebit, tromboz,
xroniki venoz çatışmazlıq )
- Şəkərli diabetin gecikmiş fəsadları (diabetik angiopatiya, diabetik
neyropatiya, osteoartropatiya). Diabetik pəncə.
- Neyrogen mənşəli (baş beyin və onurğa beyin travmaları,
neyropatiyalar), autoimmun xəstəliklər, infeksion mənşəli və. s.
Aşağı ətraf arteriyalarının aterosklerozu
Simptomlar: Ayaqlarda keyləşmə, üşümə hissi, tutmaşəkilli yandırıcı ağrılar,
ayaqlarda gücsüzlük, tez yorulma, fasiləli axsama, horizontal vəziyyətdə
ağrıların güclənməsi, aşağı ətra arda baldırların lateral nahiyələrində tüklərin
tökülməsi.
Diabetik polineyropatiyalar
Simptomlar: pəncələrdə yanğı (yanar pəncə sindromu), pəncə və baldırlarda

Əvvəl

Sonra

Əvvəl
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Sonra

Trofik xora
tutmaşəkilli kəsici ağrılar, təmasa, istiyə, soyuğa qarşı, eləcə də dərin hissiyatın itməsi, quru dəri və şişkinlik. Proses dərinləşdikcə tro k xora əmələ
gəlir.
Varikoz-trombo ebit-tromboz: aşağı ətraf venalarında trombo ebitlərin
yaranması və proses davam edərsə trombların damar mənfəzini tıxayaraq,
venoz qan dövranının pozulması ilə müşayiət olunan bir simptomokompleksdir.
Venoz damar sistemi xəstəlikləri
Simptomlar: uzun müddət ayaq üstə durduqda ayaqlarda ağırlıq hissi,
axşamlar ayaqlarda qıcolmalar, gözlə görünən varikoz genəlmiş venalar,
şişkinlik, piqmentasiya və daxili topuqların dərisində tro k dəyişikliklər

Müalicə
Müasir tibbin inkişafına baxmayaraq, tro k xoranın müalicəsi bu günə
qədər həll olunmaz məsələlərdən biridir və əksər hallarda bu xəstələr
amputasiyaya məruz qalır. Bioloji Təbabət klinikasında aparılan müalicələr
həm metodika, həm dərmanların tərkib və təsiri baxımından çox fərqlidir.
Bioloji Təbabət klinikasında yüzlərlə pasientdə müxtəlif (diabetik, venoz,
arterial) mənşəli tro k xoralar tam sağalmış, aşağı ətra arın amputasiya
olunmasının qarşısı alınmışdır. Bioloji Təbabətin unikallığı onun orqanizmin
özünümüda ə və özünütənzimləmə sistemlərini aktivləş-dirmək, orqanizmi
zərərli maddələrdən azad etməklə müalicə etmə imkanlarındadır. Bu
müalicələr orqanizmə biotənzimləyici təsir göstərir, xəstəliyin səbəbini,
inkişafını və gələcək fəsadlarını aradan qaldırır. Bioloji Təbabətə müraciət
edən, ayağında xora olan pasientlərdə regenerasiyanın (yaranın
sağalmasının) sürətlənməsi, qanda şəkərin və digər mühüm göstəricilərin
normallaşması müşahidə olunmuş və qısa zamanda tam sağalma əldə
olunmuşdur. Müalicədə müxtəlif ixtisaslı həkimlər iştirak edir: terapevt,
endokrinoloq, nutrisioloq-dietoloq, cərrah.

Əvvəl

Sonra

Sonra

Əvvəl

43

Uşaq serebral iflici
- Övladınızın inkişafı
yaşıdlarından geri qalır?

1 yaşa qədər uşaqlarda inkişaf

Bu bəzi hallarda uşaq
serebral iflicinin
əlaməti ola bilər!

1-ci ay

2-ci ay

5-ci ay

6-cı ay

3-cü ay

4-cü ay

7-ci ay

8-ci ay

Uşaq serebral iflici həyatın ilk
dövrlərində beynin perinatal
zədələnmələri (hamiləlik patolo- 9-cu ay
10-cu ay
11-ci ay
12-ci ay
giyaları, bətndaxili infeksiyalar,
doğuş travmaları və s.) nəticəsində meydana çıxan və hərəkət, bəzən koqnitiv
pozulmalar, simptomatik epilepsiya, patoloji pozalar və tonus dəyişiklikləri ilə
özünü büruzə verən nevroloji xəstəlikdir.
Serebral iflic əsasən aşağıdakı formalarda təzahür edir:
1. Spastik tip serebral iflic
- tetraplegiya - 4 ətrafın (həm yuxarı, həm də aşağı ətrafların)
zədələnməsi ilə gedən forma
- hemiplegiya - bədənin bir yarısının zədələnməsi
- diplegiya - hər iki aşağı və ya yalnız hər iki yuxarı ətrafın zədələnməsi
- monoplegiya - yalnız bir ətrafın zədələnməsi
2. Ekstrapiramid və ya diskinetik tip
- xoreoatetoz; - distonik tip
3. Ataksik tip serebral iflic - yerişin səndələmə tipində, “sərxoş” kimi olması,
bəzən göz almasının əsməsi (nistaqm ) müşahidə olunur.
4. Qarışıq tip serebral iflic - yuxarıda sadalanan formaların bir neçəsi bir yerdə
rast gəlinir.

Əvvəl

Sonra

Əvvəl
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Sonra

Uşaq serebral iflici
Müasir protokollarda serebral i icin ağırlıq dərəcəsi mütləq nəzərə
alınmalı və qiymətləndirilməlidir. Belə ki, GMFS (Gross Motor Function
Scale), yəni böyük motor funksiyalar şkalasına görə, serebral i icin 5 dərəcəsi
ayırd edilir: cədvəl 1-dən göründüyü kimi, şkalada 4-cü və 5 ci dərəcələr çox
ağır beyin zədəsinin nəticəsi olaraq meydana çıxmış dərin qüsurlardır və belə
uşaqların gələcəkdə sərbəst yerimə şansı çox aşağı, çox zaman isə yox
dərəcəsindədir. 3-cü dərəcədən başlayaraq (uşağın əqli funksiyaları imkan
verdiyi qədər) erkən başlanan reabilitasiya və kompleks müalicələr
nəticəsində bu uşaqlar gələcəkdə yerimə şansı əldə edirlər.

