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OKSİGENİN REAKTİV FORMALARI. FİZİOLOJİ VƏ PATOLOJİ ROLU 

 

Xülasə 
Məqalədə müasir elmi tədqiqatlara və araşdırmalara əsaslanaraq, oksigenin reaktiv formalarının 

hüceyrədə fizioloji və patoloji rolu, növləri, bioloji xüsusiyyətləri, antioksidant sistemin fəaliyyəti kimi 
məqamlar öz əksini tapmışdır. Oksigenin reaktiv formaları aerob tənəffüs zamanı, elektron nəqliyyat 
zəncirinin ara məhsulları olaraq sintez olunur. ORF-ı hüceyrədəki konsentrasiyasından, sintez və 
parçalanma səviyyəsindən, hüceyrə komponentlərinə təsir müddətindən asılı olaraq həm fizioloji həm 
də patoloji proseslərdə iştirak edirlər. 
Açar sözlər: oksigenin reaktiv formaları (ORF), elektron nəqliyyat zənciri, antioksidant, oksidativ 
stress, aerob tənəffüs 

 

Reactive oxygen species. Their physiological and pathological role 

Summary 
This review article provides information about physiological and pathological role of reactive 

oxygen species (ROS) in cells, about their types, biological characteristics and antioxidant system based 
on the modern scientific research and investigations. ROS are synthesized during aerobic respiration as 
intermediate products of electron transport chain.  Depending on the concentration of ROS in cells, level 
of synthesis and elimination, ROS can participate in physiological as well as pathological processes. 
Key words: reactive oxygen species, electron transport chain, antioxidant, oxidative stress, aerobic 
respiration 

 
Giriş 

Oksigen ali orqanizmlərin ən əhəmiyyətli molekullarından olub, hüceyrələrdə aerob şəraitdə gedən 
bioloji oksidləşmə reaksiyasının son elektron akseptorudur (Carlo M. Bergamini et al., 2004). 
Hüceyrədə iki tənəffüs növü ayırd etmək olar – aerob və anaerob. Aerob tənəffüs heyvanlar və bitkilər 
daxil olmaqla bütün çoxhüceyrəli orqanizmlərin mitoxodriyalarında gedən və hüceyrənin normal 
fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli olan reaksiyadır ki, son məhsul olaraq enerji (ATF) sintez olunur. Aerob 
tənəffüs zamanı oksidativ fosforlaşma prosesinin ilkin mərhələsi elektron nəqliyyat zəncirindən təşkil 
olunub (ENZ). Mitoxondriyada ENZ-də elektronlar birinci enzim kompleksindən dördüncü kompleksə 
qədər nəql olunurlar. Son mərhələdə oksigen elektron akseptor olaraq elektronlar ilə reaksiyaya daxil 
olur və reduksiya olunur. Məhsul olaraq əmələ gələn dianion 2O

2-
 öz növbəsində protonlarla reaksiyaya 

girir və nəticədə su sintez olunur (Carlo M. Bergamini et al., 2004). 
Sxema 1. 

1) O2
 + 4e

- 
= 2O

2-
 

2) 2O
2 
+ 4H

+
= 2H2O 

Oksigen diatomlu quruluşa malik və xarici orbital qabığında iki ədəd tək elektrona sahib bir 
molekuldur. Məhz bu səbəbdən oksigen radikal formalaşdırmağa meylli bir maddədir. Belə ki, əgər 

mailto:shafiqajafarova@gmail.com
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oksigen atomu oksidləşmə reaksiyalarında 4 ədəd elektron deyil daha az elektron ilə reduksiya olunarsa, 
o zaman ENZ-də oksigenin müxtəlif reaktiv formaları (ORF) sintez olunur.   

Sxema 2. 
O

2
+ 1e

-
 = 

.
O

2-
 +1e

- 
= H2O2 +1e

- 
= 

.
OH +1e

-
= H2O 

Oksigenin reaktiv formalarına həm radikal (məs. superoksid O
.2-

, hidroksil radikal OH
.
), həm də 

qeyri-radikal maddələr (məs. peroksid H2O2) aiddir. Bu maddələrdə öz növbəsində  asanlıqla digər 
fərqli radikallara çevrilə bilirlər. Elmi araşdırmalar təsdiq etmişdir ki, mitoxondrial ENZ-i reaktiv 
oksigen formalarını yaradan əsas mənbədir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, ORF-ı əsasən ENZ-inin 
birinci və üçüncü kompleks səviyyəsində yaranır (Kwong LK  et al, 1998; 350: 118-126). Bu maddələr 
ENZ-nin ara məhsulları olaraq sintez olunur və H2O2 istisna olmaqla, sərbəst radikallardan təşkil olunur. 
Sərbəst radikal tək bir və ya bir neçə elektrona sahib olan molekullara deyilir (Halliwell B et al, 1989). 
Bu molekullar hüceyrədə oksidləşdirici və ya reduksiya edici maddələr kimi fəaliyyət göstərirlər.  

ORF-ı endogen olaraq tək aerob tənəffüs zamanı deyil iltihab zamanı, makrofaq və neytrofillər 
tərəfindən də sintez olunurlar. Bununla yanaşı bir sıra ekzogen faktorlarda ORF-nın yaranmasını stimulə 
edir. Bu faktorlara ionlaşmış radiasiya (UB-şüalar, rentgen şüaları), tütün, bəzi dərman maddələri, 
ksenobiotikləri, pestisidləri qeyd etmək olar.  

ORF-ı oksigenlə müqayisədə daha aqressiv və qeyri-stabil maddələrdir. Bununla yanaşı əgər 
oksigen bioloji membranları asanlıqla diffuziya etmək bacarığı varsa, oksigenin reaktiv formalarında bu 
xüsusiyyət yoxdur. Həmçinin ORF-ı qısa həyat dövrünə malikdirlər – 10

-8
-10

-5
 s. zaman təşkil edir 

(Pryor WA.1986; 48).  
 

ORF-nın bioloji xüsusiyyətləri 

 
Oksigenin reaktiv formalarının elektron quruluşu 

(By Paul Held, Laboratory Manager, Applications Dept., BioTek Instruments, Inc.) 
 

Superoksid anion (O
.2-

) – orta reaktivliyə malik oksigenin reaktiv formasıdır. Hüceyrə daxilində 
konsentrasiyası yüksək olduqda hüceyrə və hüceyrə komponentlərində dəyişiklik törədir və asanlıqla 
digər reaktiv oksigen formalarına transformasiya olur. Bu səbəbdən superoksid anion ilkin sərbəst 
radikal hesab olur. Superoksid anionun reaksiyaya girdiyi maddədən asılı olaraq həm reduksiyaedici 
həm də oksidləşdirici maddə kimi fəaliyyət göstərir. Beləliklə də, superoksid anion ya oksigenə və ya 
tam reduksiya olunmuş peroksid dianiona (O2

2-)
çevrilir. Superoksid anion hüceyrədə metabolik 

proseslər və ya radiasiya zədələnməsi nəticəsində aktivləşmiş oksigendən yaranır.  
Superoksid anion transformasiya olduğu digər maddə hidrogen peroksiddir. Hüceyrədə spontan 

olaraq H202 çevrilən superoksid, peroksidin toxumalarda dövriyyəsini yüksəldir və ikincili reaktiv 
oksigen maddəsinin, yəni H2O2-nin yaranmasına səbəb olur. 

Hidrogen peroksid (H202 )– reaktiv oksigen formalarına aid olan bu maddə, hüceyrədə səviyyəsi 
yüksək olduqda oksidativ stress törədir. Reduksiya olunmuş Fe və Cu duzları ilə reaksiyaya girərək 
hidroksil radikal yaradır. Bundan əlavə hidrogen peroksid hüceyrələrdə lipid peroksidləşməsini törədən 
və yüksək membran keçiriciliyinə malik bir maddədir.  

Hidroksil radikal (OH
.
) – kəskin reaktivliyə malik ORF-dır. Bu molekul DNT-nin modifikasiyasını, 

zülalların zədələnməsini, fermentlərin inaktivasiyasını, lipidlərin peroksidləşməsi kimi prosesləri törədir. 
İn vivo şəraitində Fenton reaksiyasının məhsulu olaraq sintez olunur. Fenton reaksiyası zamanı peroksid 
Fe (III) və ya Cu (II) ilə reaksiyaya girir, Fe (II) əmələ gəlir. Növbəti reaksiyada isə Fe (II) hidrogen 
peroksidlə reaksiyaya girir və məhsul olaraq hidroksil radikal, hidroksil anion və Fe (III) əmələ gəlir 
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(Wardman Pet al, 1996;145, Liochev SI, 1999; 36). Fe (III) əsas mənbəsi ferritindir (Thomas CE et al, 
1986, Koster JF et al, 1986). 

Sxema 3. 
1) O2

 + Fe
3+

 = O
2 
+ Fe

2+
 

2) Fe
2+ 

+ H2O2 = 
.
OH + OH

-
 + Fe

3+
 

ORF-ı həm fizioloji həm də patoloji baxımından hüceyrə və toxumalar üçün əhəmiyyətli 
maddələrdir (D'Autreaux B et al, 2007). ORF-nı bütün növləri, superoksid anion və hidrogen peroksid 
daxil olmaqla, tək valent elektrona və ya qeyri-stabil kimyəvi əlaqəyə malikdirlər. Elmi araşdırmalar 
göstərir ki, ORF-ı tək patoloji proseslərdə deyil, həmçinin insan orqanizmi üçün çox önəmli olan 
fizioloji vəziyyətlərdə də  hüceyrələr tərəfindən istifadə olunur (Katharine Brieger et al 2012). Məhz 
onların hüceyrədəki konsentrasiyası bu maddələrin fizioloji və ya patoloji baxımından hüceyrəyə təsirini 
müəyyən edir. Belə ki, yüksək konsetrasiyada olduqda, ORF-ı lipid, protein, nuklein turşularını qeyri-
spesifik zədələnməsinə, aşağı qatılılıqda olduqda isə  hüceyrədaxili siqnal ötürmə proseslərində 
pozulmalara səbəb olur. ORF-nın təsirinin spesifikliyi onların sintez səviyyəsindən, təsir müddətindən 
və lokalizasiyasından asılıdır.  

ORF-ı normal fizioloji proseslərdə də iştirak edir. Belə ki, hüceyrə səviyyəsində ORF-ı böyümə və 
apoptoz kimi prosesləri tənzim edir. Proteinlərin forsforlaşma reaksiyasının tənzim olunması, ion 
kanallarının funksiyasının, transkripsiya faktorlarının tənzim olunması kimi proseslərdə ORF-ı iştirak 
edir. Həmçinin, ORF-ı biosintetik reaksiyalarda  məsələn, qalxanabənzər vəzi hormonlarının sintez 
olunması kimi proseslərdə iştirak edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ORF-ı normal fizioloji proseslərdə oksidləşmə və reduksiya 
reaksiyalarında iştirak edə bilər. Ancaq onların hüceyrədaxili konsentrasiyası yüksək olduğunda əksinə 
patoloji proseslərin, oksidativ stressin inkişafına səbəb olurlar. Redoks reaksiyaları ilə oksidativ stress 
arasında çox incə və qeyri-stabil bir balans var. Və bu balansın qorunması ORF-nın sintez və 
parçalanma səviyyəsində bir başa asılıdır.  