Müalicə

Qlobal Motor Funksiyalar Şkalası

Uşaq serebral i icinin kompleks müalicəsinə - medikamentoz müdaxilə,
botulinoterapiya, zioterapiya, müalicəvi idmanlar, elektroterapiya, su
prosedurları, psixo-loqopedik dəstək və s kimi metodlar aiddir. Bütün dünyada
serebral i icin müalicəsində kimyəvi dərman müalicələri minimuma endirilir.
Müasir tibbdə daha çox bərpaedici müalicələrə diqqət yetirilir. Bu
bərpaedici müalicələr sırasında bioloji terapiyanı xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Bura daxildir: biotənzimləyici sistemli terapiya, mikrobioloji terapiya,
ortomolekulyar terapiya, izopatik terapiya, homeosiniatriya, akupunktura,
zioterapiya, müalicəvi idmanın müasir şaxələrindən olan Bobat və Voyta
terapiya.
1. Sərbəst oturur, durur (köməkçi vasitələr olmadan), sərbəst
yeriyir, lakin mürəkkəb hərəkət koordinasiyası pozulmuş olur.
2. Sərbəst oturur, durur, lakin bəzən əlini dayaq üçün istifadə
edir, iməkləyir, qısa məsafələri sərbəst yeriyir, lakin pilləkənləri
tutaraq qalxır, sərbəst hoppana bilmir.
3.''Türksayağı" oturur, sərbəst otura bilmir, çox vaxt dayaq
lazımdır, bəzən qarnı üstündə iməkləyir, yalnız köməklə yeriyir.
4. Yalnız dayaqla oturur, dayaqla durur, dayaqla yeriyir,
başını, gövdəsini çətinliklədə olsa saxlayır.
5. Başını, gövdəsini saxlaya bilmir, bütün
hərəki funksiyalar məhduddur.
Cədvəl 1
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Bioloji
Təbabət
AFGEN
Genetikklinikası
Diaqnoz Mərkəzi

Müalicə sahələri
• Allerqologiya
• Andrologiya
• Artrologiya
• Dermatovenerologiya
• Endokrinologiya
• Ginekologiya
• Kardiologiya
• Qastroenterologiya
• Nevrologiya
• Oftalmologiya
• Pediatriya
• Psixoterapiya/Psixologiya
• Stomatologiya
• Urologiya
• Vertebrologiya

Əsas müalicə üsulları ilə yanaşı
gedən digər üsullar
• Dietologiya və nutrisiologiya (səh.55)
• Osteopatiya (səh.59)
• Ozonoterapiya
• Plazmaferez
• Transkranial mikropolyarizasiya (səh.61)
• Fotodinamik terapiya (səh.58)
• Hirudoterapiya
• Hidrokolonoterapiya
• Fekal mikrobiota transplantasiyası (səh.57)
Kosmetologiya
• Bioloji terapevtik kosmetologiya
• Arıqlama və estetik korreksiya
Fizioterapiya və
Reabilitasiya
• Elektroterapiya
• Reabilitasiya (uşaq və böyüklər üçün)
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Bioloji
Təbabət
AFGEN
Genetikklinikası
Diaqnoz Mərkəzi

Fizioterapiya
1. Elektroterapiya
• Limfodrenaj
• Vakuum terapiya
• Elektrostimulyasiya
• TENS
• Lazerterapiya
• Maqnitoterapiya
• Amplipuls terapiya
• İnfrasəslə müalicə
• Hot pack, Cold pack
• Elektroterapiya
(kombinə olunmuş)
• İnterferens
• Transkranial
mikropolyarizasiya
• Ultrasəs
• Osteo tlərin döyəclənməsi
(zərbə dalğalı terapiya)
• Elektroforez
• İnfrayüksək tezlikli terapiya
• İnholyasiya
• Olimp (maqnit)

• Solyuks lampa (Naftalanla)
• Para n
• Darsonvalizasiya
• KVÇ-terapiya
• Onurğanın dartılması
(traksiya)
• Avtomatik maqnit
2. Reabilitasiya
• Müalicəvi idman
• Beyin cərrahiyəsindən sonra
• İdmançı reabilitasiyası
• Nevroloji reabilitasiya
• Ortopedik reabilitasiya
• Kardio cərrahiyədən sonra
• Masaj

Uşaq reabilitasiyası
• "Qəfəs" idman trenajoru (”uzay”
terapy)
• "Atlant" pnevmokostyum
• Uşaq serebral i icində
Botox terapiya
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Bioloji
Təbabət
AFGEN
Genetikklinikası
Diaqnoz Mərkəzi

Laborator diaqnostika
• Klinik analizlər
• Kardioloji testlər
• İnfeksiyalar
• Genetik analizlər (Afgen
Genetik Diaqnoz Mərkəzi)
• Biokimyəvi testlər
• Hormonlar
• Tiroid Panel
• Bakterioloji müayinə
• Onkomarkerlər
• Helmintozlar
• İzoserologiya
• Diabetik testlər
• Fosfolipid Sindromu
• Anemiya
• ZPR
• Revmatoloji xəstəliklər
• Vaskulitlər
• Qastroenteroloji xəstəliklər və
autoimmun hepatitlər
• Reproduktiv funksiyanın
autoimmun pozulması
• Sümük metabolizmi

İnstrumental diaqnostika
• EXO-KQ
• Rentgen X Sedecal (İtaliya)
• Ultrasəs müayinəsi (USM)
• Rəngli-doppler
• Endoskopiya
• Elektrokardioqra ya (EKQ)
• Elektroensefaloqra ya(EEQ)
• Densitometriya (səh.63)
• Komputer tomoqra ya (KT)
• Elektromioqra ya (EMQ)
• Biorezonans test (BRT)
• Neyrosonoqra ya
• Qanın qaranlıqsahəli mikroskopiyası
(yalnız bioloji təbabətdə olan
diaqnostika üsulu, xəstəliyi erkən
mərhələdə aşkarlamağa,
zəmanəmizin ağır xəstəliklərinin
inkişafının qarşısını almağa imkan verir)
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AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzi
Dünyada sayılıb-seçilən mərkəzlərdən olan Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzi
2012-ci ildən Bioloji Təbabət klinikasında fəaliyyətə başlamış, bu günə qədər
insanların irsi xəstəliklərinin diaqnostikasında çox böyük işlər görmüşdür.
Mərkəzdə iki bölmə fəaliyyət göstərir:
- molekulyar-genetik analizlər bölməsi
- sitogenetik analizlər bölməsi
Molekulyar genetika bölümündə tək gen xəstəliklərinə və mikrodelesiya
sindromlarına aid mutasiyaların aşkarlanmasında bir çox fərqli molekulyar
genetik üsullardan istifadə olunur. Sitogenetik bölümdə isə xromosom analizi
konvensional üsulla aparılır. AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzi ölkəmizdə bu
iki bölməni əhatə edən yeganə mərkəzdir
AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzində aşağıdakı sahələrə aid xromosom ,tək
gen xəstəliklərinin, o cümlədən multifaktorial və infeksion xəstəliklərin
diaqnostikası aparılır:
- Xromosom xəstəlikləri (prenatal və postnatal)
- Kişi sonsuzluğunun səbəblərinin genetik təyini
- Ginekoloji xəstəliklər
- İnfeksion xəstəliklər
- Uşaq xəstəlikləri
- Endokrin xəstəliklər
- Ürək-damar xəstəlikləri
- Qastroenteroloji və qaraciyər
xəstəlikləri
- Hematoloji xəstəliklər
- Böyrək xəstəlikləri
- Onkoloji xəstəliklər
- Nevroloji xəstəliklər
Xromosom kariotip analiz sistemi
- Metabolik pozulmalarla
əlaqəli xəstəliklər
- İmmunopatologiyalar
- Revmatoloji xəstəliklər
- Oftalmoloji xəstəliklər
- Mitoxondriopatiyalar
DNT sekans cihazı
ZPR (thermal cycle)
- Leykozlar
(ABI 3130XL)
cihazları
- Qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri
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Mərkəzin molekulyar genetika bölümündə Bioloji Təbabət klinikasına
müraciət etmiş bir çox xəstələrə β və α talassemiyalar, FMF, Qlükoza-6 fosfat
dehidrogenaza çatışmazlığı, Fenilketonuriya, Kistik Fibroz, Niemann-Pick
kimi monogen xəstəliklərin diaqnozları qoyulmuşdur. Həmçinin, bu
bölmədə onkogenlər sekans üsulu ilə araşdırılaraq süd vəzinin xərçənginə
səbəb olan BRCA1 və BRCA2, bir çox onkoloji
xəstəliklərə səbəb olan TP53, yoğun bağırsaq
xərçənginə səbəb olan APC, KRAS kimi genlərdəki dəyişikliklər araşdırılır.
Bu araşdırmalar nəticəsində bir çox xəstəyə
yuxarıda sadalanan genlərdə mutasiyalar aşkar
edilərək, onkoloji xəstəlik inkişaf etməmişdən Real Time ZPR (Rotor-Gene Q)
əvvəl diaqnoz qoyulmuşdur. Nəticədə bir çox
xəstə həkimlərin məsləhətləri əsasında
proﬁlaktik tədbirlər görərək bu ölümcül və
qorxunc xəstəlikdən özünü qoruya bilmişdir.
Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinə aid olan
molekulyar genetika bölməsində irsi xəstəlikDNT-nin izolyasiya bölməsi
lərin diaqnozu təsdiq edildikdən sonra, o ailənin
və cihazlar
sonrakı hamiləliklərində xəstəliyə aid prenatal diaqnoz da qoyulur.
Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzində
bu günə kimi 200-dən çox β-talassemiya daşıyıcısı olan ailəyə prenatal
diaqnoz qoyularaq, bu xəstəlik
baxımından sağlam nəsil yetişdirilməsinə və xəstəliyə uyğun sosial və
tibbi yükün azalmasına köməklik
göstərilmişdir .
Əvvələr diaqnozu tapılmayan bir çox
pasientlər bizə müraciət etdikdən
sonra onlara dəqiq diaqnoz qoyulub.
Bunlardan Spinal muskulyar atroﬁya
(SMA), Düşen muskulyar distroﬁya
(DMD), mitoxondrial neyromuskulyar
xəstəliklər və bunlar kimi bir çox
genetik neyromuskulyar xəstəliklərin
adını sadalamaq olar .