ORF-nın həddindən artıq çox əmələ gəlməsi xəstəlik və ya genetik meyllilikdən asılı olaraq baş 
verir. Nəticə olaraq oksidativ stress yaranır ki, bu proses da öz növbəsində bütün növ toxumalara təsir 
edir və hüceyrə yaşlanması və ölümü ilə sıx əlaqəlidir (Krause KH, 2007). Bir çox xəstəliklərin 
yaranmasında, məsələn Alzheymer xəstəliyi (Qin B et al, 2006) , Parkinson xəstəliyi (Zhang Y, et al, 
2000) kimi neyrodegenerativ xəstəliklər və faktiki olaraq bütün ürək-damar xəstəliklərinin kişafında 
(Dhalla NS, et al, 2000) ORF-nın rolu var. Həmçinin, xərçəng xəstəliyinin yaranma və inkişaf səbəbi 
olaraq ORF-nın normadan artıq əmələ gəlməsini qeyd etmək olar. Belə ki, yüksək və davamlı təsir 
nəticəsində ORF-ı DNT-nin oksidləşdirir, bu isə mutasiyalara və gen ekspressiyasının modifikasıyasına 
gətirib çıxarır (Droge W., 2002, Wiseman H et al, 1996). ORF-nın təsirindən yaranan DNT 
zədələnmələri karsinogenezin başlanması və proqressiyasına səbəb olurlar. Mitoxondrial DNT reaktiv 
oksigen formalarının təsirinə daha həssasdır. Bunun əsas səbəbi mitoxondrial DNT-nin bərpaedici 
enzimlərinin olmamasıdır (Waris G et al, 2006). ORF-dan asılı DNT mutasiyalarına əsasların 
modifikasiyası, genlərin duplikasiyası, onkogenlərin aktivləşməsi və s. aiddir. 

Orqanizmdə ORF-na qarşı təsir edən təbii qoruyucu sistem mövcuddur. Bu sistem antioksidant 
enzimlərdən və qeyri-fermentativ quruluşa malik antioksidant təmizləyicilərindən təşkil olunub. 
Antioksidant enzimlərə superoksid dismutaza, qlutation peroksidaza, qlutation sintetaza, tireodksin, 
katalaza kimi maddələr aiddir. 

Superoksid dismutaza superoksidin oksigen və hidrogen peroksidə , katalaza isə hidrogen peroksidi 
suya çevirən enzimlərdir. Qlutation peroksidaza isə lipid hidroperoksidlərin spirtə qədər reduksiya 
olunmasını təmin edir. ORF-nın detoksifikasiyasında önəmli rol oynayan və əsas hüceyrə antioksidantı 
qlutation sintezini təmin edən enzim isə qlutation sintetazadır.  

Sərbəst radikal təmizləyicilərinə təbii qida mənşəli maddələr olaraq tokoferol (vitamin E), askorbin 
turşusu (vitamin C), karotenoidlər, polifenollar və s. biomolekullar aiddir. 

 

Nəticə 
Oksigenin reaktiv formaları hüceyrə tənəffüsü zamanı mitoxondriyalarda elektron nəqliyyat 

zəncirinin ara məhsulu olaraq yaranır. Oksidativ fosforlaşma prosesində oksigenin tam reduksiyası 
nəticəsində su, natamam reduksiyasında isə müxtəlif oksigen tərkibli sərbəst radikalları əmələ gəlir. Bu 
maddələr yüksək reaktivli maddələrdir və onların yüksək konsentrasiyası oksidativ stressin yaranmasına 
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və hüceyrə komponentlərinə zədələnməsi ilə nəticələnir. ORF-nın hüceyrə daxili balansı antioksidant 
sistem tərəfindən tənzim olunur. Bu balansın pozulması müxtəlif neyrodegenerativ, autoimmun və ürək-
damar xəstəliklərinin inkişafı ilə sıx əlaqəlidir. Bu səbəbdən ORF-nın müasir tibb və biologiya 
sahələrində öyrənilməsi bir sıra xəstəliklərin müalicəsində yeni, alternativ və daha effektiv üsulların və 
metodikaların aşkar edilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir.  
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ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

First aid in critical conditions 

Summary 

First aid is a set of measures aimed at maintaining human life and health, used before the provision 

of specialized medical care to victims of accidents, injuries, poisoning and other conditions and 

diseases, threatening their life and health, used by participants in the provision of first aid. Anyone who 

is close to the victim can become a participant in the first aid.  

Keywords: poisoning, suffocation, first aid, causes, emergencies 

 

Fövqəladə hallarda ilk tibbi yardım 

Xülasə 
İlk yardım qəza, xəsarət, zəhərlənmə və digər şərait və xəstəliklər nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə 

ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərilməzdən əvvəl istifadə edilən, insanların həyat və sağlamlığının 
qorunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. onların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan, 
iştirakçılar tərəfindən ilk tibbi yardımın göstərilməsində istifadə olunur. Qurbana yaxın olan hər kəs ilk 
yardımın iştirakçısı ola bilər.  Açar sözlər: zeherlənmə, boğulma, ilk tibbi yardım, səbəblər, keskin hallar 
Açar sözlər: zəhərlənmə, boğulma, ilk tibbi yardım, səbəblər, kəskin hallar 

 

Введение 
Несмотря на многовековые попытки изучения здоровья человека, оно до сих пор остается 

понятием идеальным, так как не имеет четких критериев оценки. Очевидно, именно поэтому до 
сих пор нет отчетливого общепринятого понятия здоровья. «Наиболее приемлемой 
рассматривается формулировка ВОЗ: здоровье – это состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков» (1). 

 
Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизни и 

здоровья человека, применяемый до оказания специализированной медицинской помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, применяемый участниками оказания первой 
помощи. Участником оказания первой помощи может стать любой человек, оказавшийся рядом 
с пострадавшим. Цель ее состоит в устранении явлений, угрожающих жизни, а также - в 
предупреждении дальнейших повреждений и возможных осложнений. Оптимальный срок 
оказания - первые 30 минут, при некоторых состояниях это время сокращается до 5 - 10 минут 
(кровотечения, асфиксия, клиническая смерть). Доврачебная медицинская помощь - включает 
мероприятия, которые, как правило оказания - первые 30 минут, при некоторых состояниях это 
время сокращается до 5 - 10 минут (кровотечения, асфиксия, клиническая смерть). (2) 

Дадим обзорное описание острым состояниям.  
Классификация острых отравлений как заболеваний химической этиологии имеет в своей 

основе 3 ведущих принципа: этиопатогенетический, клинический и нозологический. 
Этиопатогенетическая классификация отравлений выделяет отравления случайные, 
преднамеренные, а по условиям развития - производственные, бытовые. Пути поступления ядов 
в организм подразделяются на пероральные, ингаляционные, перкутанные (накожные), 
инъекционные, полостные (при попадании яда в различные полости организма: прямая кишка, 
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влагалище и т.д.). Отравления, вызванные поступлением яда из окружающей среды, носят 
название экзогенных, в отличие от эндогенных интоксикаций токсическими метаболитами, 
которые могут образовываться и накапливаться в организме при различных заболеваниях, чаше 
всего связанных с нарушением функции выделительных органов (прежде всего печени, почек). 
В клинической картине острых отравлений выделяют токсико- и соматогенную стадии. (3) 

Отравление - болезненное состояние, возникающее в результате воздействия на организм 
поступающих из окружающей среды ядовитых веществ различного происхождения (химические 
вещества, применяемые в промышленности и быту, лекарственные средства, токсины 
растительного и животного происхождения и др.). Условия и причины развития острых 
отравлений могут быть различными. (4) 

Преимущественное распространение имеют бытовые отравления, включающие несчастные 
случаи, - при ошибочном приеме внутрь бытовых химикалий, инсектицидов, медикаментов и 
т.д.; при их неправильном использовании и хранении в посуде из-под алкогольных и других 
напитков; алкогольные интоксикации и суицидальные отравления, предпринятые умышленно 
психически неуравновешенными лицами. 

К случайным бытовым отравлениям относятся биологические инток-сикации, 
развивающиеся при укусах ядовитых насекомых и змей, а также пищевые отравления. 

Особое место занимают производственные отравления, которые, в отличие от бытовых, 
имеют преимущественно хронический характер и возникают при несоблюдении правил техники 
безопасности на химических предприятиях, в лабораториях. 

Особенно опасны детские отравления, когда маленькие дети, при- влеченные внешним 
видом лекарств или их упаковкой, глотают ярко окра-шенные, нередко покрытые сахаром, 
таблетки. 

Поступление токсического вещества в организм возможно не только через рот, но и через 
дыхательные пути  (ингаляционные отравления), не-защищенные кожные покровы и слизистые 
оболочки, путем инъекций или введения в прямую кишку, влагалище, наружный слуховой 
проход. 

Оказание ПДП должно быть направлено на следующее: 
1) прекращение поступление токсического вещества; 
2) удаление яда из организма; 
3) уменьшение действия токсического вещества;  
4) поддержание основных жизненно важных функций организма. 
Методы активной детоксикации организма. При отравлениях токсическими веществами, 

принятыми внутрь, обязательным и экстренным мероприятием является промывание желудка 
через зонд. Если больной в коме (при отсутствии кашлевого и глоточного рефлексов), то 
промывание желудка производят только после предварительной интубации трахеи трубкой с 
раздувной манжетой. При тяжелых формах отравлений промывание желудка проводят 
повторно, 3-4 раза, в первые-вторые сутки после отравления. Это делается в связи с резким 
снижением всасывания (резорбции) в ЖКТ, где может депонироваться значительное количество 
невсосавшегося токсического вещества. После первого промывания же-лудка через зонд следует 
ввести слабительное средство (100-150 мл 30%-го раствора сульфата натрия или 1-2 столовые 
ложки вазелинового масла). 

При отравлении прижигающими жидкостями промывание желудка проводят малыми 
порциями (по 250 мл) холодной воды. Нейтрализация в желудке щелочи кислотным раствором 
неэффективна, а применение с этой целью питьевой соды противопоказано вследствие 
опасности расширения желудка образующимся углекислым газом. Слабительные средства при 
химических ожогах желудка не вводят; внутрь дают альмагель (50 мл) или эмульсию 
растительного масла (100 мл). 

Для адсорбции находящихся в ЖКТ токсических веществ примeняют активированный 
уголь с водой в виде кашицы-по 1столовой ложке внутрь; общее количество воды, необходимое 
для восстановления потерянной жидкости после промывания желудка, 800-1000 мл. 

Наиболее доступным мероприятием ПДП при поступлении токсических веществ через рот 
является вызывание рвоты путем раздражения корня языка и задней стенки глотки. 
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Противопоказано назначение рвотных средств (апоморфин) и вызывание рвоты у больного, 
находящегося в бессознательном состоянии. 

При попадании химических веществ на кожу необходимо срочное обмывание кожных 
покровов проточной водой. 

При ингаляционных отравлениях следует немедленно вывести по-страдавшего из зоны 
пораженной атмосферы, обеспечить проходимость дыхательных путей, освободить от 
стесняющей дыхание одежды, про-вести ингаляцию кислорода. Медицинский персонал должен 
иметь средства защиты (изолирующий противогаз). 

При введении токсических веществ в прямую кишку, влагалище и т.д. 
Отравления пищей(пищевые токсикоинфекции)-острые инфекци-онные заболевания, 

связанные с употреблением в пищу различных продуктов (мясо, рыба, колбасные изделия, 
мясные и рыбные консервы, грибы, молоко и изделия из него-крем, мороженое и т.д.), 
зараженных бактериями и образуемыми ими токсинами. Мясо, рыба могут инфицироваться еще 
при жизни животных, но наиболее часто это происходит в результате неправильного хранения 
пищевых продуктов. 

Особенно легко инфицируется измельченное мясо (паштет, холодец, фарш). 
Заболевание может проявляться через несколько часов и даже через двое суток после 

употребления недоброкачественных продуктов. 
Признаки: острое начало заболевания, общее недомогание, сухость во рту, тошнота и рвота 

съеденной пищей, боли в животе, головная боль, понос. Повышение температуры тела до 38-
39℃. В дальнейшем      появляются слабость, сонливость, бред, иногда судороги, расстройства 
дыхания и сердечной деятельности. 

Первая помощь. Пострадавшего надо согреть, дать ему выпить боль-шое количество (6-10 
стаканов) теплой воды, слабо подкрашенной марган-цовокислым калием, или большое 
количество слабого раствора питьевой соды (2 чайные ложки на 1 л воды), а затем вызвать 
искусственную рвоту (самопромывание желудка). Если после принятия пищи прошло более 2ч 
(и пищи в желудке нет), пострадавшему дают обильное питье и слабительное (2столовые ложки 
слабительной соли на полстакана воды). Для скорейшего удаления из кишечника 
инфицированных продуктов больному необходимо дать активированный уголь и  слабительное 
(25 г солевого слабительного в ½ стакана воды или 30 мл касторового масла). Запрещается 
прием какой-либо пищи в течение 1-2 суток, но назначается обильное питье. Больного 
необходимо согреть, обложив грелками   (к ногам, рукам). Испражнения больного и рвотные 
массы необходимо дезинфицировать непосредственно в судне (перемешивать с сухой хлорной 
известью). Для пострадавшего следует вызвать «скорую помощь» или до-ставить его в 
медицинское учреждение. 