Bu yaxınlarda AFGEN genetik laboratoriyasında Next-Gene sekans (NGS)
üsulu ilə ekzom analizinə başlanmışdır. Bu analiz diaqnozu tapılmayan
nadir xəstəliklərdən əziyyət çəkən
xəstələrə diaqnoz qoyulmasına
kömək edəcəkdir. Həmçinin, bu
analiz nəticəsində uşaqları ağır
genetik xəstəlikdən vəfat edən ailələr
gələcəkdə sağlam övlad sahibi olmaq
şansı əldə edəcəklər. İnsan genetik
şifrəsini oxuyan DNT sekans cihazının
vasitəsilə bütün xromosom və gen
xəstəliklərinin diaqnozu qoyulur. Bu
cihaz vasitəsilə 6000-dən çox xəstəliyin doğuşdan öncə, sonra və nigahdan əvvəl diaqnozu qoyulur.
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GENETİK MÜAYINƏ BU GÜN İNSANLARA TİBBİ XİDMƏT
SAHƏSİNDƏ HANSI İMKANLARI YARADIR?
Bu suala cavab vermək üçün müasir tibbin inkişafına diqqət yetirmək,
gələcək nəslin sağlam olmasının vacibliyini vurğulamaq lazımdır.
Bu gün Azərbaycanda AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzinin ən yüksək
şəkildə xalqa xidmət etməsi əslində böyük tibbi təkamülün nəticəsidir. İllər
əvvəl ABŞ-da insanın genetik kodlarını müəyyənləşdirmək insanların taleyini
yazmaq kimi açıqlanırdı.
Genetik baxımdan sağlam nəslə sahib olmaq, əslində, hər dövlət üçün
böyük uğurdur. Beləliklə, genetik müayinələrin əsas məqsədi ailə planlanmasına kömək edib, sağlam nəsil yetişdirməkdir. Bu gün genetik müayinə ilə
sadəcə genetik xəstəlikləri müəyyənləşdirmək deyil, eyni zamanda, xroniki
xəstələrin həyat komfortunu təmin etmək mümkündür.
GENETİK MÜAYİNƏDƏN KİMLƏR KEÇMƏLİDİR?
- Ailədə birincili sonsuzluq və birincili amenoreya
- Adəti düşük halları
- Ailədə mental (əqli) və ziki inkişafdan qalan uşaqların doğulması
- Hazırkı hamiləliyin pis gedişi (düşük qorxusu; USM-də
polihidramneon; dölün hipotro yası; oliqohidromneon; qalın ənsə
nahiyəsi; disproporsional bədən; ətraf anomaliyaları; daxili üzvlərdə
inkişaf qüsurları və s.)
- Dismor zm
- Böyümə və inkişafdan qalma
- Boyun qısalığı (cırtdan boyluluq)
- Nəslin bir neçə üzvündə müəyyən bir irsi xəstəliyin təkrarlanması
- Valideynlər arasında qohumluq əlaqələri olan və irsi
xəstəliklərın çox olduğu ailə anamnezi
- Səbəbi məlum olmayan düşüklər, ölü doğuşlar
- Azospermiya
- Valideynlərdə dərman müalicəsinə tabe olmayan anemiya
halları, anadangəlmə qüsur və s.
- Valideynlərdə və qohumlarda müəyyən dərman preparatlarına və
hansısa qida maddələrinə qarşı dözümsüzlük halları
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Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda qohum evlilikləri olduqca
çoxdur. Qohum evliliklərində genetik xəstəliklərin müayinəsi mütləq
olmalıdır. Cütlüklər praktik sağlam olsalarda hər hansı gen xəstəliyinin
daşıyıcısı ola bilər. Xəstəlik genlər vasitəsi ilə belə daşıyıcı valideynlərdən
dünyaya gələcək övladlarına ötürülə və uşaqda ağır irsi xəstəlik kimi üzə çıxa
bilər. Ona görə də qohumluq münasibətləri olan cütlüklər mütləq şəkildə
nikahdan əvvəl və ya hamiləlik zamanı genetik müayinədən keçməlidirlər.
Prenatal diaqnostika isə əsasən döldəki irsi xəstəliklərin və inkişaf
qüsurlarının müəyyən olunmasına istiqamətlənmiş tibbi prosesdir. DNT
sekans cihazı vasitəsilə insanın genetik kodu oxunaraq, bir çox genetik
xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq mümkündür. Hazırda bu cihaz vasitəsilə bir
sıra xəstəliklərin doğuşdan, hətta nikahdan əvvəl də diaqnozu qoyulur.
Evlənməyə hazırlaşan və rutin müayinələrdə şübhə doğuran halları olan hər
bir cütlüyün sağlam övlada sahib valideyn ola bilməsi üçün genetik
müayinədən keçməsi şərt olmalıdır.
DOĞUMDAN ÖNCƏ (PRENATAL)
DİAQNOSTİKAYA GÖSTƏRİŞLƏR:
- Valideynlərin daşıyıcı olduğu hər hansı bir
monogen xəstəlik varsa və mutasiya bilinirsə
- Hamiləlik zamanı fetal USG analizlərində
patologiyaların aşkarlanması
- Ananın yaşının çox olması (35 yaş və yuxarı)
- Xromosom anomaliyalı uşağın varlığı
(trisomiya və de novo quruluş anomaliyası)
- Balanslı və ya balanssız xromosom anomaliyalı valideyn
- Skrininq testlərdə yüksək risk aşkarlanması
- Ananın serumundan əldə edilən fetal (cf) DNT

(non-invaziv) testdə risk aşkarlanan hamiləliklər
Perinatal diaqnostika mərkəzimizdə xromosom analizləri fetal materiallardan (CVS, AS, KS ilə əldə edilən) QF-PCR və klassik kariotip metodları ilə
aparılır. Əlavə olaraq monogen xəstəliklər üçün prenatal diaqnostika edilərək
genetik ailə planlamasının təşkilinə istiqamət verilir.
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Qanın qaranlıq sahədə
AFGEN Genetik
Diaqnoz Mərkəzi
mikroskopik
müayinəsi
Yalnız BİOLOJİ TƏBABƏTDƏ fərqli müayinə üsulu!
Müayinənin əsas məqsədi - qısa müddət ərzində orqanizmin
ümumi vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək, gizli gedən
prosesləri əvvəlcədən aşkar etmək.
ANALİZ NƏLƏRİ GÖSTƏRİR:
- Qanın oksigen, su və dəmirlə zənginləşmə dərəcəsi (qanazlığı,
xroniki hipoksiya, su-elektrolit disbalansı, antioksidativ potensial)
- İltihabi prosesin hər hansı bir əlaməti
- Laxtalanma sisteminin vəziyyəti (tromb əmələgəlməyə meyillik,
damar divarının tamlığının pozulma dərəcəsi)
- Mikrosirkulyasiyanın vəziyyəti
- İmmun sisteminin funksional vəziyyəti (neytro llərin,
limfositlərin, monositlərin)
- Qan plazmasının təmizlik dərəcəsi
- Həzm orqanlarının (mədə, 12-barmaq
bağırsaq, yoğun
bağırsaq, ödçıxarıcı yollar, mədəaltı vəz)
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
- Triqliseridlərin (xolesterinin) artması
MÜAYİNƏNİN APARILMASI ÜÇÜN
ƏSAS ŞƏRTLƏR
- Pasient ən azı 15-20 dəqiqə
müayinədən əvvəl 2-3 stəkan
maye qəbul etməlidir.
- 5 yaşa qədər uşaqlarda maye
qəbulu daha az ola bilər.
- Saat 13.00-dan sonra müraciət
edən pasientlərdə səhərki
maye qəbulu hesab olunmur.
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Qanın qaranlıq sahədə
AFGEN Genetik
Diaqnoz Mərkəzi
mikroskopik
müayinəsi
FƏRQLİ MÜAYİNƏ ÜSULU
- Qana heç bir reaktiv və stabilizator əlavə olunmur
- Qan damlası qulaq sırğalığından götürülür (tamamılə ağrısızdır!)
- Pasient müayinə prosesində şəxsən iştirak edir və öz qanında
gedən dəyişiklikləri canlı olaraq TV monitorda izləyir
- Qanın video görüntüləri komputerin yaddaşında saxlanılır və
pasient müalicədən sonrakı dəyişiklikləri canlı şəkildə müşahidə
edə bilir
- Analizin nəticələri blank şəklində dərhal pasientə təqdim edilir
- Yaş məhdudluğu yoxdur
BUNLARLA ƏMƏKDAŞLIQ EDİRİK:
- „Paracelsus Klinik”, İsveçrə
info@paracelsus.ch
www.paracelsus.ch
- „LEBEN“ klinikası, Almaniya
info@akademie-im-LEBEN.de

Normal qan

Xroniki proses
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Kəskin proses

Dietoterapiya – uğurlu bioloji
AFGEN Genetik
Mərkəzi
terapiyanın
mühümDiaqnoz
şərti
Qida - hər zaman həyatın mühüm problemi olub, məmnunluq
və ya əzab mənbəyidir; həkim əlində möhtəşəm şəfaverici
qüvvə, cahil əlində məhvedici silahdır
(akademik İ. İ. Pavlov)
Ateroskleroz, piylənmə, xroniki yorğunluq sindromu, bromialgiya,
tükənmə sindromu, onkoloji, autoimmun və neyrodegenerativ (Alsheymer,
Parkinson) xəstəliklər, astma, podaqra, allergiya, psoriaz, diabet, akne,
revmatoid artrit, artroz...
Günümüzdə vüsət almış bu xəstəliklərin siyahısını artırmaq olar. Təzahür və
gedişat baxımından çox fərqli olan bu xəstəliklərin əslində bir çox ümumi
xüsusiyyətləri vardır. Onları 2 mühüm amil birləşdirir:
- ötən əsrlərə nisbətən müasir dövrdə çox geniş yayılması
- əsasında eyni səbəbin, yəni əksər hallarda məhz yanlış qidalanma ilə
təhrik olunmuş gizli iltihabın durması
İrsi meyillik, ekoloji durum, psixoemosional stress, xarici toksinlər etioloji
faktor kimi ümumi amillərin yalnız 30-40%-ni təşkil edir. 60-70 % hallarda isə
bu xəstəliklərin inkişafı life style (həyat tərzi), əsasən də yanlış qida vərdişləri
ilə bağlıdır.
Heç bir xroniki xəstəni onun qidasını korreksiya etmədən tam müalicə
etmək mümkün deyil. Bunu belə ifadə etmək üçün kifayət qədər əsas vardır.
Məlumdur ki, hər bir orqan milyonlarla
hüceyrədən ibarətdir və bu orqanın
yaxşı və ya qeyri-ka fəaliyyəti onun
hüceyrələrinin yaşam mühitindən
birbaşa asılıdır. Orqanizmdə hüceyrələr
Heç bir xro
yalnız şəffaf, duru mayeli mühitdə
niki
xɘstɘni on
fəaliyyət göstərərkən, orqanın və
un qidasını
korreksiya
bütövlükdə orqanizmin sağlamlığını
etmɘdɘn
tam müa
təmin edə bilər. Təəssüf ki, müasir
licɘ etmɘ
k
mümkün de
qidalanma
daxili mühiti kobud şəkildə
yil.
dəyişərək, metabolik pozulmalara,
onların əsasında isə sivilizasiya xəstəlikləri adlanan müxtəlif patologiyalara yol açır. Bu mühitin duru, axarlı deyil,
qatı bir substansiyaya çevrilməsi hüceyrəarası kommunikasiyaları, hüceyrələrlə mərkəz arasında əlaqələri pozaraq, istənilən terapiyanı bəri başdan
uğursuzluğa məhkum edir.
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AFGEN Genetik
Mərkəzi
terapiyanın
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şərti
Və bu mühitin normallaşması uğurlu terapiyanın çox vacib şərtidir. Bunun
zioloji baxımdan ən effektiv və qısa yolu isə dietoterapiyadır. Bu baxımdan
müalicənin ilkin mərhələsində qida korreksiyası (qida ilə daxil olan toksin
axınının qarşısının alınması, qida toksikozunun aradan qaldırılması və faydalı
(qələvi) qida vasitəsilə endoekologiyanın normallaşdırılması) uğurlu
terapiyaya zəmin yaradır. Biotənzimləyici preparatlarla yanaşı tətbiq edilən
fərdi qidalanma proqramının köməyilə xəstəliklərin əsas səbəbi olan sistemli
iltihabı dayandırmaq, xəstəliyin irəliləməsini əngəlləmək, bir çox hallarda isə
geri döndərmək mümkündür. Buna necə nail olmaq olar?
İstifadə etdiyimiz bütün qida məhsulları 2 yerə ayrılır: iltihabı törədən və
əksinə, iltihabı əngəlləyən. İnsanın sağlıq durumu bu iki növ qida
məhsullarının balansından asılıdır. Təəssüf ki, müasir rasion daha çox
iltihabtörədici qidalarla, yəni karbohidrat, transyağ və heyvani zülallarla çox
yüklənmiş olduğundan müxtəlif istiqamətli zədələyici təsir göstərir.
1. Bağırsaq keçiriciliyinin artması sindromu (leaky gut - dəlikli bağırsaq) iltihahtörədici qidalarla (karbohidrat, transyağlar və heyvani zülalların yüksək
miqdarı) bağırsaq selikli qişasının lokal zədələnməsi (iltihabı), bağırsaq
hüceyrələrinin baryer funksiyasının pozulması və müxtəlif irimolekullu
maddələrin qan dövranına axması nəticəsində sistemli iltihabın inkişafı
2. Disbioz - li ərlə kasad, karbohidrat və zülallarla zəngin qidalanma
nəticəsində qoruyucu bakteriyaların azalması, zədələyici mikrobların sayının
artması nəticəsində müxtəlif patologiyaların inkişafı
3. Qlikasiya - sadə şəkərlə yüklənmiş qidalanma zamanı artıq şəkərin
mühüm zülallarla birləşərək onların fəaliyyətini əngəlləməsi, həmçinin,
güclü iltihabtörədici qlikotoksinlərin əmələ gəlməsi