После оказания первой помощи пострадавший должен находиться под медицинским 
наблюдением. 

Отравление грибами может произойти при приеме ядовитых грибов (красный или серый 
мухомор, ложный опенок, бледная поганка, ложный шампиньон и др.), а также съедобных 
грибов, если они испорчены (заплесневелые, покрытые слизью, длительно хранимые). Наиболее 
ядовита бледная поганка – смертельное отравление может произойти даже при приеме одного 
гриба. В последние годы отмечается заметное возрастание количества опасных грибов за счет 
мутации ранее считавшихся съедобными (в частности, боровые грибы), вызванной изме-
нениями в окружающей среде. 

Следует помнить: кипячение не разрушает яд во многих грибах! 
Первые признаки отравления заметны уже через несколько часов.  На фоне быстро 

нарастающей слабости появляются слюнотечение, тошнота, многократная мучительная рвота, 
сильные  коликообразные боли в животе, головная боль, головокружение. Вскоре возникают 
понос (часто кровавый) и симптомы поражения нервной системы: расстройство зрения, бред, 
галлюцинации, двигательное возбуждение, судороги. 

При тяжелых отравлениях, особенно вызванных бледной поганкой, возбуждение наступает 
через 6-10 ч; оно сменяется сонливостью, безразличием к окружающему; резко ослабевает 
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сердечная деятельность, снижается АД, падает температура тела, появляется желтуха. Если 
больному не оказать помощь, то развивается коллапс, быстро приводящий к смерти. 

Первая помощь нередко играет решающую роль в спасении больного. Необходимо 
немедленно начать промывание желудка водой, лучше слабым (розового цвета) раствором 
перманганата калия, с помощью зонда или искусственно вызванной рвотой. Полезно в раствор 
добавить как адсорбент активированный уголь. Затем дают слабительное (касторовое масло и 
солевое слабительное), несколько раз ставят очистительную клизму. После этих процедур 
больного необходимо тепло укрыть и обложить грелками, дать питье в виде горячего сладкого 
чая, кофе. Больного следует скорее доставить в лечебное учреждение. 

Ботулизм- острое инфекционное заболевание, при котором про-исходит поражение ЦНС 
токсинами, выделяемыми анаэробной спороноснойбациллой. Отравление наступает при приеме 
продуктов, зараженных этой бациллой. 

Наиболее часто ботулизмом заражаются продукты, приготовление которых идет без 
достаточной горячей обработки: вяленое и копченое мясо и рыба, колбасы, а также старые 
мясные, рыбные, овощные консервы. Период от приема зараженной пищи до появления первых 
признаков заболевания чаще небольшой-12-24 ч. В некоторых случаях возможно удлинение 
этого периода до нескольких суток.  

Заболевание начинается с головной боли, общего недомогания, голо-вокружения. Стул 
отсутствует, живот вздут. Температура тела остается нормальной. Состояние ухудшается, через 
сутки от начала заболевания появляются признаки тяжелого поражения ЦНС: возникает двоение 
в глазах, косоглазие, опущение верхеного века, паралич мягкого неба, голос становится 
невнятным, нарушается акт глотания. Вздутие живота нарастает, наблюдается задержка мочи. 
Заболевание быстро прогрессирует, и боль-ной в течение первых 5 сут. умирает от паралича 
дыхательного центра и сердечной недостаточности. 

Первая помощь такая же, как и при других пищевых отравлениях: промывание желудка 
слабым раствором натрия гидрокарбоната, перманганата калия с добавлением адсорбентов, 
слабительные, очистительные клизмы, обильное горячее питье (чай, молоко). 

Основным методом лечения является скорейшее введение больному специфической 
антиботулиновой сыворотки, поэтому больного надо не-медленно доставить в больницу. 

Следует избегать употребления недоброкачественных и не совсем свежих продуктов. 
Пищевые продукты следует хранить на холоде, с большой осторожностью пользоваться 
консервами и при малейшем подозрении на их недоброкачественность (вздутие крышки тары, 
плохой запах, необычный цвет и т.п.) не употреблять в пищу. 

 При отравлении газами (угарным газом, ацетиленом, природным газом, парами бензина и 
др.) наступает кислородное голодание головного мозга. Из-за этого появляются головная боль, 
стук в висках, звон в ушах, общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота 
и рвота. При сильном отравлении наступают сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом 
отравлении – возбужденное состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка 
дыхания, расширение зрачков. При дальнейшем пребывании в отравленной атмосфере слабость 
нарастает, возникает сонливость, затемнение сознания, одышка. Отмечается бледность кожных 
покровов, иногда наличие ярко-красных пятен на теле. При дальнейшем вдыхании опасного газа 
дыхание становится прерывистым, возникают судороги, и наступает смерть от паралича центра 
дыхания. 

При всех отравлениях газами пострадавшего следует немедленно вывести или вынести из 
отравленной зоны (в теплое время года лучше на улицу). Если почему - либо это сделать 
невозможно, открыть окна, устроить сквозняк, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, 
периодически давать нюхать нашатырный спирт. У пострадавшего в бессознательном состоянии 
может появиться рвота, поэтому необходимо повернуть его голову на бок.  

При слабом поверхностном дыхании или прекращении его необходимо начать 
искусственное дыхание до появления самостоятельного адекватного дыхания или появления 
явных признаков биологической смерти. Способствуют ликвидации последствий  отравления 
растирание тела, прикладывание грелки к ногам, кратковременное вдыхание паров нашатырного 
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спирта. Больные с тяжелыми отравлениями подлежат госпитализации, так как возможно 
развитие тяжелых осложнений со стороны легких и нервной системы в более позднем периоде. 

Отравления ядохимикатами. Наиболее часто происходят отравления фосфорорга-
ническими соединениями (хлорофос, дихлофос), которые могут попадать в организм 
ингаляционным путем и при приеме внутрь (с пищевыми продуктами). При их попадании на 
слизистые оболочки возможны ожоги. 

Скрытый период болезни 15-60 мин. Затем появляются симптомы поражения нервной 
системы: повышенное слюноотделение, отделение мокроты, потливость. Дыхание учащается, 
становится шумным; появляются хрипы. Больной беспокоен, возбужден. Вскоре 
присоединяются судороги нижних конечностей и усиление перистальтики кишечника. 
Несколько позднее наступает паралич мускулатуры, в том числе и дыхательной. Остановка 
дыхания ведет к асфиксии и смерти. 

В зависимости от дозы яда и длительности воздействия на организм человека может 
возникнуть раздражение кожи и слизистых оболочек глаза, а также наступить острое или 
хроническое отравление. 

Первая помощь. Для прекращения поступления яда в организм: 

 через дыхательные пути – вынести пострадавшего из отравлен-ной зоны на свежий 
воздух; 

 через кожу -смыть струей воды или промокнуть куском ткани (ваты), затем обмыть 
водой; 

 при попадании яда в глаза – обильно промыть водой или 2%-ным раствором питьевой 
соды; 

 через ЖКТ – дать выпить несколько стаканов воды (желательно теплой) или 
слаборозовый раствор марганцовокислого калия; раздражением задней стенки гортани пальцем 
вызвать рвоту (промывание делают два, три раза) и после этого дать пострадавшему полстакана 
воды с 2-3 ложками активированного угля, а затем слабительного (20 г горькой соли на 
полстакана воды). При ослаблении дыхании дать понюхать нашатырный спирт, а в случае 
исчезновения пульса делать искусственное дыхание. Больному предоставить покой и вызвать 
врача. 

 

References 
1. E.N. Weiner. Fundamentals of honey knowledge and healthy lifestyle: KnoRus; Moscow; 2015  
2. Emergency medical care in emergency and emergency situations. Part 1. Voronezh, 2020  
3. 3.file: /// C: /Users/r/Downloads/ostrye-otravleniya.pdf <br> 4. 

http://dppc.ru/data/attachments/library/lekcija-10-otravlenija-i-ih-profilaktika-29041.pdf  
4. AI Vorobiev. Handbook of a practicing physician. Moscow, Medicine, 1981  
5. GO Miroshnichenko. Guidance for doctors emergency assistance. SPbMAPO, 2007  
6. В.Г. Бубнов. Basics of honey knowledge. Save and save. M .: Astrel, 2005.  
7. L.A. Galinskaya. First aid in anticipation of the doctor. Phoenix, 2000,  
8. MA Morozov. Medical assistance in emergency situations.  
9. S.V. Petrov. First aid in extreme situations. M., NCENAS, 2004  
10. A.G Safonova. Textbook for training nurses. Izd. Медицина 1966  
11. https: //enterosgel.ru/pervaya-pomoshch-pri-otravleniyah 

 
 

 

  



TƏBİƏT VƏ ELM beynəlxalq elmi jurnal.  1.524 İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 3   Sayı: 10                                        ISSN: 2707-1146 

NATURE AND SCIENCE international scientific journal. 1.524 With  Impact Factor. 2021 / Volume: 3 Issue: 10            e-ISSN: 2709-4189 

 

14 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2707-1146/15/14-19 

Həcər Nazim qızı Həsənova 
Milli Onkologiya Mərkəzi 

doktorant 

medical_hn@yahoo.com 

 

QİDA BORUSUNUN XƏRÇƏNGİ XƏSTƏLƏRİNDƏ ENDOSKOPİK 

STENTLƏŞMƏ ZAMANI BAŞ VERƏN AĞIRLAŞMALAR 

 

Xülasə 

Tədqiqat işində qida borusunun xərçəngi xəstələrində yaranan mənfəz daralmaların aradan 

qaldırılmasında özüaçılan metalik stentlərlə endoskopik stentləşmə üsulu zamanı baş verən erkən və 

gecikmiş ağırlaşmalar təhlil edilmiş və onların korreksiya üsulları təqdim edilmişdir. Tədqiqata 2017-

2018-ci illər ərzində Milli Onkologiya Mərkəzinin endoskopiya şöbəsində müayinə və müalicə alan 44 

nəfər stenozla müşayiət olunan qida borusunun xərçəngi xəstələri daxil edilmişdir. Stendləşmənin icrası 

zamanı ağırlaşmlara 4 xəstədə (9,1%), müdaxilədən sonra erkən ağırlaşmalar 10 xəstədə (22,7%), 

gecikmiş ağırlaşmalar isə 5 xəstədə (11,4%) qeydə alınmışdır. Bu zaman xəstələrə restentləşmə 

aparılmışdır.  

Nəticə. Özüaçılan metalik stentlərlə endoskopik stentləşmə - qida borusunun keçməməzliyini aradan 

qaldıran  və minimal ağırlaşmalarla müşahidə olunan az invaziv üsuldur.  

Açar sözlər: qida borusunun xərçəngi, özüaçılan metallik stentlər, erkən və geçikmiş ağırlaşmalar  

 

Complications of endoscopic stenting in patients with esophageal cancer 

Summary 

The study analyzed early and late complications of endoscopic stenting with self-expanding metal 

stents in patients with esophageal cancer and presented methods for their correction. The study included 

44 patients with esophageal cancer with stenosis, who were examined and treated in the endoscopy 

department of the National Cancer Center in 2017-2018. Complications during stenting were recorded 

in 4 patients (9,1%), early postoperative complications - in 10 patients (22,7%), long-term complications 

- in 5 patients (11,4%). At this time, these patients underwent restenting. 

Result. Endoscopic stenting with self-opening metal stents is a minimally invasive procedure that 

eliminates esophageal obstruction and is performed with minimal complications. 