4. Autofagiya - hər bir sağlam hüceyrədə metabolitlərin, yəni qalıq məhsulların parçalanma
mexanizmidir; bu prosesin karbohidrat və zülallarla
yüklənmiş qidalar vasitəsilə pozulması detoksikasiyanın əngəllənməsi və qocalmanın sürətlənməsi deməkdir.
5. Asidoz - sağlam orqanizmdə normal mühit qələvi olmalı halda,
karbohidrat, transyağlar və heyvan mənşəli zülallarla yüklənmiş qidalar daxili
mühiti turşulaşdıraraq müxtəlif patologiyaların inkişafı üçün münbit şərait
yaradır.
Yanlış qidalanma ilə əlaqəli bu amillərin aradan qaldırılması, biokimyəvi
reaksiyaların rəvan getməsi üçün orqanizmin makro- və mikromaddələrlə
zənginləşdirilməsi, autofagiyanı aktivləşdirən fasiləli qida rejiminin tətbiqi
(intermittent fasting) xroniki xəstəliklərin müalicəsi üçün mühüm şərtdir.
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Fekal
mikrobiota
Genetik Diaqnoz
transplantasiyası
Mərkəzi
Fekal mikrobiota transplantasiyası (FMT) – sağlam insandan (donordan)
alınmış bağırsaq mikrobiotası ilə zəngin nəcis materialının xəstə insana
köçürülməsidir. FMT edilməsində məqsəd bağırsaq mikro orasının tərkibini
və logenetik müxtəli iyini bərpa etməklə xəstəni müalicə etməkdir.
BU MÜALİCƏ METODU HANSI XƏSTƏLİKLƏRDƏ EFFEKTİVDİR?
1. Cl. Dif cile infeksiyası - əsasən antibiotik
terapiyasından sonra olur. Xəstə xronik diareyadan (ishaldan) əziyyət çəkir, bəzən bu
xəstəlik dərman müalicəsinə tabe olmur,
dəfələrlə residiv verir.
2. Bağırsağın iltihabi xəstəliyi (Crohn xəstəliyi, xoralı kolit) - xəstə qanlı,
selikli ishaldan əziyyət çəkir (gündə 10-25 dəfə), çox vaxt bir-birindən ağır
yan təsirləri olan dərman müalicəsi belə effekt vermir. Bu xəstəliklərdə
istifadə olunan dərmanların osteoporoz, böyrək çatışmazlığı, kəskin
pankreatit, limfoma, dəri xərçəngi, neyrotoksik, vərəmin baş qaldırması kimi
yan təsirləri var.
3. Piylənmə - bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələr müxtəlif nəticəsiz
pəhrizlərə, effektsiz müalicələrə, hətta, cərrahi müdaxilələrə dəfələrlə
müraciət edirlər. Amma piylənmənin əsas səbəbi yogun bağırsaq mikrobiotasının pozulması ola biləcəyini gözdən qaçırırlar. Belə ki, metabolik
pozulmanın (piylənmə, insulin rezistentliyi) inkişafında bağırsaq mikroorasının rolunun olması artıq faktdır. Arıq insanların bağırsaq orası
piylənmədən əziyyət çəkən insanların bağırsaq orasından fərqlidir və FMT
ilə bu metabolik pozulmanı aradan qaldırmaq mümkündür.
4. Bağırsağın qıcıqlanma sindromu mədə-bağırsaq traktının ən çox təsadüf
olunan xəstəliklərindən biridir. Xəstətlər səbəbsiz diareyadan və ya
qəbizlikdən əziyyət çəkir. Pato ziologiyası tam öyrənilməsə də, patogenezində mərkəzi və periferik mexanizmlərin rolu məlumdur. Belə
xəstələrdə bağırsaq mikro orasının müxtəli iyinin pozulması bağırsağın
iltihabi xəstəliklərində, piylənmədə və Cl. Dif cile infeksiyasında olduğu
kimidir və belə halda FMT illərlə diareyadan (ishaldan) və ya qəbizlikdən
əziyyət çəkən xəstələrin çarəsi ola bilər.
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AFGEN Genetik
Fotodinamik
terapiya
Diaqnoz
(FDT)
Mərkəzi
FDT klassik terapiya ilə bioloji terapiya arasında bağlayıcı zəncir rolunu oynayır.
Fotodinamik terapiya (FDT) antiproliferativ bioloji müalicə metodu olub, 100
ildən artıqdır ki, mövcuddur. Bu metod xüsusi fotosensor – işığa olduqca həssas
maddənin (radaxlorin) zədələnmiş, funksiyasını itirmiş, iltihablaşmış və atipik
formaya keçmiş hüceyrələrdə toplanmasına və bu hüceyrələrə lazer işığının
təsirinə əsaslanır. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində uzun müddətdir ki, istifadə
olunan radaxlorin preparatı dəniz yosunundan alınıb.
Fotosensor maddənin (radaxlorin) toplandığı sağlam olmayan hüceyrələr lokal
təyin olunan 654-680 nM uzunluqdakı lazer işığını udur. Lazerin təsiri altında
radaxlorini udmuş zədəli hüceyrələrdə fotodinamik reaksiya işə düşərək sinqlet
aktiv forma oksigen əmələ gəlir. Bu sinqlet O2 və ya oksigen daşıyıcı sərbəst
radikallar patoloji prosesi dayandırır, atipik hüceyrələri apoptoza uğradır.
Beləliklə, FDT
- İltihabəleyhinə
- Regenerativ
- Ağrıkəsici
- Ödeməleyhinə
- İmmunmoduləedici