Key words: esophageal cancer, self-opening metal stents, early and late complications 

 

Dünyada bədxassəli şişlərlə xəstələnmə hallarının artması müasir tibbin aktual problemlərindən 

birinə aiddir. Hər il dünyada 8 milyon yeni bədxassəli şişlə xəstələnmə və bu səbəbdən 5,2 milyon ölüm 

halları qeydə alınır. Qida borusu xərçəngi bədxassəli törəmələrin içərisində daha aqressiv olub, qeyri-

qənaətbəxş proqnoza malikdir və xərçəngdən ölüm səbəblərinə görə 4-cü yeri tutur. Bu xəstəlik Asiya 

ölkələrində, xüsusilə də Monqolustanda və Çində daha çox rast gəlinir. Endemik zonalarda əsasən qida 

borusunun orta və aşağı şöbələrinin yastıhüceyrəli xərçəngi geniş yayılıbdır. Bu xəstəliyə ən az ABŞ, 

Avstraliyada və qərbi Avropa ölkələrində təsadüf edilir və bu ölkələrdə qida borusunun 

adenokarsinoması üstünlük təşkil edir. Çox nadir hallarda leyomiosarkoma, karsinoid, xırdahüceyrəli 

tipi müəyyən edilir (1, 2). Müasir diaqnostika üsullarının təkmilləşdirilməsinə, yeni çərrahi üsulların 

tədbiqinə baxmayaraq qida borusu xərçəngi olan xəstələrin müalicəsi qeyri-qənaətbəxşdir. National 

Cancer Institute US-nin məlumatlarına görə, şişin lokalizə olunmuş (cT1-2N0M0) formalarında 5 illik 

yaşam göstəricisi 47%, yerli yayılmış şişlərdə (cT3-4N1-3M0) isə 25%, uzaq metastazlarda isə 5% 

təşkil edir (1, 3). Ədəbiyyat məlumatlarına görə qida borusu xərçənginin ümumi 5 illik yaşama 

göstəricisi 15-20% müəyyən edilibdir. Hal-hazırda qida borusu xərçənginin lokal formalarında cərrahi 

əməliyyat əsas müalicə üsulu hesab edilir. Lakin xəstələrin əksəriyyəti bu aqressiv bədxassəli törəmə 

xəstəliyinin gecikmiş mərhələsində müraciət edirlər. Xəstələrin 60%-də rezeksiya cərrahi əməliiyatın 

aparılması qeyri-mümkün olur. Bu mərhələdə qida borusu karsinoması artıq ətraf toxumalara sirayət 

edərək qida borusu stenozuna səbəb olur və hətta bəzi hallarda qida borusu-traxeya fistulları yaranır. Bu 
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zaman mənfəzin şiş toxuması ilə deformasiyası və daralması nəticəsində disfagiya əlamətləri inkişaf 

edir ki, bu da qidanın həzm traktı ilə ötürülməsini çətinləşdirir və ya təmamilə mümkünsüz edir. Belə 

pasiyentlərin müalicəsində yalnız polliativ üsulların köməyi ilə həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

vacib rol oynayır. Polliativ müalicə üsullarına şüa terapiyası, kimyəvi dərman müalicəsi (KDM) və qida 

borusuna stentlərin yerləşdirilməsi aid edilir. Lakin, şüa terapiyası nəticəsində yaranan ezofaqit 

disfagiyanın ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Bəzi pasiyentlər yaxşı qidalana bilmədiyi üçün şüa terapiyası 

və KDM-nə qarşı dözümsüz olurlar. Bu baxımdan stentlərin yerləşdirilməsi bədxassəli qida borusu 

keçməməzliyi və ya şüa terapiyasından sonra yaranan çapıqlar nəticəsində əmələ gələn disfagiyalar 

zamanı təbii anatomik enteral qidalanmasının bərpa olunması üçün ən təhlükəsiz və effektiv polliativ 

vasitə hesab edilir. Belə ki, bu xəstələrdə disfagiya əlamətlərini aradan götürmək məqsədi ilə son 

zamanlar azinvaziv metod olaraq qida borusunun müxtəlif şöbələrinin özüaçılan metallik 

endoprotezlərlə stentləşməsinə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (4, 5). Bu məqsədlə qida borusunun 

mənfəzinə endoskopik üsulla özüaçılan metallik stentlər yerləşdirilir. Özüaçılan metalik stentlərlə 

endoskopik stentləşmə mədə-bağırsaq sisteminin yuxarı şöbələrinin bədxassəli stenozlarıolan qeyri-

operabel xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hazırda istifadə olunan ən geniş və 

təhlükəsiz üsuldur. Son zamanlar özüaçılan metal stentlər qida borusunun xərçəngi, traxeoezofageal 

fistula, qida borusunun xoşxassəli daralmaları və bu kimi digər patologiyaların müalicəsində istifadə 

edilir (6, 7).  

Özüaçılan metalik stentlərlə endoskopik stentləşmə mədə-bağırsaq sisteminin yuxarı şöbələrinin 

bədxassəli stenozları olan qeyri-operabel xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hazırda 

istifadə olunan ən geniş və təhlükəsiz üsuldur. Bu metodika cərrahi əməliyyata əks göstəriş olan, 

həmçinin kimyəvi və şüa müalicəsinin aparılmasına hazırlanan xəstələrdə geniş istifadə olunmaqdadır. 

Stendləşmənin xəstələrin həyat keyfiyyətinə və müalicəsinə müsbət effekti ilə yanaşı, qeyd etmək 

lazımdır ki, istər əməliyyat zamanı, istərsə də sonrakı dövrlərdə müəyyən fəsadlar ola bilər ki, bu da 

müəyyən ziddiyətlər yaradır. Lakin buna baxmayaraq enteral qidalanmanı təmin etmək üçün ən optimal 

metod olaraq qalır (6, 8, 9).  

Tədqiqat işinin məqsədi qida borusunun xərçəngi xəstələrində  yaranan mənfəz daralmaların 

aradan qaldırılmasında özüaçılan metalik stentlərlə endoskopik stentləşmə üsulu zamanı baş verən 

ağırlaşmaların  təhlilidir. 

Material və metodlar. Tədqiqata 2017-2018-ci illər ərzində Milli Onkologiya Mərkəzinin 

endoskopiya şöbəsində bədxassəli etiologiyalı qida borusu stenozlarından endoskopik stentləşmə üsulu 

ilə müalicə olunan 44 xəstə daxil edilmişdir. Onlardan 28-i kişi, 16-sı isə qadın olmuşdur. Xəstələrin 

orta yaşı 62,3±7,5 təşkil etmişdir. Xəstələrin hamısında müxtəlif dərəcəli disfagiya müşahidə edilibdir. 

Müdaxilədən sonra xəstələrin həyat keyfiyyətinin dəyişməsi, erkən və gecikmiş ağırlaşmalar müəyyən 

edilib və onların korreksiya üsulları göstərilibdir.  

Qida borusu xərçəngi diaqnozu zədələnmiş hissədən götürülmüş endoskopiya üsulu ilə götürülmüş 

tikələrin histopatoloji müayinələri əsasında təsdiq edilmişdir. 

Qida borusu xərçəngi xəstələrinin 68,1%-də (30 nəfər) yastıhüceyrəli, 15,9%-də (7 nəfər) aşağı 

diferensiasiyalı anenokarsinoma, 11,3%-də (5 nəfər) orta diferensiasiyalı anenokarsinoma, 4,5%-də (2 

nəfər) yüksək diferensiasiyalı anenokarsinoma aşkar edilibdir. 

Stentin implantasiyasından əvvəl hər pasiyentə qida borusunun zədələnməsinin ölçüsü və 

dərəcəsini, anotomik lokalizasiyasını, eləcə də qida borusunun yuxarı və aşağı sfinkteri arasındakı 

məsafəni təyin etmək məqsədilə endoskopik müayinə aparılıbdır. Endoskopik müayinə: 

ezofaqoqastroduodenoskopiya və ya ezofaqointestinoskopiya müxtəlif diametrli endoskopların 

istifadəsi ilə aparılmışdır. Diaqnostik müayinələr xəstə sol böyründə olan vəziyyətdə əsasən udlağın 

aerozol şəklində 10%-li lidokain məhlulu ilə yerli anesteziyası altında icra edilirdi. Psixoloji cəhətdən 

labil pasiyentlərə müayinə vena-daxili sedasiya ilə icra olunurdu. Xəstələrə “Olympus” (Yaponiya) 

firmasının orta və kiçik diametrli (3,7 mm-dən 9,8 mm-dək) qastrointestinal videoendoskopların 

müxtəlif modelləri istifadə edilmişdir. 

Xəstənin diaqnozu təsdiq olunduqdan sonra şişin ölçüsü və qida borusunun daralma dərəcəsindən 

asılı olaraq lazımı stent seçilirdi. Aparılan tədqiqatda «M.I.Tech» (Seoul, Korea) firmasının tam örtüklü 

və yarıörtüklü özüaçılan metalik stentlərindən istifadə edilibdir. Özüaçılan stebtlər yerləşdirilməsi, 



TƏBİƏT VƏ ELM beynəlxalq elmi jurnal.  1.524 İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 3   Sayı: 10                                        ISSN: 2707-1146 

NATURE AND SCIENCE international scientific journal. 1.524 With  Impact Factor. 2021 / Volume: 3 Issue: 10            e-ISSN: 2709-4189 

 

16 

eksluatasiyası, uzunömürlüyü, orqanizmin toxumalarına qarşı inertliyi baxımından təhlükəsiz olub geniş 

istifadə edilir.Bu stentlərin fərqli xüsusiyyətləri stentin miqrasiyasının qarşısını almaq üçün işlənib 

hazırlanmış “Shim mexanizminin” olmasıdır. Stenti yerləşdirmək  üçün qida borusunun minimal 

diametri 6,0-8,0 mm olmalıdır. Lazımı diametr olmadıqda, istənilən ölçünü əldə etmək üçün yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi bujlama və ya balon dilatasiyası icra olunurdu. Bujlama diametri 9,0-11 mm təşkil 

edən endoskopik bujların köməyi ilə həyata keçirilirdi. Stentləşmədən sonra bəzi xəstələrdə 

requrgitasiyanın qarşısını almaq məqsədilə antireflüks mexanizmli «M.I.Tech» (Seoul, Korea) 

firmasının stentləri yerləşdirilirib. Stentin vəziyyətinin korreksiyası və ya tam çıxarılması məqsədilə–

stentin proksimal, bəzi modellərdə isə-distal künclərində xüsusi saplar – lasso mövcuddur. Onları 

endoskopun kanalından yeridilən cihazın köməyi ilə tutmaq mümkün olur. Onlardan 6 nəfərə (13,6%) 

antireflüks klapanlı stent, eləcədə 27,2% (12 nəfər) halda əlavə MexaHH3M (shim) fiksasiyalı 

mexanizmli stentlər yeridlibdir. 

Stentin qida borusuna yerləşdirilməsi əsasən endoskopla-vizual kontrol altında icra olunub (35 xəstə 

80,2%) və yalnız 19,8% hallarda (9 xəstə) kombinəolunmuş rentgen-endoskopik üsuldan istifadə edilib. 

Birincili yerləşdirilən 44 qida borusu stentlərindən 5-i sintetik material (silikon) ilə yarı-örtüklü, 39-u isə 

tam örtüklü idi.  

 

Alınan nəticələr və onların müzakirəsi  

Qida borusu xərçəngi olan xəstələrdə aparılmış endoskopik və digər müayinələr əsasında 

disfagiyanın dərəcəsi və şişin lokalizasiyası müəyyən edilibdir. 

Xəstələrdə Bown şkalası üzrə müəyyən edilən disfagiyanın dərəcəsi cədvəldə əks olunubdur (cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1. 

Disfagiyanın Bown şkalası üzrə qiymətləndirilməsi 

Qəbul edilən qidanın xarakteri Disfaqiyanın  

dərəcəsi 

Xəstələrin sayı 

mütləq sayı % 

Bərk, lakin çox çeynənilmiş  1 bal 7 16% 

Sıyığabənzər (mikserlə və ya blenderlə xırdalanan) 2 bal 11 23,6% 

Duru 3 bal  18 41,6% 

Peroral qidalanmır, tüpürcəyi tüpürür 4 bal  8 18,8% 

Cəmi  44 100% 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, xəstələrdən 7 nəfər (16%) bərk, lakin çox çeynənilmiş qida, 11 nəfər 

(23,6%) yalnız sıyığabənzər (mikserlə və ya blenderlə qidalanan qida, 18 nəfər (41,6%) duru qida qəbul 

edə bilirdi. 8 nəfər (18,8%) isə ümumiyyətlə peroral qidalan bilmir, hətta tüpürcəyin udması zamanı 

belə çətinliklərlə rastlaşırdı və bunlardan 2 xəstə (3,8%) parenteral qidalanırdı. 

44 xəstədən 44 nəfərindən 4 (10%) xəstədə  şişlə zədələnmə sahəsi qida borusunun yuxarı 1/3 

hissəsində, 26 (60%) xəstədə qida borusunun orta 1/3 döş hissəsində, 14 xəstədə (30%) aşağı 1/3 

abdominal hissəsində lokalizə olunubdur (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. 

Qida borusu xərçəngi olan xəstələrdə zədələnmə sahəsinin loklizasiyası  

 

Qida borusunun şöbələri Xəstələrin sayı, n Xəstələrin sayı, % 

Qida borusunun yuxarı 1/3 hissəsi 4 10% 

Qida borusunun orta 1/3 hissəsi 26 60% 

Qida borusunun aşağı 1/3 hissəsi 14 30% 

Cəmi 44 100% 

6 xəstədə bədxassəli törəmənin eyni zamanda qida borusunun həm yuxarı, həm də orta 1/3 

hissəsində yerləşməsi  müşahidə olunubdur. Digər 9 xəstədə (20,0%) bədxassəli şiş həm orta, həm də 

aşağı hissələrdə yerləşirdi və bunlardan 7 nəfərdə şiş kardiyaya, 4 nəfərdə isə mədə cisminin yuxarı 1/3 

hissəsinə sirayət edirdi. 5 xəstədə şiş mədə yerləşir və qida borusunun aşağı 1/3 hissəsinə sirayət edirdi. 

Göründüyü kimi, şiş əsasən qida borusunun orta 1/3 döş hissəində lokalizasiya olunub. 
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Bütün xəstələrə stentləri istədiyimiz pozisiyaya yerləşdirmək mümkün olmuşdur. Stent qida 

borusunun divarlarını genişləndirir və həmin vəziyyətdə uzun müddət qalmasını təmin edir, orqanın 

keçiriciliyini bərpa edir. Tədricən məftillər birləşdirici toxumaya sirayət edərək qida borusunun səthinə 

keçir. Bu üsulla implant olunan stent artıq çıxarılmır və orqanizmin bir hissəsinə çevrilir.   

Stentləşmə prosesinin icrası zamanı müşahidə edilən ağırlaşmalar 2 qrupa bölünür: 1). 

Stentləşmənin icrası zamanı; 2). Stentləşmənin icrasından sonra. 2-ci qrup özü də erkən (2 həftəyə 

qədər) və gecikmiş ağırlaşmalar (2 həftədən çox) olmaqla 2 qrupa ayrılır. 1-ci qrup ağırlaşmalara qida 

borusunun yırtılması, stentin uzunluğunun və diametrinin düzgün seçilməməsi və düzgün 

yerləşdirilməməsi aid edilir. Hal-hazırda özüaçlan metallik stentlərin yeridilməsindən sonra 7 gün 

ərzində müşahidə edilən ağırlaşmaları erkən fəsadlar kimi qəbul edirlər (10, 11). Xəstələrdə gecikmiş 

ağırlaşmalar 2 həftədən 6 ayadək müddətdə qeydə alınıbdır (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. 

Qida borusu xərçəngi xəstələrdə stentləşmənin icrasından sonra ağırlaşmalar və onların 

korreksiyası üsulları  

Təhlil olunan parametrlər Xəstələrin sayı  

Ağırlaşmanın xarakteri 

Stendləşmənin icrası zamanı ağırlaşmalar: 

Stentin dislokasiyası 

Şişin səthindən qanaxma 

4 (9,1%) 

3 

1 

Erkən ağırlaşmalar: 

Xəstələrin ilk sutka ərzində qeyri-düzgün qidalanması nəticəsində 

stentin dislokasiyası 

Stentin distala miqrasiyası  

Perfuzion qanaxma 

Stentin qida ilə obturasiyası 

Kəskin ağrılar 

10 (22,7%) 

 

1 

6 

1 

2 

1 

Gecikmiş ağırlaşmalar: 

Stentin fraqmentasiyası 

Stentin tam miqrasiyası  

Stentin proksimal və ya distal kənarlarının çapıq və ya şiş toxuması ilə 

örtülməsi 

5 (11,4%) 

2 

1 

 

2 

Əmələ gələn ağırlaşmanın korreksiya üsulu Müdaxilələrin sayı 

Stentin vəziyyətinin lassonun köməyi ilə endoskopik korreksiyası 

Stentin Şhim mexanizmi ilə qulaq seyvanına fiksasiyası ilə, qida 

borusunun “stent stentə” tipli endoprotezləşməsi  

Stenti obturasiya edən qida parçasını su ilə yumaqla endoskopik 

çıxarılması  

Konservativ hemostatik müalicə 

7 

 

2 

 

2 

1 

Əlavə: * - 1 xəstədə iki dəfə; ** - 2 xəstədə iki korreksiya üsulu istifadə edildi 

 

Stentləşmənin icrası zamanı 4 xəstədə ağırlaşmalar qeydə alınıbdır. Bu xəstələrdən 3 nəfərdə 

manipulyasiya zamanı texniki qüsur baş vermiş və endoskopik tədbirlərlə dərhal aradan qaldırılmışdır. 

Beləki, bu xəstələrdə daralma qida borusunun orta və aşağı 1/3 hissəsində yerləşirdi. Stentləşmə  

zamanı stent vaxtından tez açılaraq distal proeksiyada sürüşmüşdür. 1 xəstədə isə manipulyasiya 

zamanı şiş səthindən qanaxma baş vermiş və hemostatik tədbirlərlə aradan qaldırılmışdır. Digər 40 

xəstədə stentlər yerləşdirildikdən sonra 2-3 gün ərzində tam olaraq açılıb və əlavə tədbirlərə ehityac 

olmamışdır. 

Müdaxilədən sonra erkən 2 həftə ərzində 1 nəfərdə xəstənin ilk sutka ərzində qeyri-düzgün 

qidalanması nəticəsində stentin dislokasiyası, 6 xəstədə isə stentin distala miqrasiyası baş vermişdir. 

Bununla əlaqədar xəstəyə təkrari müdaxilə və stentin yerinin korreksiyası həyata keçirildi. 1 xəsətədə 
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perfuzion qanaxma, 2 xəstədə stentin qida ilə obturasiyası qeydə alınmışdır. 1 xəstədə isə kəskin ağrılar 

yaranmışdır. 

Qida borusunun stentləşməsi aparılan xəstələrdə şişin lokalizasiyasından asılı olaraq bəzi klinik 

ağırlaşmalar müəyyən edilibdir. Şiş qida borusunun yuxarı 1/3-də lokalizasiya olunduqda requrqitasiya, 

səsin batması, öskürək, aspirasion bronxit, bəzi hallarda boğulma hissi müşahidə edilir. Şiş qida 

borusunun döş hissəsində lokalizasiya olunduqda sinədə və kürək nahiyəsində kəskin ağrılar, bəzi 

hallarda reflüks və requrqitasiya daha çox qeydə alınır. Lakin, şiş qida borusunun abdominal hissəsində 

lokalizasiya olunduqda əsasən hiçqırıq, reflüks, requrqitasiya müşahidə edilir.  

İki həftədən sonra yaranan ağırlaşmalar gecikmiş sayılır və bu da 4 xəstədə qeydə alınmışdır. 

Xəstələrdə şişin mənfəzə doğru inkişafı ilə və ya stent kənarları boyunca qida borusunun selikli 

gişasının qranulyasion dəyişməsi ilə əlaqədar stentin destruksiyası, stentin proksimala və distala  

miqrasiyası müşahidə olmuşdur. Bu zaman xəstələrə restentləşmə aparılmışdır. 2 xəstəyə stentin Şhim 

mexanizmi ilə qulaq seyvanına fiksasiyası ilə, qida borusunun “stent stentə” tipli endoprotezləşməsi, 

aparılıb. nəfərdə stenti obturasiya edən qida parçası su ilə yumaqla endoskopik çıxarılıbdır. Daha 2 

pasiyentdə isə stentin miqrasiya və ya dağılma səbəbdən çıxarılmasından sonra endoprotezin həmin 

zədələnmə zonaya təkrar implantasiyası aparılıbdır.  

Qida borusu stentləşməsi aparılan bütün xəstələrdə müşahidə edilən fəsadlar müvafiq korreksiya 

üsullarının köməyi ilə aradan qaldırıldıqdan sonra disfagiya əhəmiyyətli dərəcədə azalmış və ya 

tamamilə qeydə alınmamış və qida qəbulu bərpa edilibdir. Stetləşmə prosesində müşahidə edilən 

ağırlaşmalar əsasən stentləşmənin icrasından 2 həftə sonra qeydə alınıbdır. Bu baxımdan xəstələrin 

stentləşmədən sonra dinamik müşahidə altında olmalarına ehtiyac var.   

 

Nəticə  

Özüaçılan metalik stentlərlə endoskopik stentləşmə - qida borusunun keçməməzliyini aradan 

qaldıran  və minimal ağırlaşmalarla müşahidə olunan az invaziv üsuldur. Stentləşmə üsulunun icra 

olunması əksər hallarda disfagiyanı aradan qaldırmaqla inkurabel xəstələrin yaşama göstəricisini və 

həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 
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PERSPEKTİVLİ PAMBIQ SORTLARININ BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

VƏ TƏSƏRRÜFAT QİYMƏTLİ ƏLAMƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

 

Xülasə 

Seleksiya prosesində toplanmış zəngin başlanğıc seleksiya materialları intensiv tipli pambıq sortları 

yaradılmasına imkan verir. Seleksiya prosesinin bütün mərhələləri üzrə hibrid, seleksiya və sortluq 

materiallar kompleks təsərrüfat göstəricilərinə, viltə və quraqlığa davamlılığına, toxumda yağın 

miqdarına, botaniki morfoloji əlamətlərə, fenotipdə eynilik dərəcəsinə görə orqanoloji qiymətləndirilib 

və hər cürə ekstremal şəraitə davamlı, öz sələflərindən daha potensiallı yeni pambıq sortları yaratmaq 

istiqamətində geniş axtarışlar aparılır. 

İstiqamətli seleksiya işi nəticəsində yaradılmış yüksək məhsuldarlığa və lif çıxımına, vilt xəstəliyinə 

davamlı, tezyetişən və yüksək texnoloji lif keyfiyyətinə malik perspektivli pambıq sortları olan Gəncə-

205, Gəncə-242 və Gəncə-256 sortları “Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət 

Xidməti”nə təqdim edilmişdir. 

Açar sözlər: pambıq, sort, qoza, lif çıxımı, seleksiya, vilt  

 

Study of biomorphological characteristics and economically 

valuable features of perspective cotton varieties 

Summary 

The rich initial selection materials collected in the selection process allow the creation of intensive 

cotton varieties. Hybrid, selection and sorting materials for all stages of the selection pro\cess were 

organologically evaluated for complex economic indicators, resistance to wilt and drought, seed oil 

content, botanical morphological features, degree of phenotype similarity and to create new cotton 

varieties with more potential than their predecessors. extensive searches are conducted. 

Ganja-205, Ganja-242 and Ganja-256 varieties of cotton with high productivity and fiber yield, wilt 

disease, fast-growing and high-tech fiber quality created as a result of targeted selection work and were 

submitted to the State Service for Registration of Plant Varieties and Seed Control.  