- Şişəleyhinə (şişəleyhinə qeyrispesi k immuniteti aktivləşdirir)
- Patoloji angiogenezi aradan
qaldırır
- Antiallergik təsir göstərir.

GÖSTƏRİŞ:
- Artrit, artrozlar
- Sistemli xəstəliklər:
- Revmatoid artrit
- Miegeloz
- Bexterev xəstəliyi
- Sistem qırmızı qurdeşənəyi
- Deformasiyaedici spondilyoz
- Vaskulit
- Degenerativ-distro k xəstəliklər, osteoxondroz, fəqərəarası disk
yırtığı, fəqərələrin travmatik zədələnməsi
- Oynaqların degenerativ-distro k və travmatik zədələnmələri
- Sümük , əzələ , bağların degenerativ-distro k xəstəlikləri və travması
- Əməliyyatdan sonra, həmçinin, artroskopiya, oynaq və
fəqərələrin endoprotezləşməsindən sonra
- Kron xəstəliyi və ulserativ kolit
- Xroniki və virus hepatitləri
- Prostat adenoması, xroniki sistit, pielonefrit
- Vitiliqo, psoriaz və digər dəri xəstəlikləri
- Tro ki xora və ya digər yaralar (uzun müddət regenerasiya edə bilməyən)
- Mioma, endometrioz, displaziya, leykoplagiya
- Bədxassəli törəmələrin pro laktikası
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Osteopatiya
Osteopatiyada xəstəliyin diaqnostikası və eləcə də müalicəsi yalnız
həkimin əlləri vasitəsilə həyata keçirilir. Sağlam insan orqanizmində orqan və
toxumalar müəyyən forma, sıxlıq və temperatura malikdir. Patoloji proseslər
baş verdikdə bu göstəricilər dəyişir: orqanlar yerini dəyişə bilir, böyüyür,
sıxlıqları daha da arta bilir. Peşəkar osteopat müayinə zamanı məhz bu
dəyişiklikləri hiss edir. Onun həssas və təcrübəli barmaqları yüngül toxunuşla
orqanizmdə baş verən dəyişiklikləri təyin edə bilir.
OSTEOPATİYANIN SAHƏLƏRİ:
- Struktural osteopatiya – dayaq hərəkət aparatını;
- Kranial osteopatiya – kəllə sümüklərinin qarşılıqlı münasibəti,
beyin qışalarının vəziyyəti, qan və likvorun sirkulyasiyasını;
- Visseral osteopatiya – daxili orqanları əhatə edir.
Əsl osteopat hər hansı bir situasiyadan çıxmağa sizə yardım etməklə yanaşı,
xəstəliyin əsl səbəbini tapıb, aradan qaldırmağı öz qarşısına məqsəd qoyur.
Bu işdə ona anatomiya və ziologiyanın dərin bilikləri yardım edir.
Sağlamlıq üç bir-birilə əlaqəli: dayaq-hərəkət, neyrohumoral və psixi
sistemlərin vəhdətindən asılıdır. Bu sistemlərin hər hansı birində pozulma
digər sistemlərə təsir edir və osteopatik zədələnməyə səbəb olur.
OSTEOPATIYANIN ÜÇ ƏSAS PRİNSİPİ VAR:
- Bədənin anatomik, zioloji və
mexaniki tamlığı.
- Struktur funksiyanı və funksiya
strukturu idarə edir.
- Həyat – hərəkət deməkdir.
Hüceyrə, orqan və bütün orqanizmin
normal fəaliyyəti üçün struktur və
mayelərin sərbəst hərəkəti vacibdir.
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Osteopatiya
Osteopatın əlləri bəzi tibbi avadanlıqların təyin edə bilmədiyi dəyişiklikləri:
əzələ və bağların gərginliyini, daxili orqanların ritm pozulmalarını və s. hiss
edə bilir. Həkim osteopat bu problemləri təyin edərək əzələ gərginliyini
aradan qaldırır, ordakı iltihabı zəi ədir; toxumaya
yüngül təzyiq etməklə toxumanın qan axınını
normallaşdırıb orqanın normal işini bərpa edə bilir.
Bir neçə belə “zərif manipulyasion” seansdan
sonra orqanizmin bütün sistemləri müntəzəm
işləməyə başlayır. Nəticəni əldə etmək üçün
manual terapevtin qəbulunda olduğu kimi, güc
tətbiq etmək lazım deyil, sadəcə olaraq hara və
necə təsir etməyi dəqiq ölçmək gərəkdir. Bağlı
qapını iki yolla açmaq mümkündür: güc təsir
etməklə sındırmaq yolu ilə (manual terapevtik və
digər ağrılı proseduralarla), ya da heç bir güc tətbiq
etmədən açarın köməyi ilə açmaq (osteopat həkimin zərif təsiri orqanizmin
özünütənzimləmə və özünübərpa mexanizmlərini işə salaraq müalicə effekti
əldə etməsi). Osteopatik seansdan sonra orqanizmə yeni vəziyyətə
uyğunlaşmaq üçün vaxt vermək gərəkdir, bunun üçün növbəti osteopatik
proseduralar arasında ən azı üç gün vaxt verilir. Bu müddət ərzində siz
müalicəvi effektin, rahatlığınızın, həyat eşqinin artdığını, daxili resurslarınızın
bərpa olunduğunu hiss edəcəksiniz.
OSTEOPATİYA UŞAQLARDA NƏYİ MÜALİCƏ EDİR?
- Doğuş travmasının fəsadları
- Yenidoğulmuşlarda sancılar
- Döş qəfəsi deformasiyaları
- Birinci boyun fəqərəsi(atlasın) blokadası
- Kəllə sümüklərində kələ-kötürlük (braxiosefalgiya)
- Psixomotor inkişafın ləngiməsi
- Diqqət yayınıqlığı, yaddaşsızlıq
- Görmə pozulmaları, çəpgözlük
- Qamət pozulması, skolioz, kifoz
- Əyriboyunluq
- Yastıayaqlıq
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Transkranial
mikropolyarizasiya
AFGEN Genetik
Diaqnoz Mərkəzi
Son illər hamiləlik patologiyalarının, doğuş travmalarının, bətndaxili
infeksiyaların artması, uşaqlarda müxtəlif hərəki və nitq pozulmalarının
meydana çıxmasına səbəb olur. Bu patologiyalar arasında nitq inkişafının
ləngimələri daha çox rast gəlinir. Statistikaya görə, hər 4 uşaqdan birində nitq
inkişafının ləngiməsi müşahidə olunur. Nitq inkişafının ləngiməsi əqli gerilik
və ya pedaqoji hazırsızlıqla əlaqəli olmayan, nitq mərkəzlərinin ləng
yetkinləşməsi nəticəsində meydana çıxan nevroloji problemdir. Normada
uşaqlarda 3 yaşında tam formalaşmış nitq olmalıdır.
Nitq mərkəzlərinin ləng yetkinləşməsi müşahidə olunan uşaqların
intellektual inkişafı yaşına uyğun olsa belə, uşaqlarda öz yaşına uyğun nitq
formalaşmır. Uşaq deyilənləri anlayır, lakin söz ehtiyatının azlığı və nitq
mərkəzinin işinin qeyri yetkinliyi səbəbindən düzgün cümlə qura bilmir və
daha çox jestlərdən istifadə edir. Mərkəzi sinir sisteminin funksional
vəziyyətini qiymətləndirmək üçün uşağın hərəki, əqli, nitq, yaddaş, anlama,
qavrama və s. bacarıqları müayinə olunmalıdır. Bir çox hallarda bu uşaqlarda
instrumental müayinələr (MRT,EEQ, audiometriya) heç bir patologiya