Key words: cotton, sort, boll, fiber yield, selection, wilt  
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Pambıqçılıq strateji əhəmiyyətli, əməktutumlu və iqtisadi cəhətdən səmərəli istehsal sahəsidir. 

Pambıq məhsulunu dünya birjalarında satmaq üçün heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda 

pambıqçılığın potensialı böyükdür. Bu sahədə imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi bölgələrin 

inkişafına, əhalinin məşğulluğunun artmasına, nəticədə maddi rifahın yaxşılaşmasına təkan verə bilər. 

Ölkəmizdə xam-pambıq istehsalının dinamik inkişafını təmin etmək, toxuculuq sənayesinin  mahlıca 

olan tələbatını ödəmək üçün məhsuldar, tezyetişən, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı davamlı, yüksək lif 

çıxımına və keyfiyyətinə malik və toxumun tərkibində yağın miqdarı çox olan yeni pambıq sortlarının 

yaradılması istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması böyük əhəmiyyət kəsb edir (Paxманкулов 

М.С. 2017, c. 11-14). 

Uzun illər Seleksiya şöbəsində toplanmış zəngin başlanğıc seleksiya materiallrı intensiv tipli pambıq 

sortları yaradılmasına əsas verir. Seleksiya prosesinin ilkin mərhələsində zəngin genetik potensiala 

malik hibrid formalar almaq üçün hər il növarası, coğrafi uzaq, bekkross, mürəkkəb pilləli 

hibridləşdirmə üsullarından geniş istifadə edilir (2, Tağıyev Ə.Ə., Rzayeva M.Ə., Bürcəliyeva T.K., 

Tağıyev A.H., 2011, № 2, –S. 80-81.; 3, Каримов Э.Р., Шеримбетов А.Г., Ахмеджанов А.Н., 

Мамарузиев А.А.,2017, c.1-4.). Seleksiya prosesinin bütün mərhələləri üzrə hibrid, seleksiya və sortluq 

materiallar kompleks təsərrüfat göstəricilərinə, viltə və quraqlığa davamlılığına, toxumda yağın 

miqdarına, botaniki morfoloji əlamətlərə, fenotipdə eynilik dərəcəsinə görə orqanoloji qiymətləndirilib 

və hər cür ekstremal şəraitə davamlı, öz sələflərindən daha potensiallı yeni pambıq sortları yaratmaq 

istiqamətində geniş axtarışlar aparılır (4, Mahmudov T.K., Sadıxova L.C., Eldarov S.İ., 2010, № 78, –S. 

11-19.; 5,Tağıyev Ə.Ə. Bakı, 2013). 

Hər bir pambıq sortu bioloji və morfoloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər (6., 

Mirzəyev T.H., Kərimov H.Q. 2019, -S. 116-118.,; 7, Гусейнова Л.А., Абдуллаева Г.С. 2012, № 6, -

C. 559-565.). Yəni hər-hansı bir torpaq iqlim şəraitində sortlar eyni potensial imkana malik olmurlar. 

Tətbiq olunan aqrotexniki tədbirlərin hər biri sortların struktur göstəricilərinə və genetik 

xüsusiyyətlərinə müxtəlif formada təsir edir (8.,Мусаев Д.А., Турабеков Ш., Закиров С.А., Мусаев 

С.Т., Фатхуллаева Г.И.; 9., 2010, № 2, -С. 60-64).  

Pambıq becərən torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlər üçün sınaqdan keçirilmiş yeni sortların əkilməsi 

vacibdir. Hər-hansı bir məhsuldar sort uzun müddət bir sahədə əkildikdə o öz genetik imkanlarını sabit 

saxlaya bilmir və istər məhsuldarlıq, istərsə də məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür (8, Мусаев Д.А., 

Турабеков Ш., Закиров С.А., Мусаев С.Т., Фатхуллаева Г.И. 2010, № 2, –С. 60-64; 9, İsmayılova 

X. 2019, –S. 103-105). 

Pambıq sortları bir-birindən aşağıdakı morfoloji əlamətlərinə görə fərqlənirlər. Kolun hündürlüyü, 

forması və yarpaqlanma dərəcəsi, əsas gövdənin tüklülüyü, rəngi, şaxələnmə (budaqlanma) tipi, 

yarpağın, qozanın forması və səthi və s (10, Зейналова А.И. 2020, vol. 36, issue 02, –C. 4-6.; 11, 

Мамедова М.З., 2016, –C. 119-124.; 12, Guvercin R.Ş., (2018) 22 (1); –S. 73-87). 

Sortun morfoloji və bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mühit amillərinə münasibəti də müxtəlif 

olur. Bitkidə gedən proseslərin tezləşməsi, boy və inkişafın surəti, üzvi maddələrin toplanma surəti 

temperatur vasitəsilə müəyyən edilir (13, Güngöz Hüseyn.,20 (1), 2017, –C. 54-66.; 14, Şerife Balçı, 

Volkan Mehmet Çinar, Aydin Ünay., 2020, 17 (1); –S. 01-04). 

Aparılan istiqamətli seleksiya işi nəticəsində yaradılmış Gəncə-242 və Gəncə-256 pambıq sortları 

Müsabiqəli sort sınağının 2017-2019-cu illər orta rəqəmlərinə əsasən perspektivli hesab edilmiş və 

2020-ci ildə Aqrar Xidmətlər Agentliyinə təqdim edilmişdir. Aşağıda Aqrar Xidmətlər Agentliyinin 

bitki sort sınaq məntəqəsində öyrənilməkdə perspektiv pambıq sortlarının xarakterizəsi ətraflı olaraq 

verilir. 

 

Gəncə-205 pambıq sortu 

Mənşəyi: Sort coğrafi uzaq S-133 və Empair Siriya-67 sort nümunələrinin çarpazlaşmasından alınan 

hibrid formalardan nəsillər üzrə istiqamətli seçmə yolu ilə yaradılmışdır. 

Kolu: piramidal formalı olub,  hündürlüyü 110 -120 sm-dir. 

Gövdəsi: tünd yaşıl rəngli, tüklü, möhkəm, yatmağa qarşı davamlıdır. Budaqlanması  II tiplidir. 

Simpodial budaqları: 5-6-cı buğumda qoyulur. 

Monopodial budaqları: 1-2 ədəd olur. 
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Yarpaqları: tünd yaşıl rəngli, orta irilikdə, 3-5 dilimlidir. Orta ayanın forması ürəkvaridir. 

Çiçəyi: orta böyüklükdə, ləçəyin rəngi solğun açıq sarımtıldır. 

Qozası: iri, yumurtavari formalı, solğun yaşıl rəngli, məhsulu tökülmür. 

Çiyidi: orta böyüklükdə, boz rəngli, uzunsov oval formalıdır. 1000 ədəd toxumun kütləsi 113 

qramdır. 

Vilt: Xəstəliyə nisbətən davamlı sortdur. 

Vegetasiya müddəti: Gəncə-205 pambıq sortunun vegetasiya müddəti 112 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri: Sortun məhsuldarlığı 50-55 sent/hek-dır. Müsabiqəli sort sınağında orta 

məhsuldarlığı 32.3 sent/hek, bir qozada olan xam pambığın kütləsi 5,5  qr, lifin uçağanda uzunluğu 34,7 

mm, lifin çıxımı 39,9%, lif məhsulu 12,8 sent/hek-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti: Lifin qırılma yükü 4,7 qq, zərifliyi 6170 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 

28,9 qq/teks, ştapel uzunluğu 33/34 mm-dir. 

Gəncə-202 pambıq sortunun lifinin keyfiyyəti V tipin tələbinə dolğun cavab verir. 

Perspektivli pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli və lifin texnoloji keyfiyyət göstəriciləri 2 saylı 

cədvəldə verililr. 

Beləliklə, aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində zəngin başlanğıc seleksiya materiallarından 

istifadə etməklə tezyetişən, məhsuldar, yüksək lif çıxımına və keyfiyyət göstəricilərinə malik olan yeni 

pambıq sortları yaradılmışdır.  

 

Gəncə-242 pambıq sortu 

Mənşəyi: Sort Japen və Gəncə-110 sortlarının çarpazlaşmasından alınan hibrid nəslindən çoxtəkrarlı 

istiqamətli seçmə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunda yaradılmışdır. Gəncə-

242 pambıq sortu orta lifli G. hirsutum L. növünə aiddir.  

Kolu – yığcam  formalıdır, hündürlüyü 110 sm-dir.  

Gövdəsi  tüksüz, yatmağa qarşı davamlıdır.  

Birinci meyvə budağı 5-6-cı buğumda yerləşir. 1-2 monopodial budaqları olur.  

Yarpaqları orta böyüklükdə,  yaşıl rəngli, 3-5 dilimlidir.  

Çiçəyi – orta böyüklükdə, ləçəkləri və tozcuqları açıq- sarı rəngdədir.  

Qozası – orta irilikdə, uzunsov, səthi hamar, ulduzcuğu yoxdur. Bir qozada olan xam pambığın 

kütləsi 6.7  qr-dır.  

Vilt xəstəliyinə nisbətən davamlıdır.  

Vegetasiya müddəti 121 gündür.  

Təsərrüfat göstəriciləri: məhsuldarlığı 33.7 sent/ha, lif çıxımı 36.2%, lifin uçağanda uzunluğu 34.8 

mm, lif məhsulu 12.2 sent/ha-dır.  

Lifin texnoloji keyfiyyəti: lifin qırılma yükü – 4,8 q.q., zərifliyi – 5810 m/teks, nisbi qırılma 

uzunluğu –27,9 q.q./teks, ştapel uzunluğu – 34/35 mm-dir.  

Gəncə-242 pambıq sortu lifinin texnoloji keyfiyyətinə görə V tipin tələbatına cavab verir. Gəncə-242 

sortu digər sortlardan zərərvericilərə qarşı davamlılığına görə seçilir. 

 

Gəncə-256 pambıq sortu 

Mənşəyi: Sort G. hirsutum L. növünə mənsub olub coğrafi uzaq Ok-Altun və Paymaster sort 

nümunələrinin hibridləşməsindən alınan hibrid formalardan nəsillər üzrə istiqaməti seçmə yolu ilə 

yaradılmışdır. 

Kolu: orta hündürlükdə (110-120 sm), yığcam, piramidal formalıdır. 

Gövdəsi: yatmağa qarşı davamlıdır. Budaqlanması II tiplidir. Yatmağa davamlıdır. 

Qozası: iri, açıq yaşıl rənglidir, forması yumurtavaridir, məhsulu tökülmür. Bir qozadan olan xam 

pambığın kütləsi 5,3 qr-dır.  

Monopodial budaqları: 1 ədəddir. 

Yarpaqları: iri 3-5 dərin dilimli, tünd yaşıl rənglidir, orta dərəcədə tüklüdür. 

Çiçəyi: orta böyüklükdə, açıq sarı rənglidir. Ləçəkləri və tozcuqları açıq-sarı rənglidir. 

Toxumu: orta irilikdə, orta dərəcədə tüklüdür, kül rəngindədir. 1000 ədəd toxumun kütləsi 115 

qramdır. 
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Vilt: xəstəliyə nisbətən davamlı sortdur. 

Vegetasiya müddəti: tezyetişəndir, vegetasiya müddəti 119 gündür. 

Təsərrüfat göstəriciləri: Gəncə-256 pambıq sortunun potensial məhsuldarlığı 50-55 sent/hek-dır. 

Müsabiqəli sort sınağında məhsuldarlığı 32,4 sent/hek-dır. Lifin uçağanda uzunluğu 34,5 mm, lif çıxımı 

41,0%, lif məhsulu 13,3 sent/hek-dır. 

Lifin texnoloji keyfiyyəti: Lifin qırılma yükü 4,6 qq, zərifliyi 5790 m/teks, nisbi qırılma uzunluğu 

26,6 qq/teks, ştapel uzunluğu 34/35 mm-dir. 

Gəncə-256 pambıq sortu lifinin texnoloji keyfiyyətinə görə V tipin təlabatına cavab verir. 

 

Cədvəl 

“Bitki sortlarının qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti”nə təqdim olunmuş perspektivli 

pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli göstəriciləri 
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1 

 
Gəncə-160 St 120 27,7 100 36,9 10,2 100 6,1 35,1 4,1 5800 23,8 34/35 9,7 

2 

 
Gəncə-205 112 32,3 117 39,9 12,8 126 5,5 34,7 4,7 6170 27,4 33/34 8,0 

3 

 
Gəncə-242 121 33,7 128 36,2 12,2 120 6,7 34,8 4,8 5810 27,9 34/35 7,2 

4 

 
Gəncə-256 119 32,4 117 41,0 13,3 130 5,3 34,5 4,6 5790 26,6 34/35 7,0 

 

References 

1. Рахманкулов М.С. Создание скороспелых, высокопродуктивных сортов и линий 

хлопчатника вида G. hirsutum L. на основе новых методов селекции. Автореферат 

диссертации доктора сельскохозяйственных наук, Ташкент, 2017, –C. 11-14. 

2. Tağıyev Ə.Ə., Rzayeva M.Ə., Bürcəliyeva T.K., Tağıyev A.H. Pambıq seleksiyasının əsas 

istiqamətləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, 2011, № 2, –S. 80-81. 

3. Каримов Э.Р., Шеримбетов А.Г., Ахмеджанов А.Н., Мамарузиев А.А. Изучение некоторых 

аспектов у средневолокнистых линий хлопчатника для получения новых эффективных 

сортов // Международный сельскохозяйственный журнал, 2017, –C. 1-4. 

4. Mahmudov T.K., Sadıxova L.C., Eldarov S.İ. Pambıqçılıqda coğrafi uzaq hibridləşmənin 

nəticəsinə dair // AzETPİ-nin əsərlər məmuəsi, –Gəncə, 2010, № 78, –S. 11-19. 

5. Tağıyev Ə.Ə. Yüksək potensiallı aborigen pambıq sortlarının seleksiyası. “Müəllim” nəşriyyatı. –

Bakı, 2013. 

6. Mirzəyev T.H., Kərimov H.Q. Azərbaycanda əkilən yeni pambıq sortlarından alınan mahlıcın 

keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi / Azərbaycanda pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailiyyətlər, 

perspektivlər. ADAU-nun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, 

2019, –S. 116-118. 

7. Гусейнова Л.А., Абдуллаева Г.С. Изучение качественных признаков волокна 

внутривидовых гибридов хлопчатника // Фундаментальные исследования, 2012, № 6, –C. 

559-565. 



TƏBİƏT VƏ ELM beynəlxalq elmi jurnal.  1.524 İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 3   Sayı: 10                                        ISSN: 2707-1146 

NATURE AND SCIENCE international scientific journal. 1.524 With  Impact Factor. 2021 / Volume: 3 Issue: 10            e-ISSN: 2709-4189 

 

24 

8. Мусаев Д.А., Турабеков Ш., Закиров С.А., Мусаев С.Т., Фатхуллаева Г.И.. Генетические 

основы создания новых сортов хлопчатника с высокой урожайностью волокна // Узб. Биол. 

Журнал, –Ташкент, «ФАН», 2010, № 2, –С. 60-64. 

9. İsmayılova X. Pambıq sortlarının təsərrüfat qiymətli və morfoloji əlamətlərinin öyrənilməsi / 

Azərbaycanda Pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailiyyətlər, perspektivlər. ADAU-nun 100 illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, 2019, –S. 103-105. 

10. Зейналова А.И. Хозяйственно-ценные признаки географически отдаленных сортов 

хлопчатника. // The Caucasus economic & social analysis, London, March-June, 2020, vol. 36, 

issue 02, –C. 4-6. 

11. Мамедова М.З. Влияние удобрений на массу хлопка-сырца / Основы рационального 

природоиспользования, Сборник материалов V Международной научно-практической 

конференции, Саратов, 2016, –C. 119-124. 

12. Guvercin R.Ş. Bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) genotiplerinin lif verimi ve erkencilik 

yönünden elbistan koşullarına uyum yetenekleri ve korrelyasyon katsayılarının belirlenmesi. 

Harran Tarım ve qida bilimleri Dergisi (2018) 22 (1); –S. 73-87. 

13. Güngöz Hüseyn. Pamukta lif kalite özelliklerinde melez azmanlığı. KSÜ J., Ksü Doğa Bil., Derg., 

20 (1), 2017, –C. 54-66. 

14. Şerife Balçı, Volkan Mehmet Çinar, Aydin Ünay. A study on Genetic Advance and Heritability for 

Quantitative Traits in Cotton (Gossypium hirsutum L.) //ADÜ Ziraat DCRC, 2020, 17 (1); –S. 01-

04. 

 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun maliyyə yardımı ilə 

yerinə yetirilmişdir -   

Qrant № EİF-ETL-2020-2(36)-16/13/3-M-13 

 

 

 

 

Göndərilib: 03.12.2021  Qəbul edilib: 22.12.2021 

 

 

  



TƏBİƏT VƏ ELM beynəlxalq elmi jurnal.  1.524 İmpakt Faktorlu. 2021 / Cild: 3   Sayı: 10                                        ISSN: 2707-1146 

NATURE AND SCIENCE international scientific journal. 1.524 With  Impact Factor. 2021 / Volume: 3 Issue: 10            e-ISSN: 2709-4189 

 

25 

DOI: http://www.doi.org/10.36719/2707-1146/15/25-29 

Günel  Sərdar qızı Əmiri 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

doktorant 

emirigunel52@gmail.com 

 

GƏNCƏ-QAZAX ZONASINDA İRİ BUYNUZLU HEYVANLARIN 

QİDALI MADDƏLƏRƏ OLAN TƏLƏBATININ HESABLANMASI 

VƏ YEM RASİONUNUN TƏRTİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

 

Xülasə 

Tədqiqat işi Şəmkir rayonunda yerləşən “Süleyman” kəndli fermer təsərrüfatında, 

“Zoomühəndislik fakültəsinin” “Heyvandarlıq  məhsullarının istehsalı texnologiyası” kafedra-sının 

laboratoriyasında aparılmışdır. Tədqiqat zamanı Gəncə-Qazax zonasında iri buynuzlu heyvanların qidalı 

maddələrə olan tələbatının hesablanması və yem rasionunun tərtibinin öyrənilməsi, elmi tədqiqat 

işlərinin  istifadə edilməsinin əhəmiyyəti və keyfiyyəti göstərilmişdir. Heyvanların böyüməsi, inkişafı, 

məhsuldarlığı iri buynuzlu heyvanların damazlıq keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi xeyli dərəcədə tam 

qiymətli yemləmədən asılıdır. İri buynuzlu heyvanların tam dəyərli yem rasionu ilə yemləndirilməsi 

nəinki çəki artımının yüksəlməsinə, həmçinin yemlərin və yem payının tərkibində olan qida 

maddələrinin orqanizm tərəfindən yaxşı mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərir. 

Açar sözlər: inək, qidalı maddələr, yem rasionu, saxlayıcı  yem, məhsuldar yem, reproduktiv yem, Ca, 

P, NaCl, karotin 

 

Calculating  of demand nutrituous food of cattle-breeding in Ganja-Qazakh zones and learning of 

food regime composition 

Summary 

The investigation work was held in Shamkir region`s “Suleyman” village farm and in the 

laboratory of “Producing technology of Cattle products” and in the faculty of “Zoo engineering”. 

During the investigation work it was shown  the calculating of demand nutritious food of Cattle-

breeding in Ganja-Qazakh zones and it was learned the feed regime composition. Breeding of animals, 

developing and productivity of Cattle-breeding depends on valuable feed. The feeding of Cattle-

breeding with valuable foods not only increased its weight but also it influenced greatly to the organism 

and adopted nutritious food.  

Key words: cow, nutritious food, feed regime, keeping food, productivity food, reproductivity food, 

Ca, P, NaCl, carotin.  

 

Giriş 

Respublikamızda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının çox mühüm, həm də mürəkkəb sahələrindən biri 

sayılır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təqribən 38-40%-i heyvandarlığın payına düşür. Lakin 

buna baxmayaraq uzun müddət ərzində heyvandarlıq respublikamızda kənd təsərrüfatının geridə qalan 

hissəsi olmuşdur (6,7). 

Kənd təsərrüfatı heyvanlarını ən müxtəlif yemlərlə yemləyirlər ki, onların da qidalılığı kimyəvi 

tərkibi, bioloji dəyərliliyi və tərkibindəki kimyəvi maddələrin həzm olunması ilə müəyyən olunur (8). 

Təsərrüfatlarda yem rasionunun tərtibi konvensional təsərrüfatlardan onunla fərqlənir ki, burada yem 

rasionuna daxil olan bütün növ yemlər ekoloji istehsal standartlarına, yəni heyvanların təbii tələbatlarına 

yaxın hazırlanmalıdır. Odur ki, təsərrüfatda normaya əsasən yem rasionu tərtib edilərkən ekoloji 

təhlükəsiz yemlərin mövcüdluğu nəzərə alınaraq  bütün zootexniki normativlərə əməl olunmalıdır (1,2). 

Yem norması və yem balansı tərtib edərkən yemlərin tərkib və qidalılığı cədvəllərindən istifadə 

edirlər. Həmin cədvəllərdə heyvandarlıqda istifadə olunan bütün yemlərin kimyəvi tərkibi, həzm 

olunması və onların yem vahidləri ilə ifadə olunmiş ümumi qidalılıq dəyəri göstərilir (9). 

Norma ilə yemləndirmə dedikdə, heyvanın öz fizioloji vəziyyətini normal saxlamaq üçün yemlə 

orqanizm üçün lazım olan bütün qidalı maddələrlə təmin olunması başa düşülür. Heyvanın qidalı 
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maddələrə olan tələbatı yaş, ümumi vəziyyət, canlı kütlə, xarici mühit temperaturu, məhsuldarlıq və s. 

amillərdən asılı olaraq dəyişir (5). 

Tədqiqatçı alimlərin apardıqları təcrübələr göstərir ki, sənaye texnologiyası əsasında heyvanlara 

baxım zamanı tam rasiona mütləq bioloji aktiv maddələrdən istifadə olunması vacib duyulur. Çünki, 

həzmə gediciliyin öyrənilməsi üçün heyvanlarda yemlənmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin nəzərə və 

təcrübəvi əhəmiyyəti vardır (3,11,12). 

Heyvanların orqanizmində gedən mürəkkəb və müxtəlif dəyişmələr nəticəsində, orqanizm böyüyür, 

inkişaf edir, orqanların forma və funksiyalarının dəyişməsi baş verir, nəticədə heyvanın ölçüsü və çəkisi 

artır (10). 

Sağmal inəklərin yem payının tərkibi müxtəlif olmalıdır, onun tərkibinə 2-3 növ şirəli yemlər 

(qarğıdalı silosu, şəkər çuğunduru və s.), 3-4 növ qüvvəli yemlər, qaba yemlər, vitaminlər və təbii 

mineral yemlər daxil edilməlidir (4). 

 

Material və metodlar 
Tədqiqat işi ADAU-nun “Zoomühəndislik fakültəsi”nin “Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 

texnologiyası” kafedrasının laboratoriyasında aparılmışdır. Toplanmış məlumatlar təhlil olunmuş və 

sintez edilmişdir. Müvafiq sahədə tədqiqatın aparılması, iri buynuzlu heyvanların Gəncə-Qazax 

zonasında yetişdirilən zaman qidalı maddələrə olan tələbatının hesablanması və yem rasionunun 

tərtibinin öyrənilməsi müəyyənləşdirilmişdir. 

 

Nəticələr və onların müzakirəsi 
İnkişaf edən cavan heyvanlar qidalı maddələrə yaşlı və inkişafdan dayanmış heyvanlara nisbətən 

daha tələbkardır.  

Sağmal, südünü qurutmuş və boğaz heyvanların qidalı maddələrə tələbatı da müxtəlif olur. 

Heyvanları norma əsasında yemlədikdə onların məhsuldarlığı yüksəlməklə, yemlərdən səmərəli 

istifadə olunur. Bu zaman heyvanlar az yem sərf etməklə yüksək çəki artımı verirlər. 