aşkarlaya bilmir.
Normada beyin strukturlarının işinin tənzimlənməsi, koqnitiv funksiyalar, eləcə də normal
formalaşmış nitq-beyin hüceyrələrinin, sinapsların,
mediatorların məqsədyönlü tənzimlənmiş fəaliyyətinin nəticəsində mümkün olur. Beyin toxumasının
hər hansı bir hissəsinin zədələnməsi nəticəsində
zədələnmə nahiyəsindəki hüceyrələr öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, mediatorların sintezi
pozulur, sinaptik əlaqələr zəi əyir. Bu da müxləlif
yaşlarda özünü beyin strukturlarının işinin ləngiməsi
kimi, xüsusilə də nitq inkişafının ləngiməsi ilə
göstərir. Bu patologiyanın vaxtında aradan qaldırılmaması uşağın sosial
davranış problemlərinə, pedaqoji hazırlığının enməsinə səbəb olur.
Bu məqsədlə son illərdə əlavə təsirləri olmayan alternativ müalicə üsulu transkranial mikropolyarizasıya metodu ilə müalicə öz əvəzsiz effektini
göstərir. Transkranial mikropolyarizasıya metodu ilə müalicə Rusiya Elmlər
Akademiyası N.P.Bexterev adına Sankt-Peterburq Beyin İnstitutu alimlərinin
ixtirası olan mikropolyarizasıya cihazı ilə aparılır.
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mikropolyarizasiya
AFGEN Genetik
Diaqnoz Mərkəzi
Mikropolyarizasıya metodu ilə müalicənin qeyri-invaziv, ağrısız olması
onun istifadəsini asanlaşdırır. Bu üsul sinir hüceyrələrinə, hüceyrələrarası
sinapslara kiçik amperli, daimi cərəyanın etdiyi təsirə əsaslanır. Müalicə
zamanı elektrodlar patoloji prosesin yerləşməsindən asılı olaraq baş və onurğa
beyninin müxtəlif nahiyələrinə qoyulur.
ƏSAS GÖSTƏRİŞLƏR:
- Nitq inkişafının ləngiməsi
- Əqli inkişafın ləngiməsi
- Uşaq serebral i ici
- Hiperaktivlik və diqqətin yayınması
- Mərkəzi sinir sisteminin orqanik
zədələnmələri
- Beyin-qan dövranı pozulmaları
- Kəllə-beyin travmalarının nəticələri
- Nevroz və nevrozabənzər hallar (depressiya,
aqressivlik, qorxu, həyəcan, tiklər, kəkələmələr)
- Eşitmə və görmə funksiyalarının zəi əməsi
- Skolioz
ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:
- yüksək hərarət
- başın tüklü hissəsinin zədələri
- beyin şişləri
Proseduranın davam etmə müddəti 20-40 dəqiqədir
Müalicənin təsiri proseduranın aparıldığı müddətdən başlayaraq 2-4 aya
qədər davam edir. Bir müalicə kursu 10-15 seans davam edir.
Transkranial mikropolyarizasıya metodu ilə müalicədən sonra 80-85%
uşaqlarda müsbət dinamika qeyd olunmuşdur.
Beləliklə, ənənəvi üsulla aparılan müalicənin effektiv olmadığı hallarda
belə transkranial mikropolyarizasıya metodu ilə müalicə uşaqların qısa
müddət ərzində sosial adaptasiya, nitq və digər problemlərinin həllinə kömək
edir.
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Densitometriya
AFGEN Genetik Diaqnoz Mərkəzi
Sümük densitometriyası sümüyün mineral sıxlığını qiymətləndirmək üçün
tətbiq edilir. Daha çox bel (L1-L4), bud və digər bədən sümüklərinin mineral
sıxlığı təyin olunur.
Dual Energetik X-Ray Absorbsiometr (DEXA) digərlərinə nisbətən daha yeni
bir texnikadır. Qısa müddət ərzində tətbiq olunur və daha dəqiq nəticə verir.
Radioizotop maddə əvəzinə rentgen şüasından istifadə edilir. Həssaslığı
yüksəkdir.
SÜMÜK DENSİTOMETRİYASI VASİTƏSILƏ NƏ TƏYİN OLUNUR?
- Sümüyün mineral sıxlığı
- Osteoporozun olması
- Sümük sınıqlarının meydana
gəlmə riski
- Onurğada olan deformasiyalar
- Piy və digər toxumaların faizi
SÜMÜYÜN SIXLIĞI NƏ ÜÇÜN
TƏYİN EDİLİR?
Qadınlarda adətən, 40 yaşından sonra menopauza ilə bağlı olaraq sümük
kütləsində azalma baş verir. Qadınlarda menopauzanın ilk on ilində sümük
kütləsinin 15 %-i, kişilərdə isə bütün həyat boyunca 20 - 30 %-i itirilir. Sümük
kütləsinin itirilməsi artdıqca sınma riski yüksəlir və gələcəkdə əlilliyə səbəb
ola bilir. Sümük sıxlığının təyini ilə osteoporoz və sınma riski hesablanır.
KİMLƏRDƏ SÜMÜYÜN MİNERAL SIXLIĞININ TƏYİNİ MÜTLƏQDİR?
- Menopauza sonrası risk faktorları daşıyan qadınlarda
- Hər iki yumurtalığı cərrahi yolla götürülmüş qadınlarda
- Menopauza dövründə olan zəif və hündür qadınlarda
- Ailə anamnezində osteoporoz, onurğa sınığı olanlarda
- Boyu 160 sm-dən qısa və çəkisi 50 kq-dan aşağı olanlarda
- İldə 2.5 sm-dən çox boy qısalması olanlarda
- 65 yaşdan yuxarı yaşlı insanlarda
- Kalsiumlu qidalardan az istifadə edənlərdə
- Yetkin yaşda kiçik zərbə və ya zədələrlə sınıqların meydana
gəlməsi vəziyyətlərində
- Rentgen müayinəsində sümük sıxlığında azalma müəyyən olunanlarda
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- Həddindən artıq spirtli içkilər, siqaret, qəhvə qəbul edənlərdə
- Testosteronun səviyyəsi aşağı olanlarda
- 1 aydan uzun sürən hərəkət məhdudluğuna düçar olanlarda
- 5 ildən artıq revmatoid artrit xəstəliyi olanlarda
- Heparin, antasid, kortikosteroidler (prednizolon), dilantin və
barbituratlar, tiroid hormonu kimi dərmanları uzun müddət istifadə
edənlərdə
- Nefropatiya, hiperparatiroid, hipertiroidizm kimi xəstəliyi olanlarda
- Şəkərli diabeti olan pasientlərdə osteoporozun təyini üçün
SÜMÜK SIXLIĞININ TƏYİNİ ÜÇÜN ƏKS-GÖSTƏRİŞLƏR
- Hamiləlik
- 1 həftə ərzində ağızdan və ya damardaxili kontrast maddə
qəbul edərək digər müayinələrdən keçmiş pasientlər
- Hərəkətsiz vəziyyətdə uzana bilməyənlər
- Daha yüksək dərəcədə onurğa deformasiyası olanlar

SÜMÜK DENSİTOMETRİYASININ DİGƏR
MÜAYİNƏLƏRDƏN ÜSTÜNLÜYÜ
- Müayinənin qısa müddətdə aparılması (3 dəq)
- Ağrısız olması və heç bir hazırlıq tələb olunmaması
- Şüalanmanın çox az olması (döş qəfəsinin rentgenoskopiyasında istifadə
edilən dozadan 10 dəfə aşağıdır)
- Diaqnozun ilkin mərhələdə təyin olunması

Normal sümük
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