Heyvanı norma ilə yemlədikdə orqanizmin qidalı maddələrə olan tələbatı, məhsuldarlığı və s. 

göstəricilər nəzərə alınır. 

Saxlayıcı yem. Bu cür yemləmə subay, yaşlı, məhsul verməyən heyvanlarda həyata keçirilir. Bu 

zaman heyvan həmin yemdəki qidalı maddələrdən daxili orqanlara işləməsi, bədən temperaturun normal 

saxlanması və hərəkət zamanı enerjinin məsarifi üçün istifadə edilir. 

Saxlayıcı yemin miqdarı heyvanın növündən, böyüklüyündən, yaşından, köklüyündən, fərdi 

xüsusiyyətlərindən, xarici mühit temperaturundan asılı olaraq dəyişdirilir. 500 kq canlı kütləyə malik 

olan inək öz həyat qabiliyyətini saxlamaq üçün sutka ərzində inək üçün 4,6 yem vahidi verilir. İri 

heyvanlar öz həyat fəaliyyətini saxlamaq üçün xırda heyvanlara nisbətən çox qidalı maddələr sərf 

edirlər. 
Cədvəl 1. 

Canlı kütlədən asılı olaraq yem məsarifi 

Canlı kütlə, kq Yem vahidi tələb olunur 

 

Çəki 1 kq canlı kütləyə 

200 2,6 0,013 

400 4,0 0,010 

800 6,1 0,08 

 

200 kq canlı kütləyə malik olan inək 800 kq canlı  kütləyə malik olana nisbətən öz həyatını 

saxlamaq üçün 1 kq canlı kütləyə iki dəfə çox yem vahidi sərf edir. Bu onunla əlaqədardır ki, iri 

heyvanlara nisbətən xırda heyvanlarda vahid bədən kütləsinə çox səth düşür. Soyuq havada qaramalın 

yem vahidi 1-2 yem vahidi artırılır. 
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Məhsuldar yem. Heyvanlardan kifayət qədər məhsul istehsal etmək üçün onları qidalı maddələrlə 

tam təmin etmə əsasında yemləmə məhsuldar yemləmə adlanır. 

1 kq-dan 2,9-dan 4,0 faizə qədər yağlılıqda olan südün əmələ gəlməsi üçün 0,4-0,5 yem vahidi sərf 

olunur. 1 kq süddə 30 qr zülalın əmələ gəlməsi üçün yemlə 40 qr zülal vermək lazımdır. Süddə quru 

maddənin miqdarı nə qədər yüksək olarsa, onun əmələ gəlməsinə bir o qədər çox qidalı maddələr tələb 

olunur. Normativə əsasən 4%-li yağlılıqda 1 kq süd üçün 0,48 yem vahidi və 48 qr zülal vermək 

lazımdır. 

Hər bir kq süd ilə  1,2 qr kalsium və 0,95 qr fosfor ifraz olunur. Odur ki, 1 kq süd üçün yemlə 4 qr 

kalsium və 3,2 qr fosfor verilməlidir. 

Kökəldilən yaşlı iri buynuzlu qaramalın 1 kq çəki artımında 7000  böyük kalori yaranır ki, bunun 

üçün onlara məhsuldar yem kimi 5 yem vahidi verilməlidir. Yaşlı, kökəldilən heyvanların 1 yem 

vahidinə 60-70 qr, cavanlara 75-80 qr həzm olunan protein tələb olunur. 

Reproduktiv yem. Boğaz heyvanlarda balanın əmələ gəlib inkişafı və törədicilərdə isə toxumun 

əmələ gəlməsi üçün  məhsuldar yemdən də yüksək miqdar reproduktiv yem verilir. 

Reproduktiv yemin miqdarı doğulan balanın çəkisi və onun bədəninin tərkibindən asılı olaraq 

müəyyən edilir. Belə ki, yeni doğulmuş buzovun bədəni 73% su, 27% quru maddə, 18,6% zülal, 3,5% 

yağ,  4,35 küldən ibarətdir. 30 kq canlı kütləyə malik olan buzovun orqanizmində 5,6 kq zülal, 1 kq yağ, 

113 kq kül vardır. Boğazlığın son aylarında dölün əmələ gəlməsinə 0,35 yem vahidi və 110 qr həzm 

olunan protein tələb olunur. 

Qalan növ heyvanlarda da yem vahidi bu qayda üzrə verilir. Törədicilərə, onlardan istifadə etdikdə 

yem vahidi artırılır.  

Elmə məlumdur ki, orqanizmdə normal halda maddələr mübadiləsinin getməsi üçün yem rasionu 

tam dəyərli yemlərdən təşkil olunmaqla yanaşı rasiondakı yemlərin nisbətinin  uyğunluğu da nəzərə 

alınmalıdır. Daha doğrusu rasiondakı yemlərin nisbəti onların qidalılığına və həzmə gediciliyinə böyük 

təsir göstərir. Bununla yanaşı, yem rasionu tərtib edilərkən bir sıra əsas amillər nəzərə alınmalıdır: 

1. Yem rasionun əsasən təsərrüfatın özündə istehsal olunmuş ekoloji təhlükəsiz yemlərdən tərtib 

edilməklə dadına və yem keyfiyyətinə görə heyvanların təbii tələbatlarına uyğun bitki müxtəlifliyindən 

ibarət olmalıdır; 

2. Yem hazırlığı dövründə heyvanın sağlamlığına və alınan məhsulun keyfiyyətinə pis təsir edə 

biləcək zərərli və zəhərli xassələrə malik bitkilər əvvəlcədən sahədən diqqətlə yığışdırıl-malıdır; 

3. Yem rasionu elə yemlərdən və elə müvafiq nisbətdə tərtib edilməlidir ki, onlar həzmin normal 

getməsinə maneçilik törətməsin. Həzm üzvləri yemlərlə elə yüklənməlidir ki, onların sekrotor və motor 

fəaliyyəti pozulmasın. Həzm üzvləri həcmli və çətin həzm olunan yemlərlə birtərəfli yükləndikdə onun 

sorulması çətinləşir ki, bu da bəzi hallarda heyvanın sağlamlığına pis təsir göstərir. 

4. Yem rasionunun tərkibi müxtəlif növ yemlərdən ibarət olmalıdır. Belə tərkibli yemlər heyvanın 

təbii qida tələbatına yaxın olur, yemi həzm edən vəzilərin ifrazını gücləndirir. 

5. Cavan, inkişafda olan heyvanların yemləndirilməsində proteinlə zəngin tərkibli yemlərin rasionda 

miqdarca nisbətinin çoxluğu və növ müxtəlifliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzi yemlərdə çatışmayan 

amin turşuları, başqa yemlərin hesabına ödənilir. 

6. Heyvanların, xüsusiylə də südlük, damazlıq malın və cavanların yem rasionu mineral      

maddələrlə zəngin olan yemlərdən tərtib edilməlidir.  Belə ki, yemlərin tərkibində xörək duzu, kalsium, 

fosfor və s. çatışmamasından cavan heyvanlar inkişafdan qalır, eləcə də xəstələnmə, qısırlıq halları baş 

verməklə heyvanların məhsuldarlığı aşağı düşür.  

7. Çalışmaq lazımdır ki, yem rasionu heyvanın vitaminlərə olan tələbatını bütövlükdə ödəsin. 

Vitaminlərə ən çox tələbkar olan heyvanlar əsasən damazlıq analar, quşlar və coşqalardır.  

8. Təsərrüfat üçün nümunəvi yem rasionu aşağıda verilir, inək 500 kq-dır, südü 24 kq, yağlılığı 

3,8%-dir. 
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Cədvəl 2. 
Təsərrüfat üçün nümunəvi yem rasionu 

 

Yemlər Verilən 

yemin 

miqdarı, 

kq-la 

 

1 kq-da olan 

yem vahidi 

Həzm olunan 

protein, qr 

Kalsium, qr Fosfor, 

qr 

Yonca otu 5 2,59 280 46,5 9,7 

Çəmən otu 5 2,62 180 33,3 6,8 

Qarğıdalı silosu 25 3,80 125 12,5 10,0 

Yem çuğunduru 15 1,72 45 5,7 5,0 

Kartof 10 2,95 90 1,4 6,8 

Qüvvəli yem  5,3 5,62 1214 12,1 4,5 

Cəmi 19,.3 1934 111,5 83,3 

 

Rasionda 800 mq karotin vardır. Bura 70-80 qr xörək duzu tələb olunur. Yem rasionu əsasında yem payı tərtib 

edilir. Yem rasionuna uyğun olaraq qidalı maddələri özündə cəmləndirən və heyvanlara sutka ərzində verilən 

yemlərin miqdar və müxtəlifliyi yem payı adlanır. Yem rasionu aşağıdakı forma üzrə tutulur (cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3. 

Yem rasionunun tutulması 

 

Göstəricilər Yem vahidi, 

kq 

Həzm olunan 

protein, qr 

Ca, qr P, qr NaCl 

qr 

Karotin, 

mq 

Saxlayıcı yem 4,5 3,5 22 11,25 22,5 135 

Məhsuldar yem 5,0 550 35 25,0 40,0 250 

Cəmi 9,5 865 57 36,25 62,5 385 

 

Cədvəl 4. 

Yem payının tərtib edilməsi 

 

Yemlərin adı Yemlərin 

miqdarı, 

kq 

Yem 

vahidi, kq 

Həzm 

olunan 

protein,qr 

 

Ca,qr P,qr Karotin,mq 

Çəmən otu 5 2,1 240 30 10,5 75 

Çiyid qabığı 3 1,05 30 5,7 2,7 - 

Qarğıdalı silosu 10 2,0 140 15 5 150 

Senaj 8 2,8 272 60 8 320 

Qarışıq yem 2 1,6 240 10,4 14,1 - 

Cəmi 28 9,55 912 110 40,3 545 

 

Beləliklə, sağmal inəklərə yem rasionu heyvanın canlı kütləsi, sutkalıq süd sağımı və süd yağ 

faizinə, kökəldilən heyvanlara sutkalıq canlı kütlı artımına görə tutulmaqla yem rasionu əlavə edilir. 

Sağmal inəklərə yem rasionu tutularkən təsərrüfatın özündə istehsal edilən yemlərə üstünlük 

verilməlidir. Sağmal inəklərin yemləndirilməsinin təşkilində əsas məsələ yem rasionuna əsasən 

balanslaşdırılmış yem payının tutulmasıdır. Yem payları tutularkən onun strukturuna, dietik 

xüsusiyyətinə, inəklərin süd sağımına və fizioloji vəziyyətinə uyğun olmasına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Törədicilərin yem rasionu onların canlı kütləsinə, kondisiyasına, toxumun miqdarı və 

işləmə dərəcəsinə görə tərtib edilir. 
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Nəticə 
Aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsindən aydın olmuşdur ki,  iri buynuzlu heyvanların inkişafı o vaxt 

sərfəli sayıla bilər ki, məhsuldarlıq yüksək səviyyəyə çatdırılsın, iri buynuzlu heyvanların bütün qida 

maddələrinə olan tələbatı tam ödənilsin. Bunu nəzərə alıb tərəfimizdən fermer təsərrüfatında istifadə 

olunan yemlərin keyfiyyət göstəricilərinə və ümumi qidalıq dəyərinə əsaslanaraq  iri buynuzlu 

heyvanların qida maddələri ilə tarazlaşdırılmış tam dəyərli yem rasionları ilə yemləndirilməsi 

öyrənilmişdir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, tərtib edilmiş yem paylarında tələb olunan miqdarda həmin 

qida maddələrin olmaması orqanizmin sağlamlığının pisləşməsinə, məhsuldarlığın və məhsulun 

keyfiyyətinin azalmasına, vahid məhsul üçün daha çox yem sərf edilməsinə səbəb olur. Bunu nəzərə 

alıb iri buynuzlu heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə tövsiyyə edilir ki, məhsuldar iri buynuzlu 

heyvanların norma əsasında yemləndirilməsinə fikir versinlər. 
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